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Risico-Inventarisatie 
en -Evaluatie ( RI&E )
Een RI&E is verplicht voor alle organisaties waar een medewerker in dienst is.
Veel ondernemers zien op tegen de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Vaak omdat ze eigenlijk niet goed weten wat het is en hoe ze eraan moeten 
beginnen.

Een RI&E is in feite het fundament van een juist gevoerd arbobeleid. Na het 
uitvoeren van een RI&E weet u precies welke stappen u nog moet ondernemen.
Van deze stappen wordt een plan van aanpak gemaakt (PvA). Dit PvA is een duidelijke
lijst die u punt voor punt kunt aanpassen. Dit hoeft niet in één dag, zolang u kunt 
aantonen dat u met enige regelmaat een punt uit het PvA aanpakt zit u goed, ook in geval 
van controles vanuit de overheid.

Opstellen en toetsing
Het opstellen van een RI&E mag u zelf mits u een goedgekeurde branche-RIE 
toepast, deze vindt u op www.rie.nl en uw organisatie minder dan25 medewerkers heeft. Wel zult 
u hier enige tijd aan kwijt zijn en bestaat het gevaar dat u bedrijfsblind bent. Bent u niet op 
regelmatige basis bezig met veiligheidskunde? Dan is een externe adviseur vaak een goede 
oplossing.

Zijn er meer dan 25 medewerkers werkzaam (niet in fte, maar het daadwerkelijk aantal personen), 
dan dient de organisatie haar RI&E te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige.
Certified Services beschikt over deze kerndeskundigen en kan uw RI&E na het opstellen voor u 
toetsen.

Op de hoogte zijn van alle regels en wetten
Veel ondernemers geven aan dat ze soms door de vele regelgeving in Nederland niet meer weten 
waar ze aan moeten voldoen. Het antwoord hierop is vrij eenvoudig: U hoeft enkel artikel 5 van de 
arbowet op te volgen: Stel een RI&E op. Dan heeft u daarna een lijst met overige actiepunten.

Voordelen van een goede RI&E
Natuurlijk is een groot voordeel punt van het hebben van een RI&E dat u bij een inspectie of 
ongeval “safe” zit. Maar een RI&E verdient zich terug als dit goed aangepakt wordt.

Onder andere door verzuim terug te dringen en daarmee de kosten, personeel dat het gevoel 
heeft dat er goed voor ze wordt gezorgd, “makkelijkere” werving van nieuw personeel door een 
goede naam en productiviteitsvoordelen. Wist u dat uw verzuimverzekering vaak niet uitkeert als 
u geen RI&E heeft?

De RI&E en een doorlopende begeleiding in het PvA is inbegrepen bij het 
Arbozorgsysteem van Certified Services.

Meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact op met uw vaste Certified Services adviseur of neem contact op met onze 
binnendienst via info@certifiedservices.nl of +31 (0)85 489 1779
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