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Top 6 grootste valkuilen bij het borgen van de RI&E
1.  De RI&E als een verplichting zien en niet als hulpmiddel. Oftewel, een goede uitwerking 

van de RI&E werkt vóór een gezonde en veilige organisatie in plaats van tegen
2.  Weinig tot geen draagvlak in de organisatie
3.  Het niet up-to-date houden van de RI&E en/of Plan van Aanpak
4.  Niet alle werkprocessen zijn beoordeeld tijdens de RI&E
5.  Na het uitvoeren van een RI&E denkt een bedrijf dat alles klaar is 
6.  Afzonderlijke gezondheid- en veiligheidsprotocollen worden vaak vergeten in de RI&E

Meer informatie op www.evofenedex.nl/alles-over-de-rie
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INLEIDING
Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een 
magazijn, vaak het hart van het bedrijf. In al deze 
magazijnen samen werken ruim 600.000 mede- 
werkers, zoals reach- en heftruckchauffeurs, order-
verzamelaars, inpakkers en kantoorpersoneel. Waar 
mensen werken, ontstaan risico’s en worden fouten 
gemaakt. Als werkgever heb je een belangrijke taak 
voor het inventariseren, evalueren en minimaliseren 
of wegnemen van deze risico’s, en het evalueren van 
de genomen maatregelen.

In 2019 ontving de inspectie SZW circa 4400 meldingen 
van ernstige arbeidsongevallen bij Nederlandse 
bedrijven. Als we dat filteren naar de logistieke 
omgeving gaat het om ruim 1700 ongevallen, waar-
van 255 ongevallen als ernstig worden beschouwd.

Stijging arbeidsongevallen

Ondanks diverse initiatieven vanuit de overheid, het 
bedrijfsleven en andere instanties, stijgt het aantal 
arbeidsongevallen al jaren. Uit onderzoek blijkt dat 
ruim de helft van de Nederlandse bedrijven de 
bedrijfsrisico’s onvoldoende in kaart heeft gebracht, 
waardoor gevaarlijke situaties op de werkvloer 
kunnen ontstaan. Dit is opmerkelijk aangezien het 
inventariseren van de risico’s vanuit de Arbowet één 
van de wettelijke verplichtingen is voor bedrijven 
met personeel. Om aan de verplichting te voldoen 
moeten bedrijven de risico’s op de werkvloer inven-
tariseren, maatregelen nemen om deze risico’s te 
minimaliseren en deze regelmatig evalueren in een 
zogenoemde Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E), inclusief plan van aanpak.

Oorzaken

Waarom een groot deel van de bedrijven deze risico’s 
nog onvoldoende in kaart heeft gebracht, kan 
diverse oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een 
gebrek aan kennis, kunde of kapitaal. Wat je uitda-
ging of reden ook is, het is tijd om de huidige RI&E 
kritisch onder de loep te nemen. Want ook al heb je 
een RI&E, in hoeverre is dit een levend document, 
worden de genomen maatregelen regelmatig geëva-
lueerd en heeft de RI&E draagvlak binnen de gehele 
organisatie?

Tijd om aan de slag te gaan

In deze whitepaper geven we een korte samenvatting 
van de basisbeginselen van een RI&E. Vervolgens 
werken we in drie stappen toe naar een veiligheids-
aanpak die draagvlak heeft binnen de volledige 
organisatie. Een aanpak waarbij medewerkers vanuit 
zichzelf gemotiveerd zijn een veilig en gezonde 
werkomgeving te creëren.

Nog geen (actuele) RI&E? 
Heb je nog helemaal geen RI&E of twijfel je 
aan de actualiteit van het document? Lees 
dan eerst de whitepaper ‘Aan de slag met 
de RI&E in de logistiek’. Daar gaan we 
dieper in op het opstellen van de RI&E 
inclusief plan van aanpak en de veelgestel-
de vragen rondom deze verplichting.

https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/aantal-arbeidsongevallen-neemt-toe-inspectie-szw-gaat-strenger-toezien-op-preventie
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf_3_Artikel5
http://whitepapers.evofenedex.nl/rie-in-de-logistiek/cover/
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1.

Elk beroep brengt risico’s met zich mee, waardoor 
werknemers ziek kunnen worden of (tijdelijk) niet 
meer kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan 
werkdruk en aan fysieke belasting van magazijn-
medewerkers. Om medewerkers te beschermen is in 
de wet vastgelegd dat elk bedrijf met personeel deze 
risico’s voor werknemers dient te inventariseren en 
evalueren. Denk hierbij aan arbozorg, verzuimbeleid, 
werkplekinrichting, fysieke belasting, visuele 
informatie en het werken met machines.

Deze risico’s worden schriftelijk vastgelegd in een 
zogenoemde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
inclusief Plan van Aanpak (PvA) om deze risico’s te 
voorkomen. Hier worden bijvoorbeeld ook de 
arbeidsongevallen uit het verleden in meegenomen. 
Met een goede RI&E inclusief PvA faciliteer en 

stimuleer je gezonder en veiliger werken door 
medewerkers. De verplichting zorgt ervoor dat 
werkgevers structureel en aantoonbaar aandacht 
besteden aan een veilige werkomgeving en indien 
nodig maatregelen treffen.

Inhoud
•  Wat is een RI&E?
•  Welke verplichting heb je als werkgever?
•  Voordelen van een volledige RI&E
•  Welke plekken in het magazijn nemen de meeste risico’s met zich mee?
•  Praktijkopdracht

DE RI&E ALS BASIS VOOR GEZOND EN VEILIG WERKEN

Wat weet jij over de RI&E?
Voor het creëren van een veilige en 
gezonde werkomgeving is het belangrijk 
dat je de risico’s binnen het bedrijf 
inventariseert en ervoor zorgt dat alle 
medewerkers veilig kunnen werken. 
Het is daarom belangrijk dat je goed op de 
hoogte bent van de wet- en regelgeving 
rondom de RI&E. Doe de quiz

321

https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/quiz-rie-ben-jij-voldoende-bekend-met-de-regelgeving
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1.Voordelen van een volledige RI&E

Het opstellen en uitvoeren van een RI&E met 
bijbehorend PvA kost tijd en geld, maar het levert 
ook veel op. Daarom zetten we de drie belangrijkste 
voordelen voor je op een rij.

1. Bedrijfscontinuïteit
Met een RI&E voorkom je beroepsziekte, verzuim en 
hierdoor verbeter je de bedrijfscontinuïteit. Verzuim 
is een grote kostenpost binnen organisaties. Worden 
werknemers ziek of zijn zij betrokken bij een ongeval, 
dan kost dit een hoop tijd, geld en verlies je 
productiviteit. Wist je bijvoorbeeld dat de kosten van 
een bedrijfsongeval vaak richting de 35.000 euro 
gaan? Daarnaast komt er meer werkdruk te liggen bij 
de overige collega’s. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 
elke euro die een bedrijf investeert in veiligheid, het 
dubbele oplevert. 

We hebben in dit geval nog niet eens gesproken over 
het persoonlijke leed van het slachtoffer van het 
ongeval. Dit wordt pijnlijk duidelijk aan de hand van 
het praktijkverhaal van Lars van Rode, slachtoffer van 
een ernstig arbeidsongeval waarbij hij één been 
verloor. Op de Dag van het Veilige Magazijn 2020 
vertelde hij zijn ingrijpende verhaal aan meer dan 
150 aanwezigen.

2. Medewerkerstevredenheid
Een ongezonde werkplek of slechte werksfeer
vergroot het personeelsverloop. Dit is niet alleen
slecht voor de bedrijfscontinuïteit of de werkdruk,
maar het kost ook tijd en geld nieuwe mensen te
vinden. Het vertrek van een werknemers kost het
bedrijf al snel 20 procent van diens jaarsalaris. Met
een RI&E weet je wat de risico’s zijn en kun je deze
beperken tot een aanvaardbaar niveau of zelfs
helemaal elimineren. Investeren in personeel
verbetert de werksfeer en vergroot de betrokkenheid
van werknemers bij de organisatie. Een hoge
tevredenheid onder medewerkers verlaagt het
verzuim en personeelsverloop. Bovendien zorgt het
voor een positief werkgeversimago waardoor het
makkelijker wordt nieuw personeel aan te trekken.

3. Productiviteit en efficiency
Een goed veiligheidsbeleid kost tijd en geld, maar
levert dus ook wat op. Tevreden personeel is
gemotiveerder, productiever en verzuimt minder.
Bovendien behoud je kennis en kunde binnen de

organisatie en heb je meer tijd voor ontwikkeling. 
Een gezonde organisatie is efficiënter, succesvoller 
en duurzamer, ook op de lange termijn.

Risicohotspots in het magazijn

Het magazijn of de productieomgeving is dan ook 
een plek waar veel veiligheidsrisico’s voorkomen.  
Bij het opstellen van de Code Gezond en Veilig 
Magazijn in 2016 hebben wij, in samenwerking met 
26 partners, 10 hotspots gedefinieerd waar 
medewerkers het meeste risico lopen in het 
magazijn. Neem deze hotspots - indien van 
toepassing - dus ook mee tijdens het opstellen van 
de RI&E of controleer of deze zijn meegenomen in  
de bestaande RI&E.

1. Laaddock
2. Gangen
3. Kruising
4. Stelling
5. Loop- en rijpaden
6. Doorgang
7. Entresol
8. In- en ompakstations
9. Acculaadstation
10. Bedrijfsterrein

Wil je meer weten over deze hotspots en de 
veelvoorkomende risico’s die medewerkers hier 
lopen? Kijk dan op www.cgvm.nl/hotspots 

“Kijk breed naar het thema duurzaam fysiek werk.  
Stel jezelf daarbij de volgende vragen: hoe houden 
mensen het vol, fysiek en metaal? Hoe blijven 
medewerkers bij? Hoe blijven medewerkers 
enthousiast? Zorg ervoor dat je in de zoektocht 
naar antwoorden de medewerkers erbij betrekt 
op alle niveaus.” 
Ewout Brehm, directielid bij Bureau voor Fysieke Arbeid

Lees het volledige praktijkverhaal op 
evofenedex.nl/alles-over-de-rie

321

https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/dure-brokken-maken-met-de-heftruck
https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/een-bijna-ongeluk-een-cadeautje
http://www.cgvm.nl/hotspots/
https://www.evofenedex.nl/rie-van-plan-naar-praktijk
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1.Opdracht

Loop eens een rondje door het magazijn. Welke hotspots herken je in jouw magazijn? En welke 
risico’s lopen medewerkers daar? Noteer de naam van de hotspot inclusief de risico’s. Heb je al 
maatregelen genomen? Noteer deze dan ook.

Tip: Het boekje Mensenwerk uit de Code Gezond en Veilig Magazijn is hier een handig 
  hulpmiddel bij.

321

https://evo.bynder.nl/share/9400156E-DE37-4C8A-9B756B6322DDA5DE/
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2.

Het opstellen van een Risico Inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) is dus pas het beginpunt als het 
gaat om het creëren van een veilige en gezonde 
werkomgeving. Een RI&E heeft namelijk pas écht 
zin als deze draagvlak heeft binnen de volledige 
organisatie en als medewerkers vanuit zichzelf 
gemotiveerd zijn om een veilig en gezonde 
werkomgeving te creëren.

Als bedrijfsadviseur is André de Ruijter dagelijks 
betrokken bij het verbeteren van de gezondheid en 
veiligheid bij leden van evofenedex. Hoewel veel 
bedrijven wel hun goede intenties tonen met 
betrekking tot gezond en veilig werken, is er nog 
veel voor verbetering vatbaar. “We zien nog te veel 
bedrijven die hun RI&E vooral zien als een papieren 
tijger, oftewel een verplichting vanuit de overheid 
waar ze aan moeten voldoen. Zo’n RI&E wordt dan 
eenmalig opgesteld, maar het ontbreekt vaak aan 
vervolgstappen waardoor de RI&E ergens onderin de 
bureaulade belandt”, aldus André.

Onderschatten

Ook veel bedrijven onderschatten het toepassen van 
de ‘E’ (evaluatie) in hun processen. 

André: “Door van de RI&E een levend document te 
maken, dit te blijven evalueren en te verbeteren zorg 
je pas echt voor een veilige werkomgeving. Voor het 
waarborgen van de gezondheid en veiligheid is het 
belangrijk de medewerkers op de werkvloer hierbij te 
betrekken en hen op te leiden in veilig en gezond 
werken. Stel aan de hand van de geïnventariseerde 
risico’s gerichte maatregelen op om deze risico’s tot 
een minimum te beperken of zelfs helemaal te 
elimineren en bespreek deze regelmatig met je 
medewerkers. Bekijk ook regelmatig of de 
werkzaamheden hetzelfde blijven. Zijn de processen 
nog steeds hetzelfde of heeft er een wijziging 
plaatsgevonden? Zijn de risico’s van deze wijzigingen 
dan weer geïdentificeerd? Een veilig magazijn is 
immers mensenwerk.”

RI&E: VAN PLAN NAAR PRAKTIJK

Inhoud
•  Waarom de RI&E niet altijd de werkvloer bereikt
•  Het belang van continu blijven evalueren
•  Korte toelichting op de drie niveau’s binnen de RI&E
•  Praktijkopdracht

321



9

2.Bijsturen

Controleer regelmatig of de genomen maatregelen 
daadwerkelijk het resultaat hebben dat was beoogd. 
Als dit niet het geval is, bekijk dan wat kan er worden 
verbeterd om de genomen maatregelen wél te laten 
slagen. We raden aan deze acties ook vast te leggen, 
zo blijft het inzichtelijk waarom er - wellicht in het 
verleden - bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Drie niveaus

Net zoals een personenauto niet van 0 tot 100 
gaat zonder te schakelen, is een volledige RI&E - 
dus eentje met draagvlak binnen de gehele 
organisatie - ook niet van de ene op de andere 
dag gerealiseerd. In deze whitepaper helpen we je 
om in drie stappen van jouw statische RI&E (niveau 
1) een document te maken dat draagvlak heeft
binnen de volledige organisatie en waarbij mede-
werkers vanuit zichzelf gemotiveerd zijn een veilige
en gezond werkomgeving te creëren (niveau 3).

“Training, veiligheidsbewustzijn en eigen inzichten zijn de basis voor veiligheid. Met name het laatste is van groot 
belang: niemand wil onveilig werken en praktische oplossingen komen vaak van de vloer zelf.” 
Roy Spitzen, Environment, Health, Safety, Energy & Security Specialist bij Abbott Logistics Breda

RI&E niveau 1: awareness en compliance
We spreken van een RI&E niveau 1 als je een volledige RI&E hebt, waarbij ook de risico-hotspots (zie 
hoofdstuk 1) in het magazijn zijn verwerkt. Op dit niveau ben je vanuit de werkgever bewust van de 
risico’s die er op de werkvloer plaatsvinden, zijn deze schriftelijk vastgelegd met de bijbehorende 
risicoverminderende maatregelen en is in het plan van aanpak een tijdpad vastgesteld voor het evalueren 
van de te nemen of genomen maatregelen. Op dit niveau komt de motivatie voor veilig en gezond werken 
vooral van buitenaf (lees: wet- en regelgeving).

Let op: niveau 1 is het beginstadium van een volledige RI&E, om te voldoen aan de verplichting is meer 
nodig dan awareness en compliance

RI&E niveau 2: beheersen en voorkomen
Het tweede niveau gaat uit van het awareness en compliance, maar hier komt ook intrinsieke motivatie 
om de hoek kijken. In plaats van slechts te stoppen bij het inventariseren en opstellen van de risico’s op 
de werkvloer, probeert een ondernemer deze risico’s te beheersen en te voorkomen. De werkgever 
werkt samen met de werknemers aan het juiste veiligheidsgedrag, bewustwording van de risico’s en de 
eerste stappen richting een goede veiligheidscultuur. Dit betekent dat er vanuit de organisatie periodiek 
initiatieven worden opzet om medewerkers kennis te laten nemen van de inhoud van de RI&E, inclusief 
plan van aanpak. Het is ook aan te raden deze kennis regelmatig op te frissen tijdens bijvoorbeeld de 
start van een shift, medewerkersbijeenkomsten en beoordelingsgesprekken. Binnen dit niveau komt de 
motivatie vooral vanuit de werkgever en werkt de medewerkers reactief mee.

RI&E niveau 3: leiderschap en participatie
Om van de werkplek echt een gezonde en veilige omgeving te maken moet je als organisatie streven naar 
het hoogste doel: het niveau van leiderschap en participatie. Bij dit niveau zijn werkgever en 
werknemers vanuit zichzelf gemotiveerd aan arbeidsveiligheid te werken. Zij zijn overtuigd van de 
meerwaarde van veilig werken, werken proactief mee aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid 
binnen het bedrijf en leveren door hun gedrag een bijdrage aan de arbeidsveiligheid.

321

We starten met het uitleggen van de niveaus:

Lees het volledige praktijkverhaal op evofenedex.nl/alles-over-de-rie

https://www.evofenedex.nl/rie-van-plan-naar-praktijk
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2.Opdracht

Bepaal voor jouw organisatie op welk niveau jij vindt dat jouw bedrijf zich bevindt. Bepaal dit niet 
alleen, maar betrek hier ook je collega’s (van verschillende afdelingen) bij. Ga de discussie aan en 
noteer jullie eindoordeel hieronder inclusief bijbehorende motivatie. Heb je dat gedaan? 
Controleer dit dan aan de hand van de volgende hoofdstukken.

321
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3.
RI&E: VAN NIVEAU 1 NAAR NIVEAU 2

Om van de werkvloer écht een gezonde en veilige 
werkplek te maken, is meer nodig dan alleen het 
voldoen aan de wettelijke eis dat een bedrijf een 
actuele, volledige Risico Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E) moet hebben. Als het goed is, heb je een 
actuele RI&E en hierin de risico-hotspots  
opgenomen. De RI&E biedt op dit moment 
voldoende handvatten voor veiligheid op de 
werkvloer maar er is nog geen sprake van een 
goede veiligheidscultuur.

Niveau 1: een basis RI&E

De basis voor deze route is het hebben van een 
volledige RI&E. Je hebt een RI&E opgesteld, hierin de 
hotspots binnen de organisatie verwerkt, en het 
coronaprotocol toegevoegd. Maar je wilt van de RI&E 
meer dan papierwerk maken. Je streeft naar veilig-

heid op de werkvloer en het beheersen en voorko-
men van risico’s. Je wilt medewerkers op regelmatige 
basis bewustmaken van de risico’s op de werkvloer 
en hen betrekken bij de oplossingen. We helpen je op 
weg van niveau 1 naar niveau 2.

Zo kom je tot niveau 2 

Het tweede niveau gaat uit van de RI&E en het willen 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar wees 
er ook van overtuigd dat een veilige en gezonde 
werkomgeving belangrijk is en veel voordelen heeft. 
In plaats van slechts te voldoen aan wet- en regelge-
ving, probeert een ondernemer risico’s te beheersen, 
te reduceren naar een acceptabel niveau of zelfs 
helemaal te voorkomen. Werkgever en werknemers 
werken samen aan gedrag, bewustwording en een 
veiligheidscultuur. 

Inhoud
•  Deze stappen kun je nemen om van niveau 1 naar niveau 2 te komen
•  Tips uit de praktijk
•  Praktijkopdracht

321
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3.Tips uit de praktijk 

Om van niveau 1 naar niveau 2 te komen moet je de 
volgende stappen ondernemen.

1.  Wijs kartrekkers aan die gezond en veilig 
werken actief stimuleren 
Hierbij is het belangrijk dat de kartrekkers uit 
verschillende lagen en afdelingen van de 
organisatie komen. Op deze manier wordt het 
geen project van een bepaalde afdeling of 
management, maar een project van de gehele 
organisatie. Leg de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vast en communiceer deze binnen 
de organisatie.

2.  Formuleer kort en bondig de aanleiding en 
doelstellingen van het project 
Om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen,  
is het belangrijk dat je vooraf goed bespreekt wat 
de organisatie met het project wil bereiken. 
Formuleer doelstellingen op de SMART-manier. 
Dit betekent dat ze Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. 
Dit voorkomt vrijblijvendheid, open eindjes, 
onduidelijk afspraken en misverstanden.  
Hier heb je ook profijt van tijdens de 
evaluatiemomenten.

3.  Geef het thema ‘Veiligheid en Gezondheid’ en 
de RI&E een vaste plek binnen processen 
Om veiligheid onder de aandacht te brengen van 
de organisatie, is het belangrijk dit onderwerp te 
verwerken in de lopende processen. Denk 
bijvoorbeeld aan het inwerken van nieuwe 
medewerkers, de standaard werkinstructies,  
de dag- of weekstart, prestatieborden in het 
magazijn, nieuwsbrieven/intranet, functionerings-
gesprekken, opleidingstrajecten, personeels-
planning, medewerkersbijeenkomsten of alle 
terugkerende teamoverleggen.

4.  Maak het visueel 
Cultuur- en taalverschillen kunnen ervoor zorgen 
dat medewerkers bepaalde kennis en informatie 
minder snel opnemen of niet begrijpen.  
Door deze informatie visueel te maken voorkom 
je dit. Visuele boodschappen worden namelijk 
sneller opgenomen en blijven beter in het 
geheugen hangen. Een foto zegt immers meer 
dan duizend woorden.

“Ga regelmatig met het personeel in gesprek over de 
veiligheidscultuur. Een prettige werksfeer werkt als 
een katalysator voor veilig gedrag. Denk overigens 
niet dat zo’n cultuurverandering snel gaat. Dat gaat 
meestal in drie stappen: de huidige situatie loslaten, 
dan een soort chaos, en dan pas de verandering.” 
Jelle van Draanen, docent veiligheid en cultuur bij evofenedex 

5.  Blijf kennis vergaren over gezond en 
veilig werken 
In principe heb je al veel kennis opgedaan over 
veilig werken en de risico’s op de werkvloer. 
Controleer regelmatig of de risico’s op de juiste 
manier worden beheerst. Of zijn er misschien 
nieuwe risico’s ontstaan? En hoe beheersen we die 
dan? Het is belangrijk dat je deze kennis blijft 
opdoen en ervaringen (dus ook bijvoorbeeld het 
bijna ongeval van een collega) deelt met collega’s. 
Je kunt ook denken aan een incompany-training 
of externe spreker.

6.  Vermijd een strafcultuur 
Leren doe je met vallen en opstaan. Dit betekent 
dat er ook fouten gemaakt mogen worden. 
Stimuleer het melden van bijna-ongevallen, 
zonder hier direct een straf op te zetten.  
Ga in plaats daarvan in gesprek over de oorzaak 
en probeer hier samen een oplossing in te vinden. 
Zo stimuleer je een leercultuur waarin deze 
onderwerpen open en eerlijk besproken 
kunnen worden.

7.  Houd het persoonlijk, leuk, afwisselend en 
inspirerend 
De kennis en informatie blijven op deze manier 
beter hangen. Laat kantoorpersoneel tijdens een 
Veiligheidsdag bijvoorbeeld ervaren hoe het is om 
op een heftruck te rijden of organiseer een 
maandelijkse veiligheidsquiz met leuke prijzen. 
Faciliteer individuele en groepsgesprekken met 
medewerkers over veilig gedrag.

Heb je alle bovenstaande punten doorgevoerd in je RI&E en in de 
praktijk? Ga dan door naar het volgende hoofdstuk.

321

Lees het volledige praktijkverhaal op 
evofenedex.nl/alles-over-de-rie

https://www.evofenedex.nl/rie-van-plan-naar-praktijk
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3.Opdracht

Een veiligheidsdag(deel) is een laagdrempelige manier om veilig en gezond werken onder de 
aandacht te brengen van het personeel. Bekijk eens de video van de Veiligheidsdag bij Smurfit 
Kappa inclusief de do’s en don’ts. Als jij een veiligheidsdag(deel) zou organiseren, welke thema’s 
zouden binnen jouw organisatie prioriteit moeten krijgen? Noteer deze hieronder en bekijk de 
mogelijkheden zo’n dag(deel) te organiseren.
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4.
Je bent al een heel eind op weg en zit al op niveau 2 
in de route van een Risico Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E) naar veilige en gezonde werkomgeving. Maar 
dit is nog niet je eindpunt. Een deel van de vereisten 
van niveau 2 hoort namelijk bij het opstellen van een 
RI&E. In dit hoofdstuk helpen we je op weg om de 
laatste stap te zetten.

Dit is niveau 2

Je wilt meer dan dit en ervoor zorgen dat de 
werkvloer altijd een veilige plek is voor alle 
medewerkers en hen nog meer betrekken bij  
het waarborgen van de veiligheidsrisico’s. Waar 
niveau 2 uitgaat van het voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen en het beheersen en voorkomen van 
de risico’s op de werkvloer, draait het bij niveau 3 
om leiderschap en participatie.

Zo kom je tot niveau 3

In de route naar een volledige RI&E is het hoogste 
doel het niveau van leiderschap en participatie. Bij 
dit niveau zijn werkgever en werknemers van zichzelf 
gemotiveerd aan arbeidsveiligheid te werken. Zij zijn 
overtuigd van de meerwaarde van veilig werken en 
door hun gedrag leveren zij een bijdrage aan de 
arbeidsveiligheid. Dit draagt bij aan jouw ultieme 
doel: het realiseren van een integrale 
veiligheidscultuur.

“Ook de uitzendkrachten krijgen eerst een uitgebreide 
rondleiding door het magazijn, met uitleg hoe we 
werken en wat de procedures zijn”, legt Straten uit. 
“Daarna moeten ze een veiligheidstest maken op de 
computer. Die moet voldoende zijn. Wanneer vragen 
niet goed zijn beantwoord, worden ze besproken en 
krijgt de nieuwe medewerker eventueel extra uitleg.” 
Anthio Straten, senior manager Distribution Compliance EMEA, 
Herbalife Nutrition

RI&E: VAN NIVEAU 2 NAAR NIVEAU 3

Inhoud
• Deze stappen kun je nemen om van niveau 2 naar niveau 3 te komen
• Tips uit de praktijk
•  Praktijkopdracht
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4.Tips uit de praktijk 

Om van niveau 2 naar niveau 3 te komen moet je de 
volgende stappen ondernemen.

1.  Maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor 
een veilige en gezonde werkplek 
Bij niveau 3 is sprake van leiderschap en participatie, 
wat betekent dat de veiligheids-cultuur door alle 
medewerkers gedragen dient te worden. Om dit te 
realiseren is draagvlak vanuit alle lagen nodig, dus 
ook van alle operationele medewerkers. Van vaste 
medewerkers tot aan vakantie- of uitzendkrachten. 
Benadruk het belang van veiligheid voor de 
medewerker zelf, stimuleer het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en het aanspreken van elkaar 
op onveilig gedrag.

2.  Stimuleer medewerkers met nieuwe oplossingen 
te komen om onveilige situaties aan te pakken 
Zorg ervoor dat medewerkers actief meedenken  
als het gaat om het waarborgen van de veiligheid. 
Juist diegenen die in het magazijn werken of de 
heftruck besturen komen dagelijks in aanraking met 
mogelijk onveilige situaties. Zij zijn ook degene die 
deze situaties kunnen aankaarten om die vervolgens 
te verbeteren. Een anonieme ideeënbox kan hierbij 
drempelverlagend helpen. Zo voorkom je dat mede-
werkers met naam en toenaam een idee lanceren. 

3.  Beloon nieuwe ideeën 
Goede oplossingen gevonden voor gevaarlijke 
situaties? Beloon deze ideeën dan en deel deze met 
de rest van het team. Het belonen van ideeën zorgt 
ervoor dat medewerkers out of the box leren te 
denken en hun ideeën durven te opperen. Ook kom 
je door samen te sparren tot nieuwe ideeën. De 
beloning kan voor een individuele medewerker of 
voor het hele team zijn. Door de ideeën met het 
hele team te delen en deze te belonen kun je een 
continu aanwas van ideeën creëren. Laat mede-
werkers zelf ‘eenpuntlessen’ opstellen. Op één A4 
met plaatje laten zien wat de gewenste veilige situatie 
is. Zo zorg je het juiste gedrag op de werkvloer.

4.  Neem veiligheidscompetenties op in het 
functieprofiel van alle medewerkers 
Je kunt er ook aan denken zowel voor nieuwe als 
bestaande medewerkers competenties op het 
gebied van veiligheid in functieprofielen mee te 
nemen. Zo kun je hier bij de werving en selectie 

rekening mee houden en kun je bestaande mede-
werkers beoordelen en bijsturen op het gebied van 
gezond en veilig werken. Een voorbeeld hiervan is 
de test ‘Hoe veilig ben jij?’. Hiermee kun je in één 
opslag zien waar je medewerkers goed in zijn, en 
waar extra aandacht aan besteed moet worden.

5.  Loop regelmatig veiligheidsrondes 
Om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen, is 
het essentieel dat je weet wat er daar gebeurt. Dit 
weet je pas als je met regelmaat en op verschillende 
momenten veiligheidsrondes loopt. Het kan immers 
zo zijn dat de risico’s op een rustige dag anders zijn 
dan op een piekmoment. Betrek verschillende 
afdelingen bij de veiligheidsrondes, zoals de 
inkoop, planning en personeelszaken, zodat ook 
deze weten waar valkuilen liggen en hier op kunnen 
anticiperen. Tip: leg de uitkomsten van deze 
veiligheidsrondes op papier vast.

“Op het voetbalveld peppen teamleden elkaar op. 
Ze houden elkaar scherp, geven tips en waarschuwen 
als gevaar dreigt. Waarom gebeurt dat niet op de 
werkvloer? We hebben meer helden nodig die dat 
wel doen. Helden die veilig wíllen werken.” 
Lars van Rode, slachtoffer van een heftruckongeval en 
ambassadeur veilig werken

6.  Creëer een PDCA-cirkel 
De kwaliteitscirkel van William Edwards Deming, ook 
wel de PDCA-cirkel genoemd, is een hulpmiddel voor 
kwaliteitsmanagement. Want bij het waarborgen van 
veiligheid staat kwaliteit hoog bovenaan de agenda. 
De afkorting PDCA staat voor vier stappen: Plan, Do, 
Check en Act. Het gaat hierbij om een continu door-
draaiende cirkel. Plan resultaten die je wilt bereiken, 
voer dit plan vervolgens uit, meet de resultaten die 
je beoogde te bereiken en stuur vervolgens je plan 
bij na aanleiding van de resultaten. In het Plan van 
Aanpak van de RI&E staan verschillende stappen die 
moeten worden ondernomen om de veiligheid naar 
een hoger niveau te krijgen. Het opstellen van deze 
stappen zorgt echter nog niet voor een veilige werk-
vloer. Dit gebeurt pas door het naleven van deze 
stappen, én als deze stappen ook effectief zijn. Je 
weet pas of bepaalde maatregelen succesvol werken 
nadat je deze hebt getest. Pas daarom de PDCA-cirkel 
toe in alle maatregelen die je hebt genomen.
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4.Opdracht

Bespreek een van de meest voorkomende veiligheidsrisico’s op de werkvloer en de 
getroffen maatregelen volgens de PDCA-methode. Hebben deze maatregelen het gewenste 
effect gehad? Of is er bijsturing nodig? Noteer het hieronder.

Heb je alle bovenstaande punten doorgevoerd in je RI&E en in de praktijk? Dan heb je de RI&E niveau 
3 bereikt! Ga door naar het volgende hoofdstuk om te ontdekken hoe je dit niveau behoudt.

Voorbeeld PDCA-cirkel 

Eerst moet het uitzetten van de looproutes binnen het gebouw in de planning opgenomen worden (Plan). 
Vervolgens moeten de markeringen binnen het gebouw aangebracht worden en worden de looproutes in 
gebruik genomen (Do). Dan moet eens in de zoveel tijd gecontroleerd worden of de maatregel werkt 
(Check). Tot slot kan het zijn dat de maatregel aangepast moet worden, zodat deze beter werkt (Act). 
Daarna begin je weer van voren af aan, met de eerste stap, waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft.

Risico Plan Do Check Act Eindoordeel

321
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5.
Gefeliciteerd, je hebt RI&E niveau 3 bereikt. Hoe nu 
verder? Want een RI&E is nooit klaar of een afgeronde 
taak. Het is een levend document dat je moet blijven 
evalueren en verbeteren. We geven tips waar je op 
moet letten.

Geldigheid
Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen 
specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de 
RI&E. Wel staat vermeld dat het belangrijk is dat dit 
document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E 
moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen van 
werkmethoden, werkomstandigheden of 
gebruikte technieken.

Denk bijvoorbeeld aan:

1.  Het opnieuw inrichten van de werkomgeving 
Bijvoorbeeld de verplaatsing van een kantoor, 
stellingen, wikkel- en inpakmachines of een 
grotere verbouwing.

2.  Veranderingen in logistieke werkprocessen 
Bijvoorbeeld de verandering van orderverzameling; 

naast het verzamelen op vloerniveau ook 
verzamelen op hoogte of van volle pallets 
uitleveren naar uitleveren op het niveau van 
enkele stuks waarbij andere processen horen.

3.  Ingrijpende veranderingen van 
gebruikte technieken 
Bijvoorbeeld het gebruiken van ander intern 
transportmateriaal, verpakkingsmachines, 
wikkelaars en afvalpersen.

4.  Wijziging van taken en functies 
van medewerkers 
Bijvoorbeeld de verandering van werken in een 
ploeg naar meerdere ploegendiensten en 
medewerkers die andere taken krijgen zoals het 
laden van vrachtwagens en werken op hoogte 
waarbij andere risico’s horen.

5.  Verandering of aanpassing van een gevaarlijke 
stof in het proces 
Door een wijziging in het proces, er wordt 
bijvoorbeeld een nieuw product gemaakt, 
waarbij medewerkers opeens bijtende stoffen 
gaan gebruiken. Wat is de impact hiervan op 
de organisatie?

EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING BEHOUDEN
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5.Actueel

Ook als er voor je gevoel geen ingrijpende 
veranderingen hebben plaatsgevonden, is het aan te 
raden om je RI&E periodiek door de wasstraat te 
halen. Controleer of de destijds opstelde veiligheids-
risico’s nog van toepassing zijn. Hierbij is het ook 
goed te kijken in hoeverre het document draagvlak 
heeft binnen de organisatie. Weet bijvoorbeeld 
iedereen van het bestaan van de RI&E af of is het 
vooral een ‘project’ van de veiligheidskundige? 
Bespreek (onderdelen van) de RI&E ook tijdens een 
dag- of weekstart.

Trends en ontwikkelingen

In het dynamische werkveld van de logistiek volgen 
trends en ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. De 
kans is dus groot dat je binnen drie jaar te maken 
krijgt met een ingrijpende verandering in je 
bedrijfsoperatie. Pas bij deze veranderingen dus ook 
direct de RI&E aan om onverwachte gevolgen te 
voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de huidige 
coronacrisis. Veel bedrijven hebben wel een RI&E en 
ook een coronaprotocol, maar hebben beschouwen 
dit als twee losse documenten. Dat is geen goed 
idee. Het coronaprotocol heeft namelijk geen 
juridische status binnen de Arbowet en is daarom 
geen rechtsgeldig document. Het is daarom 
noodzakelijk dat bedrijven de geïdentificeerde 
coronarisico’s verwerken in hun bestaande RI&E en 
het daarbij horende plan van aanpak. Alleen dan 
voldoe je aan de wet- en regelgeving.

“Eenmaal per week hebben we een safety briefing. 
Daar geven we de medewerkers een update over 
werkzaamheden met daarbij de laatste veiligheids-
instructies. Daar kunnen medewerkers ook hun 
ervaringen en kennis met elkaar delen. Uit deze 
meetings komen ook de meeste ideeën om het 
werk veiliger te maken.” 
Aleksandra Radoch, warehouse manager Valeo 

Betrek nieuwe medewerkers

Veiligheid is mensenwerk. Het is daarom belangrijk 
niet alleen je huidige medewerkers te betrekken bij 
de RI&E, maar ook nieuwe medewerkers. Zorg ervoor 
dat het doornemen van de RI&E standaard wordt 
opgenomen in het inwerktraject van nieuwe 
medewerkers. Vergeet niet medewerkers van andere 
afdelingen of locaties ook te betrekken wanneer zij 
van functie wisselen.

Blijf evalueren

De laatste letter van RI&E staat voor Evalueren. Een 
stap die je continu moet blijven doorvoeren. Pak de 
RI&E er bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks bij en 
evalueer de opgestelde risico’s en de daarbij 
behorende oplossingen. Hebben de maatregelen wel 
het beoogde effect? Zo ja, dan kun je wellicht minder 
vaak evalueren. Maar het kan ook zo zijn dat de 
maatregelen geen of nauwelijks effect hebben en dat 
je naar andere oplossingen moet zoeken. Zorg ervoor 
dat je de RI&E levend houdt en dat het 
inventariseren, evalueren en waarborgen van de 
veiligheidsrisico’s dagelijkse kost wordt.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over de RI&E? Bekijk dan de 
veelgestelde vragen op onze website. Staat je vraag 
er niet tussen? Neem dan contact op met onze 
ledenservixe via ledenservice@evofenedex.nl.
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