
Week van de RI&E
Gezond en veilig werken begint met een 
Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
Ook dit jaar wordt er tijdens de week van de RI&E weer aandacht besteed aan arbeidsrisico’s in 

organisaties. De RI&E is een cruciaal en fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven 

en organisaties. Het gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en risico’s op de werkvloer. 

Veel werkgevers denken dat ze de arbeidsrisico’s in hun bedrijf wel kennen. De praktijk is anders, 

een ongeluk zit in een klein hoekje. De RI&E opent de ogen en voorkomt bedrijfsblindheid. En biedt 

concrete handvatten om aan de slag te gaan met de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. 

Daarnaast is het een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. 

Door ongevallen op het werk of beroepsziekten 

overlijden jaarlijks 4.100 mensen en zitten 

tienduizenden mensen ziek thuis. Een 

medewerker die ziek thuis zit kost een 

werkgever gemiddeld €260,- per dag. De RI&E 

en het plan van aanpak helpen ondernemers 

bij het in kaart brengen en verkleinen van 

hun arbeidsrisico’s. Vanwege de bedrijfsrisico’s 

controleert de Arbeidsinspectie sinds 2021 

vaker en strenger.

Actief bezig zijn met het verbeteren van de 

veiligheid en gezondheid van uw medewerkers 

betekent tegelijkertijd bezig zijn met het 

verlagen van gezondheidsklachten en verzuim. 

Maar ook met het verhogen van werkplezier en 

productiviteit. Door medewerkers te betrekken 

bij veiliger, gezonder en beter werken wordt ook 

de werkcultuur versterkt. 

De RI&E is een, vanuit de Arbowetgeving, verplichte 

inventarisatie voor bedrijven met personeel en richt zich 

op de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Elk 

bedrijf moet door een arbodienst of arbodeskundigen 

laten inventariseren of toetsen of én hoe het werk 

gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. 

Deze check moet schriftelijk worden vastgelegd. Na de 

check maakt de werkgever een plan van aanpak. In dit 

document staat beschreven met welke maatregelen de 

werkgever de geconstateerde risico’s aan gaat pakken.

Wat is een RI&E?

Waarom is een RI&E 
belangrijk?

RI&E 
verplicht vanuit 
Arbowetgeving



De RI&E helpt om op een gestructureerde manier alle 

gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart 

te brengen. Onderzoek laat zien dat dit een positief 

effect heeft op medewerkerstevredenheid, productiviteit 

en verloop. U kijkt naar de direct zichtbare risico’s, zoals 

snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op 

hoogte. Maar ook naar risico’s die niet direct tot uitval 

leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling 

aan hoge werkdruk, beeldschermwerk (thuiswerken), 

ongewenste omgangsvormen en blootstelling aan 

(gevaarlijke) stoffen.

Ausems en Kerkvliet heeft de expertise in huis 

om samen met u te kijken welke risico’s er in uw 

organisatie zijn. Welke risico’s het grootste zijn en wat 

er op korte en lange termijn moet gebeuren. We stellen 

duidelijk de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor u 

vast en laten zien aan welke risico’s prioriteit gegeven 

zou moeten worden. Dit vertalen we in een helder 

rapport dat direct inzichtelijk maakt waar u staat. 

Vervolgens is het aan u om een plan van aanpak met 

verbetermogelijkheden te maken. Uiteraard kunnen we 

u daarin ook ondersteunen. En kunnen we ook de door 

u opgestelde RI&E toetsen.

Voor meer informatie over de RI&E kunt u contact 

opnemen met Martine van Os, Arbeids- en 

Organisatiedeskundige. 

Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-22812986 of 

via email m.vanos@aenk.nl

Martine kan u ook meer vertellen over de wijzigingen in 

de RI&E per 1 juli 2022.

Inzicht met de RI&E

Heeft u al een RI&E? Contact

Hulp nodig?
Neem contact met ons op. 
Ons telefoonnummer is 0547 – 284800. Of kijk op aenk.nl

“De week van de 
RI&E opent je ogen”


