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Welke eisen worden aan de RI&E 

gesteld? 



Eisen aan de RI&E 

• Volledig (vol <<  >> ledig) 

• Betrouwbaar 

• Moet een actuele RIE zijn.  

• Actuele inzichten 

 



Onderwerpen 

• Volledigheid 

• Betrouwbaarheid 

• Wegen van risico’s 



Wat betekent volledigheid? 



Volledigheid 

• Volledigheid: alle aspecten 

• Volledigheid: ingevuld PvA 

• Volledigheid: eventueel nodige 

verdiepende RIE’s 

• Resultaten eventuele aanvullende 

metingen 

 



Altijd een spanningsveld tussen 

volledigheid en beschikbare tijd 

Met de beperkte middelen (tijd, geld, 

medewerking) vanuit het bedrijf toch een 

optimaal resultaat weten te behalen. 



Voorbeeld van evenwicht zoeken 

tussen tijd en grondigheid: SEH 

Als eerst zeer grondige analyse om juiste 
diagnose te vinden is de patiënt al 
overleden.  
 

Als direct zonder diagnosestelling al wordt 
ingegrepen, gaat het ook niet goed. 



Toetsen 

• Borging van de kwaliteit 

• Toetsen: voldoende als één 

kerndeskundige dit doet over totale 

vakgebied veiligheid en gezondheid: dus 

“onvolledig”  opgeleid persoon toetst de 

“volledigheid”. 

• Bovendien sterk persoonsafhankelijk.  

 



Wat betekent betrouwbaar? 



• Representatief voor het geheel 

• Mate van betrouwbaarheid aangeven 

(steekproefcalculator) 

• Medewerkersbelevingszaken ook 

daadwerkelijk door medewerkers 

aangegeven en niet door een persoon 

Wat betekent betrouwbaar? 



Branche RI&E’s 

Soms door slechts één persoon in te vullen. 

 

Betreft grootst gemene deler (en niet de kleinst 
gemene veelvoud). Prioritaire risico's. 

 

Dus bedrijfsspecifieke zaken kunnen worden 
gemist. 

 
Betrouwbaarheid klopt dan niet. 

Betrouwbaarheid 



Branche RI&E’s 

Markant citaat 

Ik ben van mening dat de branche-RI&E 
voor een snel typende werknemer in een 

half uurtje te doen is, terwijl er dan niemand 
weet waar het over gaat. 



Risico-inventarisatie en -
evaluatie 

 

De term evaluatie nodigt uit om alle 
risico’s qua grootte te wegen 



Verschil tussen gevaar en risico 



Gevaar 

Iets dat in potentie in staat is letsel 

of schade te veroorzaken 

Wet geeft geen uitleg van gevaar en risico. 

Dus deskundigen zullen dat moeten doen 

en aan anderen moeten uitleggen. 

 



Risico  =  Kans  x  Effect 

R   =   W x B x E 

Kans = W x B 

W = waarschijnlijkheid 

B  = blootstellingsfactor (frequentie x duur) 

(Kinney en Wiruth, 1976, Risicograaf, Nomogram Henstra) 

Gericht op concrete werkvloerscenario’s.  

Terugredeneren vanuit het effect. 





OHSAS 18001: 

Gevaar 

Bron, situatie of handeling die mogelijk tot 

menselijk letsel of ziekte kan leiden, of 

een combinatie daarvan 



OHSAS 18001: 

Risico 
Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een 
gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich 

voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte 
dat door die gebeurtenis of blootstelling kan 

worden veroorzaakt 



OHSAS 18001: 

Aanvaardbaar risico 

Risico dat is teruggebracht tot een niveau dat 
aanvaardbaar is voor de organisatie met het oog 

op de wettelijke verplichtingen en haar eigen 
arbobeleid. 

 

Arbobeleid: algehele bedoelingen en richting van 
een organisatie m.b.t. haar arboprestaties zoals 

formeel door de directie kenbaar gemaakt.  



Gevaar 

Risico 

Grootte van risico: evaluatie 

Prioritering van maatregelen 

Risicoklasse 



Scenario 

Een scenario is een beschrijving van gebeurtenissen 
leidend tot een bepaald effect. Beginnend met een 
begingebeurtenis of ongewenste of gevaarlijke 
situatie of stof/machine 

E 



Bepalen van de risicoklasse 

• Rankingmethode van Kinney & Wiruth (1976) 

• Rankingmethode van Fine (1971) 

• Risicograaf 

• Nomogram Henstra 

• Stoffenmanager 

• ART / Ecetoc TRA 

 



Risico = Kans       x   Effect 
  R    =   W x B x E 

Kans = W x B 

W = waarschijnlijkheid 

B  = blootstelling 

Daarna een correctiefactor gebruiken als gevaarsafwending 

nog mogelijk is (-1) of bij bijzondere groepen (+1).        

Gericht op concrete werkvloerscenario’s. 
Terugredeneren vanuit het effect. 

Alléén voor zaken die niet al wettelijk verplicht zijn.  



Risicograaf 



Wet is duaal 

• Strikte deterministische bepalingen: 

verplichtingen (anders wettelijke overtredingen).  

• Probabilistische bepalingen: wegen van risico’s 

 

 



Risicoweging. Daarna  
gefaseerd  

maatregelen uitvoeren 
conform plan van 

aanpak 

Direct gevaren en  
risico’s aanpakken  
conform wetgeving 



• Niet onderkennen van wettelijke verplichte 

maatregelen die niet gewogen mogen worden. 

• Door deskundige verkeerd advies: laag risico, 

terwijl wettelijke overtreding. Bij ongeval hoge 

boete. 

• Daardoor spagaat voor bedrijven: geld en tijd 

steken in wegwerken van wettelijke 

overtredingen terwijl grotere risico's dan niet 

worden aangepakt.   

Valkuilen weging 



Wèl ranking bij concrete 
werkplekrisico’s 

• H Hoog risico: relatief groot product van  
kans en effect 

• M Matig risico: matig product van kans 
en effect  

• L Laag risico: laag product van kans en 
effect.  





Risico  =  Kans  x  Effect 

R   =   W x B x E 

Kans = W x B 

W = waarschijnlijkheid 

B  = blootstellingsfactor (frequentie x duur) 

 = Klein x zeer klein x groot 









Slot 



òf alleen:  

Fine.W.T., Mathematical Evaluations for 
Controlling Hazards, Naval Ordnance Laboratory, 

White Oak, 8 march 1971 

òf:  

Kinney, G.F. en Wiruth, A.D., Practical Risk 
Analysis for Safety Management, Naval Weapons 

Centre,China Lake, june1976 

    ‘Fine en Kinney’ is niet 
     correct. Moet zijn: 



 
Waarschijnlijkheid geeft aan hoe 
waarschijnlijk het is, gegeven de 

begingebeurtenis, dat het scenario 
zich ontrolt t/m het effect. Dus dat 

bijv. bij het gebruik van een 
onbeveiligde cirkelzaag 

daadwerkelijk 1 of meer vingers 
worden afgezaagd. 



Waarschijnlijkheid (W) 

0,1 Bijna niet denkbaar/onmogelijk (nooit van gehoord) 

0,2 Praktisch onmogelijk (ontbreekt bij Fine) 

(nooit van gehoord binnen bedrijfstak en branche) 

0,5 Zeer onwaarschijnlijk (denkbaar) 

(wel van gehoord binnen bedrijfstak en branche, maar niet binnen het 
bedrijf zelf) 

 

1 Onwaarschijnlijk (in grensgeval) 

(in laatste 10 jaar niet binnen bedrijf voorgekomen) 

3 Ongewoon, maar mogelijk 

(in de laatste jaren binnen het bedrijf wel eens gebeurd) 

6 Zeer wel mogelijk 

(enkele keren per jaar binnen het bedrijf gebeurd) 

 

10 Te verwachten (is vrijwel zeker) 

(komt vaak/vaker voor binnen het bedrijf) 



Blootstellingsfactor 
geeft aan hoe vaak en lang personen aan 
een bepaalde gevaarlijke situatie worden  

blootgesteld 

 
Dus frequentie x duur x aantal 

personen  



Blootstellingsfactor (B) 

0,5 Extreem kort en/of zeer zelden (< 1 maal 
per jaar)  

1 Zeer kort en/of zelden (enkele keren per 
jaar)  

2 Kort en/of af en toe (maandelijks)  

3 Middellang en/of geregeld (wekelijks)  

6 Lang en/of frequent (regelmatig/dagelijks)  

10 Zeer lang en/of zeer frequent (diverse 
keren per dag)  



Effect (E); grootte van letsel dat 

redelijkerwijs kan optreden K&W 

1 Gering; hinder; letsel zonder verzuim 

3 Belangrijk; letsel met verzuim 

7 Ernstig; onomkeerbaar effect 
(invaliditeit) 

15 Zeer ernstig; sterfte 

40 Ramp; enkele doden (Fine: 50) 

100 Catastrofe (vele doden) 



Effect (E); grootte van letsel dat 

redelijkerwijs kan optreden Fine 

1 Gering; hinder; letsel zonder verzuim 

5 Belangrijk; letsel met verzuim 

15 Ernstig; onomkeerbaar effect 
(invaliditeit) 

25 Zeer ernstig; sterfte 

50 Ramp; enkele doden 

100 Catastrofe (vele doden) 



 
 

Risico klassen 

 Kinney en Wiruth: 5 risicoklassen 

Fine: kent geen risicoklassen, 
maar alleen vergelijken-
derwijs veel risicogetallen 



Risico-
klasse 

Omschrijving 

1 R <20; zeer laag risico 

2 R=20-70; laag risico 

3 R=70-200; midden risico 

4 R=200-400; hoog risico 

5 R>400; zeer hoog risico 

In prioritering vaak net andersom aangegeven: 1 hoog risico 
en 3 laag risico 

Handiger: Zeer hoog, Hoog, Midden, Laag en Zeer laag 

Kinney & Wiruth 



 
Als het een zich langzaam ontwikkelend 
risico betreft met de mogelijkheid van 

gevaarsafwending, dan kan de risicoklasse 
1 lager liggen.  

 
Dus vroegtijdige signalering en alarmering 

vóórdat het ongewenste effect kan optreden 
(zodat de medewerker zich tijdig uit de 

gevarenzone kan verwijderen, dan wel snel 
andere beschermende maatregelen kunnen 

worden getroffen)  



Risico-score (R) 

 

 
R = W x B x E 

 
G (correctiefactor) 

 
-1 bij langzaam optredend  effect  

+ 1 voor stagiaires, leerlingen, uitzendkrachten enz. 

 



Met een trendanalyse van ongevallen (en 

arbeidsgerelateerde ziekte worden de 

echte risico’s binnen de organisatie 

zichtbaar.  

 

Immers dit zijn bewezen risico’s! 

Op basis daarvan mogelijk de 

weging en het plan van aanpak 

bijstellen 



K&W risicoscore 



Kosteneffectiviteit risicoreductie K&W 



Fine: Justificatie =  

Risico 

----------------------------------- 

Kostenfactor x reductiegraad 



Fine: Justificatie =  

Risico 

----------------------------------- 

Kostenfactor x reductiegraad 

1     100% risicoreductie 

2      75 – 100%  

3      50 - 75%  

4      25 - 50% 

6     < 25% 

10       > $50.000 

6         $25.000  -   $50.000 

4         $10.000  -   $25.000 

3         $1.000    -   $10.000  

2         $100       -   $1000 

1         $100      -    $ 25 

0,5      < $ 25 

 

 



RI&E 

• Beleid 
• Concrete werkplekrisico’s + PSA 

 
• Veiligheid en gezondheid (incl. PSA) 

 



Verplichte elementen 

• OR instemming met werkwijze en PvA  

• Beleidszaken: Organisatie) 

• Concrete zaken V en G (incl. PSA): 

Techniek en Gedrag 

• Hoe is beleid geïmplementeerd op de 

werkvloer? 

 

 



Verplichte elementen 

• Advies over preventieve taken 

• Toegang van wn tot deskundige 

• Advies over BHV (maatgevende 

scenario’s) 

• Advies over PAGO’s 

• Bijzondere groepen 

• Ongevallen, ziekteverzuim en 

beroepsziekten 

 

 



Verplichte elementen 

• Toetsen 

• Niet wettelijk vereist maar wel zinvol: 

fundamentele factoren 

• Liefst BRF’s en Cultuur 

• Aanvullende OHSAS 18001 factoren 

 



Aanvullende OHSAS 18001 

aspecten 

• Omgaan met veranderingen 

• Routinematig en niet-routine matig werk 

• Menselijk gedrag 

• Inzichtelijkheid van de weging van de 

risico’s.  




