
Tabel 1: Taakbeschrijving (toets de RI&E op de volgende aspecten) 

 

1. RI&E 

1.1 Is de RI&E volledig 

1.1.1 Zijn alle risico’s, inclusief de achterliggende grondoorzaken, ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid met betrekking tot de hele organisatie of bepaalde organisatieonderdelen, waaronder 
groepen medewerkers of activiteiten, geïnventariseerd? 

1.1.2 Is gebruik gemaakt van gegevens van verzuimanalyses om inzicht te krijgen in de 
arbeidsgerelateerde oorzaken van het verzuim? 

1.1.3 Zijn de inzichten van de bedrijfsarts en van andere deskundigen die de werkgever inschakelt voor 

het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid meegenomen in de RI&E? 

1.1.4 Zijn de inzichten van de werknemers meegenomen in de RI&E? 

1.1.5 Is gebruik gemaakt van de inzichten van de preventiemedewerkers? 

1.1.6 Zijn de analyses van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken gebruikt in de RI&E? 

1.1.7 Zijn ongevallenregistraties aanwezig en geanalyseerd op de achterliggende grondoorzaken en zijn 

die verwerkt in de RI&E? 

1.1.8 Zijn de taken van de preventiemedewerker ingevuld en uitgevoerd? 

1.1.9 Is beschreven hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn om de taken uit te voeren en wat de 

benodigde kennis en capaciteit is voor het uitvoeren van de taken? 

1.1.10 Is beschreven welke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken nodig zijn, wat de inhoud en de 

frequentie is? 

1.1.11 Is het arbobeleid beschreven en operationeel? 

1.1.12 Is de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) beschreven en operationeel? 

1.1.13 Zijn de risicobeperkende maatregelen met betrekking tot de aanwezige risico’s beschreven? 

1.1.14 Zijn de risicobeperkende maatregelen getoetst aan de arbeidshygiënische principes en het daarbij 

te hanteren redelijkerwijsbeginsel? 

1.1.15 Is bepaald of nadere verdiepende RI&E’s en/of aanvullende metingen nodig zijn om de 

blootstelling aan bepaalde arbeidsbelastende factoren en de daarmee samenhangende risico’s 

vast te stellen? 

1.2 Is de RI&E actueel en is de actualiteit geborgd 

De RI&E moet de huidige (actuele) stand van zaken beschrijven op het gebied van arbeidsbelastende 
factoren binnen de organisatie. Dus ook de risico’s door organisatorische wijziging, verbouwing, nieuwe 
machines enz. 



1.3 Voldoet de RI&E aan de actuele inzichten, gebaseerd op de stand van de wetenschap en de 
professionele dienstverlening 

Opstellers van de RI&E moeten uitgaan van de meest actuele professionele wetenschappelijke inzichten, 
wet- en regelgeving, arbonormen en grenswaarden.  

1.4 Is de RI&E betrouwbaar 

1.4.1 Zijn de blootstellingen aan de risico’s representatief in beeld zijn gebracht (geen over- of 
onderschatting)? 

1.4.2 Zijn de blootstellingen met gevalideerde methodes onderzocht en in kaart gebracht? 

1.4.3 Is de evaluatie van de blootstelling aan de risico’s correct uitgevoerd en is deze vergeleken met 
relevante wettelijke en wetenschappelijk onderbouwde grenswaarden? 

 

2. Plan van aanpak (integraal onderdeel van de RI&E) 

2.1 Zijn maatregelen voorgesteld om de gevaren weg te nemen of om de risico’s op het gebied van 
veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te beperken? De verantwoordelijkheden van de 
werkgever gaan verder dan het voldoen aan wettelijke normen, omdat hij een beleid moet voeren 
dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (art. 3, lid 1, Arbowet). 

2.2 Is bij de voorstellen voor risicobeperkende maatregelen rekening gehouden met de 
arbeidshygiënische strategie? 

2.3 Als in het plan van aanpak bij de voorgestelde maatregelen is afgeweken van de 
arbeidshygiënische strategie, is dit dan gemotiveerd? 

2.4 Is beschreven hoe de maatregelen worden geïmplementeerd? 

2.5 Is de effectiviteit van de maatregelen ingeschat? 

2.6 Is rekening gehouden met ongewenste consequenties van maatregelen? 

2.7 Is de juiste prioritering van maatregelen voorgesteld op basis van de weging van de grootte van de 
risico’s? 

2.5 Is de effectiviteit van de maatregelen ingeschat? 

2.6 Is rekening gehouden met ongewenste consequenties van maatregelen? 

2.7 Is de juiste prioritering van maatregelen voorgesteld op basis van de weging van de grootte van de 
risico’s? 

2.8 Is het plan van aanpak concreet en realistisch (SMART)? 

2.9 Hebben de door de werkgever aangewezen personen (actiehouders) voldoende bevoegdheid om 
de voorgestelde maatregelen uit het plan van aanpak uit te voeren? 

 

 


