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Arbo in cijfers
Werkgevers in Nederland zijn al sinds 
1994 verplicht om een RI&E met plan 
van aanpak te maken om de risico’s in 
hun bedrijf in kaart te brengen.  

In 2019 heeft iets meer dan de helft 
van de werkgevers (52%) die risico-
|inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd 
en opgesteld, tegen 48 procent in 2016. 
Zo’n 78 procent van de werkgevers 
met een RI&E maakt ook een plan van 
aanpak om de gevonden risico’s daad-
werkelijk aan te pakken. 
Organisaties met arbeidsrisico’s als 
straling, aanrijdgevaar, knelgevaar en 
lawaai stellen vaker een RI&E op dan 
organisaties met risico’s op het gebied 
van mentale gezondheid, zoals werk-
druk en emotioneel zwaar werk.

Werkgevers kunnen zelf een RI&E 
maken (bijvoorbeeld met een branche-
instrument via www.rie.nl), maar ook 
ondersteuning vragen van een kern-
deskundige. Dat laatste is nog wel een 
verbeterpunt: bijna 40 procent van de 
bedrijven is ontevreden met die hulp.   
Om werkgevers te informeren over de 
RI&E en ze ermee op weg te helpen, 
organiseert Steunpunt RI&E dit jaar 
voor de zesde keer de Week van de 
RI&E. In die week extra aandacht voor 
het belang van inzicht in de veilig-
heids- en gezondheidsrisico’s in een 
organisatie. In het hele land vinden 
activiteiten plaats. Meer weten? Kijk  
op www.weekvanderie.nl. 

Bron: WEA 2019 (TNO) 

@evertjankj 20 aug
Nu thuiswerken langer duurt, hoor ik steeds meer vraag naar een thuiswerk-
vergoeding: "ik maak toch meer kosten!?" Wat niet wordt meegewogen zijn 
die andere extra's, zoals via de hei naar huis lopen na wegbrengen kinderen 
naar school/opvang. Niet alles is in geld uit te drukken

@WendyDenHaag 20 aug
Zijn er meer kantoormensen die al vanaf juni ineens moesten stoppen met 
het #thuiswerken omdat de baas het niet vertrouwde? ‘Jullie zullen wel op 
het strand zitten?’Zonder maatregelen met te veel man in kantoor zonder 
ventilatie? #ikmagnietthuiswerken

@pmbr12 18 aug
#persconferentie hiep hiep hoera. Thuiswerken wordt verlengd. Vanaf 12 
maart. Hopelijk tot het pensioen.

Landelijk  
Arbocongres
Veilig werken is een samenspel. 
Hoe kunt u dat samenspel vanuit 
arbo stimuleren en er invulling aan 
geven? Dát is het centrale thema 
van het Landelijk Arbocongres.

Alle aspecten die daarbij van groot 
belang zijn, komen aan bod in het 
programma. Want we hebben toon-
aangevende experts bereid gevonden 
hun kennis, nieuwste inzichten en 
tips met u te delen. Het Landelijk 
Arbocongres vindt plaats op donder-
dag 1 oktober 2020. Tip: loop tijdens 
uw bezoek meteen even over de 
beurs Safety&Health@Work!
Kijk op www.arbocongres.nl voor meer 
informatie, programma en aanmelden.

Meer nieuws? 
www.arbo-online.nl

Voor meer informatie en cijfers,  
kijk op www.monitorarbeid.nl.
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