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Risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) en ARBO

Naar dit document wordt verwezen in Hoofdstuk 6

Elke organisatie is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat haar medewerkers hun werk onder 
gezonde omstandigheden kunnen verrichten. Maar hoe weet u precies welke gezondheidsrisi-
co’s het uiteenlopende werk met zich meebrengt? En hoe kunt u die risico’s vervolgens beheer-
sen? Risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) zijn een belangrijk middel om de risico’s van 
arbeid in kaart te brengen en te beperken. Door middel van vragen kunt u de risico’s binnen 
uw organisatie vaststellen. Met deze inventarisatie kunt u een plan van aanpak maken, inclusief 
maatregelen en prioriteiten. 
De RI&E hoeft bij gebruik van een door CAO-partijen goedgekeurde branche alleen getoetst te 
worden bij organisaties met meer dan 25 medewerkers. De RI&E’s van de branches Welzijn en 
Maatschappelijke dienstverlening en Kinderopvang zijn door CAO-partijen akkoord bevonden 
en in de CAO benoemd als branche RI&E. De toetsing kan uitgevoerd worden door een arbo-
dienst of een deskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatieadviseur 
of bedrijfsarts). 

Stap 1 ■ Inventarisatie 

Alle risico’s op één lijst 
Zorg voor een lijst met risico’s in uw bedrijf. U kunt die lijst zelf opstellen, maar u kunt ook 
gebruikmaken van bestaande lijsten (zie het Alfabet, rechts op iedere pagina). Of u kunt uw 
RI&E door uw arbodienst/deskundige laten uitvoeren. 

Uw RI&E moet antwoord geven op de volgende zes vragen:
1 Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf? 
2 Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf, zodat ongevallen of verzuim optreden? 
3 Hoe groot is de kans dat het gebeurt? 
4 Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch misgaat? 
5 Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze door? 
6 Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken?

Stap 2 ■ Evaluatie 

Risico’s sorteren; de belangrijkste bovenaan 
Volgende stap: vergelijk alle risico’s van de lijst en zet ze in de goede volgorde onder elkaar. 
Welke risico’s zijn het meest dreigend? Zijn er situaties in uw bedrijf die wettelijk niet zijn toe-
gestaan? Welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het pro-
ductieproces? Welke risico’s zien uw medewerkers graag aangepakt? Welke aanpassingen zijn 
technisch mogelijk, en – ook belangrijk – hoeveel kunt u investeren?
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Stap 3 ■ Plan van aanpak 

Wie doet wat, en wanneer? 
U hebt nu een lijst met ‘things to do’. De derde stap is: termijnen prikken voor het aanpakken 
van de risico’s in uw bedrijf. Wie gaat met welk risico aan de slag? En wanneer bent u tevreden? 
Wat levert het op?
Kortom: een plan van aanpak. Zo lost u de risico’s één voor één op, bij voorkeur aan de bron. 
Misschien zijn er meer vliegen in één klap te slaan.

Stap 4 ■ Actueel houden 

Klaar? Dan bent u begonnen! 
Dat klinkt vreemd. Als je klaar bent, ben je toch klaar? Met de RI&E ligt dat anders.
Allereerst moet u uw inventarisatie, evaluatie en plan van aanpak laten toetsen door een gecer-
tificeerde arbodienst/deskundige. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan. Of de situatie in uw 
bedrijf goed is weergegeven. Of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Wat tien jaar 
geleden nog mocht, mag nu misschien niet meer. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige 
toetst uw RI&E en adviseert bij het plan van aanpak; dat is zelfs wettelijk verplicht.
Vervolgens gaat u dat plan van aanpak uitvoeren. U overlegt de voortgang jaarlijks met uw 
werknemers, de OR of PV.
Als u aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe machines, 
nieuwe manier van werken, reorganisatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aange-
paste RI&E. Dus als 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!


