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Inhoud workshop

• Wat is een RI&E?

• Welke verplichtingen heb je als werkgever?

• De Arbeidsinspectie constateert afwijkingen, wat nu?

• Tips & Tricks
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Wat is een RI&E?

• Het is voor een voor werkgevers verplichte middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. 

> Arbowet Artikel 5

• Een RI&E is verplicht vanaf….? 

• Voor wie geldt deze verplichting? 



Wanneer moet je een RI&E hebben?

bron: www.rie.nl

http://www.rie.nl/


Met betrekking tot de RI&E worden onder andere de volgende 

onderdelen binnen het bedrijf geïnventariseerd:

• arbobeleid;

• verzuimbeleid;

• bijzondere groepen werknemers;

• bedrijfshulpverlening en EHBO;

• arbeidsplaatsen;

• gevaarlijke stoffen;

• fysieke belasting;

• werktijden en functie-inhoud;

• fysische factoren;

• arbeidsmiddelen;

• persoonlijke beschermingsmiddelen;

• PSA

• overige veiligheidsthema’s;



RI&E plichtige bedrijven, de cijfertjes.



Het belang van een RI&E

• Arbeids inspectie: Betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk.

In 2020 ontving de Arbeidsinspectie (inspectie SZW) 3655 arbeidsongevallen. 54 mensen overleden

als gevolg van een ongeval tijdens het werk.

• RIVM stelt dat bij ernstige ongevallen met heftrucks in Nederland jaarlijks gemiddeld 5 mensen

omkomen, 38 mensen er blijvend letsel aan overhouden en 64 personen gelukkig geheel

herstellen. 

• Wettelijke verplichting(Noodzaak): Arbowet artikel 5 lid 1:



Het belang van een RI&E

• Bedrijfscontinuïteit.

• Medewerkerstevredenheid.

• Productiviteit en efficiency.

• Risico hotspots in het magazijn: de Code Gezond en Veilig Magazijn.



Een RI&E is betrouwbaar
• Representatief voor de hele organisatie

• Medewerkersbelevingszaken moeten ook daadwerkelijk door medewerkers worden

aangegeven en niet door één persoon

• De OR stemt in met de RI&E



De RIE heeft aandacht voor de werknemers



Wat is de geldigheidsduur van een RI&E?

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. 

Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Het Plan van Aanpak kan worden gebruikt om de 

RI&E actueel te houden.

Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als er in een bedrijf iets verandert in de 

werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties.



Risico - definitie

• Risico is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst

van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft.

• Risico = Kans x Effect



Risico beoordeling

Risico = Kans X Effect 



Risicomatrix



Risico-(getal)

Blootstelling x Waarschijnlijkheid 

x Effect



Wel een RI&E, maar de NLA constateert afwijkingen… 

Wat nu?

De NLA heeft een aantal handhavingsmethoden tot haar beschikking:

• Mondelinge afspraak

• Waarschuwing of eis

• (waarschuwing) preventieve stillegging

• Werk stilleggen

• Boete

• Proces-verbaal

• Dwangmaatregelen



NLA handhavingsmethoden en de opvolging
ervan.
De mondelinge afspraak.

Een inspecteur kan een mondelinge afspraak met een werkgever maken, als hij bij een 
inspectie een niet-ernstige overtreding heeft aangetroffen én hij erop vertrouwt dat 
de werkgever de overtreding zonder verdere dwang opheft. In een mondelinge 
afspraak wordt afgesproken hoe en wanneer de overtreding moet zijn opgeheven.

Waarschuwing of eis.

Volgt bij een niet zware of niet ernstige overtreding. Werkgever heeft een bepaalde 
termijn om de overtreding op te heffen. 

‘waarschuwing of een eis tot naleving van de wet’



NLA Handhavingsmethoden

(Waarschuwing) preventieve stillegging.

Kan dat zomaar?

Nee, een bedrijf moet eerst zijn gewaarschuwd.

Wanneer?

Bij een overtreding van een concrete norm in de wet.



Wat nu?

• Als bedrijf ben je verplicht om de mondelinge waarschuwing(en), waarschuwingen en/ of eis tot 
naleving van de wet op te volgen binnen de gestelde termijn van de NLA.

• Wanneer na een volgend bezoek dezelfde afwijkingen, ovetredingen worden geconstateerd
volgen zwaardere sancties.



Hoe is het gesteld met de RI&E plichtige bedrijven?

• Niveau 1: een basis RI&E

• Niveau 2 : Voldoen aan wetelijke verplichtingen en inzien van het belang.

• Niveau 3 : Intrinsieke motivatie van werkgever en werknemers om aan arbeidsveiligheid te

werken.



Tot slot tips …

• Meer praktische praktische tips? Kijk ook eens op www.cgvm.nl

• Whitepaper RI&E van plan naar praktijk :www.evofenedex.nl

http://www.cgvm.nl/
http://www.evofenedex.nl/

