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Achtergrond informatie naar aanleiding van webinar RI&E 
versie 15 juli 2022 

 
 
Arboportaal 
Geeft veel informatie over o.a. wettelijke eisen, aanpak etc. 
Handig is de pagina nuttige links: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---
evaluatie/nuttige-links  
 
TNO - Fysieke belasting  
Op deze site wordt informatie gegeven over de onderzoek en aanpak van fysieke belating. Er zijn 
diverse instrumenten aanwezig om de fysieke belasting te bepalen. https://fysiekebelasting.tno.nl/nl/  
 
Overzicht van Arbocatalogi 
Zoek in de database met goedgekeurde arbocatalogi: https://www.arboportaal.nl/externe-
bronnen/arbocatalogi  
 
Rie steunpunt  
Dit is een innitiatief van  

 
Hierin wordt op hoofdlijnen in 4 stappen inzichtelijk gemaakt hoe een RI&E uit te voeren.  
Er is een route plan die je kunt volgen met verschillende verwijzingen. 
 
 
Werk en veiligheid.nl   Whitepaper: 10 eisen waaraan een RI&E moet voldoen 
Een white paper uit 2020 waarin praktisch eisen staan beschreven waaraan een rie zou moeten 
voldoen. https://www.werkenveiligheid.nl/rie/implementatie/whitepaper-10-eisen-waaraan-een-rie-moet-
voldoen  
 
Arbokennisnet.nl 
Is een website waar de kennis vanuit de beroepsverenigingen over arbo- onderwerpen wordt ontsloten. 
Er zijn diverse kennisdossiers te downloaden. Houdt wel rekening met de publicatiedatum van 
verschillende dossiers, maar updating vindt met regelmaat plaats. \ 
https://www.arbokennisnet.nl/ 
 
 
 
Staatscourant 7977 
In deze uitgave van de Staatscourant wordt het nieuwe certificeringssysteem beschreven van de 
arbokerndeskundige die de taak toetsen en adviseren over de RI&E hebben.  
In deze uitgave wordt een duidelijk verschil gemaakt bij het toetsen van de RIE in systeemtoets en 
scooptoets en de vakdeskundigheid die daarbij nodig is.  
De systeemtoets gaat over het gehele Arbo terrein en hierin wordt beschreven of alle wettelijke 
elementen zijn beschreven waarbij in de scooptoets inhoudelijke wordt ingegaan of de de risico’s 
afdoende zijn geïnventariseerd en de juiste risico reducerende maatregelen worden genomen. 
 
Tevens zijn er enkele onderdelen die in de RI&E dienen plaats te vinden specifiek beschreven. Dit zijn 
onderdelen die als extra of nieuw t.o.v. eerder publicaties kunnen worden gezien denk aan:  

- Er dient specifiek aandacht te zijn voor de achterliggende grondoorzaken van de risico’s. 
- Er dient expliciet gebruik gemaakt te worden van verzuimanalyses en de inzichten van 

bedrijfsarts en/of andere deskundigen over arbeidsgerelateerd verzuim.  
- Betrokkenheid van medewerkers en de preventiemedewerker bij de RI&E. 
- De expliciete controle of het beschreven arbobeleid ook daadwerkelijk is geïmplementeerd 

conform pdca cyclus en of de beheersmaatregelen ook het gewenste effecten bereiken. 
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Daarnaast is er voor de toetser van de RI&E een bepaling gedaan binnen welk kennisniveau (scoop) hij 
of zij uitspraken mag doen. Veel van de RI&E’s zullen dan door meerder arbokerndeskundige dienen te 
worden beoordeeld binnen zijn of haar kennisniveau (A&O, AH en HvK). 
Vreemd genoeg is de bedrijfsarts hierin niet meegenomen.  
 
Zie ook de webistes:  

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-7977 
- https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/arbobeleid/nieuwe-criteria-waaraan-een-

rie-moet-voldoen 
- https://certificeringsadvies.nl/wijzigingen-binnen-de-toetsing-van-de-rie-op-komst/ 
-  

 
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk  
Een Europese website waarin op thema en risico’s informatie wordt verschaft als ook tools en 
hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld.  
https://osha.europa.eu/nl 
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