
Informatie en advisering 
arbeidsmarkt en HRM

Arbeidsveiligheid

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat 
werknemers in een veilige omgeving kunnen 
werken. Een actuele risico-inventarisatie & -
evaluatie (RI&E) en een correct 
explosieveiligheidsdocument (ATEX) zijn enkele 
voorbeelden van documenten die het veilig 
werken in bedrijven bevorderen. 

Uiteraard is een goed 
arbeidsomstandighedenbeleid veel meer dan 
alleen dat. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe je 
de kans op bedrijfsongevallen verkleint, of er 
preventiemedewerkers zijn aangesteld en 
over de voorlichting aan werknemers over 
veilig en gezond werken.

Niet ieder bedrijf heeft al deze kennis in huis 
en het is begrijpelijk dat het niet altijd even 
eenvoudig is om aan alle wet- en regelgeving 
ten aanzien van arbeidsveiligheid en -
omstandigheden te voldoen. Om die reden 
heeft Agribusiness Service BV (ABS) een 
loket opgericht waar bedrijven terecht kunnen 
met hun vragen omtrent arbeidsveiligheid. 

Onze adviseur kan uw bedrijf helpen met een 
praktische invulling rondom het thema 
arbeidsveiligheid. Dit kan bijvoorbeeld door het 
organiseren van cursus op locatie of 
incompany, door het opstellen van een RI&E of 
explosieveiligheidsdocument, het aanstellen 
van preventiemedewerkers
(inclusief opstellen van modelovereenkomsten) 
en het geven van voorlichtingen over 
vergrendeling (lock out, tag out). 

Goedwerkgeverschap

Onze adviseur kan voor bedrijven een 
bedrijfsbezoek goedwerkgeverschap verzorgen. 
Dit soort bezoeken gaan over veiligheid in uw 
fabrieken. Uit dit bezoek vloeit een rapportage 
voort met enkele aanbevelingen. Mocht een 
bedrijf iets willen doen met deze aanbevelingen, 
dan kan het bedrijf ook bij ABS terecht. Ons 
netwerk zit vol met professionals die veel van de 
sector afweten. 



Meer informatie

Meer informatie is te vinden op onze website www.agribusiness-service.nl. U kunt ook contact 
opnemen via 085-7731973 of info@agribusiness-service.nl.

Cao 

Wij begrijpen als geen ander dat de beantwoording van cao-vragen soms 
erg moeilijk kan zijn. Door onze kennis en ervaring én actieve deelname in 
de diverse werkgroepen en commissies kunnen wij bedrijven helpen met de 
beantwoording van cao-vragen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet 
mogelijk zijn, dan kunnen wij uw bedrijf -via ons netwerk - in contact 
brengen met een jurist. 

Soms is kunt u geïnteresseerd zijn naar de toepassing van cao-bepalingen 
in de sector. In dat geval halen wij informatie op bij werkgevers die actief 
zijn in de sector. Aan de hand van die informatie stelt onze adviseur een 

overzichtelijk rapport op.  Onze adviseur kan bedrijven ook helpen met het 
opdoen van ideeën over arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, 
het opstellen van verschillende enquêtes of het proces rondom het 
opstellen van leveringsvoorwaarden. 

Cursus
Explosieveiligheid voor beginners (deel A) 
Explosieveiligheid voor gevorderden (deel B) 
Online leermodule explosieveiligheid voor 
beginners (e-learning)
Safety Awareness
Preventiemedewerker

Voor bovengenoemde cursus en e-learning geldt 
een projectprijs of prijs per medewerker. 

Opstellen explosieveiligheidsdocument 
Opstellen RI&E
Toetsing RI&E

Voor bovengenoemde dienstverlening geldt 
een projectprijs.

Dienstverlening 

Bedrijfsbezoeken goedwerkgeverschap 
bedragen €1400,- EX BTW.

Bedrijfsbezoeken 
goedwerkgeverschapVoor cao-advies en cao-vragen geldt een 

uurtarief of bij complexe vraagstukken een 
prijs op basis van een offerte.

Cao-vragen en advies

mailto:info@agribusiness-service.nl



