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Risico-inventarisatie en –evaluatie 

 

In de Arbowet is opgenomen dat een werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet 

(laten) opstellen. Dit houdt in dat de risico’s in kaart worden gebracht en worden ingeschat om een 

rangorde op te kunnen stellen, en dat risico’s worden getoetst aan normen en regelgeving. Indien 

mogelijk wordt aangegeven hoe de risico’s teruggedrongen en/of beheerst kunnen worden. Doel hiervan 

is te komen tot een goed arbeidsomstandighedenbeleid en de kwaliteit van de arbeid te bevorderen.  

 

KWA helpt bij het opstellen en bijhouden van de RI&E. Daarbij doen wij meer dan alleen maar 

compliance waarborgen. Wij leveren maatwerk en onze opdrachtgever ontvangt een handleiding voor 

de stappen die hij moet nemen met het oog op de geconstateerde risico’s. 

 

Bij het opstellen van een RI&E volgen wij een aantal stappen: 

 

Stap 1: Inventarisatie 

Allereerst inventariseren wij de risico’s. Door middel van interviews toetsen wij de 

organisatorische maatregelen met betrekking tot het arbo- en verzuimbeleid. Gesprekken en 

rondgangen geven zicht op mogelijke risico’s op de werkplek, het gedrag van werknemers en 

het toezicht van leidinggevenden. Ook kijken wij naar het gebruik van de juiste werkprocedures 

en een juist gebruik van technische voorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Wij besteden wij aan de risico's voor bijvoorbeeld speciale groepen zoals jeugdigen, ouderen 

en minder validen. Indien aanvullende inventarisaties noodzakelijk zijn, geven wij dit aan. Een 

RI&E is pas compleet als de aanvullende inventarisaties zijn uitgevoerd. 

 

Stap 2: Evaluatie 

Het evalueren houdt in dat wij de risico’s inschatten en dat we deze vergelijken met een norm 

(wettelijke bepaling, beleidsregel, NEN-norm etc.). 

 

Stap 3: Advisering naar aanleiding van de inventarisatie/evaluatie van de gevaren 

Wij doen aanbevelingen ter beperking van de geconstateerde risico's. Bovendien geven wij  bij 

elk risico aan of aanpak urgent is. Hiervoor werken wij met een checklist waarin antwoord moet 

worden gegeven op vragen over het pand, de bedrijfshulpverlening, omgevingsfactoren, de 

aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting en werkplekinrichting, apparatuur 

en machines, functie-inhoud, werkdruk, agressie en geweld, werk- en rusttijden, de organisatie 

van de Arbo.  

 

Stap 4: Aan de hand van de resultaten die vastgelegd zijn in een rapportage, moet ter completering van 

de RI&E nog een plan van aanpak worden opgesteld. Het plan van aanpak bevat alle te treffen 

maatregelen met daarbij aangegeven een actieverantwoordelijke en een planning. Het plan van 

aanpak maakt de RI&E compleet.. 

 

Actualiteit van de RI&E 

Een RI&E moet actueel zijn. Dit betekent dat als de arbeidsomstandigheden in uw organisatie 

veranderen, de RI&E ook moet worden aangepast. KWA kan ook hierbij ondersteuning bieden. 

 

Neem contact met ons voor een passende offerte 

Bel: +31(0) 183 649 556 


