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Een artikel ter inspiratie

De Functie RI&E: Onderschat,
ondergewaardeerd en nu uitgefaseerd?

Ik geef het toe. Bij de introductie van de
VCA eis voor het hebben van een Risico
Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) voor
risicovolle functies viel destijds bij mij
het kwartje niet direct op de goede plek.

Waarom een aanvulling op iets wat in de
basis al in wet- en regelgeving is
geregeld?

Na een goed half uur mijmeren over
deze vraag begon het me te dagen. De
artikelen over de RI&E in het Arbobesluit
hebben veelal betrekking op de locatie
van de organisatie zelf terwijl
medewerkers veelal onder wisselende
condities en op verschillende
werkplekken en locaties
werkzaamheden uitvoeren.
Werkzaamheden met risico’s….

En conform artikel 8 van de Arbowet zijn
werkgever verplicht om werknemers
doeltre�end in te lichten over de te
verrichten werkzaamheden en daaraan
verbonden risico’s.  Wanneer we dan
verder graven in het Arbobesluit komen
we daar ook 14 maal speci�eke eisen
voor instructie en maar liefst 42 maal
eisen inzake voorlichting tegen.

De zogenaamde Functie RI&E voegt dus
daadwerkelijk iets toe.

Verheugd ging ik verder met de
verkenning van de toen nieuwe
normversie. Dit in de verwachting dat er
op basis van deze Functie RI&E verder
invulling gegeven zou worden aan het
(aantoonbaar) inwerken, periodiek
herhaalde instructies en algemene
voorlichting & instructie zoals toolbox
instructies. Sterker nog, ik was zelfs in
de veronderstelling dat er relaties
gelegd zouden worden met de selectie
van benodigde persoonlijke
beschermingsmiddelen en wellicht ook
voor het bepalen van de
keuringsfrequenties van
gereedschappen en materialen.
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Helaas was en is een dergelijke relatie
niet te vinden. Maar niet getreurd,
tijdens VCA audits was dit een mooi
onderwerp van gesprek. En verheugd
kon ik zien dat een aantal auditklanten
inderdaad het toolboxprogramma af
gingen stemmen op de Functie RI&E.

Ook tijdens audits voor de
Veiligheidsladder verwees ik regelmatig
naar de mogelijkheden die een functie
RI&E biedt. Immers als je de risico’s van
de functies al kent dan kun je ook
gewenst gedrag de�niëren. En op basis
van deze de�nities kun je zelfs
observatieprogramma’s inrichten en je
interne communicatie in relatie tot
veiligheidsbewustzijn optimaliseren. Ook
kun je dit als input gebruiken voor het
beoordelen van medewerkers.

De mogelijkheden om de Functie RI&E in
te zetten voor een e�ectief Veiligheids-
& Gezondheidsbeleid zijn dus legio.

Een aantal jaren geleden was ik in de
gelegenheid om deze visie, samen met
een vakbroeder en gepassioneerd
aanhanger van de functie RI&E, te
presenteren aan een aantal leden van
het Centraal College van Deskundigen
VCA (CCvD VCA) en een gastspreker die
tijdens de harmonisatiedagen voor VCA-
auditoren een lezing zou houden. 

De boodschap viel goed, al kreeg ik wel
de indruk dat het instrument wellicht
niet helemaal vanuit deze visie als
normeis was opgenomen.  Maar Soit,
wellicht zou dit met de nieuwe versie
van de VCA-norm nog hersteld en
aangescherpt kunnen worden.

Zou een aanscherping nodig zijn?

Uit de Monitor Arbeidsongevallen in de
bouw van Arbouw leren we dat in 2015
bijna 8.000 medewerkers in deze sector
een arbeidsongeval kregen dat
resulteerde in verzuim. Dat is een
percentage van 6.2%, met andere
woorden 1 op de 15 medewerkers
verzuimd als slachto�er van een
bedrijfsongeval …. En hoe zat het ook
alweer met de IJsbergtheorie?

En dat in een sector met duizenden VCA-
gecerti�ceerde bedrijven en de vele
duizenden medewerkers die jaarlijks
VCA opleidingen afronden met een
examen!

En wat nu?

In september 2016 kreeg ik als lead
auditor bij DNV GL een soort sneak
preview van de nieuwe VCA-norm. Een
aantal zaken vielen mij op:
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 De eis voor V&G instructies (de
zogenaamde toolbox) komt voor
VCA* weer terug.
 Interne audits voor VCA zijn nu
apart benoemd en niet meer
indirect via de directiebeoordeling
terug te zien.
 Het begrip Functie RI&E was
verdwenen uit de norm (?!?) en
vervangen door een
containerbegrip Operationele
Risico’s.

Mijn visie op de Functie RI&E heb ik
samen met dezelfde vakbroeder
wederom onder de aandacht gebracht
bij een van de leden van het CCvD VCA
die bij de eerste harmonisatie sessie
aanwezig was. Daarbij heb ik
aangegeven graag mijn visie toe te
lichten als dit gewenst was. 

Inmiddels schrijven we maart 2017. Een
uitnodiging heb ik nooit ontvangen. Ik
blijf dus maar van harte hopen dat de
Functie RI&E in ere wordt hersteld door
VCA.

Maar eigenlijk hoop ik dat, ongeacht de
sector, elke KAM-coördinator,
Preventiemedewerker,
Veiligheidskundige of andere V&G
professional door dit artikel
geïnspireerd wordt.

Pak op die Functie RI&E en gebruik dit
instrument:

1. als onderlegger voor initiële en
periodiek herhaalde voorlichting en
instructie.

2. als onderlegger voor de selectie- en
inkoopcriteria van persoonlijke
beschermingsmiddelen voor de
diverse functies.

3. om samen met medewerkers het
gewenste veiligheidsgedrag te
bepalen en observatie- en
beoordelingsprogramma’s in te
richten.

4. om de juiste keuringsfrequentie
van arbeidsmiddelen en materialen
te bepalen.

Wellicht zouden we dan eindelijk eens
echt een slag kunnen maken in het
verlagen van arbeidsongevallen.

Want laten we eerlijk zijn… Het feit dat
alleen al in de bouwnijverheid 1 op de
15 medewerkers een arbeidsongeval
krijgt met verzuim is toch echt niet meer
van deze tijd!
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Over de auteur

Tiemen van der Worp B.Ba
(Gecerti�ceerd Hoger
Veiligheidskundige)

Tiemen is de oprichter van Nova Invicta,
partners for preventive risk
management. 

Nova Invicta is, nationaal en
internationaal,   met meerdere
specialisten actief in de disciplines
Kwaliteit, Arbo en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.

Tiemen werkt niet alleen als adviseur en
docent maar is daarnaast ook lead
auditor voor ISO 9001, VCA,
Werkplekbeveiliging RailInfra en de
Veiligheidsladder. Tevens is hij promotor
en jurylid voor de opleiding
Preventieadviseur niveaus 1 en 2 te
Leuven (B).
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