DE PUNTJES OP DE i IN VEILIG EN GEZOND WERKEN

DE RI&E HOE ZIT HET OOK ALWEER?

II MENS EN WERK

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet
volgens de Arbowet een risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) hebben. De bedrijfs-RI&E vormt
het fundament van het arbobeleid. Pas als u weet
waar de risico’s in uw bedrijf liggen en wat het
mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste
maatregelen nemen. Daarnaast kan bij het correct
gebruik van een RI&E de bestuurlijke boete van de
Inspectie SZW worden verlaagd met 25%, in geval
van een overtreding van de Arbowet.

II Mens en Werk, een samenwerkingsverband van de
sociale partners, biedt de instrumenten voor veilige
werkomstandigheden, zodat iedereen kan werken in
een veilige en gezonde werkomgeving. Dat zorgt ook
voor meer plezier in het werk, een betere bedrijfsvoering en betere prestaties.

BRANCHE RI&E
Voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches is er een erkend standaardmodel van de
bedrijfs-RI&E. Met een digitaal stappenplan kan de
erkende branche-RI&E eenvoudig en zonder kosten
worden ingevoerd. Op www.rie.ii-mensenwerk.nl
vindt u alle informatie om een RI&E te maken.

Als instrument reikt II Mens en Werk u de branche
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan.
Op www.ii-mensenwerk.nl leest u meer over de erkende digitale branche-RI&E en de digitale project-RI&E.
Deze instrumenten zijn speciaal ontwikkeld voor
bedrijven in de installatie- en isolatie branche.
Het samenwerkingsverband II Mens en Werk
bestaat uit: Uneto-Vni, NVKL, VIB, FNV,
CNV Vakmensen en de Unie.

PROJECT RI&E
Naast de nieuwe branche-RI&E is er nu ook de
project-RI&E voor de bedrijven in de installatie- en
isolatiebranches. Met dit digitale instrument kunnen
ook de risico’s op projectlocaties op een goede en
eenvoudige manier in kaart worden gebracht. Op
www.projectrie.ii-mensenwerk.nl vindt u alle informatie op een project RI&E te maken.
Deze flyer zet kort een aantal zaken op een rijtje
voor iedereen die zich afvraagt:
• Moet ik een RI&E opstellen?
• Moet ik mijn RI&E laten toetsen?
• Wie moet mijn RI&E toetsen?

Contactgegevens
• www.ii-mensenwerk.nl
• info@ii-mensenwerk.nl

Samenwerken aan een veilige
en gezonde werkomgeving
met de branche-RI&E

WAT U MOET WETEN
OVER DE RI&E

BEN IK RI&E-PLICHTIG?

MOET IK MIJN RI&E LATEN TOETSEN?

Waarschijnlijk wel. De Risico-Inventarisatie
en -Evaluatie (RI&E) is 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).

Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd
en geëvalueerd heeft en een plan van aanpak hebt
gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. Er zijn
uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw
bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de
grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument
dat u gebruikt om uw RI&E op te stellen. Aan de hand
van het stroomschema hieronder kunt u kijken of u
verplicht bent om uw RI&E te laten toetsen nadat u
deze hebt opgesteld.

Met behulp van de onderstaande stroomschema’s kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

Laat u voor 40 uur of
meer per week arbeid
verrichten?

JA

(alle werknemers bij elkaar
opgeteld?)

Gebruik het RI&Einstrument van de branche:
www.rie.ii-mensenwerk.nl
En voor op projectlocaties:
www.projectrie.ii-mensenwerk.nl.

NEE

Laat u voor minder dan
40 uur per week arbeid
verrichten?

Laat u voor minder dan
40 uur per week arbeid
verrichten?

JA

Toetsing van uw RI&E is
dan niet verplicht.

(excl. uzelf maar incl.
stagiaires)
NEE

JA

(alle werknemers bij elkaar
opgeteld?)

U kunt ook gebruik maken
van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’ (www.rie.nl/
instrumenten). Dit is een
verkorte versie van de RI&E.

Heeft u maximaal 25
werknemers in dienst
en maakt u gebruik van
het erkende branche
RI&E-instrument?
NEE

Zijn er uitzendkrachten
werkzaam bij u?

JA

U hoeft uw RI&E niet te
laten toetsen

JA

U bent verplicht een kopie
van uw RI&E op te sturen
naar het uitzendbureau

U moet uw RI&E laten
toetsen door een
gecertificeerde arbodeskundige.

WIE MOET MIJN RI&E TOETSEN EN
WAT HOUDT TOETSING IN?
Bij toetsing bekijkt een gecertificeerde arbodeskundige of alle risico’s op uw lijst staan, of
de situatie in het bedrijf goed is weergegeven
en of de laatste normen en richtlijnen zijn
gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij
het plan van aanpak.
Daarna kunt u als bedrijf, ná instemming door
een OR of PVT (indien aanwezig), met de getoetste RI&E en plan van aanpak aan de slag.
Een deskundige kan zijn: een bedrijfsarts,
hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist of
arbeids- en organisatiekundige. De gecertificeerde deskundigen dienen geregistreerd te
staan in het register van Hobé onSKO
(Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënisten Arbeids-& Organisatiedeskundige), van
DNV GL(Hoger Veiligheidskundige) of in het
BIG-register(bedrijfsarts).

