
 

Checklist: Wanneer moet de RI&E worden aangepast? 

Kijk naar de onderstaande punten en geef antwoord met ‘ja’ of ‘nee’.  Als u ‘ja’ invult dat betekent 

dat de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en/of het daarbij behorende plan van aanpak moet 

worden aangepast. Trek van de bel bij uw bestuurder en zet de RI&E op de agenda. 

Vraag Ja / Nee 

1. Er is geen RI&E.   

2. De RI&E voldoet niet aan een van de formele kenmerken van de RI&E  (zie de 
voorgaande checklist opletten, dit kan alleen als alle checklists erbij zitten: 
Formele toets RI&E. Is deze RI&E wel écht een RI&E?  

 

3.  De RI&E is op meerdere punten verouderd. Bijvoorbeeld de organisatie is 

gefuseerd, sterk gegroeid, er zijn nieuwe gebouwen betrokken, het takenpakket 

is sterk veranderd, het machinepark is sterk veranderd. 

 

4. Er zijn ongevallen en incidenten die niet in de RI&E of in het plan van aanpak 
staan. 

 

5. Uit cao, arbocatalogi of wetgeving komt een verplichting die nog niet in de RI&E 
staat. 

 

6. Er zijn veranderingen in huisvesting, productiemiddelen, productiemethoden, 
grondstoffen, et cetera (NB: adviesplichtige zaken kunnen dus een arbo-aspect 
in zich hebben). 

 

7. De werkgever wil nieuwe maatregelen invoeren om bepaalde arbo-risico's tegen 
te gaan, maar die risico's staan niet in de RI&E. 

 

8. Er zijn veranderingen in de organisatie, functie-inhoud, et cetera die invloed op 
welzijn kunnen hebben. 

 

9. Er zijn nieuwe inzichten op het gebied van arbo die in vakbladen, symposia et 
cetera aandacht krijgen. 

 

Bij een 'Ja', dan moet er een (deel)-RI&E gemaakt worden! 

10. Uit de bespreking plan van aanpak blijken maatregelen niet uitgevoerd te zijn.  

11. Uit de bespreking van het plan van aanpak blijkt dat voorgenomen maatregelen 
technisch of operationeel onhaalbaar zijn of economisch niet redelijkerwijs 
gevergd kunnen worden. 

 

12. De maatregelen werken niet.   

Als u op een van vragen 'Ja' heeft geantwoord, dan moet het plan van aanpak aangepast 

worden. 

 

Wilt u kennis opdoen over de RI&E? Volg de Arbotraining ondernemingsraad in 2 dagen van OR 

Academy. Een goede prijs kwaliteitverhouding. Met niet goed, geld teruggarantie!      

 

Bron: Meer handvatten voor de OR, W. van den Bijllaardt, N. van Keulen ea, Performa 2012 

http://www.or-academy.nl/cursus/arbo-training-ondernemingsraad-in-2-dagen/

