Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
(RI&E) via Bureau Streefkerk
Het wettelijk kader
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.
De werkgever is verantwoordelijk voor een volledige en actuele Risico-Inventarisatie en
-Evaluatie (RI&E, Artikel 5 van de Arbowet).
In een RI&E staat beschreven welke risico's de werknemers lopen tijdens hun werk. Naast een
grondige inventarisatie, dient een RI&E ook een Plan van Aanpak te bevatten. Uitgangspunt is dat een
RI&E altijd actueel dient te zijn. Ook de recente corona (Covid-19) maatregelen hebben invloed op uw
RI&E.
De wet verplicht in de meeste gevallen dat een RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige
wordt getoetst. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie kan dit ook een zgn.
hogere veiligheidskundige zijn.
Daarnaast dient een organisatie, in het kader van de Arbowet, ook te beschikken over een
veiligheidskundige die met name belast is met de uitvoering van de Arbowet en fungeert als
coördinatiepunt binnen de organisatie voor de RI&E.
Doelstelling
De geleverde dienstverlening vanuit Bureau Streefkerk zal leiden tot een RI&E inclusief een Plan van
Aanpak die voldoet aan alle wettelijke eisen die hieraan worden gesteld in de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.
Alle voorkomende knelpunten in de organisatie zullen worden benoemd. In het Plan van Aanpak
worden de bevindingen en oplossingsmogelijkheden ten aanzien van de knelpunten beschreven.
Het Plan van Aanpak zal zo compleet als mogelijk ingevuld worden zodat de organisatie de
verantwoordelijke uitvoerders binnen de organisatie, tijdspaden en mogelijke budgetten kan
toevoegen.
Er zijn bedrijven die reeds beschikken over een RI&E. Naar aanleiding van de nieuwe toevoeging op de
Arbeidsomstandighedenwetgeving van 1 juli 2017 krijgt de bedrijfsarts én ook de
preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Derhalve is het goed om de RI&E
opnieuw te laten toetsen, zodat de vereiste actualiteit gewaarborgd is.
Werkwijze/uitvoering
De uitvoering zal door onze Veiligheidskundige worden uitgevoerd.
De ondersteuning vanuit de werkgever zal voornamelijk bestaan uit het aanleveren van gegevens en
documenten en het maken van afspraken voor de rondgang en interviews binnen de organisatie.
Onze veiligheidskundige heeft ruime ervaring in het opstellen van RI&E ’s en het Plan van Aanpak bij
diverse organisaties. Het maken van een RI&E is uiteraard altijd maatwerk.
Daarnaast begeleidt onze Veiligheidskundige preventiemedewerkers in organisaties die o.a. worstelen
met de nieuwe Arbowet. Over de vorm en inhoud van deze begeleiding kunnen uiteraard ook afspraken
worden gemaakt.

De uitvoering bestaat uit:
- Een locatiebezoek/schouw/rondleiding.
- Hiervan wordt een fotoverslag gemaakt dat wordt opgenomen als bijlage van de RI&E, hierbij
worden altijd vermeld:
• opgenomen knelpunten;
• wettelijk kader (Arbowet, Arbo Catalogi, Arbo informatie bladen).
- Gesprek met de eigenaar/directeur, bedrijfsleider, productiechef en één of twee medewerkers van
de werkvloer.
- Opstellen van de RI&E met een Plan van Aanpak door de Veiligheidskundige.
- Evaluatie.
Benodigdheden
Brancheorganisatie (welke) of niet?
HACCP regels (Hygiëne regels binnen productiebedrijven in de dranken en voeding);
Bedrijfsdocumenten zoals vergunningen, BHV plan (indien aanwezig), Bedrijfsnoodzakelijke
veiligheidsopleidingen (dit komt uit de gesprekken naar voren, gebruikshandleidingen machines
(CE Keuringen);
Voor de RI&E rapportage en Plan van Aanpak is het noodzakelijke foto’s te maken.
Na afloop ontvangt u alle documenten (ook Word documenten) inclusief foto’s.
Kosten
Uiteraard maakt het een verschil of er een RI&E wordt ingezet voor een kleine of een grote organisatie
of voor een organisatie die actief is in de dienstverlening of een productiebedrijf.
Kortom; ook de offerte voor een RI&E is maatwerk. Wij maken graag een ‘op maat offerte.’
Contactgegevens
Voor informatie kunt u terecht bij Arie Schreuder, a.schreuder@bureaustreefkerk.nl of via telefoon 088
– 443 4410.

