Aan de slag met de RI&E

Een stap-voorstap handleiding
voor
ondernemers
die geen risico
willen lopen

EEN RI&E

“Als ondernemer wil ik graag geld
verdienen, maar ik wil later geen
werknemers tegen komen die zeggen
hoe jij met mij bent omgegaan…”

Een RI&E?
Ondernemen is risico’s lopen
Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het
product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten
betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal
risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang
alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige
boterham mee.
Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?
Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine
gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt?
Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of
te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een
persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en
mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam
in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!
Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij.
Zo kunt u ze gericht aanpakken!
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en
-Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een
LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf,
en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de
risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook
het financiële risico.

In dit boekje:
De RI&E is niet ingewikkeld.
WEL VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel!
Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan
zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid
de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle
ondernemers met personeel: Inspectie SZW controleert hier dan
ook op.
De RI&E is dé basis van uw arbobeleid
De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid.
Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het
mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen
nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u
mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak
vertelt u welke stap de volgende is.
Alles wat u moet weten over de RI&E!
Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk
zelf doen. In dit boekje vindt u alle informatie die u kan helpen
om een RI&E te maken. Door dit boekje als leidraad te gebruiken
en de stappen uit te voeren, zorgt u dat u uw zaak op orde heeft.
Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral
omdat u als werkgever niet wilt dat uw personeel iets overkomt.

Bent u RI&E plichtig?
De RI&E, door wie?
Stap 1: Inventarisatie
Stap 2: Evaluatie
Stap 3: Plan van aanpak
Stap 4: Toetsen van de RI&E
Stap 5: Aan de slag
Meer informatie

Bent u RI&E plichtig?

Bent u RI&E plichtig
Waarschijnlijk wel
De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle
werkgevers met personeel in dienst. Het
plan van aanpak is een verplicht onderdeel
van de RI&E. Dit staat in artikel 5 van de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Met behulp van het schema hiernaast kunt
u bepalen of ook ù volgens de wet verplicht
bent een RI&E uit te voeren:

Heeft u personeel in dienst 
waarover u gezag voert?

NEE

U hoeft geen RI&E op te stellen.

(ook: uitzendkrachten, stagiaires,
vrijwilligers, inhuurkrachten etc.)
JA

U bent volgens de Arbowet verplicht 
een RI&E op te stellen voor uw organisatie.
U kunt hiervoor gebruik maken van de RI&E-instrumenten op www.rie.nl.

Heeft u 
alléén vrijwilligers 
in dienst?
Als u alléén vrijwilligers in
dienst heeft, bent u alleen
verplicht een RI&E uit te
voeren wanneer er in uw
organisatie gewerkt wordt
met gevaarlijke stoffen en/
of biologische agentia.

Heeft u voor minder
dan 40 uur per week
personeel in dienst?
U kunt voor het uitvoeren
van uw RI&E gebruik
maken van de Checklist
Gezondheidsrisico’s.
Dit is een verkorte versie
van de RI&E.

Heeft u
uitzendkrachten 
in dienst?
U bent verplicht een kopie
van uw RI&E op te sturen
naar het uitzendbureau.

De RI&E, door wie?
Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk
zelf doen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een
preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook)
bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn
aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de
taken van de preventiemedewerker verzorgt.
Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke
taken van de preventiemedewerker. Alleen in uitzonderings
gevallen kan dit worden uitbesteed aan een externe partij.
Dit kost in de meeste gevallen echter wel geld. Wie slim is, voert
zijn RI&E dus zelf uit.
Betrekken van werknemers
De werkgever of preventiemedewerker kan ook de hulp
inschakelen van andere werknemers in het bedrijf. Werknemers
kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de
RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te
maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werk
nemers te betrekken, zullen zij waarschijnlijk ook eerder het
belang zien van nieuwe maatregelen. Zo kunt u samen naar
oplossingen zoeken die ook goed passen in de dagelijkse praktijk
op de werkvloer. Dáár moeten ze tenslotte vaak toegepast
worden!

De RI&E, door wie

“De RI&E vormt hier, naast protocollen
over hoe veilig te werken, een onder
deel van de werkbespreking. Zo wordt
het iets van de hele praktijk.”

Stap 1
Inventarisatie:
Welke risico’s spelen er
in uw organisatie?
Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst

Stap 1: Inventarisatie

De eerste stap van het uitvoeren van een RI&E is het maken van
een lijst met de risico’s in uw bedrijf. Dit wordt inventarisatie
genoemd. Een manier om dit te doen is om werkrisico’s in
te delen naar risicosoorten. Door elk van de onderstaande
categorieën langs te gaan, voorkomt u bijvoorbeeld dat u
minder direct zichtbare risico’s over het hoofd ziet. Maar gaat
u ook eens na of u andere arbozorg op orde heeft zoals BHV,
arbodienstverlening en een preventiemedewerker.

Type risico

Voorbeelden

Fysieke risico’s /
Ergonomie

Tillen, kracht zetten, werken in een ongemakkelijke
houding, lang staan, beeldschermwerk, trillingen

Psychosociale risico’s

Emotioneel zwaar werk, werkdruk, stress,
agressie op het werk, onregelmatige werktijden

Veiligheidsrisico’s /
omgevingsrisico’s

Valgevaar, snijgevaar, aanrijdgevaar, gevaarlijke stoffen,
staling, werken in hitte of kou, lawaai

Makkelijk
RI&E-instrumenten op www.RIE.nl
U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt
hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde
RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument
is een hulpmiddel bij het opstellen van de
RI&E. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door
brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan
bod komen zijn afgestemd op de meest voor
komende risico’s in de betreffende branche.
Op www.rie.nl is het RI&E-instrument
voor uw bedrijf eenvoudig te vinden in
het ABC-menu aan de rechterkant op de
homepage. Zoek uw branche op en lees de
betreffende informatie om meer te weten te
komen over het RI&E-instrument.
Geen instrument op www.RIE.nl?
Is er voor uw branche geen RI&E-instrument
beschikbaar? Dan kunt u kijken of er een
instrument beschikbaar is in een branche waar
de werkomstandigheden vergelijkbaar zijn met
uw bedrijf of branche. Als dat niet het geval is
kunt u gebruik maken van het algemene MKB
RI&E instrument. Dit is een algemeen RI&E
instrument en dus niet specifiek gericht op uw

type bedrijf. Daarom adviseren wij
om naast het doorlopen van deze
lijst ook zelf nog na te gaan of u ook
alle risico’s binnen uw bedrijf heeft
meegenomen.
Ook kunt u bij uw eigen branche
organisatie navragen of zij een
RI&E instrument hebben. Niet
alle in Nederland bestaande RI&E
instrumenten staan namelijk op de
website van het Steunpunt RI&Einstrumenten. Brancheorganisaties
kunnen op www.rie.nl bovendien
lezen hoe ze een RI&E-instrument
kunnen ontwikkelen. U kunt uw
brancheorganisatie daarop wijzen.

Checklist Gezondheidsrisico’s
Een speciaal instrument is er voor
bedrijven die voor maximaal 40 uur
per week arbeid laten verrichten (alle
werknemers bij elkaar opgeteld). Zij
mogen ook gebruik maken van de
‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.
Dit is een verkorte versie van de RI&E,
Deze checklist is te vinden via het
ABC-menu aan de rechterkant op de
homepage van www.rie.nl

Stap 2
Evaluatie: Hoe groot is het risico?
Risico’s sorteren: de belangrijkste boven aan
Nadat de lijst met risico’s in uw bedrijf opgesteld is, komt het
evalueren van de risico’s. Vergelijk alle risico’s van de lijst en zet
ze in de goede volgorde onder elkaar, de belangrijkste bovenaan.
Dit helpt om prioriteiten te stellen voor uw plan van aanpak.

Stap 2: Evaluatie

“Ik vind dat we met z’n allen veilig
moeten werken. Dit moeten we ook
uitstralen naar klanten en opdracht
gevers. Je werkt 40 uur per week, 40 jaar
lang. Dat moet je met plezier doen en
dat moet je veilig doen. Dat het wettelijk
verplicht is, is voor mij bijzaak.”

Stel uzelf daarbij de volgende vragen:
1. Hoe groot is de kans op dit risico?
2. Hoe vaak wordt men blootgesteld aan dit risico?
3. Hoeveel werknemers lopen er gevaar?
4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit risico?
5.	Welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan uw
medewerkers, apparaten of het productieproces?
6. Welke risico’s zien uw medewerkers graag aangepakt?
De digitale instrumenten helpen u bij het evalueren van de risico’s.

Stap 3
Plan van aanpak:
Hoe gaat u uw risico’s aanpakken?
Wie doet wat, en wanneer?
U heeft nu een lijst met “Things to Do”. In een plan van aanpak
geeft u aan welke maatregelen genomen gaan worden om de
risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan
genezen! Probeer daarom de risico’s bij aan te pakken bij de
oorzaak in plaats van het gevolg. Ga één voor één de risico’s bij
langs en geef precies aan hoe het voorkomen of verminderd
moet worden. Met welke maatregel? Wat is er daarvoor nodig?
Wie gaat ermee aan de slag en wanneer? Wat zijn de kosten?
Wanneer bent u tevreden? Ook de kennis en ervaring die nodig
zijn om dit uit te voeren, vult u in. Geef ook expliciet aan binnen
welke termijn de maatregelen zullen zijn ingevoerd. Inspectie
SZW kan hier naar vragen.

“We hebben een Plan van Aanpak omdat
je wilt weten hoe het op het gebied van
arbo staat en omdat je structureel
aandacht wilt. Als je dit niet doet, 
dan laat je snel dingen liggen en gaan
dingen volgens de waan van de dag.”

Stap 3: Plan van aanpak

Op zoek naar oplossingen of maatregelen om de risico’s in uw bedrijf te beheersen?
De Arbocatalogus kan hierbij uitkomst bieden. De Arbocatalogus is een digitaal document waarin
op sectorniveau oplossingen en aanbevelingen zijn vastgelegd om veilig en gezond te werken.
Deze Arbocatalogus is gemakkelijk te vinden via het ABC-menu aan de rechterkant van de homepage
van www.rie.nl.

Stap 4
Toetsen van de RI&E
Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet?
Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en
geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het
zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste
gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/
deskundige getoetst wordt. Dit gebeurt door middel van een
bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle
risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed
is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn
gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.
Indien u geen contract heeft met een arbodienst, kunt u via
www.rie.nl een lijst vinden met gecertificeerde arbodiensten.

Stap 4: Toetsen van de RI&E

Soms is toetsing niet nodig!
Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf
toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het
bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt om uw RI&E
op te stellen. Aan de hand van het stroomschema hiernaast kunt
u kijken of u verplicht bent om uw RI&E te laten toetsen, nadat
u deze hebt opgesteld (dit laatste is voor praktisch alle bedrijven
verplicht!).
Instemming en inzage
De RI&E en het plan van aanpak moeten ook worden
toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de
personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij moeten met de RI&E
en het plan van aanpak instemmen. Indien er geen OR of PVT
is, geldt deze verplichting natuurlijk niet. Wel is in de Arbowet
vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien
wanneer zij dit willen (inzagerecht). Het is dan ook verstandig
om de RI&E en het plan van aanpak te verspreiden onder uw
personeel. Zo weet iedereen welke risico’s er spelen en hoe die
risico’s aangepakt gaan worden.

Moet u uw RI&E laten toetsen?

Heeft u voor minder dan 40 uur 
per week personeel in dienst?

JA

U moet wel een RI&E opstellen,
maar hoeft deze niet te laten toetsen.

(excl. uzelf, maar incl. stagiaires)
NEE

Heeft u maximaal 25 werknemers 
in dienst? 

(Aantal personen / arbeidsovereenkomsten)

JA

Ga naar www.rie.nl en kijk of er voor uw branche
een erkend RI&E-instrument beschikbaar is
In dat geval hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen.

NEE

U moet uw RI&E laten toetsen 
door de Arbodienst

Is er voor uw branche geen erkend instrument?

“We hebben de RI&E ingevoerd nadat
we naar het nieuwe kantoor
verhuisden. We wilden toen de nieuwe
omstandigheden en werkplekken in het
kantoor evalueren om de risico’s in
kaart te brengen.”

Stap 5
Aan de slag!
Klaar? Dan bent u begonnen!
Nadat u uw RI&E en plan van aanpak hebt laten toetsen, is het
tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering van uw plan van
aanpak. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat
doen en binnen welke termijn. U maakt zo’n plan niet voor niets,
dus aan de slag ermee! Ook hierin zal de preventiemedewerker
het voortouw nemen.
Uw Plan van Aanpak bij de hand
Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks,
uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen.
Zijn de afspraken die u heeft gemaakt nagekomen? Zijn er nog
nieuwe zaken aan het licht gekomen die u wellicht in uw plan
van aanpak moet verwerken? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar
de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien
dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze meer
prioriteit geven aan plannen die u al gemaakt had.

Stap 5: Aan de slag

Ook wanneer u nieuwe investeringen wilt gaan doen of veranderingen in de manier van
werken aanbrengt is het vaak wijsheid uw plan van aanpak erbij te pakken. Wellicht dat
daarmee gelijk bepaalde risico’s ook voorkomen kunnen worden. Dan slaat u twee vliegen
in een klap. Bovendien geeft uw plan van aanpak u zicht op de kosten en de baten van elke
maatregel. Zo kunt u dus beter een afweging maken tussen alternatieven.
Uw RI&E actueel houden
Als u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen.
Nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie?
Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aangepaste RI&E. U inventariseert dus opnieuw
welke risico’s er in uw organisatie spelen. Hiermee evalueert u tegelijkertijd de al genomen
maatregelen. Als het goed is zijn de risico’s waarop u actie ondernomen heeft namelijk
afgenomen. Mocht dit niet zo zijn, dan wilt u dat natuurlijk ook weten.
Dus als met u met uw (eerste) RI&E klaar bent, dan bent u begonnen. Begonnen met het
verbeteren van de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. En met verbeteren ben je nooit klaar!

Vragen? Hulp nodig?
Meer informatie?
In dit boekje hebben we u op weg geholpen met de RI&E in uw
bedrijf. Het lijkt soms ingewikkeld, maar als u er zich even in
verdiept, hoeft een RI&E helemaal niet zo moeilijk te zijn. In de
meeste gevallen kunt u dit namelijk eenvoudig zelf doen.
Mocht u toch nog vragen hebben of over bepaalde onderwerpen
meer willen weten, dan biedt het Steunpunt RI&E-instrumenten
u via de website www.rie.nl aanvullende informatie. U kunt hier
terecht voor onder andere:
• een overzicht van RI&E-instrumenten per branche
• uitleg over wet- en regelgeving
• veel gestelde vragen
• de helpdesk
Heeft u inhoudelijke vragen over zaken die er in uw branche
spelen, neemt u dan contact op met uw brancheorganisatie. De
contactgegevens vindt u op de pagina van uw RI&E-instrument.

Meer informatie

www.rie.nl
info@rie.nl

Het Steunpunt
RI&E-instrumenten
Het Steunpunt RI&E-instrumenten, een werkgroep van de
Stichting van de Arbeid, heeft als doel de beschikbaarheid
van branche RI&E-instrumenten voor bedrijven te stimuleren.
Daarnaast draagt het Steunpunt zorg voor de erkenning
van RI&E-instrumenten en de toegankelijkheid van RI&Einstrumenten via de website www.rie.nl. Ook kunnen bedrijven
via www.rie.nl al hun vragen over de RI&E-verplichting stellen.
Het Steunpunt is met behulp van subsidie van het Ministerie
van SZW tot stand gekomen. Het secretariaat van het Steunpunt
RI&E-instrumenten is ondergebracht bij TNO. Het project loopt
tot 2015.

Aan de slag met de RI&E
Een ondernemer loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Een RisicoInventarisatie en –Evaluatie, ofwel RI&E, helpt u om scherp te krijgen
welke risico’s er zijn in uw bedrijf en hoe u uw risico’s aan gaat pakken.
Het opstellen van zo’n RI&E en het maken van een plan van aanpak,
kunt u als ondernemer gemakkelijk zelf doen. In dit boekje vindt u alle
informatie die u hierbij kan helpen.
Door dit boekje als leidraad te gebruiken, zorgt u dat u uw zaak op orde
heeft. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar vooral omdat u
als ondernemer niet wilt dat uw personeel iets overkomt.

