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Geachte heer Stegman, 

Op grond van de artikelen 14/14a en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet is de door u opgestelde 
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van de gemeente Huizen te Huizen getoetst conform de eisen 
van de Arbowet en de toetsingsrichtlijn.  
De toetsingswerkzaamheden zijn uitgevoerd door BGD-Noord West: 

 De heer C. van Zwam MSc. MSOH, Arbeidshygiënist/Projectbegeleider RI&E 

 De heer G. Craanen, Geregistreerd senior arbeids –en organisatiedeskundige/bedrijfskundige 
 

De RI&E van de gemeente Huizen omvat de volgende deelrapportages.  
Deel 1: Arbo- en verzuimbeleid 
Deel 2: Gemeentehuis (inclusief Werkplein) 
Deel 3: Openbare werken (Gemeentewerf, Havenkantoor en Begraafplaats) 
Alle deelrapportages samen, zijnde de volledige RI&E van de gemeente Huizen, zijn als een geheel 
getoetst. 
  
Bij de toetsing is de RI&E beoordeeld op de aspecten volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid. 
Genoemde aspecten worden in de toetsingsbrief achtereenvolgens behandeld. 
 
Hoogachtend, 

 
BGD Noord West 
Drs. Ing. A.H.F. Craanen:  
Geregistreerd arbeids –en organisatiedeskundige/bedrijfskundige (Hebéon 39531) 
 

Plaats:  
Hoorn 

Onze referentie 
GemHuizen/toets-RIE/2021 
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TOETSING RI&E EN PLAN VAN AANPAK 

Gemeente Huizen 

2021 

 
 
Inleiding 
In art 5 van de Arbowet wordt aangegeven dat de werkgever over een actuele RI&E moet 
beschikken en op basis van de bevindingen een Plan van Aanpak moet opstellen voor het beheersen 
van knelpunten. 
Hiermee is een begin gemaakt van het Arbomanagementcyclus om zodoende te voldoen aan de 
zorgplicht van de werkgever. 
 
De RI&E van de gemeente Huizen is een actualiseren van de RI&E uit 2013.  
De geactualiseerde RI&E is verdeeld over 3 deelrapportages die samen de volledige RI&E van de 
gemeente Huizen vertegenwoordigen. De indeling is als volgt: 
Deel 1: Arbo- en verzuimbeleid 
Deel 2: Gemeentehuis (inclusief Werkplein) 
Deel 3: Openbare werken (Gemeentewerf, Havenkantoor en Begraafplaats) 
 
De RI&E is door aangewezen uitvoeringsverantwoordelijke, namens de werkgever onder 
supervisie van de heer J. Stegman: Arbo-coördinator/Preventiemedewerker tot stand gekomen. 
Tijdens de procedure is deskundige advisering, begeleiding en ondersteuning geboden door een 
Arboprofessional van de gecertificeerde Arbodienst BGD Noord West.  
 

Gebruik is gemaakt van erkende RI&E-instrumenten op www.rie.nl aangevuld met standaard 
RI&E-instrumenten op indicatie van de bedrijfsverkenning.  
Met betrekking tot de RI&E voor de gemeente Huizen is de toetsingsplicht van toepassing wegens 
de aanwezigheid van meer dan 25 werknemers.  
 
Toetsing 
Op grond van de artikelen 14/14a en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet is de voor de gemeente 
Huizen uitgevoerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) getoetst conform de eisen van de 
Arbowet en de toetsingsrichtlijn.  
De toetsing is in opdracht van de uitvoeringsverantwoordelijke van de gemeente Huizen op 1 
november 2021 uitgevoerd door BGD Noord West: 
Naam:    Drs. Ing. A.H.F. Craanen 
Functie:  Geregistreerd senior arbeids –en organisatiedeskundige/bedrijfskundige 
    HOBEON 39531 
 
Ondergetekende, zijnde kerndeskundige van BGD Noord West, was gedurende de gehele RI&E-
procedure nauw betrokken bij de uitvoering. 
 
Strekking van de toetsing van de RI&E  
De toetsing is van toepassing op de 3 deelrapportages, samen de volledige RI&E, van de gemeente 
Huizen. 
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Disclaimer  
De RI&E is een momentopname. Volledigheid kan niet geheel gegarandeerd worden. Dit komt 
mede doordat de RI&E meestal binnen een beperkte tijd en met beperkte middelen wordt 
uitgevoerd. Bovendien is de RI&E voor een belangrijk deel gebaseerd op de door het bedrijf zelf 
aangeleverde informatie. 
 
RESULTAAT VAN DE TOETSING 
De toetsing richt zich op het beoordelen van de toegezonden documenten op: 
1. volledigheid, 
2. Actualiteit  
3. Betrouwbaarheid  
Op basis van de bevindingen worden waar nodig adviezen gegeven.  
 

1. TOETS OP VOLLEDIGHEID 
Bij het uitvoeren en opstellen van een RI&E is het van belang dat: 
Alle risico’s geëvalueerd zijn; 
De risico’s die aandacht nodig hebben in een plan van aanpak worden opgenomen. 
Bevindingen 
Geïnventariseerde risico’s in alle deelrapportages zijn middels de gebruikte methodieken 
geëvalueerd zoals door de IMA is aangegeven. Verbeterpunten zijn overgenomen in een lopend 
plan van aanpak dat is onderverdeeld op module en voorzien van risicoscores en prioriteit. Bij elk 
aandachtspunt zijn een tijdsplan, beheersmaatregelen en uitvoeringsverantwoordelijke 
aangegeven.  
 
Samenvattend: 

Onderwerp Risico’s  
geïnventariseerd 

Risico’s 
geëvalueerd  

Beleid + organisatie arbeidsomstandigheden Ja Ja 
Bedrijfshulpverlening Ja Ja 
Veiligheid en Persoonlijke beschermingsmiddelen Ja Ja 
Voorzieningen en werkplekinrichting Ja Ja 
Organisatie van de arbeid en Psychosociale aspecten Ja Ja 
Geluid, verlichting, klimaat, straling, trillingen Ja Ja 
Risicostoffen en biologische agentia Ja Ja 
Fysieke belasting Ja Ja 
Beeldschermwerk Ja Ja 
Arbeidsmiddelen Ja Ja 
Corona Ja Ja 

 
 

2. TOETS OP BETROUWBAARHEID 
Betrouwbaarheid bij uitvoering van de risico-inventarisatie en –evaluatie omvat de mate van 
deskundigheid van de uitvoerder en de mate van betrokkenheid van de werknemer.  
Bevindingen 
De RI&E is uitgevoerd door aangewezen medewerkers van de gemeente Huizen onder supervisie 
van de heer J. Stegman, Arbo-coördinator/Preventiemedewerker met deskundige ondersteuning 
en begeleiding van een Arbodeskundige van de gecertificeerde Arbodienst BGD Noord West.  
 
De opstellers van de RI&E hebben naar onze mening voldoende kennis in het herkennen van 
risico’s van de werkzaamheden en het toepassen van bijbehorende risico beperkende maatregelen.  
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3. TOETS OP ACTUALITEIT  
Hoewel elke risico-inventarisatie en –evaluatie een momentopname is dienen de risico’s te worden 
beoordeeld op basis van actuele stand van regelgeving en professionele dienstverlening. 
Bevindingen 
Op basis van de ter beschikking gestelde documenten en gehanteerde methodiek blijkt dat de 
risico’s voldoende zijn beoordeeld gebruikmakend van actuele referentiekaders.  
 
CONCLUSIE 
Op basis van de bevindingen concluderen wij dat de uitgevoerde risico-inventarisatie en –evaluatie 
en opzet van het Plan van Aanpak voor de gemeente Huizen voldoet aan gestelde eisen van de 
Arbowet en toetsingsrichtlijn. 
 
Samengevat zijn dit: 

Betrouwbaarheid De RI&E is op betrouwbare wijze uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van 
geschikte inventarisatie instrumenten. De uitvoering is begeleid door een 
deskundig persoon. 

Actualiteit De RI&E is actueel. Er is gebruik gemaakt van actuele bronnen en 
referentiekaders. 

Volledigheid De RI&E is volledig. Alle relevante aandachtsgebieden zijn 
geïnventariseerd. Het Plan van Aanpak is volledig ingevuld. 

 
De RI&E van de gemeente Huizen is, op basis van het gehanteerde RI&E-instrument en -
methodiek, volledig, actueel en betrouwbaar en derhalve rechtsgeldig. 
 
Namens BGD Noord West 
Drs. Ing. A.H.F. Craanen 
Geregistreerd senior arbeids- en organisatiedeskundige/bedrijfskundig 
HOBEON 39531 


