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Introductie RI&E1 
 

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede 

arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever om een 

arbobeleid te voeren dat gericht is op zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden. 

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever schriftelijk een overzicht 

opstellen en vastleggen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo 

de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. 

De Risico Inventarisatie & 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.  

 

Een RI&E bestaat uit: 

 een inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende 

maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke 

aandacht voor werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ 

(bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren en jeugdigen). 

 de evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden. 

 de prioritering van de risico's. 

 de vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak. 

 

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete 

maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat de maatregelen opleveren. 

Hierin staat ook beschreven wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. 

Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te 

pakken. 

De ingevulde RI&E en het Plan van Aanpak moeten voorgelegd worden aan een gecertificeerde 

arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet 

en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schijven een 

advies aan de werkgever o.a. over het Plan van Aanpak. 

De RI&E wordt net zo vaak aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden 

of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe 

aanleiding geven. 

 

                                                           

1 Bron: Arboportaal.nl, Arbokennisnet.nl en RIE.nl  
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Rendement RI&E 

Voor een bedrijf is het verstandig om inzicht te hebben in de risico’s die samenhangen met de 

bedrijfsprocessen. Elke schade ten gevolge van belastende werkomstandigheden, fouten en 

ongelukken gaat naast mogelijke gezondheidsschade voor medewerkers ook ten koste van de winst 

of het imago. De RI&E is een hoofdbestanddeel van de fase ‘Plan’ uit de Plan-Do-Check-Act cyclus en 

dus een essentieel onderdeel van elk Arbo managementsysteem. De RI&E is geen doel op zich, maar 

een middel om de risico’s voldoende te beheersen.   
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Inspraak Ondernemingsraad 
 

Het arbobeleid heeft zijn basis in de Arbowet (artikel 3), het Burgerlijk wetboek (artikel 658) en de 

WOR (artikel 27). De OR vervult een belangrijke rol in de bewaking van de arbeidsomstandigheden in 

de organisatie volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Artikel 28 van de WOR noemt 

arbeidsomstandigheden (en arbeidstijden) als stimulerende taken van de ondernemingsraad. 

Wettelijke voorschriften voor arbobeleid 

 De werkgever moet met de OR overleg voeren over het arbobeleid (art. 12 lid 2 Arbowet en art. 

27 WOR). 

 De organisatie moet het arbobeleid regelmatig toetsen aan de ervaringen die ermee zijn 

opgedaan (art. 3 lid 4 Arbowet). 

 De organisatie moet de risico’s van het werk voor de werknemers regelmatig inventariseren en 

evalueren  (art. 5 Arbowet). 

 De werkgever moet voorlichting en instructie geven over de risico’s die aan het werk verbonden 

zijn en ook over hoe deze risico’s te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken zijn (art. 8 

Arbowet). 

 Om de werkgever te helpen zijn verplichtingen op grond van de Arbowet na te leven, beschikt de 

organisatie over een of meer deskundige (preventie)medewerkers (art. 13 Arbowet). 

 De werkgever biedt de werknemers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 

of preventief medisch onderzoek (PMO) aan (art. 18 Arbowet). De bedrijfsarts of arbodienst voert 

zo’n onderzoek uit. Het is geen algemeen gezondheidsonderzoek, maar betreft alleen de risico’s 

van het werk voor de werknemers. 

 

Rechten van de OR 

De rol van de OR met betrekking tot arbobeleid staat ook omschreven in de Arbowet en de WOR: 

 De werkgever moet overleg voeren met de OR over het arbobeleid en de uitvoering daarvan, 

daarbij wordt actief informatie uitgewisseld (art. 12 lid 2 Arbowet, art. 27 WOR). 

 De OR heeft initiatiefrecht bij alle voorgenomen besluiten over regelingen op het gebied van de 

veiligheid, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim (art. 23, lid 2 en 3, art. 27 lid 1 en art. 28 lid 1 

WOR). 

 De OR heeft instemmingsrecht bij alle voorgenomen besluiten over regelingen op het gebied van 

de veiligheid, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim (art. 23, lid 2 en 3, art. 27 lid 1 en art. 28 

lid 1 WOR). 

 

 

TIP De OR heeft een versterkende rol om de RI&E op de agenda van de werkgever te 

hebben staan en te houden. 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0010346/article=3
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005290/article=658
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=28
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=%20BWBR0010346/article=12
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0010346/article=3
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0010346/article=5
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0010346/article=8
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0010346/article=13
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0010346/article=18
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=%20BWBR0010346/article=12
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=23
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=28
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=23
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=27
http://wetten.overheid.nl/deeplink/law1/bwbid=BWBR0002747/article=28/
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Concreet kan de OR, in verband met arbobeleid, aanspraak maken op de volgende specifieke 

rechten: 

 Een eigen vaste arbocommissie (of een VGW(M)-commissie) instellen. 

 Deskundigen op arbogebied raadplegen. 

 Scholing voor de arbocommissie van de OR. Inzicht in de (oplossingen uit de) Arbocatalogus.  

 Een exemplaar van de RI&E(’s) en de bijbehorende plannen van aanpak.  

 Een afschrift van de adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst (over de RI&E). Afschriften van 

inspectie- en ongevalsrapporten van de Inspectie SZW, met vervolgacties. 

 Een afschrift van verzoeken van de werkgever om ontheffing van voorschriften uit de Arbowet. 

 Alle informatie die de raad nodig heeft om het arbobeleid te kunnen toetsen. 

 

Volgens de WOR heeft de OR instemmingsrecht wanneer een regeling met betrekking op het 

arbobeleid wordt vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. In de praktijk gaat dat over: 

 de inhoud en organisatie van de RI&E en het plan van aanpak;  

 het veiligheidsbeleid en veiligheidsprocedures; 

 keuze voor de arbodienst of de inrichting van een interne arbodienst; 

 het afsluiten of (inhoudelijk) veranderen het contract met de arbodienst; 

 het vormgeven van ziekteverzuim- en re-integratiebeleid;  

 de organisatie en inrichting van de bedrijfshulpverlening (BHV); 

 de inrichting en taken van de preventiemedewerker.  

 

Ten aanzien van de RI&E houdt dit in dat de OR moet instemmen met: 

 het RI&E-instrument dat de organisatie wil gebruiken; 

 wie binnen de organisatie de RI&E uitvoert; 

 wanneer de RI&E in de organisatie wordt uitgevoerd; 

 de arbodienst of arbodeskundige die betrokken wordt voor het toetsen van de RI&E; 

 de getoetste RI&E en het Plan van Aanpak; 

 de vaststelling van het Plan van Aanpak; 

 het bijstellen van de RI&E (bijvoorbeeld wanneer de RI&E is geactualiseerd); 

 het bijstellen van het Plan van Aanpak. 

 

Vraag en antwoord 

 

Welke bemoeienis heeft de OR bij het werven van de preventiemedewerker c.q. arbocoordinator? 

Bij het nieuwe wetsvoorstel (vanaf 2017, zie blz. 9) heeft de OR instemmingsrecht, aangezien het te 
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beschouwen is als een regeling omtrent arbeidsomstandigheden. Tot die tijd heeft de OR wel 

instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker.  

In het licht van de privacy komt er een afzonderlijke functionaris, wat gaat die doen en wat is 

zijn/haar relatie met de OR?                                    

Het adviseren en nauw samenwerken met de OR inzake de genomen en de te nemen maatregelen, 

gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. 
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Stakeholders 

Algemene verantwoordelijkheid 

Werken aan een gezonde en veilige werkomgeving doen werkgevers, werknemers en studenten 

samen. Er is een gezamenlijk belang en ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid. De werkgever 

zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bij het uitvoeren van hun werk (artikel 3, 

Arbowet en artikel 7:658 Burgerlijk wetboek). De werknemer heeft de plicht om – naar vermogen – 

te zorgen voor de eigen veiligheid en gezondheid op het werk (artikel 11, Arbowet) . Beide hebben 

hiermee de zorgplicht om een ‘veilige werkomgeving’ te creëren.  

Studenten die handelingen verrichten die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk vallen 

onder de werking van de Arbowet (artikel 2 onderdeel b, Arbowet). Dit betekent dat de school 

werknemers en studenten moet voorlichten over de veiligheidsrisico’s en de maatregelen die 

getroffen zijn om die veiligheidsrisico’s te beheersen.  

 

RI&E focus 

Organisaties hebben belang bij een RI&E die verbonden is met de organisatiedoestellingen. Het is 

zonde als het een geïsoleerd instrument is. Het wordt dan een papieren rapportage dat in de la 

belandt. Er is behoefte aan een actieve RI&E. Een RI&E die organisaties richting geeft voor het stellen 

van hun prioriteiten en die deel uitmaakt van het integrale organisatiebeleid. Een actieve RI&E gaat 

over (pro)actief signaleren, aanpakken en ontwikkelen. Deze aanpak is alleen mogelijk als alle 

stakeholders in de organisatie zich betrokken voelen. Niet alleen bij het inventariseren van risico’s, 

maar ook bij het opstellen van het plan van aanpak en het uitvoeren van verbeteracties.  

 

Dialoog voeren 

Het is van toegevoerde waarde dat stakeholders proactief en openhartig met elkaar in gesprek gaan. 

Een ieder van ons heeft aannames en we kijken graag vanuit onze eigen koker. Een versterkende 

samenwerking ontstaat alleen als je weet: 

- wat jouw eigen ambitie is t.a.v. de RI&E; 

- weet wat de ambities zijn van jouw stakeholders; 

- weet wat de ambitie van de organisatie is; 

- wat een ieders belang is; 

- wat zij vanuit hun rol en taak toevoegen;  

- en wat een ieder gaat doen.   

 

 

 

 

  

bewustwording 

actie 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_30-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling6/Artikel658/geldigheidsdatum_30-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_30-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_30-03-2015
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Wie betrek je bij de inrichting van de RI&E? 

Voorbeelden van betrokken stakeholders: 

 Arbo coördinator 

 CvB, eindverantwoordelijk voor het nakomen van de zorgplicht 

 Docenten (zij weten vaak heel goed zelf wat de risico’s in hun lokaal zijn) 

 Externe disciplines zoals de Arbodienst, arbeids- en / of veiligheidshygiënisten 

 Onderwijsdirecteuren  

 OR, Arbo commissie 

 Preventiemedewerker 

 Studentenraad (denk aan betrokkenheid Gezonde School, module veiligheid) 

 Team Facilitair 

 Team HRM 

 Technische dienst 

 V&G-functionaris (Veiligheid en Gezondheid), KAM contactpersoon (Kwaliteit, Arbo en 

Milieu), de SHE-expert (Safety, Health and Environment). 

 

Diverse organisatie hebben een kerngroep (Arbocommissie, VGWM commissie). Daarnaast worden, 

wanneer nodig, andere stakeholders betrokken.  

  

Vraag en antwoord 

 

Wat is het verschil tussen een preventiemedewerker en een Arbocoördinator?2 

1. De Arbowet, artikel 13, spreekt niet over een preventiemedewerker, maar over ‘één of meer 

deskundige werknemers’. De term ‘preventiemedewerker’ wordt alleen in de toelichting van 

de wetswijziging genoemd. Hieruit kan men concluderen dat een preventiemedewerker 

iedere werknemer, mits deskundig, kan zijn. Dus ook een arbocoördinator. 

2. De Arbowet kent in het geheel geen arbocoördinator. De arbocoördinator is een taak of 

functie die in bedrijven en organisaties zelf is ontwikkeld. Inmiddels zijn er wel taak- en 

functieomschrijvingen van Arbocoördinatoren ontwikkeld. 

Voorbeeld instelling 

Bij ons is het verschil dat de preventiemedewerker meer een uitvoerder is. Hij heeft meer de focus 

op veiligheid. De Arbocoördinator is een beleidsmaker en heeft meer focus op preventie en 

duurzame inzetbaarheid.  

 

De Arbocoördinator is bij ons aangesteld op basis van een onafhankelijk oordeel. De Arbocoördinator 

staat wat hoger in de organisatie dan een preventiemedewerker en kan dus wat meer afdwingen. 

 

                                                           
2
 Handreiking preventiemedewerker, Stichting van de Arbeid 



8 
 

De preventiemedewerkers zijn bij ons conciërges en docenten. Een Arbocoördinator stuurt hen aan. 

Zo is er bij elkaar voldoende expertise en overzicht.  

 

Taken preventiemedewerker 

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen 

(gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) uitvoert. De preventiemedewerker kan 

een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur 

als preventiemedewerker optreden. 

 

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn: 

 het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E; 

 het adviseren en nauw samenwerken met de OR over de te nemen maatregelen voor een 

goed arbeidsomstandighedenbeleid; 

 deze maatregelen (mede) uitvoeren. 

 

Overige aandachtspunten  

 Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.  

 Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de 

preventiemedewerker zijn.  

 Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er 

geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren. 

 Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende 

deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. 

 In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de 

preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is. 

 Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de 

uitvoering van zijn taken. Gemiddeld in het mbo heeft de preventiemedewerker 12 uur per 

week tot zijn beschikking om zijn taken uit te voeren. Zie onderzoek gezond en veilig werken 

(bijlage in de mail). 
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Nieuw wetsvoorstel (verwachte ingangsdatum: januari 2017) 

Eind december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de 

Arbeidsomstandighedenwet. 

Doelstellingen 

 versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de 

arbodienstverleners/arbodeskundigen; 

 verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding; 

 het kunnen consulteren van de bedrijfsarts; 

 ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners; 

 het basiscontract arbodienstverlening; 

 meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht. 

Wijzigingen 

 Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, bedrijfsarts moet iedere 

arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het 

afwikkelen van klachten. 

 Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het 

bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten 

hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners. 

 Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het 

basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot 

elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan 

uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en 

or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) 

hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor 

beroepsziekten. 

 Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW 

ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de 

bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers 

zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten. 

 Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten 

en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de 

preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. 

Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en 

werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de 

overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te 

nemen. 
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Inspiratie en voorbeelden van mbo instellingen over het RI&E proces. 
 

Informatie vooraf  / Draagvlak 
Mbo voorbeelden 

 Wij vragen input vanuit de werkvloer en geven voorlichting aan directeuren. 
 

 De OR heeft 1x meegelopen met de RI&E: weten waarover het gaat.  

 

 Docenten worden betrokken voor de bredere blik.  

 

 Docenten in praktijkruimte betrekken. Zij weten als geen ander welke risico’s er zijn in het 

lokaal. 

 

 We geven voorlichting aan afdelingsdirecteuren. 

 

 Om de betrokkenheid te vergroten hebben we vooraf een presentatie gegeven aan het CvB, 

MT en de OR.  

 

 College van Bestuur moet je wel mee hebben; als je die tegen hebt kun je vechten wat je wilt, 
maar krijg je niets voor elkaar. 
 

 Communicatie: veel voorlichting geven; MT en OR, maar ook aan ambassadeurs op de 
afdelingen.  
 

 Een commissie is ingesteld bestaande uit HRM, facilitair, de arbocoördinator, de OR en de 

directeur. De agenda wordt bepaald door alle prioriteiten samen te voegen en deze met 

elkaar bespreken. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van incidenten.  

 

 Wij laten onszelf (Arbo commissie van OR) regelmatig scholen zodat we de kennis en kunde 

hebben om onze taak uit te voeren.  

 

 De positie van de OR is gebruikt om het op de agenda van het CvB te krijgen en houden.  

 

Uitdagingen 

Hoe voorkom je dat je gaat trekken aan een dood paard om het onderwijs in beweging te laten 

komen. Tip: Je moet met elkaar in gesprek blijven gaan en mensen/collega’s opzoeken en je energie 

steken in collega’s die wél willen en het zich toe-eigenen. Want er zijn ook directeuren die zeggen 

‘dat moet eruit want daar gaan we sowieso niets mee doen’. Soms komt het neer op herhaling, niet 

te grote stappen willen nemen en volhouden. 

Zie stuk over stakeholders en bovenstaande voorbeelden. 
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Organisatie 
Mbo voorbeelden 

Hoe richt de organisatie de RI&E in? Wie gaat het uitvoeren? 

 De RI&E is een wettelijke verplichting. Breng het onder in een aparte afdeling, sector en 

locatie overkoepelend, zodat er geen discussie kan ontstaan. 

 

 De kartrekkers zijn HRM, facilitair en de OR. Zij zoeken de verbinding met de diverse locaties. 

 

 De organisatie huurt een externe veiligheidskundige in. Vreemde ogen dwingen. De 

veiligheidskundige heeft per locatie /gebouw aanspreekpunten.  

 

 De organisatie huurt een adviseur in. De verantwoordelijkheid wordt in de lijn gehouden. 

 

 We laten de RI&E uitvoeren door het team facilitair met ondersteuning van een 

veiligheidskundige. 

 

 Je kunt verschillende scenario’s zien, waarbij de verschillende taken en uitvoering voor de 

RI&E onder allerlei verschillende afdelingen en personen/functies kan vallen, maar dan krijg 

je een versnipperde situatie en kan het overzicht verdwijnen. Wanneer de functies 

(preventiemedewerker, arbocoördinator) ergens samenkomen en er een persoon is die door 

alle lagen heen meewerkt en kijkt, houd je het centraal en dus overzicht en inzicht. 

 

 De borging ligt in dit geval bij de arbocoördinator, omdat onderwerpen of veranderingen 

steeds aangepast worden, waardoor de gehele RI&E niet vaak opnieuw hoeft te worden 

uitgevoerd.  

 

 Arbocoördinator/medewerker zo hoog mogelijk in organisatie plaatsen. 
 

 De RI&E en plan van aanpak wordt uitbesteed aan arbodienst. Opvolging plan van aanpak 

doen we zelf. De uitdaging daarbij is hoe we dat ook echt gaan aanpakken en borgen nu. 

 

 Afweging tussen uitbesteden en zelf doen. Bij het uitbesteden is het voordeel dat je de druk 

wat kan opvoeren. Het zelf doen heeft als voordeel dat je zelf een ingang in de organisatie 

hebt. Hiermee krijg je sneller te horen wat er daadwerkelijk speelt en kom je sneller tot de 

kern.  

 

 De regierol ligt bij HRM, omdat de slager niet zijn eigen vlees keurt. Facilitaire zaken beheert 

de gebouwen al, kunnen ook uitvoeren, maar de regie komt vanuit HRM. 

 

 Bij een aantal ROC’s is er een centrale Arbocoördinator. Deze persoon coördineert het 

arbeidsomstandigheden(beleid). Per locatie is er een preventiemedewerker die de 

Arbocoördinator ondersteunt bij het uitvoeren van de werkzaamheden.   
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 Wij hebben een bevindingen- en prioriteitenlijst op organisatieniveau en per locatie.  Dit is 

gebeurt aan de hand van de thema’s uit de Arbocatalogus MBO. Op organisatieniveau 

hebben we dit laten doen door een expert / Arbodienst. Op locatieniveau hebben we dit zelf 

opgepakt.  

 

 Afspraken zijn gemaakt over de wettelijke toetsing van de RI&E. Dat is gebeurd door een 

onafhankelijk instituut.  

 

 Taalbarrière: waar hebben we het nu eigenlijk over met elkaar en wie bedoelt wat precies? 
Met alle betrokkenen in gesprek gaan zodat we het eens worden over wat en hoe we het 
met elkaar gaan oppakken. 
 

 Goede communicatie is belangrijk voor succes.  
 

 Een HBO stagiair is betrokken bij de RI&E. De stagiair is betrokken bij  

 de inventarisatie van de chemische middelen; 

 het genereren van het juist gebruik van veiligheidsbladen; 

 de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 het implementatie traject. 

 

 

Vraag en antwoord 

Hoe geef je structuur aan de RI&E wanneer je met bijvoorbeeld drie partijen in een gebouw zit? 

Degene die eigenaar is van het gebouw, of de meeste uren aanwezig is, is verantwoordelijk. Of het 

wordt in opdracht uitgegeven, maar dan hoef je nog geen eindverantwoordelijke te zijn. 

Zie voor meer informatie over Verantwoordelijkheid voor bedrijven waarmee wordt samengewerkt 

de Voion brochure ‘Samenwerken’: http://www.voion.nl/downloads/b42c69f2-27e0-402c-8f6c-

8ad2f8944395. 

 

Zie hiervoor ook Arbocatalogus MBO, onderdeel Toezicht en Instructie: 

http://www.sommbo.nl/Theme/17/Toezicht-en-instructie  

 

Wie heeft tips over een externe partij? 

Het is niet zozeer de organisatie, maar de persoon (arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist) daar moet 

je een goede klik mee hebben. Het gaat erom wat aansluit bij jouw instelling en de waarden die jullie 

belangrijk vinden. Ook de manier waarop je uitvoering aan de RI&E wilt geven en hoe je het wilt 

aanpakken is een aandachtspunt. 

 

http://www.voion.nl/downloads/b42c69f2-27e0-402c-8f6c-8ad2f8944395
http://www.voion.nl/downloads/b42c69f2-27e0-402c-8f6c-8ad2f8944395
http://www.sommbo.nl/Theme/17/Toezicht-en-instructie
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Uitdagingen 

Is een vragenlijst afdoende? Of heb je juist belang bij doorvragen? 

 

Uitvoeren 
Tips en mbo voorbeelden 

 

 Een incident structureel in de rapportage opnemen. 1 signaal hoeft geen waarheid te zijn. Hierin 

de begeleider van de RI&E goed in coachen.  

 

Uitdagingen 

 Focus op mentale deel (werkdruk beleving). Dit is een complex geheel.  

 

Borgen 
Mbo voorbeelden 

Hoe dwing je actie af? Als iets om wat voor reden dan ook blijft liggen.  

 Hier komen we dus weer bij de conclusie: de wil moet er zijn!!  

Om dit te bewerkstelligen heb je ambassadeurs nodig (illustratie Maaike) om 

cultuurverandering voor elkaar te krijgen die over verschillende lagen en niveaus moet 

plaatsvinden. Waardoor uiteindelijk het ‘gevecht om actie’ niet meer nodig is. 

 

 Sancties wanneer de wil er niet is en de actie niet volgt?  

Je moet willen – en geen sancties willen, eigenlijk.  

 

 Onze cultuur betreft een sterke wil naar gezond en veilig werken. Het  CvB geeft aan hoe het 

moet (mandaat). 

 

 Vanuit intrinsieke motivatie moeten maatregelen uitgevoerd en toegepast worden, door de 
docenten zelf. 

 

 Plan van Aanpak en actiepunten zo breed mogelijk oppakken (verantwoordelijke aanwijzen) 
en vervolgens uitvoering borgen en budgetten toewijzen. Transparantie in het hele proces. 

 

 De RI&E en het plan van aanpak hebben we afgestemd met de Arbocommissie, de OR, het 

CvB en de directies en de externe.  

 

 De kerngroep bestaat uit HRM, OR, afgevaardigde CvB, team facilitair, de arbocoordinator en 

de directeuren van de onderwijsclusters. Wij komen 2 keer per jaar bij elkaar om het 

overkoepelend beleidsplan door te nemen. 
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 Iedere maand is er een up-to-date RI&E / Plan van aanpak. 

 

 Facilitair wil graag een protocol opstellen, Je kunt van alles aanschaffen en uitreiken, maar 
het moet ook juist en met overtuiging worden toegepast en worden uitgevoerd. 

 

 We hebben het opgenomen in onze cyclus. Alle lagen zijn verantwoordelijk en zo zorgen we 

consequent voor opvolging en borging.  

 

 Goede communicatie tussen preventiemedewerker en OR.  

 

 Een prettige samenwerking tussen preventiemedewerker, OR, HRM en het CvB.  

 

 De uitvoering dient onderin de organisatie te gebeuren, ‘we’ moeten het met elkaar doen, 

niet alleen een Arbocommissie, juist de docenten bijvoorbeeld ook. Er moet contact en 

overleg en geen afstand zijn die dit tegenwerkt (koffie drinken met docenten en facilitair 

bijvoorbeeld). 

 

 Investeren in Ambassadeurs: dan krijg je de ‘boodschap’ over meerdere lagen ‘naar beneden’ 

en dát is cultuurverandering (en kost tijd). 

 

 Ken budgetten toe. Zorg dat functie, rollen en taak in de beleidsnotitie komen.  

 

 Veilig en gezond werken aan laten sluiten bij het vak veiligheid en burgerschap.  

 

 

Vraag en antwoord 

Hoe weet je van elkaar wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft, met de verschillende 

functies binnen het werkveld?                            

Dit staat omschreven in je Arbobeleidsplan (organisatie breed). Een aantal instellingen hebben voor 

elke locatie een Arbobeleidsplan. 

 

Het ‘niet voor elkaar krijgen in het onderwijs’ heeft dat een oorsprong in het verschil in procedures 

en praktijk? Want veiligheid is toch essentieel onderdeel van wat onderwijs eigenlijk is – dus het 

zou vanzelfsprekend moeten zijn.                                           

Ieders beleving van veiligheid is anders en heel vaak gebeurt het niet met opzet. Dus je moet 

opleiden en opvoeden en beleid vastleggen, zodat je iedereen kan aanspreken. 

 

Hoe zet je BHV beleid op papier?                            

Website van de werkgroep FSR www.nibhv.nl . 

http://www.nibhv.nl/
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Hoe vaak moet de RI&E uitgevoerd worden?                         

Het is een cyclisch proces, dat het liefst continue doorloopt. Wanneer er wijzigingen in gebouwen, of 

nieuwe gebouwen, zijn moet je RI&E actueel worden gemaakt – dus dan opnieuw uitvoeren. 

Stelregel is dat je RI&E actueel moet zijn, volgens de nieuwe VCA norm mag het ook niet ouder dan 

drie jaar oud zijn. 

 

Uitdagingen 

 Protocollen 

 

 Het plan van aanpak goed uitvoeren. 

 

 Elkaar aanspreken is in het onderwijs niet gangbaar. Tip: Kracht van de herhaling! Het is niet 

erg om er later op terug te komen (opvoeden).  
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Kennis en kunde uitwisselen 
 

Werkgroepen veiligheid in het mbo 

In het mbo bestaan diverse werkgroepen waar jullie kennis, ervaringen en contacten kunnen 

opdoen. 

 

FSR werkgroep veiligheid                   

Roc’s, aoc’s en vakscholen werken op facilitair gebied samen. Dit doen zij binnen het Facilitair 

Samenwerkingverband Roc's, aoc's en vakinstellingen (FSR). Dit is het platform van de MBO Raad 

waar medewerkers die werkzaam zijn binnen de facilitaire diensten van de mbo-scholen kennis delen 

en krachten bundelen. De werkgroep komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. Een heel nuttig 

netwerk en veel kennisuitwisseling op de verschillende thema’s. Zie: 

http://www.mboraad.nl/?page/1908512/FSR.aspx  

 

Platform veiligheid                                            

Het Platform Veiligheid ondersteunt mbo-scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

veiligheidsbeleid. Via het platform monitoren we de veiligheid in het mbo. De uitkomsten gebruiken 

mbo-scholen om de nodige beleidsmaatregelen te nemen. Dat doen we vanuit onze 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze studenten en werknemers. Zie: 

http://www.mboraad.nl/?page/1803292/Platform+Veiligheid.aspx  

 

Gezonde School                            

Veiligheidsbewuste studenten zijn de veiligheidsbewuste werknemers in wording. Door op het mbo 

aandacht te besteden aan arbeidsrisico’s en arbeidsveiligheid creëert u op school een veiliger 

klimaat. Zie: https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-

beroepsonderwijs/gezondheidseducatie/werken-aan-gezondheidsthemas/fysieke-veiligheid  

 

SOM  

 Arbocatalogus MBO: Een arbocatalogus is een document waarin vertegenwoordigende 

organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen 

werkgevers moeten nemen om aan de doelvoorschriften in de Arbowet te voldoen. Zie: 

http://www.sommbo.nl/ArboCatalogus/Arbo. 

 

 RI&E MBO: De RI&E en de Arbocatalogus MBO zijn twee gekoppelde instrumenten. Aan de 

RI&E, de inventarisatie, is de arbocatalogus als handboek gekoppeld. Om in de RI&E in te 

loggen is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Zie: 

https://ww91.humancapitalcare.nl/a95r/login/login.rails?tag=BBSB7 Nog geen 

inloggegevens? Vraag deze aan via www.humatix.nl/rie/start/mbo/aanvragen.html. 

http://www.mboraad.nl/?page/1908512/FSR.aspx
http://www.mboraad.nl/?page/1803292/Platform+Veiligheid.aspx
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidseducatie/werken-aan-gezondheidsthemas/fysieke-veiligheid
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidseducatie/werken-aan-gezondheidsthemas/fysieke-veiligheid
http://www.sommbo.nl/ArboCatalogus/Arbo
https://ww91.humancapitalcare.nl/a95r/login/login.rails?tag=BBSB7
https://www.humatix.nl/rie/start/mbo/aanvragen.html
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Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten of technische vragen? Neem dan contact op met 

de helpdesk van IT&Care via telefoonnummer 040-2601212 of via e-mail 

helpdesk@humancapitalcare.nl. 

 

 Helpdesk: Voor meer inhoudelijke Arbo informatie kunt u contact opnemen met Maaike 
Sauerborn-Ribbens, Arbo-ambassadeur SOM, via m.sauerborn@caop.nl of telefonisch 06-27 
88 72 53. 

 

AOb consulenten                                  

AOb-consulenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden op school. In elk rayon zijn AOb-

consulenten actief: ze bezoeken scholen, spreken activiteiten af en geven door aan de sectoren wat 

er op die scholen leeft. Zie: http://195.140.240.101/default.aspx?id=13&article=48994. De AOb heeft 

een brochure  'Je staat er niet alleen voor' over hoe scholen een adequaat veiligheidsplan kunnen 

invoeren. Zie: 

http://www.aob.nl/doc/Brochure%20AOb%20'Je%20staat%20er%20niet%20alleen%20voor'.pdf  

 

CNV                            

Op de site van CVN vindt u informatie over Arbo. Zie: https://www.cnv.nl/werk-en-

prive/arbo/?L=0%2525252F.  

 

Stichting school en Veiligheid                               

Onderwijsprofessionals kunnen bij Stichting School & Veiligheid terecht voor informatie, 

deskundigheid en advies op het gebied van sociale veiligheid op school. Zie: 

http://www.schoolenveiligheid.nl/.  

 

 

Incidentenregistratie 

Incidentenregistratie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te 

evalueren. Het helpt scholen (beter) inzicht te krijgen in hun eigen veiligheidssituatie en om 

adequaat te handelen bij incidenten. In het mbo is geen sectoraal instrument aanwezig. Uit 

onderzoek (SOM 2013) bleek hier onvoldoende belangstelling voor te zijn.  

Voion heeft een inkoopwijzer waar u verschillende registratiesystemen kunt bekijken en vergelijken. 

Zie: http://www.voion.nl/programmalijnen/veilig-gezond-en-vitaal-werken/sociale-

veiligheid/agressie-en-geweld/incidentenregistratie. 

 

 

tel:0402601212
mailto:helpdesk@humancapitalcare.nl
mailto:m.sauerborn@caop.nl
http://195.140.240.101/default.aspx?id=13&article=48994
http://www.aob.nl/doc/Brochure%20AOb%20'Je%20staat%20er%20niet%20alleen%20voor'.pdf
http://www.aob.nl/doc/Brochure%20AOb%20'Je%20staat%20er%20niet%20alleen%20voor'.pdf
https://www.cnv.nl/werk-en-prive/arbo/?L=0%2525252F
https://www.cnv.nl/werk-en-prive/arbo/?L=0%2525252F
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.voion.nl/programmalijnen/veilig-gezond-en-vitaal-werken/sociale-veiligheid/agressie-en-geweld/incidentenregistratie
http://www.voion.nl/programmalijnen/veilig-gezond-en-vitaal-werken/sociale-veiligheid/agressie-en-geweld/incidentenregistratie
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Financiën 
 

Vanaf 1 januari 2013 handhaaft de Inspectie SZW volgens de Wet aanscherping handhaving en 

sanctiebeleid SZW wetgeving. Normbedragen boetes Inspectie SZW zie: 

http://www.zelfinspectie.nl/boetesensancties/  

 

Een verzuimende medewerker 3krijgt, uitzonderingen daargelaten, het loon gewoon door betaald. 

Gevoelsmatig lijkt de schade voor de werkgever dan ook wel mee te vallen. Het is goed om ons te 

realiseren dat de kosten veel hoger zijn dan alleen het loon en dat ze harder oplopen dan we denken. 

Hoe hoog zijn de kosten dan? Gebruik makend van de berekening van Paul ter Wal en het CBS cijfers 

2014, zijn de volgende kosten per dag voor een verzuimende medewerker met een modaal salaris 

van €35.000:  

Loonkosten doorbetaling  €153 

Kosten vervanging  €146 

Verlies productie/dienst  €43 

Kosten arbodienstverlening  €60 

Verzuimbegeleiding €7,50 

Totaal €409,50 per dag 

 

Dus, na een week staat de teller op €2000 en na zes weken op ruim €12.000. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Gezond in Bedrijf, nieuwsbrief 26 januari 2016 

http://www.zelfinspectie.nl/boetesensancties/
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Openstaande vragen 
Zijn er ervaringen met cyclische opdeling van de RI&E? Het gehele proces, samen met werkdruk en 

QuickScans e.d. inrichten en opdelen. 

 Maaike zal deze vraag breder uitzetten. Ook bij Zestor vanuit HBO. 
 

 

 

 


