
 
 

 

Algemene Informatie over RI&E 

 
Bent u zich bewust van alle risico’s? 

 

Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook voor uw personeel en uw materieel? Wat als er 

plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen 

binnenkrijgt? Als iemand uitvalt omdat de medewerker te zwaar werk heeft, of te veel? 

Dan staat de productie stil en u moet het met een persoon minder doen. Daar komen 

nog de reparaties en ziektekosten bij. Het brengt uw goede naam in gevaar. Kortom, 

behoorlijke risico’s. Met een RI&E zet u alle bedrijfsrisico’s op een rij, zo kunt u deze 

gericht aanpakken!  

 

Wat is een RI&E 

 

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E. 

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN 

voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf 

terugdringen. Daarmee ook het financiële risico.  

 

Een RI&E is niet ingewikkeld 

 

Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Een risico analyse 

is belangrijk. Zo belangrijk dat de overheid het verplicht heeft gemaakt voor vrijwel alle 

ondernemingen met werknemers. Op deze website vindt u het formulier “Algemene 

RI&E”. deze kunt u als leidraad gebruiken voor uw RI&E. U kunt deze ook door uw 

werknemers in laten vullen. Zij kijken misschien weer anders tegen zaken aan vanuit hun 

taken. Het formulier “Algemene RI&E” is gebaseerd op de Algemene Rie van rie.nl. Zij 

hebben tevens een aantal RIE’s voor specifieke branches.  

 

Toetsen van de RI&E 

 

Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet? Nadat u de risico’s in uw organisatie 

geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak 

uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een 

deskundige getoetst wordt. Dit gebeur door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit 

bezoek zal gekeken worden 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.  

 

Inspectie SZW is verantwoordelijk voor de controle van de invulling van uw RI&E en de 

uitvoer daarvan.  

 

Toch liever hulp bij opstellen van RI&E? 

 

Wilt u graag hulp of advies bij het opstellen van uw RI&E? of wilt u deze zelfs door een 

deskundige op laten stellen? Dat kan. SBN heeft Integraal Veiligheidsdeskundigen in het 

team die u bij al uw bedrijfsveiligheidsvraagstukken bij kunnen staan. U kunt hiervoor 

vrijblijvend contact opnemen met 0162-466055, afdeling Incompany.  


