


‘RI&E is de basis van  
je arbobeleid’

Waarom een RI&E?
RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het bieden van een gezonde en veilige werkplek is een belangrijk kenmerk van 
goed werkgeverschap. Dat begint bij het voorkomen van risico’s die de veiligheid en 
gezondheid van medewerkers in gevaar brengen. De overheid vindt gezond en veilig 
werken zo belangrijk dat alle bedrijven (met personeel) in Nederland verplicht zijn een 
RI&E uit te voeren.

Het doel? Gezondheidsklachten en ongevallen op de werkvloer voorkomen.

Op bijna elke werkplek zijn veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s aanwezig. 
De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door en worden 
daarmee blootgesteld aan verschillende risico’s. 

Ook kunnen in elke organisatie ongewenste omgangsvormen of misstanden voorkomen: 
neerbuigende opmerkingen, diefstal, agressie, pesten en seksuele intimidatie. Vervelende 
situaties die jouw medewerkers letterlijk ziek kunnen maken. Als werkgever dien je deze 
problemen altijd serieus te nemen, maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn om hier 
open over te praten. Het is daarom voor iedereen van belang dat je eventuele risico’s 
herkent en erkent. 



Een RI&E brengt veiligheidsrisico’s in een organisatie op een overzichtelijke manier in 
beeld. Om op basis daarvan maatregelen te nemen die leiden tot een veilige en gezonde 
werksituatie.

Bij een RI&E hoort ook een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt aangegeven 
wanneer én welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen, zo veel mogelijk 
te beperken of op te lossen. De ingezette maatregelen leiden tot een veiligere 
en betere werksituatie. 

Met een RI&E investeer je in een veilige en gezonde werkplek. Dit draagt bij aan 
medewerkerstevredenheid, productiviteit en daarmee de bedrijfscontinuïteit.

Verplichting RI&E
Een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak is verplicht voor iedere ondernemer 
met personeel. Het niet hebben van een RI&E is direct beboetbaar. De Nederlandse 
Arbeidsinspectie controleert actief op de aanwezigheid van een RI&E bij bedrijven.

‘Met een RI&E investeer 
je in een veilige, 

gezonde werkplek’



‘Zorg voor een 
actuele RI&E’

Wie is verantwoordelijk?
Iedere werkgever is zelf verantwoordelijk voor een RI&E

Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel 
houden van de RI&E. Daarvoor doorloop je een stappenplan en de resultaten hiervan 
worden schriftelijk vastgelegd. Als werkgever dien je te zorgen voor veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor het bedrijf werkzaamheden verricht. 
Denk daarbij ook aan uitzendkrachten en flexwerkers.

Wettelijke kaders RI&E
Het is wettelijk verplicht (Arbowet, artikel 5) voor elke organisatie met personeel om
een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. In de Arbowet zijn o.a. deze
verplichtingen opgenomen voor de werkgever:

“Een Risico Inventarisatie & Evaluatie, afgekort als RI&E, moet worden opgesteld inclusief
een plan van aanpak. Het voornemen hiertoe, de uitkomst en het plan van aanpak moeten
worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad middels een instemmingsaanvraag”



Risico Inventarisatie & Evaluatie
Wat moet je doen?

In eerste instantie is een RI&E een inventarisatie van de gevaren en risico’s in de 
organisatie. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid 
en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt 
een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de 
onderneming nodig zijn.

De RI&E wordt net zo vaak aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde 
werkmethoden of werkomstandigheden, of de stand van de wetenschap en professionele 
dienstverlening daartoe aanleiding geven. Je kunt concreet denken aan het in gebruik 
nemen van nieuwe machines of het in gebruik nemen van een nieuw bedrijfspand.

• Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende 
maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid

• Inventarisatie van de aanwezige gevaren met betrekking tot werknemers die 
behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen 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 werknemers tot een preventiemedewerker of 

een arbodienst (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en 
organisatiedeskundige)

Voorbeelden van onderwerpen in de RI&E
• Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid 

zouden kunnen schaden? Zo ja, welke? En is er wellicht sprake van blootstelling aan 
deze stoffen en zo ja, hoeveel? 

• Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting 
van uw werknemers?

• Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? 
Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?

• Kan lawaai op de werkvloer leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
• Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
• Hoe groot is de kans dat medewerkers te maken krijgen met seksuele intimidatie  

of geweld?

Als werkgever moet je nagaan én vastleggen welke 
risico’s binnen het bedrijf voorkomen; op alle 
locaties en voor alle soorten werkzaamheden. 
Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere 
inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld 
lawaai, psychosociale arbeidsbelasting (o.a. 
agressie, werkdruk, seksuele intimidatie), 
(machine)veiligheid, biologische factoren en 
trillingen. Deze verdieping van de RI&E hoort  
ook tot de verplichte acties van een werkgever.

‘Op routenaar.rie.nl 
staat alle informatie 
die je op weg helpt 

naar een RI&E’



‘Met een RI&E zet je de 
risico’s op een rij. Zo kun je 

deze gericht aanpakken’



Uitvoering & toetsing RI&E
Fizie staat voor je klaar

De RI&E en het plan van aanpak moeten worden getoetst door een gecertificeerde 
kerndeskundige aan de hand van de wettelijke RI&E-eisen. Via Fizie kun je de 
kerndeskundige inschakelen. 

We adviseren je graag bij het uitvoeren van de RI&E en helpen je indien nodig bij het 
toetsen van de RI&E. Welk instrument je ook kiest, met een RI&E van Fizie ben je verzekerd 
van een gedegen risico inventarisatie voor jouw organisatie. Wij adviseren je graag over 
welke maatregelen je preventief kunt nemen om een veilige en gezonde werkomgeving te 
waarborgen. Met onze risico inventarisaties en de uitvoering van maatregelen geef je dan 
ook een goede invulling aan de wettelijke zorgplicht.

Fizie voert verschillende soorten RI&E’s uit voor organisaties:
• RI&E Arbeidsmiddelen (machines)
• RI&E Explosieveiligheid (ATEX)
• RI&E Gevaarlijke stoffen
• Begeleiding CE-markering 



Een RI&E in 7 stappen
Stap voor stap

Stap 1 | Inventariseer de risico’s in je bedrijf
Inventariseer de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf en beschrijf 
deze. Een manier om dat te doen is door werkrisico’s in te delen 
naar risicosoorten zoals gevaarlijk werk, emotionele belasting en 
omgevingsfactoren. Ons advies is om ook de werknemers bij deze 
inventarisatie te betrekken.

 
Stap 2 | Evalueer en prioriteer de risico’s
Vergelijk alle risico’s en rangschik deze van groot naar klein. 
Evalueer per risico: (1) welke werknemers met het risico te maken hebben, 
(2) hoe vaak en (3) hoe groot de gevolgen zijn als het misgaat. Houd er 
rekening mee dat risico’s per locatie of bedrijfsonderdeel  
kunnen verschillen.

Stap 3 | Stel een plan van aanpak op
Leg vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden.
Bepaal ook wie de maatregelen gaat nemen en binnen welke termijn.
 

Stap 4 | Toetsen van uw RI&E
Laat de RI&E inclusief plan van aanpak toetsen door een
kerndeskundige van Fizie.
Het is mogelijk dat je naar aanleiding van dit deskundige advies de
RI&E nog moet aanpassen. Werken er minder dan 25 werknemers binnen 
het bedrijf? Dan kan het zijn dat je de RI&E niet hoeft te toetsen. Dat kun je 
nagaan op routenaar.rie.nl

STAP 1 STAP 3

STAP 2 STAP 4

Kleinere organisaties kunnen zelf een RI&E opstellen met behulp van een tool op 
www.rie.nl of via een RI&E-tool van de brancheorganisatie. Ook is het mogelijk  
om Fizie in te schakelen om de RI&E uit te voeren. Voor organisaties met >25 werknemers 
adviseren wij de RI&E te laten uitvoeren door de kerndeskundige van Fizie. 



Stap 5 | Bespreek de RI&E binnen je bedrijf
Is er een OR of personeelsvertegenwoordiging?  
Dan heeft deze instemmingsrecht op de RI&E.

Stap 6 | Aan de slag!
Ga aan de slag met het treffen van risicobeperkende maatregelen. 
Zorg dat de preventiemedewerker daar actief bij betrokken is. 
 
 

Stap 7 | Evalueren en bijstellen
Houd de RI&E actueel.
Veranderingen of gebeurtenissen in het bedrijf kunnen leiden tot  
nieuwe inzichten over de risico’s in het bedrijf of de prioriteiten.  
In dergelijke situaties is het noodzakelijk de RI&E bij te stellen.

STAP 6

STAP 5

STAP 7



Neem contact op!
Voor vrijblijvend en eerlijk advies

Wil jij meer informatie over RI&E of ben je 
benieuwd wat Fizie verder kan betekenen voor 
jouw organisatie? Neem dan contact op. 

We komen graag bij je langs.

Contactgegevens
Fizie | Gezond Werkgeverschap
Stelling 5
7773 ND Hardenberg
 

0523 - 282 737
info@fizie.nl 


