
Pilot Route naar RI&E

Waarom Route naar RI&E? 
 

Ieder bedrijf hoort een arbobeleid te hebben en een 
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor de 
basis. Op initiatief van het Steunpunt RI&E en het 
ministerie van SZW is ‘Route naar RI&E’ ontwikkeld om 
het MKB beter te ondersteunen bij het maken van een 
RI&E. Zo helpen we hen op weg naar een gezonde en 
veilig werkomgeving.  
 
Voor kleine ondernemers is het lastig om te starten met 
een RI&E. Zij ervaren knelpunten rondom de bestaande 
informatie voorziening en instrumenten. De pilot beoogt 
deze knelpunten op te lossen. ‘Route naar RI&E’ wordt in 
pilotvorm gelanceerd en loopt door tot en met 2021. 
Monitoring vindt doorlopend plaats. Op basis van de 

(tussentijdse) resultaten wordt gekeken hoe ‘Route naar 
RI&E’ verbeterd en uitgebreid kan worden.    
 
In de praktijk kunnen arbodeskundigen en inspecteurs 
van de Inspectie SZW het instrument tegenkomen dat 
wordt aangeboden via ‘Route naar RI&E’. ‘Route naar 
RI&E’ verandert niets aan de huidige praktijk voor 
advisering en toetsing van de RI&E en de werkwijze van 
de Inspectie SZW. 
 
‘Route naar RI&E’ is onderdeel van programma Impuls RI&E 
om de naleving van de RI&E te verbeteren. Naast de pilot is 
SZW een campagne gestart om ondernemers te informeren 
over de RI&E-verplichting.  

Hoe werkt Route naar RI&E? 
 
Route naar RI&E bestaat uit twee onderdelen.  

 
1  
 
Een nieuw startpunt  
voor iedere werkgever, op een vernieuwde website van 
het Steunpunt RI&E, om een passende route te kiezen. 
Daarbij zijn er de volgende routes mogelijk:  
• gebruik maken van een branche-RI&E-instrument; 
• zelf een RI&E opstellen op een eigen manier; 
• een RI&E laten uitvoeren door arbodeskundige(n); 
• gebruik maken van het nieuwe (online) instrument  

als onderdeel van ‘Route naar RI&E’ (zie 2). 

2  
 
Een nieuw (online) instrument  
voor kleine werkgevers (max. 25 medewerkers) om zelf 
laagdrempelig een RI&E op te stellen. Het instrument 
helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van 
arbeidsrisico’s en het treffen van passende maatregelen. 
Daarnaast komen de arbo-verplichtingen in een checklist 
aan bod. Het resultaat kan gedeeld worden, zodat de 
werkgever in gesprek kan met medewerkers en een 
arbodeskundige voor de toetsing.  
 
Het instrument sluit aan op de praktijk van de (kleine) 
ondernemer, is iteratief van opzet, moedigt aan te starten en 
eigenaarschap te nemen om actief aan de slag te gaan met 
gezond en veilig werken. 

Meer informatie over de RI&E vindt u op routenaar.rie.nl


