
Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Ieder bedrijf met personeel moet voldoen aan voorschriften van de Arbowet (arbeidsomstandig-
heden). De specifieke bedrijfsrisico’s in de arbeidsomstandigheden worden gemeten door een 
zgn. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).  
Een RI&E wordt voor bepaalde arbeidsomstandigheden afgegeven. Zodra er veranderingen 
plaatsvinden in die arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld omdat er een nieuw gebouwdeel 
wordt betrokken, dan moet de RI&E geactualiseerd worden.

ThoonenKahmann bv heeft een instrument ontwikkeld om deze RI&E snel, efficiënt en voordelig 
uit te voeren. Op elke werkplek wordt bekeken welke risico’s voor de veiligheid, gezondheid en 
welzijn van de medewerker er zijn. Deze bevindingen komen terecht in de rapportage. Eventuele 
tekortkomingen worden in een Plan van Aanpak (PvA) opgenomen. Het PvA is daarmee meteen 
het instrument om die tekortkomingen te verhelpen, want de termijn, het soort maatregelen en 
wie hiervoor verantwoordelijk is, staan erin beschreven.

Hoe werkt onze RI&E?

Vooronderzoek We bespreken alle relevante gegevens die de arbeidsomstandighe-
den betreffen aan de hand van een vragenlijst. 

Bedrijfsbezoek We lopen rond op de locatie(s) en kijken naar de werkplekken. Zo 
nodig interviewen we de medewerkers over hun arbeidsomstandig-
heden. 

Conceptrapportage We leggen onze bevindingen vast in een conceptrapportage.
Rapportbespreking We bespreken dit concept met de preventiemedewerker (kwaliteits-

manager) en eventueel met het management en/of de OR.
Rapportage en PvA We verwerken alle opmerkingen en kanttekeningen in de definitieve 

rapportage en stellen een Plan van Aanpak op. 

Wat doen we met de resultaten van de RI&E?

We leveren het RI&E-rapport in pdf-formaat. Is er een OR in het bedrijf, dan ontvangen deze ook 
de rapportage. Werkt er tijdelijk personeel in het bedrijf, bijvoorbeeld uitzendkrachten, dan ont-
vangt het uitzendbureau ook een kopie van het rapport. 
Het Plan van Aanpak stellen we op in een spreadsheet (MS Excel), zodat het als een projectdocu-
ment kan worden gebruikt. Ieder jaar kunnen de resultaten worden bijgewerkt en geëvalueerd, 
zodat de informatie over de arbeidsomstandigheden altijd actueel blijft. Overigens is dit is geen 
verplichting vanuit de Arbowet maar onderdeel van de aanpak van ThoonenKahmann. 



Hoe wordt de RI&E getoetst aan de Arbowet?

De RI&E mag in eigen beheer uitgevoerd worden. In sommige gevallen moet er gebruik gemaakt 
worden van een door de branche erkend RI&E-instrument en/of er moet een toetsing plaatsvin-
den.

Heeft een bedrijf minder dan 25 werknemers en is de RI&E uitgevoerd met een door de branche 
erkend RI&E-instrument, dan hoeft de RI&E niet getoetst te worden. Is de RI&E-rapportage via 
een niet-erkend RI&E-instrument gedaan, dan moet deze wél worden getoetst. 
Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de RI&E altijd laten toetsen.
ThoonenKahmann bv zet gecertificeerde kerndeskundigen in om de RI&E-toets uit te voeren.

Zijn alle RI&E’s hetzelfde?

De Arbowet vereist in bepaalde gevallen een verdiepende RI&E, bijvoorbeeld als er wordt ge-
werkt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan 
een laboratorium waar de legionellabacterie wordt onderzocht. 

De verdiepende RI&E’s gelden voor:
 explosieveiligheid (ATEX)
 machineveiligheid (CE-markering)
 computer/beeldschermwerk
 gevaarlijke stoffen
 persoonlijke beschermingsmiddelen (PBS’s)
 biologische agentia (Legionella)
 psychosociale arbeidsbelasting (PSA). 

ThoonenKahmann bv kan al deze inventarisaties uitvoeren. 

Wij kunnen ook specifieke RI&E ’s uitvoeren voor het Arbo-managementsysteem, zoals VCA/VCU 
(zgn. Functie-RI&E) of voor ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001).

Zijn er uitzonderingen?

 Werkt een bedrijf alleen met vrijwilligers, dan is een RI&E alleen verplicht wanneer deze vrijwil-
ligers werken met gevaarlijke stoffen of biologische agentia.

 Er is ook een Checklist Gezondheidsrisico’s beschikbaar. Deze mag alleen worden gebruikt 
door bedrijven waar minder dan 40 uur per week personeel werkt.

ThoonenKahmann bv draagt bij aan een veiliger, gezonder en prettiger arbeidsklimaat.
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