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RI&E?  

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie? 

Die is bij u op orde, toch?  

 

Ondernemen is risico’s lopen 

Een ondernemer loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Het product waarin u 

investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken 

worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het 

ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een 

aardige boterham mee. 

 

Maar kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel? 

Wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker 

gevaarlijke stoffen binnen krijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar 

werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een 

medewerker minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke 

reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, 

behoorlijke risico’s! 

 

Met een RI&E zet u uw bedrijfsrisico’s op een rij! 

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel 

RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen:  

1. Een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf 

2. en een PLAN voor het oplossen ervan.  

Met deze twee kunt u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf 

terugdringen.  

 
 Dus ook het financiële risico. Heeft u geen RI&E en er gebeurt iets op uw 

bedrijf? De inspectie SZW deelt forse boetes uit! Ook de verzekering heeft vaak 

een hoog eigen risico als u geen of een oude RI&E heeft!  

 

De RI&E is niet ingewikkeld, maar WEL VERPLICHT voor iedere 

ondernemer met personeel! 

Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk 

is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht 

heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de inspectie SZW 

controleert hier dan ook op. 

 

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid 

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet 

waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s 

is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor 

uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van 

aanpak vertelt u welke stap de volgende is. 

 

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Het kost 

u vaak extra tijd. eMBee kan u adviseren, zodat u tijd bespaart om uit te zoeken 

wat u allemaal moet doen.  
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Werkwijze eMBee  

Heeft u geen RI&E? eMBee helpt u om deze op te stellen. Een globaal 

stappenplan is: 

Stap 1:  Voorwerk met het onderzoek naar het juiste RI&E instrument 

(branche / cao afhankelijk) en uw bedrijfsspecifieke 

werkzaamheden door eMBee (1 uur) 

Stap 2:  De Risico Inventarisatie: samen met u neem ik de vragenlijsten 

door, stel u vragen stellen en vullen we gezamenlijk de RI&E in 

(reken hierbij globaal op zo’n 4 uur) 

Stap 3:  De Evaluatie: het opstellen van het Plan van Aanpak c.q. de  

eindrapportage (eMBee zal hier zo’n 2 uur met bezig zijn). We 

kunnen dit samen doornemen of u doet dit alleen.  

Stap 4:  Toetsen van de RI&E. Afhankelijk van het aantal medewerkers dat 

u in dienst heeft, moet uw RI&E getoetst worden. Dan komen er 

extra kosten van een veiligheidskundige bij. Vaak is eMBee ook 

tijdens deze toetsing aanwezig.  

Stap 5:  Aan de slag!  

 

Voor totaal 7 uur á € 85,00 excl. BTW heeft u uw RI&E! Ik hoef u niet uit te 

leggen dat dit een fractie is van de boetes die opgelegd worden als u geen RI&E 

heeft!  

 

Nieuwsgierig? Graag neem ik vrijblijvend de mogelijkheden met u door! 

 

Uw investering 

Het lijkt een behoorlijk bedrag, maar als u het vergelijkt met de boete van de 

Inspectie valt het mee. De Inspectie omschrijft in de beleidsregel een 

boeteoplegging bij het niet hebben van een RI&E (Arbowet artikel 5 lid 1) dat dit 

een overtreding is waarvoor men eerst een waarschuwing krijgt. Als u na de 

waarschuwing geen actie onderneemt krijgt u een categorie 4 boete opgelegd (dit 

is maximaal € 3.000,-) en afhankelijk van de schaalgrootte van uw bedrijf.  

En naast de boete bent u alsnog verplicht de RI&E op te stellen! 

 

Hoe verder?  

Neem telefonisch contact op met eMBee (06 200 13 249). Ik maak dan een 

afspraak met u voor een eerste kennismakingsgesprek, licht mijn werkwijze toe 

en stel – indien gewenst - een plan van aanpak en kostenraming voor u op.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

eMBee 
Marjo Blokker 

 


