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Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf?  
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Mijn naam is Ron Haandrikman 
Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse 
Ik richt mij met name op: 
• Risico Inventarisatie & Evaluatie  
• Machineveiligheid  
• Werkvergunningen 
Tineke Haandrikman veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse  
Tineke richt zich voornamelijk op: 
• Certificeren van bedrijven 

• ISO 9001 
• ISO 14001 
• ISO 18001 OHSAS 
• VCA  

Hans op ‘t Landt 
• Hans richt zich voornamelijk op: 

• Business Continuity Management ISO 22301 (BCM) 
• Software voor machineveiligheid en werkvergunningen 

 
Samen zorgen wij dat bedrijven veilig(er) kunnen werken 

 



www.safetyanalyse.nl 

Risico Inventarisatie & Evaluatie 



Wie heeft er een Risico Inventarisatie & Evaluatie? 
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De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 
1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers 
(uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een 
verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). 
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• Calamiteit 
• Brand  
• Ongeval 

• Ziekteverzuim 
• Werk gerelateerd? 

• Bedrijfshulpverleners (BHV) 
• … 

 
 

 

Wat is uw grootste angst? 
 
Hou dit risico even in gedachten tijdens de presentatie 
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De RI&E en verzekeringen 
 
Verzekeringen behoren u te adviseren over de risico die uw bedrijf loopt, U dient  
deze risico’s zelf te (laten) inventariseren. 
De verzekering dient u te wijzen op het hebben van een actuele RI&E. 
 
VB. Een bedrijf heeft brandblussers in het bedrijf waarvan de keuring is verlopen en  
er is een (brand) verzekering. Bij brand zal de er een discussie komen of de brand te 
voorkomen was met gekeurde brandblusser…  
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Waar denkt u aan bij een RI&E? 

? 
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Algemeen 
 
• Is er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (en is deze actueel?) 
• Wordt er voorlichting gegeven over de risico’s? 
• Is er een Plan van Aanpak (PvA) en is deze actueel? 
• Worden (bijna) ongevallen geregistreerd? 
• Zijn medewerkers bij derden werkzaam? Ja, heeft u inzicht in de 

risico’s die uw medewerkers lopen bij derden? De RI&E bij derden. 
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Fysieke belasting 
 
• Voorlichting fysieke belasting 
• Instructie fysieke belasting 
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Fysische factoren 
 
• Voorlichting 

• De ruimte en omgeving waarin wordt gewerkt en de apparatuur die  
      wordt gebruikt, zijn omgevingsfactoren die een effect kunnen hebben  
      op het lichaam. 
 
Voorbeelden: 
• Klimaat 
• Licht 
• Geluid 
• Trillingen (bv. heftruck chauffeur)  
• Straling (radioactief bij o.a. metingen maar ook in brandmelders) 
• MAC waarden (van toxische stoffen bv. chloor, benzeen etc.) 
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(Milieu-)gevaarlijke stoffen 
 
• Chemicaliën 
• Gevaren kaarten en register gevaarlijke stoffen (MSDS-kaarten) 
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Arbeidsmiddelen 
 
• Aanschaf arbeidsmiddelen (ergonomische aspecten) 
• Keuring van arbeidsmiddelen 

 



www.safetyanalyse.nl 

Algemene voorzieningen en veiligheid 
 
• Orde & netheid (o.a. struikel gevaar) 
• Rookbeleid  
• Arbo veiligheidsinspecties 
• Wat te doen bij een calamiteit 
• Preventiemedewerker 
• BHV organisatie 
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Bijzondere categorieën medewerkers 
 
• Jeugdigen 
• Zwangeren 

• Geef voorlichting aan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
• Anderstaligen 
• Uitzendkrachten 
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Asbest 
 
• Aanwezigheid van asbest 
• Werken met asbest (houdende stoffen) 
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Biologische agentia 
 
• Besmetting van biologische agentia 
 
VB. Medewerkers kunnen besmet worden met biologische agentia. Werknemers komen  
in aanraking met allerlei bacteriën, virussen en parasieten: biologische agentia.  
Hierdoor kunnen zij infecties oplopen en ernstig ziek worden. 
De Inspectie SZW heeft Biologische agentia opgenomen in het jaarplan en  
zal op naleving toezien. 
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Welzijn 
 
• Werkdruk 
• Seksuele intimidatie 
• Agressie en geweld 
• Vertrouwenspersoon 
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Werkplekinrichting 
 
• Beeldschermwerk 
• Staand/zittend werk 
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Explosieveiligheid 
 
Voorbeelden: 
• Houtstof in een houtzagerij 
• Meel in een bakkerij 
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Welke risico’s zijn er bij u in het bedrijf? 
 
• Weet u al hoe ze te beheersen? 
• Heeft u een prioritering? 
• Heeft u budget? Wat indien u geen budget heeft? 



Hoe komt u aan gegevens van de branche waarin u werkzaam bent? 
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www.rie.nl  

http://www.rie.nl/
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Waarom een Branche RI&E-instrument? 
 
Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te 
voeren. Een RI&E vormt als het ware het fundament van hun arbobeleid. Pas 
als bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen 
nemen. Veel bedrijven vinden het uitvoeren van een RI&E niet gemakkelijk. U 
als brancheorganisatie kunt hen daarbij helpen! Dit doet u door een branche 
RI&E-instrument te ontwikkelen, bedrijven te stimuleren deze te gebruiken en 
hen daarbij te ondersteunen. 

Tips uit de praktijk 
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Waar bestaan een RI&E uit? 
 
1. Inventarisatie van de risico’s 
2. Plan van Aanpak (PvA) 
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Stappenplan RI&E  

 
Stap 1.  Beeld van het bedrijf vormen  
Stap 2.  Intakegesprek  
Stap 3. Projectplan opstellen  
Stap 4.  Documentatiestudie over het bedrijf 
Stap 5.  Communicatie  
Stap 6.  Vragenlijsten/interviews 
Stap 7.  Rondgang, eigen observatie  
Stap 8.  RI&E-rapportage  
Stap 9.  Bepalen van de risicoscore en klasse 
Stap 10.  Opstellen van het Plan van Aanpak 
Stap 11.  Van concept naar definitief rapport 
Stap 12.  Toetsen van de RI&E*  
Stap 13.  Evalueren van de procesgang    
Stap 14.  Start uitvoering van het Plan van Aanpak 
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Arbeid hygiënische strategie 
 
Bij het nemen van acties ter verbetering van de arbeidsomstandigheden geldt dat 
bronaanpak de voorkeur verdient (conform de arbeid hygiënische strategie). Dat 
wil zeggen dat gevaren zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. 

Is bronaanpak (bv. een schoonmaakmiddel welke schadelijke stoffen bevat vervangen door een middel waar 
geen chemicaliën in zitten) technisch niet haalbaar of is het redelijkerwijs te duur, dan kunnen in volgorde van 
prioriteit de volgende maatregelen worden overwogen: 
• gevaar afschermen door maatregelen aan de bron; 
• gevaar afschermen door de mens af te schermen; 
• gevaar verminderen door blootstelling te verminderen (bijvoorbeeld door taakroulatie); 
• collectieve beschermingsmiddelen; 
• persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Verbeteren van kwaliteit 
 
Plan Do Check Act (PDCA) 
Plan-Do-Check-Act (is een 4-stappen plan om tot kwaliteitsverbetering te komen. Deze 
methode wordt ook wel de Deming circle genoemd naar de grondlegger van het 
kwaliteitsdenken: William Edwards Deming. Veel verbetermethodieken gebruiken de 
Deming circle als basis. 
 
 

Deming circle stap voor stap 
• Plan: Formuleer doelstellingen en plan maatregelen; 
• Do: Voer verbetermaatregelen uit; 
• Check: Controleer of de maatregelen bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en de doelstellingen; 
• Act: Analyseer en corrigeer eventuele afwijkingen en verbeter hiermee het plan; 

Circle: Herhaal voortdurend de vier stappen: Plan-Do-Check-Act. 
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Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) 
 
• = Justitie 
• Kan werk stil leggen 
• Kan sancties opleggen 
• Kan boetes opleggen 
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Wie weet wat de boete is voor het niet hebben van een  
afscherming op bv. een kolomboormachine? 
 



www.safetyanalyse.nl 

De boete in dit geval € 28.800,- 
 
Opmerking: 
Bij dit bedrijf zijn meer dan 100  
medewerkers in dienst. Bij bedrijven  
met 10 medewerkers zal dit 20%  
bedragen € 5.760,- 
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Rookbeleid 
 
Iedere medewerker heeft recht op een rookvrij werkplek (ook auto) 
 
Wat als de Inspectie SZW constateert dat er binnen gerookt wordt? 
1. Bv. door het vinden van sigaretten peuken (of asbak) 
2. Bv. door één of meerdere medewerkers te “betrappen” op roken 

 
Weet u wat de boete is? 
1. … 
2. … 
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Heftruck 
 
• Iedere heftruckchauffeur is verplicht een heftruckcertificaat te hebben. 
• Heftruckchauffeurs moeten verplicht een veiligheidsgordel dragen (tenzij de  
      cabine voorzien is van hekken/deuren). De reden is dat bij het kantelen van een  
      heftruck men altijd de verkeerde kant op springt en vrijwel altijd dodelijk  
      verongelukt. 
 
Wat als de Inspectie SZW ziet dat de heftruckchauffeur geen veiligheidsgordel draagt? 



www.safetyanalyse.nl 

LET OP: 
 
De RI&E is een levendig document 
 
TIP: 
Werk het Plan van Aanpak z.s.m. af en vermeld nieuwe risico’s. Maak altijd 
SMART. 

Specifiek 
Meetbaar 
Acceptabel 
Realistisch 
Tijdgebonden  
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Hoe nu verder? 
 
Kunt u gebruik maken van een branche RI&E? 
Voor kleine bedrijven (< 5 FTE’s) kan dit vaak wel, soms bent u hulp nodig. 
 
Bedrijven met meer dan 25 FTE’s moeten hun RI&E verplicht laten toetsen. 
 
Safety Analyse helpt u graag met het opstellen en onderhouden van uw 
RI&E. 
 
 
 
 
www.safetyanalyse.nl 
Telefoon 0591 555985 
 

http://www.safetyanalyse.nl/
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Opleidingen: 
 
Academie Mercuur verzorgt in samenwerking met  Safety Analyse, trainingen  
op het gebied van:  
 
• VCA Veiligheid Certificaat Aannemers (VCA-basis, VCA-VOL, VCU) 
• Bedrijfshulpverlening BHV 
• NOGEPA trainingen 
• Heftruckchauffeur 
• Hoogwerker 
• Veilig werken met werkvergunningen 
• Veilig werken in besloten ruimten 
• Veilig werken op hoogte 
• Gastesten 

 
 



Dank voor uw aandacht en veel succes! 
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