Risico– inventarisatie & Evaluatie
Een belangrijk onderdeel van het beleid binnen ondernemingen is het managen en minimaliseren van mogelijke
risico’s. Naast de financiële bedrijfsrisico’s zijn er ook risico’s op het gebied van personeel, zoals een ongeval
met een machine, personeel dat gevaarlijke stoffen binnenkrijgt of personeel dat uitvalt vanwege te hoge
belasting. Afgezien van het feit dat u niet wilt dat uw medewerker gewond of ziek thuis komt te zitten, heeft het
ook tot gevolg dat de productie stilstaat of vertraagt. Door de uitvoering van een Risico-Inventarisatie en –
Evaluatie (RI&E) denkt u na over de mogelijke gevolgen en kunt u de juiste beslissingen nemen.

Wat is een RI&E?
Met een RI&E worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht die gebonden zijn aan
het werk en de werkomgeving. De RI&E geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:
o
o
o

Wat kan er op dit moment fout gaan in uw bedrijf, waardoor ongevallen of verzuim
optreden?
Hoe groot is de kans dat het kan gebeuren?
Welke maatregelen zijn nodig? Hoe voert u ze door?

Onderwerpen in de risico-inventarisatie & evaluatie:


Arbobeleid



Werkplekinrichting



Algemene voorzieningen



Gereedschappen, werktuigen en machines



Fysische factoren (o.a. klimaat, geluid)



Psychosociale arbeidsbelasting



Blootstelling aan gassen, dampen en stof



Functie-inhoud en werkdruk



Fysieke belasting



Werk- en rusttijden

Hoe wordt een RI&E uitgevoerd?
1. Inventariseren van de risico’s
De eerste stap bij het uitvoeren van de RI&E is het identificeren van alle gevaren op het gebied van
bovengenoemde onderwerpen. Dit wordt gedaan met beschikbare inspectiepakketten; “Branche RI&E’s”, onze
Sufficio RI&E ® of een combinatie hiervan. Een risico-inventarisatie mag globaal zijn, tenzij de aard van de
risico’s een gedetailleerde inventarisatie noodzakelijk maakt. Dan is er sprake van een zogenoemde
verdiepings-RI&E. Voor een aantal risico’s is een deze verdieping verplicht vanuit de Arbowet.
2. Evalueren van de risico’s
Na de inventarisatie worden de risico’s geëvalueerd, zodat deze op korte of lange termijn worden beheerst. Een
gezond-verstand aanpak gericht op het nemen van concrete maatregelen is hierbij de basis. De grootte van het
risico wordt beoordeeld door de waarschijnlijkheid (kans) dat een bepaalde schade (effect) aan de gezondheid
optreedt te combineren. Dit kan met verschillende methoden.
3.

Plan van aanpak

Alle acties die uit de evaluatie voortkomen worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Dit plan is een belangrijke
voorwaarde voor een gestructureerde aanpak van de arbeidsomstandigheden. Het geeft immers niet alleen
inzicht in de voornemens, maar ook in de acties die nodig zijn, binnen welke termijnen er gehandeld wordt en wie
verantwoordelijk is voor de uitvoering. Bovendien biedt een plan van aanpak de mogelijkheid om achteraf na te
gaan in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd.
4.

Toetsing RI&E

Nadat de RI&E is opgesteld, wordt deze getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde
arbodienst/deskundige getoetst wordt, behalve bij organisaties met maximaal 25 werknemers in dienst die gebruik
maken van een ‘erkend instrument' voor hun branche, of bij bedrijven die minder dan 40 uur per week arbeid
laten verrichten. Het uitvoeren van de RI&E en/of opstellen van het plan van aanpak moet in ieder geval gebeuren
in samenwerking met de preventiemedewerker (wijziging in Arbowet juli 2017).
Verdiepings-RI&E
Naast de algemene RI&E worden verdiepende RI&E’s uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de risico’s en de
juiste maatregelen te kunnen treffen. De Arbowet verplicht bedrijven een verdiepings-RI&E uit te voeren wanneer
de volgende risico’s bij uw bedrijf aanwezig zijn:



Fysieke belasting



Biologische agentia



Geluid



Beeldschermwerk



Gevaarlijke stoffen



PBM’s



Trillingen



CRM stoffen



Straling



Zwangeren



Explosiegevaar



V&G plan



Jeugdigen



Asbest

Ondersteuning BMD
Onze Arbo- en veiligheidsadviseurs, waaronder een gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige, helpen u graag bij
het uitvoeren van een RI&E. Afhankelijk van de aanpak en uw wensen bieden wij diverse soorten van ondersteuning
zoals:





Het uitvoeren of ondersteunen bij een RI&E binnen uw onderneming.
Het uitvoeren van een verdiepings-RI&E.
Uitvoeren van de toetsing van de RI&E. Bij de toetsing wordt de wijze van de uitvoering en de inhoud van de
RI&E beoordeeld.
Het bieden van een online tool voor het bijhouden van een actuele RI&E rapportage en Plan van Aanpak:
Sufficio RI&E ®.

