RI&E dienstverlening van Arbo Werkt

		
		
		
		
-

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een lijst met mogelijke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen ervan.
De redenen waarom u een RI&E nodig heeft:
Ondernemen is risico’s lopen.
Ken uw risico’s, ook voor uw werknemers en uw materieel!
Naast inzicht in veiligheid- en gezondheidsrisico’s biedt de RI&E mogelijkheden om risico’s
te verminderen of te beheersen.
De RI&E is wettelijk verplicht voor bijna iedere werkgever met personeel.
De RI&E is van belang voor kwaliteitszorg en aansprakelijkheidskwesties.

Bent u RI&E plichtig?

Heeft u personeel in dienst
waarover u gezag voert?

nee

U hoeft GEEN RI&E op te
stellen.

(ook: uitzendkrachten, stagiares,
vrijwilligers, inhuurkrachten etc.)

ja
U bent volgens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen voor uw organisatie.
U kunt hiervoor gebruik maken van de RI&E-instrumenten op www.rie.nl.

Heeft u alléén vrijwilligers
in dienst?

Heeft u voor minder
dan 40 uur per week
personeel in dienst?

Heeft u uitzendkrachten
in dienst?

U bent alleen verplicht een RI&E uit te

U kunt voor het uitvoeren van uw RI&E

U bent verplicht een kopie van uw

voeren wanneer er in uw organisatie

gebruik maken van de Checklist

RI&E op te sturen naar het

gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen

Gezondheidsrisico’s. Dit is een

uitzendbureau.

en/of biologische agentia.

verkorte versie van de RI&E.
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Stappenplan RI&E
Stap 1: Inventarisatie
		De eerste stap van het uitvoeren van een RI&E is het maken van een lijst met de risico’s
in uw bedrijf.
Stap 2: Evaluatie
		 Nadat de lijst met risico’s in uw bedrijf opgesteld is, komt het evalueren van de risico’s.
		 Vervolgens worden alle risico’s van de lijst vergeleken en in de goede volgorde onder elkaar
		 gezet, de belangrijkste bovenaan.
Stap 3: Plan van Aanpak
		 Wie doet wat, en wanneer? U heeft nu een lijst met “Things to Do”. In een plan van aanpak wordt
		 aangegeven welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s te verminderen.
Stap 4: Toetsen RI&E
		 Nadat u de risico’s in uw organisatie heeft geïnventariseerd en geëvalueerd en een plan van
		 aanpak heeft gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste
		 gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige wordt getoetst.
Stap 5: Aan de slag!
		 Nadat u de RI&E en het plan van aanpak hebt laten toetsen, is het tijd om aan de slag te gaan 		
		 met de uitvoering van uw plan van aanpak. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval
		 jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen.

Moet uw bedrijf de RI&E laten toetsen?		

Heeft u minder dan 40 uur
per week personeel in dienst?

ja

U moet WEL een RI&E opstellen, maar hoeft
deze NIET te laten toetsen.

ja

Ga naar www.rie.nl en kijk of er voor uw branche
een erkend RI&E-instrument beschikbaar is.
In dat geval hoeft u uw RI&E NIET te laten toetsen.

(excl. uzelf, maar incl. stagiares)

nee
Heeft u maximaal 25
werknemers in dienst?
(aantal personen/
arbeidsovereenkomsten)

nee
U moet uw RI&E laten toetsen
door gecertificeerde
arbodienst of -arbokerndeskundige.

Is er voor uw branche GEEN erkend instrument?
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Wat heeft ICM u te bieden?
		Wanneer u begeleiding wenst bij het opstellen van de RI&E of uw RI&E wilt laten toetsen,
kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Een van onze RI&E-experts voert een vrijblijvende,
telefonische intake uit. Hierbij wordt geïnventariseerd wat uw wensen zijn en wat de verwachte
tijdsbesteding is om de RI&E op te stellen of te toetsen. Wij maken vervolgens een offerte op
maat. Op die manier weet u precies wat u kunt verwachten. Mocht u met ons in zee gaan dan
nemen wij een half jaar en een jaar na oplevering van de RI&E nogmaals contact met u op om
de voortgang van de RI&E te bespreken. Op deze manier wordt uw RI&E volledig volgens de
regelgeving opgesteld, getoetst en opgevolgd.

U heeft al
een RI&E.

Wij voeren een
gratis quick-scan uit.

U ontvangt advies op
maat over uw RI&E.

U heeft nog
geen RI&E.

Een van onze adviseurs
neemt contact met u
op voor een
vrijblijvende intake.

U ontvangt van ons een
offerte op maat.

Uw RI&E aanspreekpunt bij Arbo Werkt:
		
Patrick Weertz
		 06 48 80 85 19
		
		patrickweertz@arbowerkt.nl
		www.arbowerkt.nl
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