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Zorg dat u de Risico Inventarisatie &  Evaluatie (RI&E) op orde heeft.

Wat houdt RI&E in?

In een RI&E brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in 

kaart. Het opstellen en uitvoeren van een RI&E is één van de belangrijkste verplichtingen van de 

werkgever uit de Arbowet. 

Het opstellen en uitvoeren van een RI&E

Een RI&E bestaat eigenlijk uit twee delen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw 

bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat 

het mogelijke effect van deze risico’s kunnen zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Met behulp van een RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier.

In vijf stappen stelt u een RI&E op.

Stap 1: Inventarisatie

Verzamel alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden op een lijst.

Op www.rie.nl vindt u een hulpmiddel om een RI&E op te stellen. Is er voor uw branche geen hulpmiddel 

te vinden, informeer dan bij uw brancheorganisatie of kijk in uw cao of hier iets over bepaald is.

Stap 2: Evaluatie

Sorteer de risico’s in volgorde van belang, de belangrijkste bovenaan. Dit helpt om prioriteiten te stellen 

voor uw plan van aanpak.

Stap 3: Plan van aanpak

In een plan van aanpak moet in ieder geval het volgende duidelijk naar voren komen:

• de te nemen maatregelen; 

• wie verantwoordelijk is voor de uitvoering;

• welke middelen en op welke wijze de maatregelen worden uitgevoerd (termijn);

• hoe en op welk moment de voortgang wordt beoordeeld.

Bij de besluitvorming over het plan van aanpak zijn een aantal zaken van belang:

• de urgentie van de vastgestelde risico’s en de wijze waarop deze kunnen worden verholpen moeten

worden vastgesteld; 

• prioriteiten en de termijn van uitvoering moeten worden vastgesteld; 

• in hoeverre een voorgestelde maatregel realiseerbaar is; 

• de noodzaak van de maatregel moet afgewogen worden tegen de kosten. 
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Stap 4: Toetsing RI&E

Onderstaand kunt u lezen of de RI&E van uw organisatie wel of niet getoetst dient te worden door een 

gecertificeerde arbodienst.

• Heeft u minder dan 40 uur per week personeel (inclusief stagiaires) in dienst?

Dan bent u verplicht een verkorte RI&E (checklist gezondheidsrisico) op te stellen, maar u hoeft die niet

te laten toetsen.

• Heeft u minder dan 25 personen in dienst?

Indien op www.rie.nl een erkend RI&E instrument beschikbaar is, dan hoeft de RI&E niet getoetst te

worden. Anders moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst.

• Heeft u meer dan 25 personen in dienst?

Dan moet de RI&E altijd getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst.

Stap 5: Uitvoering

Nu is het tijd om het plan van aanpak uit te gaan voeren.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is een door de werkgever aangewezen werknemer die zich bezighoudt met 

veilige, gezonde en prettige arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De preventiemedewerker heeft als 

taak de veiligheid en gezondheid van medewerkers te bewaken. Een RI&E vormt hierbij het uitgangspunt.

Iedere werkgever met meer dan 25 werknemers is verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te 

wijzen. Een werkgever met 25 of minder werknemers mag zichzelf als preventiemedewerker aanwijzen. 

Jaarlijks rapporteren

Iedere werkgever moet jaarlijks schriftelijk rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak en van 

tevoren daarover met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende 

werknemers overleggen.

Uw RI&E actueel houden!

De RI&E dient te worden aangepast als de bedrijfsvoering, de werkmethoden of de werkomstandigheden 

daartoe aanleiding geven. Denk aan de inrichting van een nieuw productieproces, het in gebruik nemen 

van nieuwe machines, een ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging in de taken van 

werknemers. 

Dus als u met uw (eerste) RI&E klaar bent, dan bent u pas begonnen. Begonnen met het verbeteren van 

de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. En met verbeteren ben je nooit klaar!

Nog vragen?

De Wert HRM kan u behulpzaam zijn met het opstellen van de RI&E en begeleiden met het plan van 

aanpak. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op 

telefoonnummer: 040-2450232 of via hrm@dewert.nl.


