Waarom Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?






•U voldoet aan de wettelijke verplichting.
•Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
•Een praktisch plan van aanpak.
•Kostenbesparing door verlagen verzuim en verhogen van de productiviteit.
•Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW

Wat is een RI&E?
In een RI&E laten werkgevers onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade
kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. De werkgever legt de RI&E
schriftelijk vast, houdt deze actueel en rapporteert jaarlijks intern de voortgang.
Hiermee heeft de werkgever een instrument in handen om fysieke en mentale
gezondheidseffecten voor werknemers op korte en lange termijn te voorkomen.
Op deze wijze voldoet de werkgever aan de zorgplicht om planmatig te werken aan de
verbetering van veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden. Heeft u meer dan 25
werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet erkend RI&E instrument?
Dan moet u uw RI&E laten toetsen.
Wettelijke verplichting
De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers
(uitgezonderd ZZP ’ers). Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.
Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet. De RI&E dient altijd actueel te zijn.
Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht
bijna altijd dat uw RI&E door een gecertificeerde Arbo deskundige wordt getoetst.
Stappen RI&E
Stap 1: Risico Inventarisatie
Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.
Stap 2: Evaluatie
Indien alle risico's op een rij zijn gezet, volgt een evaluatie. Hoe groot is het risico?
Stap 3: Plan van aanpak
Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In het Plan van aanpak
wordt aangegeven welke maatregelen te nemen om de risico’s op te lossen.
Stap 4: Toetsing
Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet
erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RI&E laten toetsen.
Stap 5: Aan de slag!
Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan
de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. In het Plan van aanpak heeft u aangegeven
wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus.

