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Betr.: toetsing RI&E  

 

 

Dwingeloo,  01-09-2022   
 

 

 

Geachte directie,   

 

 

 

Ik ontving van u de opdracht tot een RI&E toetsing. 

 

De volgende stukken heb ik beoordeeld: 

RI&E rapport Schartzmans B.V. d.d. 18-02-2022. 

 

Zoals bekend is de werkgever middels de in de Arbo-wet opgenomen regelingen verplicht een 

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren en dient er een plan van aanpak (in 

overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging indien aanwezig) 

vastgesteld te worden. 

De preventiemedewerker kan hierbij een rol vervullen. 

De RI&E dient getoetst te worden door een deskundige.   

Bij de RIE toetsing gaat het om de vraag: 

1. of de RI&E volledig en betrouwbaar is 

2. zijn de actuele inzichten op het terrein van arbeidsomstandigheden verwerkt in de RIE.  

 

U hebt de RI&E systematisch uitgevoerd. 

Er is tevens een plan van aanpak aan gekoppeld. 

Hierbij zijn vrijwel alle onderwerpen waar risico’s aan vast zitten in het werk bekeken. 

De prioritering ziet er logisch en overzichtelijk uit. 

 

 

 

De werkgever heeft hiermee aan de belangrijkste verplichtingen voldaan te weten: 

De werkgever stelt een preventiemedewerker aan. Het is mogelijk deze een adequate 

opleiding te laten volgen. De preventiemedewerker dient zo nodig externe deskundigen te 

kunnen raadplegen.  

De werkgever voldoet met deze gekozen werkwijze aan het uitvoeren van de RI&E en het 

opstellen van een plan van aanpak. 

 



 

Aanvullingen plan van aanpak: 

Het plan van aanpak is akkoord. 

Een groot deel van de punten zal inmiddels opgelost zijn. 

Ik adviseer om voor de openstaande punten de data te actualiseren op basis van prioriteiten 

van hoog naar laag. 

 

PMO advies: 

Het PMO advies is akkoord. 

 

 

Organisatie van de preventie: 

De werkgever is verplicht om preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden indien dit is 

vastgesteld in een RI&E en plan van aanpak. Het PMO wordt verricht in het kader van 

preventie van beroepsziekten, bevorderen van gezondheid in relatie tot werk en bevorderen 

van het functioneren. 

PMO is de opvolger van het PAGO. De nieuwe leidraad PMO is te downloaden via  

www. nvab-online.nl > richtlijnen en leidraden. 

In het kader van specifiek belastende werkzaamheden kan gedacht worden aan PMO 

oogonderzoek bij beeldschermwerkers, check op verkeersveiligheid bij eventueel 

chauffeurswerk. Zo nodig kan de werkbeleving en de werkdruk middels dit onderzoek 

geanalyseerd worden.  

Ook algemene gezondheidsbevordering (lifestyle) kan meewegen in het aanbieden van PMO. 

De werknemer is overigens niet verplicht deel te nemen aan PMO.  

 

Voor de overige punten verwijs ik naar het plan van aanpak van de werkgever. 

U kunt bovenstaande punten toevoegen aan het plan van aanpak. 

 

De werkgever  heeft hiermee de RI&E toets prima doorstaan. 

Indien gewenst kan ik een toelichting geven. 

 

Mochten er nog vragen zijn, dan verneem ik dit graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

A.G. Sangster, bedrijfsarts 

 

BIG 89036891201 

 

 
 

 

 

 

Disclaimer: 



Het betreft een hertoetsing van de RIE i.v.m. omstandigheden bij de toetser. 

Mogelijk zijn enkele gegevens inmiddels achterhaald en dient de RIE ge-update te worden indien er omstandigheden 

gewijzigd zijn bij het bedrijf. 

Verder is de oude wetgeving op deze toetsing van toepassing van voor 1-7-2022.  

Ondanks het feit dat deze RIE-toetsing met grote zorgvuldigheid is uitgevoerd na bestudering van de aangeleverde 

documenten, kunnen niet alle risico’s voor gezondheidsschade of bedrijfsongevallen in de bedrijfsvoering van het bedrijf 

geheel uitgesloten worden. 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de RIE toetsing. 

De bedragen bij een eventuele claim kunnen nooit hoger zijn dan de advieskosten. 

 

 


