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Schartzmans B.V. 
Industrieweg 51 
5545  PD  Waalwijk 

Staphorst, 15 januari 2021 

Geachte directie, 

Op grond van artikel 14 van de Arbowet is de kerndeskundigen van Trigade Arbo-diensten 
verzocht om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die voor u is uitgevoerd te beoordelen. 
Om tot een afgewogen oordeel te komen is de toetsing uitgevoerd op basis van de RI&E 
uitgevoerd door van de Laar Organisatie Advies 

In de RI&E toets wordt een beoordeling gemaakt ten aanzien van: 
 De volledigheid van de rapportage. 
 De betrouwbaarheid van de gebruikte methoden. 
 De stand der techniek- verwerking van actuele inzichten met betrekking tot veiligheid, 

gezondheid en welzijn. 
 De noodzaak van het uitvoeren van onderzoek naar de medische geschiktheid van 

medewerkers. 

Om een valide beoordeling te kunnen maken van de totale RI&E, is bovenstaande beoordeling 
aangevuld met een bezoek aan een werklocatie en/of een beoordeling van de betrokken 
uitvoerende organisatie, en/of personen. 

Het toetsingsrapport van de RI&E is te vinden in bijlage 1, een eventuele toelichting wordt 
gegeven in bijlage 2. 

Ten slotte willen wij u er op wijzen dat, wanneer ervaring, gewijzigde werkmethoden of 
werkomstandigheden daartoe aanleiding geven een update van de RI&E noodzakelijk is  
(alsmede de toetsing hiervan). Dit is bijvoorbeeld het geval  bij een ingrijpende verbouwing, 
maar ook bij een ingrijpende wijziging van het takenpakket van de medewerkers. 

Op basis van de bevindingen zoals vermeld in bijlage 1 is uw RI&E d.d. 12 januari 2021, inclusief 
het bijbehorende plan van aanpak, in orde bevonden en goedgekeurd.  

Met vriendelijke groet, 

A.J.M. de Wit 

Hogerveiligheidskundige SKO 36932



Arbo-
diensten

Bijlage 1  Toetsingscriteria 

1. Volledigheid 

Onderwerp Ja Nee 

Zijn alle in AI-1 genoemde risicofactoren in voldoende mate 
beoordeeld en/of opgenomen in het plan van aanpak ? 

v 

Zijn alle in AI-1 genoemde verplichte inventarisaties uitgevoerd ? v 

Zijn de geïnventariseerde risicofactoren representatief voor de 
bedrijfsonderdelen (zowel locaties als medewerkers) ? 

v 

Bevat de rapportage een advies voor een plan van aanpak of een 
conceptplan van aanpak ? 

v 

Zijn de medische keuringen zoals PMO en intredekeuring 
opgenomen en vastgesteld ? 

v 

Zijn relevante zaken uit de Arbocatalogus opgenomen ?  v 

Zijn de functie RI+E of werkzaamhedenbieb opgenomen ? v 

Zijn IF en preventiemaatregelen n.a.v. die in het IF gemelde 
ongevallen of werk gerelateerd verzuim opgenomen ? 

v 

2. Betrouwbaarheid 

Onderwerp Ja Nee 

Zijn de gehanteerde inventarisatie en meetmethodes betrouwbaar 
? 

v 

Zijn de gevolgde meetprocedures betrouwbaar uitgevoerd ? v 

Zijn de gegevens op adequate wijze verwerkt ? v 

Zijn de evaluatie en wegingsmethoden consequent toegepast ? v 

Zijn de gevonden resultaten representatief voor de bedrijfssituatie 
(zowel locatie als medewerkers) ? 

v 

3. Stand der techniek / actuele inzichten 

Onderwerp Ja Nee 

Zijn de gehanteerde criteria gebaseerd op vigerende wet- en 
regelgeving ? 

v 

Zijn de geadviseerde maatregelen gebaseerd op actuele          
inzichten ? 

v 

Zijn de geadviseerde maatregelen doeltreffend ter vermindering 
van het geconstateerde risico ? 

v 

Zijn de geadviseerde maatregelen in de beoordeelde 
bedrijfssituatie toepasbaar ? 

v 

Zijn Vluchtig Organische Stoffen geïnventariseerd ? v 

Zijn Gevaarlijke stoffen geïnventariseerd ? v 

4. Rapportage 

Onderwerp Ja Nee 

Is de RI&E overzichtelijk en structureel opgebouwd ? v 

Is de rapportage voldoende leesbaar voor de doelgroep ? v 

Indien een van de bovenstaande punten met Nee is beantwoord vindt u hiervan een toelichting 
in bijlage 2 (is niet van toepassing). 


