
 
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)  
 
De werkgever dient regelmatig alle risico's die samenhangen met het werk en de 
werkomstandigheden, te (laten) inventariseren en evalueren. De RI&E wordt op schrift 
gesteld. Op basis van de RI&E wordt door de werkgever een plan van aanpak opgesteld.  
 

 De RI&E beschrijft de risico’s en benodigde maatregelen op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting voor alle afdelingen en 
werksoorten binnen het bedrijf. 

 De RI&E beoordeelt ook het arbobeleid, het gedrag van werknemers en toezicht door 
de bedrijfsleiding. 

 In de RI&E wordt aandacht besteed aan risicovolle groepen. Hieronder vallen 
jeugdigen, zwangere werknemers, ouderen en werknemers die de Nederlandse taal 
niet beheersen. 

 De RI&E dient te worden opgesteld of getoetst door een gecertificeerde 
arbodeskundige. Vrijstelling van toetsing is mogelijk bij gebruik branche-RIE door een 
bedrijf met maximaal 25 werknemers. Alle regels omtrent toetsen en vrijstellingen 
vindt u op de website van RI&E. 

 
 De RI&E heeft geen wettelijke frequentie, maar dient wel actueel te zijn. Doorgaans 

wordt een RI&E om de 4 of 5 jaar vernieuwd of geactualiseerd. Bij belangrijke  
wijzigingen zoals verbouwingen en veranderde werkmethoden is een tussentijdse 
actualisatie nodig.  

 De RI&E beschrijft het vereiste deskundigheidsniveau en de ervaring van de interne 
preventiemedewerker(s). Evenals het benodigde aantal preventiemedewerkers, het 
aantal uren dat ze voor deze taak beschikbaar horen te zijn en de organisatorische 
aspecten. 

 De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht: 
o over de manier waarop het RI&E-onderzoek wordt uitgevoerd 
o over het Plan van aanpak 

 Enkele onderwerpen dienen in de RI&E nader geïnventariseerd te worden. Het 
Arbobesluit bevat voorschriften rond nadere inventarisaties. Het betreft onder meer: 

o Gevaarlijke stoffen algemeen 
o Kankerverwekkende stoffen 
o Biologische agentia 
o Fysieke belasting 
o Beeldschermwerk 
o Trillingen 
o Geluid 

 
Een nadere inventarisatie houdt in dat als uit de RI&E blijkt dat een of meer van de 
bovenstaande arbeidsrisico’s in het bedrijf voorkomt er een meting of zorgvuldige 
beoordeling van de blootstelling nodig is. 

 Het is raadzaam om bij het opstellen van de RI&E gebruik van de kennis en inzichten 
van de werknemers; zowel arboknelpunten als passende oplossingen.  Het 
inschakelen van medewerkers  zorgt voor veel praktische informatie en vergroot het 
draagvlak bij de te nemen maatregelen. 

 Het is bijzonder aan te bevelen dat bij de Risico-inventarisatie ook in kaart wordt 
gebracht waar het bedrijf al dan niet voldoet aan de richtlijnen en afspraken die in de 
arbocatalogus zijn vastgelegd. Bij het opstellen van het plan van aanpak zijn de 
oplossingen uit de arbocatalogus uiteraard van groot belang. 

http://www.rie.nl/voor-bedrijven/stap-4-toetsen-van-uw-rie/

