
De Risico-inventarisatie en -evaluatie
Op weg naar gezond en veilig werken Start uw route op: routenaar.rie.n|

- > - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drie veel gestelde vragen over de R18E

- ls een RIEJE verplicht?
I

Een RIEJE opstellen

Ja, iedere werkgever moet een RIEJE hebben. Het nier Nebben van een RIEJE is direct beboetbaar

Er wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie (lnspectie szw> op de aanwezigheid van een R|8E

gecontroleerd.

I
I

U kunt een R|8E zelfopstellen of met behulp

van zogenaamde R|8E-instrumemten. Een

R|€1E-instrument is een digitaal hulpmiddel
en wijst u op de meest voorkomende risico's

binnen UW bedrijf.

Als werhgever weet u hoe waardevol

medewerkers zijn voor het succes van

UW bedrijf Maar, wist u ooh dat U

wettelijk verplicht bent 0m een

arbobeleid te hebben en dat een

risico-inventarisatie en -evaluatie

(RIEJE) hiervoor de basis is? - Wie is er verantwoordelijk vo n RISJE?c;tf'e;*e I n

Route naar R|<'8'E

Wat is een R|&E?

U bent als werkgever verantwoordelijkvoor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RIEJE.

Daarvoor doorloopt u het stappenplan en de resultaten hiervan Iegt U schriftelijkvast. Als werkgever

diem u te zorgen voorveilige en gezonde arbeidsomgtandigheden voor iedereen die voor uw bedrijf

werkzaamheden verricht. Denk daarbij bijvoorbeeldook aan uitzendkrachten en Hexwerkers.

Met de online applicatie Route naar RIEJE

kunt U een RIEIE voor UW bedrijfmaken, op

de manier die u zelf kiest. Via een paar

vragen ontdekt u al welke routes mogelijk

zijn en kunt u directzelf aan de slag.

f Wie han ondersteunen bij het opstellen van een R|8E?

In de RIEJE brengt u alle arbeidsrisico's binnen uw

bedrijfoforganisatie in kaart. Vervolgens maakt u

een plan van aanpakvoor lmet beheersen van deze

risico's. Het doel van de Rl8E is om

gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen.

Dit is van belangvoor UW bedrijfen UW

medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot

minderziekteverzuim, maar bevordert ook het

werkplezier en de productiviteit.

U kunt u bi] het doorlopen van |'let stappenplan van he RISJE Iaten bijstaan door deskundige
medewerkers, waaronder door de daarvoor aangestelde preventiemedewerker in uw bedrijf. Als u een
onderrremingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebt, kunt U hen ookvragen om u hierbij te
adviseren, wantzij hebben uiteindelijk ook instemmingrecht op de R|&E. Daarnaast kunt u natuurlijk
ook gebruikmaken van (aanvullend) advies van een 'mrbodeskundige ofuw arbodienst.

Route naar RIEJE is een initiatiefvan: FN\4 MKB

Nederland, CN\4 VCR Uneto-vnI, VOB, TNO

en het ministerie van Sociafe Zaken en

Werkgelegenheid.
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Meer informatie over de RIEJE vindt u op rie.nl


