Risico-Inventarisatie en –evaluatie
In de Arbowet is opgenomen dat een werkgever een Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
moet (laten) opstellen. Deze omvat het in kaart brengen van de risico’s, een inschatting van de
risico’s om een rangorde op te kunnen stellen en een toetsing aan normen en regelgeving. Indien
mogelijk wordt aangegeven hoe de risico’s teruggedrongen en/of beheerst kunnen worden,
hiermee wordt het voeren van een goed arbeidsomstandigheden beleid en het bevorderen van
kwaliteit van de arbeid beoogd. De RI&E doorloopt een aantal stappen.
Stap 1: Inventarisatie
Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van de risico’s. Door middel van interviews worden
de organisatorische maatregelen met betrekking tot het arbo- en verzuimbeleid getoetst.
Gesprekken en rondgangen geven zicht op mogelijke risico’s op de werkplek, het gedrag van
werknemers en het toezicht van leidinggevenden. Daarnaast wordt ook gekeken naar het gebruik
van de juiste werkprocedures en een juist gebruik van de technische voorzieningen en
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de risico's voor bijvoorbeeld speciale groepen zoals
jeugdigen, ouderen en minder validen, indien dit van toepassing is. Indien aanvullende
inventarisatie verplichtingen noodzakelijk zijn, zal dit worden aangegeven. Een RI&E is pas
compleet als de aanvullende inventarisaties zijn uitgevoerd.
Stap 2: Evaluatie
Het evalueren heeft betrekking op het schatten van de risico's en deze te vergelijken met een
norm (wettelijke bepaling, beleidsregel, NEN-norm etc.).
Advisering naar aanleiding van de inventarisatie/evaluatie van de gevaren
Er worden suggesties gedaan ter beperking van deze risico's. Bovendien wordt bij elke risico
aangegeven of aanpak urgent is. Hiervoor werken wij met een checklist, waarin antwoord moet
worden gegeven op vragen over: het pand, de bedrijfshulpverlening, omgevingsfactoren, de
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting en werkplekinrichting, apparatuur en
machines, functie-inhoud, werkdruk, agressie en geweld, werk- en rusttijden, de organisatie van
de Arbo. Aan de hand van de resultaten moet ter completering van de RI&E nog een plan van
aanpak worden opgesteld, waarin de concreet te treffen maatregelen worden beschreven.
Actualiteit van de RI&E
Een RI&E moet actueel zijn. Dit betekent dat als de arbeidsomstandigheden in uw organisatie
veranderen, de RI&E ook moet worden aangepast.
Meer informatie? Vul hier een terugbel verzoek in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig
mogelijk contact met u op.

