
 

Checklist risico-inventarisatie- en evaluatie 

Wettelijke verplichtingen 

 ✓  Toelichting 

Is bij keuze van de RI&E methode gebruik gemaakt van informatie uit 

het bedrijf? 

  • Ziekteverzuimcijfers- 

ongevalsgegevens; 

• Andere registers (toxische stoffen 

e.d.); 

• Resultaten AGO/PAGO/PMO; 

• Onderzoeken Arbodienst (lawaai, 

ergonomie); 

• Rondgangen/audits-

medewerkersklachten/opmerkingen. 

Is de RI&E uitgevoerd door een Arbodeskundige werknemer, 

preventiemedewerker? 

 

   

Is de RI&E uitgevoerd door een Arbodienst of (gecertificeerde) 

kerndeskundige? 

 

   

Bevat de RI&E een beschrijving van de gevaren en de risico 

beperkende maatregelen? 

 

   

Is de RI&E V+G+PSA-breed? Worden alle risico’s geïnventariseerd? 

 

   

Is de RI&E compleet, zijn alle werkzaamheden op afdelingen, groepen 

en van individuele werknemers daarin meegenomen? 

 

   

Bevat de RI&E een beschrijving van de risico’s voor bijzondere 

categorieën werknemers? 

  Zwangeren, ouderen, jeugdigen, 

gehandicapten, vakantiewerkers, 

stagiaires, uitzendkrachten, oproep/ 

invalkrachten 

Staat de RI&E op schrift en bevat deze een toelichting op het gebruik? 

 

   

Is in de RI&E aandacht besteed aan hoe werknemers toegang hebben 

tot een deskundige werknemer of preventiemedewerker of de 

Arbodienst? 

 

   

Werknemers krijgen tijdig voor aanvang van de werkzaamheden de 

beschrijving uit de RI&E van de gevaren en risico beperkende 

maatregelen en van de risico’s voor de (ingeleende) werknemer.  

 

  De RI&E is in principe een voor de 

betreffende werknemer openbaar. Dat wil 

zeggen dat deze kan worden uitgereikt of 

ter inzage ligt. 

Is het Arbobeleid beoordeeld in de RI&E? Het gaat hier over de risico’s 

die voortvloeien uit de bepalingen uit de Arbowet. 

 

   

  



 

Heeft een nadere risico-inventarisatie en – evaluatie plaatsgevonden 

ten aanzien van bijzondere risico's die nader onderzoek vergen 

 

  • Gevaarlijke stoffen (algemeen) 

• Aanvullende registratie gevaarlijke 

stoffen 

• Explosie veiligheidsdocument 

• Kankerverwekkende stoffen en 

processen, of mutagene stoffen 

• Biologische agentia 

• Thuiswerk met gevaarlijke stoffen 

• Fysieke belasting 

• Beeldschermwerk 

• Geluid 

• Trillingen 

• Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

De RI&E wordt aangepast als de daarmee opgedane ervaring, 

gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de 

wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. 

 

   

Bevat de RI&E een risicotaxatie (inschatting van risico’s)? 

 

  Zie bijvoorbeeld Fine & Kinney 

Wordt er rekening gehouden met (andere) specifieke risico’s en/of 

risicogroepen? 

 

   

Is de RI&E getoetst door een gecertificeerde Arbodeskundige? 

 

  • Bedrijfsarts  

• Veiligheidskundige,  

• Arbeidshygiënist,  

• Arbeids- en organisatiedeskundige 

Is er een beoordeling gemaakt van het ‘Arbo’ gedrag van werknemers? 

(Houden zij zich aan de voorschriften en handelen ze er naar?) 

 

   

Bevatten de RI&E en het plan van aanpak adviezen (op basis van de 

aanwezige risico’s) over de onderwerpen in de rechterkolom 

  • Het houden van voorlichting en 

onderricht? 

• De kwaliteit, opleidingsniveau en 

omvang van de BHV-organisatie? 

• Het deskundigheidsniveau van de 

preventiemedewerker(s); 

• Het periodiek 

arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek (PAGO/PMO)? 

Is in de RI&E een beoordeling gemaakt van de werk- en rusttijden? 

 

   

Worden het Arbobeleid, de RI&E en het plan van aanpak bijgesteld 

indien er veranderingen plaats (gaan) vinden. 

 

  • De daarmee opgedane ervaringen 

daartoe aanleiding geven? 

• De werkmethoden of 

werkomstandigheden veranderen? 

• Belangrijke veranderingen 

plaatsvinden op het gebied van de 

wetenschap of professionele 

dienstverlening? 

  



 

Checklist plan van aanpak 

Wettelijke verplichtingen   

 ✓  

Is bij de formulering van maatregelen uitgegaan van bronaanpak? (arbeidshygiënische principe) 

 

  

Is bij de formulering van maatregelen gekeken naar de laatste stand van wetenschap en techniek? 

 

  

Zijn de aangegeven maatregelen getoetst op haalbaarheid/ zijn ze concreet en meetbaar? 

 

  

Maakt het Plan van Aanpak (PvA) deel uit van de RI&E? 

 

  

Zijn de gevonden knelpunten uit de RI&E ook allemaal opgenomen in het Plan van Aanpak? 

 

  

Zijn de maatregelen uit het plan van aanpak opgenomen in een Arbo-jaarplan? 

 

  

Is aangegeven welke procedure wordt gevolgd bij veranderingen in het bedrijf? (actualisering RI&E) 

 

  

Is aangegeven hoe de afdelingen betrokken worden bij de invoering van maatregelen? 

 

  

Is aangegeven op welke wijze de voortgangsrapportage plaats zal vinden? 

 

  

Zijn de maatregelen V+G+PSA breed?  

 

  

Is er een nadere omschrijving van de maatregelen, ook plaatsbepaling?  

 

  

Bevat het Plan van Aanpak een beschrijving op welke wijze maatregelen worden genomen? 

 

  

Bevat het Plan van Aanpak een omschrijving van degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering? 

 

  

Bevat het Plan van Aanpak een omschrijving van de beschikbare middelen (geld/tijd)? 

 

  

Bevat het Plan van Aanpak een tijdsaanduiding (wanneer klaar)? 

 

  

Bestaat er aanleiding om een nieuwe RI&E op te stellen? 

 

  

Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico’s? 

 

  

Hebben de maatregelen het gewenste effect gehad? 

 

  

 

 


