
 

Risico Inventarisatie & Evaluatie 
 
Een goed Arbobeleid draagt bij aan een beter werkklimaat. Een goed werkklimaat 
heeft een positieve invloed op terugdringing van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Dit draagt direct en indirect bij aan verbetering van de 
bedrijfsresultaten. Om een Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat 
de werkgever inzicht heeft in de risico's die zich in zijn organisatie voordoen. Dit 
inzicht helpt de werkgever om de risico's adequaat aan te kunnen pakken. De 
Risico Inventarisatie &  Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA) zijn 
belangrijke instrumenten om de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en hier 
oplossingen voor te realiseren. Vaelis helpt u hierbij.  
 
 
Onze aanpak 
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een middel waarmee wij uw organisatie 
op een gestructureerde wijze doorlichten op risico’s voor veiligheid en gezondheid. Bij de 
RI&E wordt gelet op de aanwezige gevaren en gevaarbronnen en of deze tot risico’s 
kunnen leiden. Daarbij wordt bekeken welke beheersmaatregelen er al getroffen zijn en 
hoe effectief deze zijn om die risico’s te verkleinen. Vervolgens bepalen we de grootte van 
de risico’s en en doen wij (zonodig) aanvullende verbetervoorstellen.  
 
Stappenplan 
Het uitvoeren van een RI&E bestaat uit 4 stappen.  
 
Inventarisatie 
Allereerst zullen wij een inventarisatie uitvoeren. Wat is de structuur en omvang van de 
organisatie? Is er één of zijn er meerdere locaties? Tevens inventariseren we welke 
beheersmaatregelen er reeds zijn getroffen en hoe effectief deze zijn om die risico’s te 
verkleinen. Is in het verleden een RI&E opgesteld? Is er een plan van aanpak? Wat is de 
status hiervan? Of is er op een andere manier gekeken naar de risico's binnen de 
organisatie. 
 

 



 

 
Bedrijfsbezoek 
Tijdens het bedrijfsbezoek letten wij op de aanwezige gevaren en gevaarbronnen en of 
deze tot risico’s kunnen leiden. We werken volgens een checklist en zullen tijdens een 
inspectie ook diverse collega's spreken. 
 
Rapportage 
We werken een gedegen rapport voor u uit. Hierin staan de resultaten van de Risico 
Inventarisatie & Evaluatie evenals het op de RI&E gebaseerde Plan van Aanpak 
beschreven, zoals verplicht gesteld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Toetsing 
Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze 
worden getoetst door de Arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige. Zij beoordelen 
of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van 
wetenschap en techniek. 
 
 
De expertise van Vaelis 
Al sinds 1996 ondersteunen wij organisaties op gebied van kwaliteit- en 
procesmanagement, milieumanagement en risicobeheersing. Hierdoor zijn onze adviseurs 
ervaren en gedegen partners voor uw risico-analyse. 
 
Meer informatie? 
Vaelis B.V. • Postbus 1128 1400 BC • De Nieuwe Vaart 32 • 1401 GR Bussum • Nederland 
• T +31 (0)88 3929292 • info@vaelis.nl • www.vaelis.nl 
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