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Ondernemers met personeel hebben verplicht
een RI&E. In zo’n RI&E staan twee dingen. Aller-
eerst een lijst met risico’s in het bedrijf en ten
tweede de manier en het tijdstip waarop die ri-
sico’s worden aangepakt. Dat klinkt niet zo inge-
wikkeld, maar er horen nog wel wat bijlagen bij.
Denk aan zaken als een gevaarlijkestoffenlijst en
een klachtenprotocol voor het personeel.  
Zeker kleinere ondernemers hebben behalve een
RI&E met bijlagen veel andere dingen aan hun
hoofd, die vaak een net wat hogere prioriteit krij-

gen. Om het makkelijker te maken heeft de 
Bedrijfsraad, een overlegorgaan van Bovag en
vakbonden, een branchespecifieke RI&E gemaakt.
Bijkomend voordeel: bedrijven met maximaal 25
medewerkers hoeven zo’n branchespecifieke RI&E
niet te laten certificeren door een arbeidsdienst.
Dat spaart kostbare euro’s.
Eenvoudiger of niet: “Toch zijn vooral bedrijven
tot tien medewerkers vaak beter in sleutelen dan
in het interpreteren van arbo-regels. Zij hikken
aan tegen het opstellen van zo’n RIE”, zegt Arthur

van Engelen. Hij is opleidingsadviseur bij Innovam
en hij helpt autobedrijven te voldoen aan hun
RI&E-verplichtingen. We ontmoeten hem als hij bij
Mercedes Youngtimer-specialist HCS in Bemmel
aan het schouwen is. 

Knelpunten en plan van aanpak
Daarvoor werkt hij in zo’n 3,5 uur een vragenlijst
op zijn iPad af. “Op die manier zie ik niets over het
hoofd en weet ik zeker dat ik alle knelpunten in
beeld krijg.” Zijn er knelpunten dan, bij HCS in

Innovam helpt bij veilig werken
Niet meer aanhikken tegen de RI&E

De Inspectie SZW bezoekt dit jaar 800 auto-, truck- en schadeherstelbedrijven. Wie graag een

happy end ziet aan zo’n bezoek én de veiligheid van zijn medewerkers serieus neemt, heeft

zijn RI&E op orde. Maar hoe zat het ook weer met die Risico Inventarisatie & Evaluatie? Is dat

niet allemaal een heel gedoe? Innovam helpt.

Innovam-adviseur Arthur van Engelen helpt Mercedes-Young-
timer-specialist HCS met het opstellen van een RI&E. Is er vol-
doende licht op deze werkplek? Let op het bordje linksboven
dat de vluchtroute aangeeft, prima!
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Bemmel? “Vrijwel overal vind je wel wat. Hier
heeft eigenaar Harold Hoogheim onlangs het
pand van de buren bij het bedrijf kunnen trekken.
Hij weet dat er knelpunten zijn, maar die hoopt
hij op te lossen met een verbouwing.” Zo liggen
er bijvoorbeeld bij de tijdelijke brug in het voor-
malige pand van de buren luchtslangen. “Niet
veilig”, vindt Van Engelen. “Als je hier aan het werk
bent, struikel je daar vroeg of laat een keer over.”
Nog een knelpunt: “Op één werkplek is de ver-
lichting onvoldoende, dat maakt het werk ver-
moeiender”. Van Engelen legt uit dat de verlich-
ting minimaal 200 lumen sterk moet zijn en dat
600 tot 800 lumen een normaal niveau is. Te

sterke verlichting kan ook: “Pas in een showroom
met sterke gasontladingslampen mat ik 1200
lumen. Dat is teveel. Nadat ze dat licht dimden
verdween ook de chronische hoofdpijn bij een
verkoper en de receptioniste.”  
Bij HCS constateert Van Engelen verder dat de rol-
deur niet is gekeurd en dat een magazijnstelling
met banden en wielen niet is verankerd. Gevaar-
lijk, want: “Je moet er niet aan denken wat er ge-
beurt als zo’n magazijnstelling met alles wat er op
staat voorover kantelt”.

Werkbare regels
Als Van Engelen zijn rondgang door de werkplaats
van HCS gemaakt heeft, bespreekt hij de knelpun-
ten met ondernemer Hoogheim. In het systeem
op zijn iPad is aan ieder knelpunt de prioriteit
hoog, midden of laag gekoppeld. De tijd die de
ondernemer krijgt om de knelpunten weg te wer-
ken hangt af van die prioriteit. In het rapport dat
Van Engelen maakt, staat straks bij ieder knelpunt
wie het gaat oplossen en wanneer, want: “Regel-
geving is mooi, maar het moet ook werkbaar blij-
ven”. Overigens doen de partijen die de branche-
specifieke RI&E maken er alles aan om dat voor el-
kaar te krijgen: “Tot voor kort vroeg de RI&E om
een accuvulruimte”, noemt Van Engelen als voor-
beeld. “Maar ja, vandaag de dag werkt bijna ieder-
een met voorgevulde accu’s. En dus kun je daar nu
ook ‘niet van toepassing’ invullen.”   
Van Engelen heeft er alle vertrouwen in dat HCS
die deadlines gaat halen: “Je ziet aan alles dat
 ondernemer Harold Hoogheim serieus bezig is
met dit onderwerp. Hij heeft onlangs een nieuwe
uitlaatgasafzuiginstallatie en een DME-filter voor
diesels aangeschaft, er hangen nieuwe bordjes
die naar de nooduitgang wijzen, de PBM’s han-
gen overzichtelijk bij elkaar en de hefbruggen
zijn gekeurd”.

Verbouwing
Hoogheim zelf is ook niet bang voor de deadlines:
“Op dit moment huur ik beide panden nog, maar
ik ben bezig met koop. Als die rond is, begint de
verbouwing en kan ik een einde maken aan de
provisorische situatie rond de hefbrug in het
nieuwe deel. Het bedrijf krijgt dan ook een
nieuwe automatische roldeur en we pakken de
verlichting aan”.

Wat eerder kan, doet Hoogheim al voor de ver-
bouwing: “Het gevaar van die magazijnstelling
had ik me niet gerealiseerd. Dat gaan we meteen
aanpakken. Verder gaan we de dakplaten schoon-
maken, zodat we al voor de verbouwing meer
licht hebben”.
Een herkenbare reactie voor Van Engelen: “Veel
ondernemers reageren met: ‘Zeg maar wat ik
moet doen voor die RI&E’. En als het systeem dan
een oplossingsdatum over zes maanden voorstelt,
krijg je soms na twee maanden al een telefoontje:
‘Hé, kun je nog eens komen kijken? Ik heb het al
klaar’”.
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Knelpunt in de RI&E: luchtslangen op de vloer. In het rapport
krijgt dit knelpunt prioriteit, een oplossing en een datum dat het
opgelost is. 

Ook prima, de PBM’s netjes bij
elkaar: “Nu nog de juiste stic-
ker erbij”, zegt ondernemer
Harold Hoogheim zelf.  

Goed voor elkaar bij HCS: de hefbruggen zijn gekeurd.
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