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Essentieel maar onderbelicht hulpmiddel gezonde bedrijfscultuur

Een RI&E in 8 stappen
Minder dan 50 procent van de onderne-
mers heeft een RI&E*. Terwijl deze voor ie-
der bedrijf verplicht is. Dus or, zet dit on-
derwerp op de agenda. 

• Het meewerken aan of het opstellen 

van een RI&E (incl. plan van aanpak). 

• Het adviseren aan en samenwerken 

met directie, ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging voor 

goede arbeidsomstandigheden.

• Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

• Het adviseren aan en samenwerken 

met de bedrijfsarts en andere arbo-

dienstverleners. 

Voer je de RI&E zelf uit, dan moet deze 

getoetst worden door een gecertifi-

ceerde arbodienst of deskundige; be-

halve als de organisatie minder dan 25 

werknemers telt én gebruik maakt van 

een erkende branche-RI&E. 

Waaruit bestaat RI&?
In een RI&E moeten in ieder geval de 

volgende zaken aan de orde komen: 

• inventarisatie van de gevaren en van 

de genomen risicobeperkende maat-

regelen voor veiligheid en gezond-

heid

• inventarisatie van de aanwezige ge-

varen voor ‘bijzondere categorieën 

van werknemers’ (zoals gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten, zwangeren, jeug-

digen en ouderen)

• beoordeling en prioritering van de 

risico’s

• plan van aanpak waarin vastgesteld 

wordt welke maatregelen wanneer 

genomen zullen worden

• aandacht voor de toegang van werk-

nemers tot een preventiemedewer-

ker of een arbodeskundige (bedrijfs-

arts, arbeidshygiënist, 

veiligheidskundige of arbeids- en or-

ganisatiedeskundige). 

 In 8 stappen tot een RI&E 
De or is betrokken bij de opdrachtver-

A
ls je een Risico-inventarisatie & 

-Evaluatie goed uitvoert met je 

personeel, werk je aan een ge-

zonde bedrijfscultuur. Dat levert meer 

werkplezier en productiviteit op en 

verlaagt het ziekteverzuim. Mocht er 

lang geen RI&E meer gehouden zijn, of 

is deze verouderd, dan kan de or dit 

vanuit zijn stimulerende taak agende-

ren (Wor artikel 28).

Wat is een RI&E?
Met een risico-inventarisatie en –eva-

luatie ofwel RI&E breng je alle arbeids-

risico’s in  je bedrijf of organisatie in 

kaart. Zichtbare en onzichtbare risico’s.

Sommige risico’s zijn duidelijk, bij-

voorbeeld door werken met gevaarlijke 

stoffen of het tillen van zware spullen. 

Maar er zijn ook onzichtbare risico’s, 

zoals werkdruk, stress of discriminatie. 

Om je medewerkers ertegen te be-

schermen, breng je ze eerst in kaart. 

Voor sommige risico’s is verdieping 

verplicht. Bij het werken met gevaarlij-

ke stoffen bijvoorbeeld.  

Na het in kaart brengen van de risico’s, 

kan je beginnen met het verkleinen of 

wegnemen ervan. Komt er een nieuw 

risico bij? Bijvoorbeeld doordat je werkt 

met nieuwe producten of op een nieu-

we plek? Pas dan ook je RI&E weer aan. 

Zo zorg je voor een gezonde en veilige 

werkplek voor alle medewerkers. Met 

als doel: zo min mogelijk gezondheids-

klachten, verzuim en ongevallen.

Een onderbenut middel in 
arbobeleid
Een RI&E is vaak een onderbenut mid-

del. Idealiter houdt elke organisatie 

elke 2 tot 3 jaar een RI&E. In zo’n on-

derzoek worden de arbeidsomstandig-

heden van de medewerkers getoetst, 

het klimaat van het gebouw, de werk-

druk, de eventuele veiligheidsrisco’s op 

de werkvloer. Afhankelijk in welke 

branche je werkt, zijn er andere be-

drijfsrisico’s. Mensen op kantoor doen 

bijvoorbeeld veel beeldschermwerk 

met daaraan verbonden risico’s. Maar 

werk je met chemicaliën in de auto-

motive-industrie, dan ben je weer aan 

hele andere mogelijke risico’s blootge-

steld. Per branche zijn er vaak stan-

daard RI&E’s ontwikkeld en aanvullend 

daarop arbo-catalogi waarin bescher-

mingsmaatregelen staan beschreven. 

Je kunt deze terugvinden op Branche 

RI&E-instrumenten - Steunpunt RI&E 

(rie.nl).

Wie regelt een RI&E?
Vaak regelt de afdeling P&O of HRM 

samen met de preventiemedewerker 

dat er een RI&E plaatsvindt, door een 

opgeleide preventiemedewerker van 

de organisatie zelf, of door een (extern) 

deskundige. 

Ieder bedrijf met medewerkers moet 

minimaal één preventiemedewerker in 

dienst hebben. Deze heeft vier wettelijk 

verplichte taken:
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Het RI&E* proces in 8 stappen

Analyse risico’s Maatregelen uitvoeren

Veilig en 

gezond werk

1 Inventariseren
0 Voorbereiden

2 Evalueren

3 Plan van aanpak
opstellen

4 Toetsen

5 Plan van aanpak uitvoeren

6 Monitoren

7 RI&E en plan van aanpak
actueel houden

8 RI&E proces
evalueren

*Risico Inventarisatie & Evalutie

RI&E 

Nuttige websites:
• www.rie.nl

• www.arboportaal.nl

• https://www.arbo-online.nl/

• www.arboned.nl

• toolbox gezond-en-veiligheidscul-

tuur

strekking tot en de uitvoering van een 

RI&E. Je hebt instemmingsrecht con-

form art 27 Wor op het plan van aanpak 

van de RI&E. Daarnaast kun je een sti-

mulerende taak hebben bij de opvol-

ging van het plan van aanpak en/of 

verzoeken tot een verdiepende RI&E.

Een verdiepende RI&E 
Een RI&E kan aanleiding geven tot een 

verdiepende RI&E, bijvoorbeeld bij een 

onveilige werkcultuur. Een or kan dit 

aanvragen en aankaarten bij de orga-

nisatie. Ik raad dit ondernemingsraden 

vaak aan als er bijvoorbeeld sprake is 

van een “angstcultuur”, pestgedrag of 

werkdruk. Je kunt daarbij ook inzoo-

men op een specifieke afdeling of on-

derdeel van de organisatie.

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke 

nadere inventarisaties nodig zijn, bij-

voorbeeld voor lawaai, psychosociale 

arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, 

seksuele intimidatie), (machine)veilig-

heid, biologische factoren en trillingen. 

Deze verdieping van de RI&E hoort tot 

de verplichte acties van een werkgever.

De rol van de werkgever
Belangrijkste taken van de werkgever 

ten aanzien van een RI&E zijn: 

• alle risico’s voor de werknemers moe-

ten worden vastgelegd in een RI&E

• de RI&E laten toetsen

• de RI&E wijzigen/actualiseren (bij-

voorbeeld na een verbouwing of ver-

huizing)

• zich laten bijstaan door een preven-

tiemedewerker 

• zorgdragen voor bepaalde mate van 

toezicht 

• ervoor zorgen dat elke werknemer 

kennis kan nemen van de RI&E. 

Vooral dit laatste punt wordt nog wel-

eens vergeten: de or kent vaak al niet 

de inhoud van een RI&E laat staan de 

overige medewerkers.

De rol van de or
Als de or het arbobeleid op de kaart wil 

zetten, is een RI&E een nuttig instru-

ment. In korte tijd krijg je zicht op de 

eventuele arbeidsrisico’s en gevaren op 

de werkvloer. Met behulp van dit 

RI&E-rapport kun je vervolgens een 

plan van aanpak maken om deze risi-

co’s weg te nemen of te verminderen.

Let op de volgende dingen:

• Beoordelen van de methodiek: is die 

compleet?

• Vroegtijdige betrokkenheid

• Afspraken maken over instem-

mingsmomenten

• Monitoren van de voortgang 

• Afspraken maken over actualiseren 

RI&E, opnemen in protocol

• Regelmatig overleg met arbodienst-

verlener, preventiemedewerker en 

andere actoren

• Contra-expertise RI&E laten uitvoe-

ren (bij twijfel…)

Wijs de werkgever erop dat hij een 

boete kan krijgen voor het niet hebben 

van een RI&E. Sinds 2021 controleert 

de Nederlandse Arbeidsinspectie vaker 

en strenger. De hoogte van de boete 

kan oplopen tot € 4.500, afhankelijk 

van de grootte van je bedrijf. Maar be-

langrijker is natuurlijk de veiligheid 

van de medewerkers. 

Instemmingsrecht op  
bureau, uitvoering en plan 
van aanpak
Soms raakt de rol van de or uit beeld, 

vooral bij grote organisaties met ge-

laagde medezeggenschap. Er worden 

dan wel op locaties RI&E’s gehouden 

maar onduidelijk is dan of en hoe de 

or daarbij betrokken is. De centrale 

ondernemingsraad heeft vaak geen 

zicht op lokale aangelegenheden. Ook 

worden de onderliggende onderne-

mingsraden niet betrokken in het  

proces. 

De ondernemingsraad heeft een es-

sentiële rol in het RI&E-proces, vooral 

bij de uitvoering van het plan van 

aanpak. Want voor je het weet belandt 

dit onder in een bureaulade. Een or 

kan toezien op de opvolging van de 

uitvoering van de maatregelen n.a.v. 

de RI&E. Dus zorg ervoor dat de voort-

gang van de uitvoering van het plan 

van aanpak regelmatig op de or-agen-

da blijft.

Als de or zijn rol weet te vervullen, kan 

hij het verschil maken in het verbete-

ren van de arbeidsomstandigheden. 

Het is daarom raadzaam om enkele le-

den van de or te laten scholen in de rol 

en werkwijze rond RI&E’s. 

TINEKE VISSER 

TRAINER, ADVISEUR EN PROCESBEGELEIDER

MEDEZEGGENSCHAP EN EIGENAAR 

TINEKE.VISSER@TIENOPLEIDINGEN.NL/

06-82888644

* arbeids- en organisatiedeskundige 

Raymond Gruijs in KVK magazine
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