
RI&E
Help, ik moet een nieuwe RI&E!

Whitepaper 
Een hulpmiddel voor het opstellen
of herzien van een RI&E in de logistiek 

www.evofenedex.nl/10-manieren-om-je-magazijn-te-optimaliseren



   PREVIEW VOORBEELD RI&E   
                                                    5 van de 22 pagina’s 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Voorbeeld – PREVIEW – 5 van de 22 pagina’s pagina 1 

 

Werkwijze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 

 

Het rapport bij een RI&E komt tot stand op basis van de informatie die op het moment van 

het onderzoek beschikbaar is. Om de risico’s te kunnen inventariseren en evalueren is het 

belangrijk om andere medewerkers zoveel mogelijk te betrekken het uitvoeren van deze 

scan: van directie tot werkvloer. Vaak is er ook veel informatie te halen bij een rondgang 

door het bedrijfspand, personeelsinformatiebladen en het calamiteitenplan. 

 

Risico’s 

In het rapport worden zowel de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 

als de aanwezige tekortkomingen aangegeven. De tekortkomingen kun je het beste 

rangschikken in volgorde van ernst van het risico, waarbij je kijkt naar: 

 

- de kans van optreden en de ernst van het gevolg, wanneer het gaat om ongeval- en 

gezondheidsrisico’s; 

- de kans van optreden en de ernst van het gevolg, wanneer het gaat om ongeval- of 

gezondheidsrisico’s; 

- de kans van optreden van arbeidsverzuim wanneer het gaat om welzijnsrisico's; 

- de mate waarin het bedrijf doelmatig en effectief arbobeleid kan voeren en van haar 

medewerkers kan verwachten dat zij hieraan volledig meewerken; 

- wettelijke verplichtingen die expliciet in de Arbeidsomstandighedenwet en 

uitvoeringsbesluiten genoemd worden. 

 

In het rapport wordt de volgende risico-indeling gebruikt: 
 

Risicoklasse (R) 

 

Risico Aanpak 

1. Actie noodzakelijk 

 

- grote kans op ongeval en/of; 

- grote kans op gezondheidsschade en/of; 

- grote kans op arbeidsverzuim. 

1. direct tot zo snel mogelijk 
= actie op korte termijn 

2. Actie gewenst 

 

- reële kans op gezondheidsschade en/of; 

- reële kans op ongevallen en/of; 

- reële kans op arbeidsverzuim. 

2. tussen niveau 1 en 2 = 
actie op middellange termijn 

3. Aandachtspunt 

 

- geringe kans op gezondheidsschade; 

- geringe kans op ongevallen en/of; 

- geringe kans op arbeidsverzuim en/of; 

- hinderlijke factor. 

3. heeft niet direct haast 
= actie op iets langere termijn 

O.  - organisatorisch (wettelijk bepaald).  = actie op korte termijn  
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Momentopname 

Hoewel er naar gestreefd wordt om een complete inventarisatie te maken, zal deze in de 

praktijk nooit volledig zijn. Het bedrijf is namelijk geen statisch geheel, maar een dynamisch, 

continu veranderende organisatie, terwijl een RI&E (gedeeltelijk) een momentopname is.  

 

Verder kan het noodzakelijk zijn om nader onderzoek te doen om de risico’s beter te kunnen 

beoordelen of om een beter advies over de beheersing van de risico’s te geven. Als dit zo is 

wordt dit vermeld. Zolang dit nader onderzoek niet is afgerond, is de risico-inventarisatie niet 

compleet. 

 

Plan van aanpak 

Naar aanleiding van deze rapportage ben je verplicht een plan van aanpak op te stellen. Dit 

plan dien je als werkgever zelf of samen met de werknemers op te stellen. Dit kun je doen 

door aan te geven welke maatregelen je gaat nemen om vastgestelde risico’s te voorkomen 

dan wel te beperken, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer het geregeld moet zijn. 

Zonder een plan van aanpak is de RI&E niet compleet.  

 

Omdat je niet alle vastgestelde risico’s tegelijk kunt aanpakken is het belangrijk om 

prioriteiten te stellen hebben we op basis van de methode Fine de vastgestelde risico’s 

ingedeeld in risicoklassen. Daarnaast kun je bij het stellen van prioriteiten ook rekening 

houden met: 

 

- andere plannen (bijvoorbeeld verbouw of nieuwbouw op korte termijn) 

- financiële omstandigheden (bijvoorbeeld einddatum afschrijving machine) 

 

Bij het nemen van maatregelen moet je te werk gaan volgens de arbeids-hygiënische 

strategie. Dat wil zeggen: 

 

1. Is het mogelijk om gevaren bij de bron weg te nemen                                                                                                           

(bijvoorbeeld machines die in een bedrijfshal lawaaidoofheid kunnen veroorzaken te 

vervangen door een nieuwe geluidsarme machine) 

2. Is dit niet mogelijk, dan collectieve maatregelen nemen door werknemers van de bron 

te scheiden                                                                                                                                  

(bijvoorbeeld door het lawaai van de machine af te schermen door de machine buiten 

de bedrijfshal te plaatsen)  

3. Is dit eveneens niet mogelijk, dan individuele maatregelen nemen door het aantal 

blootgestelde werknemers te verminderen bij de bron                                                                   

(bijvoorbeeld taakroulatie, zodat werknemers niet te lang in de buurt van de machine 

werkzaamheden verrichten)  

4. Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, dan moet de werknemers 

gratis persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld                                    

(bijvoorbeeld gehoorbescherming tegen lawaai van machine)  

 

Aanpassingen 

Op grond van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet ben je verplicht om het plan van 

aanpak jaarlijks bij te stellen en hiervan een schriftelijke rapportage te maken. Nieuwe 

ontwikkelingen (nieuwe wetgeving, belangrijke veranderingen binnen de organisatie) kunnen 

aanleiding zijn tot het eerder bijstellen van het plan van aanpak of van het opstellen van een 

geheel nieuwe RI&E. 
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Risico-Inventarisatie en -Evaluatie 
Arbo-onderwerp Risico-inventarisatie Ja Nee Opmerking R* 

4.1. Arbobeleid 

4.1.1. Algemeen 
 
De werkgever zorgt voor de 
veiligheid, de  gezondheid 
en het welzijn van de 
werknemers betreffende 
alle met de arbeid 
verbonden aspecten.  
 
 

 
Is er een beleidsverklaring 
met betrekking tot veiligheid, 
gezondheid en welzijn van 
werknemers en is dit 
vastgelegd en kenbaar 
gemaakt aan de 
werknemers? 

□ □ 
  
Is de beleidsverklaring opgenomen in 
het Personeelshandboek of document?  

  

4.1.2. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 
 
Op grond van artikel 5 
Arbeidsomstandighedenwet 
moet de werkgever zorgen 
voor een actuele RI&E. 

 
Is de RI&E en het plan van 
aanpak up-to-date? 

 

□ □ 
 
Vul op basis van de RI&E het plan van 
aanpak in. Als er binnen een bedrijf 
geen nieuwe risico's zijn ontstaan dan 
is een RI&E ongeveer vier jaar geldig. 
Het plan van aanpak moet echter 
minimaal één keer per jaar bijgesteld 
worden. 
 
 
 

 
 

 
Worden werknemers, 
werkgevers van ingeleende 
werknemers betrokken bij de 
risico-inventarisatie en 
hebben  
of krijgen zij inzicht in de  
risico-inventarisatie? 

 

□ □ 
 
Blijf er voor zorgen dat alle 
betrokkenen binnen het bedrijf 
geïnformeerd blijven worden 
betreffende de risico's en blijf ze 
betrekken bij de te nemen 
maatregelen. 

 

4.1.3. Preventiemedewerker 
 
Op grond van artikel 13 
Arbeidsomstandighedenwet 
moet de werkgever zich bij 
de uitvoering van zijn 
verplichtingen op het 
gebied van de preventie en 
de bescherming laten 
bijstaan door één of meer 
deskundige werknemers. 
 
 
 
 

 
Zijn er in het bedrijf één of 
meerdere personen 
aangewezen als 
preventiemedewerker? 

 

□ □ 
 
Zo ja, noteer ook wie dit is. 

 

 
Beschikt de 
preventiemedewerker over 
voldoende kennis? 
 

□ □ 
  

 
Weten de werknemers wie 
de preventiemedewerker(s) 
is /zijn? 
 

□ □ 
 
Vermeld nog in het 
Personeelshandboek of document wie 
de preventiemedewerker is en maak 
dit kenbaar aan werknemers. 
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4.1.4. Overleg 
 
Op grond van artikel 12 
Arbeidsomstandighedenwet 
moeten de werkgever en 
werknemers bij het uitvoeren 
van het 
arbeidsomstandighedenbeleid 
samenwerken.  
 

 
Wordt er regelmatig 
werkoverleg gehouden en 
worden werknemers in dit 
overleg geïnformeerd over 
belangrijke gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in het 
bedrijf? 
 

□ □ 
 
Welke frequentie? 
 

 

 
Zijn 
arbeidsomstandigheden en 
verzuim een vast 
terugkerend thema in het 
werkoverleg? 
 

□ □ 
 
Indien nodig, zet dit onderwerp op de 
agenda en bespreek het.  

 

 
Worden alle verslagen van 
de (werk)overleggen 
schriftelijk vastgelegd? 
 

□ □ 
 
Maak bij officiële overleggen een 
verslag.  

 

4.1.5. Voorlichting en instructie 
 
Op grond van artikel 8 
Arbeidsomstandighedenwet is 
de werkgever verplicht ervoor 
te zorgen dat werknemers 
doeltreffend worden ingelicht 
over de te verrichten 
werkzaamheden en de 
daaraan verbonden risico’s 
evenals de maatregelen die 
erop gericht zijn deze te 
beperken.  
 

 
Worden werknemers 
voorgelicht over de 
aanwezige risico's en de te 
nemen maatregelen om de 
risico's te beperken? 
 

□ □ 
 
Neem de in deze RI&E opgenomen 
risico’s op in de voorlichting naar de 
medewerkers.  
 

 

4.1.6. Toezicht 
 
Om te zorgen voor de 
veiligheid en gezondheid van 
werknemers moet de 
werkgever toezien op de 
naleving van instructies en 
regels.  
 

  
Worden werknemers 
gestimuleerd gezond en 
veilig te werken? 
 

□ □ 
 
 

 

 
Worden de instructies en 
afspraken nageleefd? 
 

□ □ 
  

 
Wordt er toegezien dat 
iedereen zijn werk op de 
juiste en veilige manier 
doet? 
 

□ □ 
 
Denk aan een teamleider of manager  

 

 
Zijn er afspraken gemaakt 
betreffende sancties en is 
dit vastgelegd? 
 

□ □ 
  
Geadviseerd wordt om in het  
Personeelshandboek of document 
vast te leggen wat de procedure 
(sanctie) is bij overtreding van de in dit 
document afgesproken regels.  
 

 
 

  



   PREVIEW VOORBEELD RI&E   
                                                    5 van de 22 pagina’s 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Voorbeeld – PREVIEW – 5 van de 22 pagina’s pagina 5 

 

4.1.7. Ongewenste omgangsvormen 
 
Op grond van artikel 1 
Arbeidsomstandighedenwet 
moet de werkgever ervoor 
zorgen dat er geen 
grensoverschrijdend 
gedrag tussen werknemers 
(maar ook 
leidinggevenden) in de 
organisatie zal 
plaatsvinden. 
 

 
Hebben werknemers te 
maken gehad met 
ongewenste 
omgangsvormen? 

 

□ □ 
  
Is opgenomen in het 
Personeelshandboek of document. 

 

 
Kunnen werknemers, die 
last hebben van ongewenst 
gedrag terecht bij een 
vertrouwenspersoon en/of 
arbodienst? 
 

□ □ 
 
Geadviseerd wordt hiervoor een vaste 
medewerker aan te wijzen en op te 
leiden.   

 
 

4.1.8. Alcohol en drugs 
 
De werkgever moet 
voorkomen dat een 
werknemer als gevolg van 
gebruik van alcohol en 
drugs de veiligheid en 
gezondheid van collega’s 
en van werknemer zelf in 
gevaar brengt. 
 

 
Zijn er afspraken gemaakt 
over gebruik van alcohol en 
drugs, zijn deze kenbaar 
gemaakt aan de 
werknemers en is dit 
vastgelegd?  
 

□ □ 
 
De afspraken zijn opgenomen in het 
Personeelshandboek of document.  

 

4.1.9. Medicijnen 
 
De werkgever moet 
voorkomen dat een 
werknemer als gevolg van 
gebruik van medicijnen en 
drugs de veiligheid en 
gezondheid van collega’s 
en van werknemer zelf in 
gevaar brengt. 
 

 
Zijn er afspraken gemaakt 
over gebruik van medicijnen 
en drugs, zijn deze kenbaar 
gemaakt aan de 
werknemers en is dit 
vastgelegd?  
 

□ □ 
 
Neem in het Personeelshandboek of 
document op dat werknemers bij 
gebruik van medicijnen, die nadelig 
van invloed kunnen zijn op de 
werkzaamheden, contact opnemen 
met de bedrijfsarts om vast te kunnen 
stellen welke werkzaamheden de 
werknemer nog wel en niet kan doen. 
Informeer de werknemers hierover. 
 

 
 

4.1.10. Roken op de werkplek 
 
Volgens het Burgerlijk 
Wetboek, Tabakswet en de 
Arbeidsomstandighedenwet 
wet moet de werkgever er 
voor zorgen dat niet-rokers 
geen schade lijden als 
gevolg van tabaksrook 
tijdens het werk. 
 

 
Zijn er afspraken gemaakt 
over roken op de werkvloer, 
is dit kenbaar gemaakt aan 
de werknemers en is dit 
vastgelegd?  
 

□ □ 
 
Is dit opgenomen in het 
Personeelshandboek of document?  

 

 

4.2. Verzuimbeleid 

4.3. Bijzondere groepen werknemers 

4.4. Bedrijfshulpverlening en EHBO 

4.5. Arbeidsplaatsen 

4.6. Gevaarlijke stoffen 

4.7. Fysieke belasting 

4.8. Werktijden en functie-inhoud  

4.9. Fysische factoren 

4.10. Arbeidsmiddelen 

4.11. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

4.12. Overige veiligheidsthema’s 
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360 graden logistiek en

internationaal ondernemen

evofenedex is dé vereniging voor bedrijven 
met een logistiek of internationaal belang. 
Via evofenedex nemen zij hindernissen in de 
logistiek en internationaal ondernemen weg 
en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal 
en internationaal. Van een efficiënter magazijn, 
slimmer vervoer, goede opslag van gevaarlijke 
stoffen tot meer export. Met ruim 15.000 leden 
is evofenedex een krachtig collectief van 
handelaren, producenten en exporteurs die 
samen werken aan 360 graden logistiek en 
internationaal ondernemen.

Voordelen lidmaatschap

• Vereniging met meer dan 6.000     
 magazijnhoudende bedrijven
• Toegang tot een onafhankelijk
 kennisnetwerk
• Magazijnexperts op ieder niveau
• Jaarlijks 1.500 adviezen bij zowel grote 
 als kleine bedrijven
• Al meer dan 11,5 miljoen euro aan
 magazijnbesparingen gerealiseerd
• 75 jaar ervaring

Kijk op www.evofenedex.nl/lidmaatschap 
voor alle voordelen

               BIJZONDER NUTTIG

               NUTTIG

               VOEGT WEINIG TOE
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