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Checklijst Arbobeleid  
Sterke en zwakke punten opsporen 
 
Arbobeleid algemeen Ja Nee 

1. De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt serieus genomen en 
daadwerkelijk aangepakt? 

 

  

2. Er worden voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld 
voor arbobeleid? 

 

  

3. Er is voldoende arbokennis in de organisatie, een arbodeskundige 
die naar tevredenheid werkt. Anders is er voldoende externe 
deskundigheid beschikbaar (bijv. van de arbodienst)? 

 

  

4. De ‘lijn’ (leiding van afdelingen) en de staf hebben een duidelijk 
omschreven taak in de arbozorg en voeren die naar tevredenheid 
uit? 

 

  

5. Arboproblemen worden in principe bij de bron aangepakt. Als dat 
op enig moment niet mogelijk is zijn plannen gemaakt om dat op 
termijn wel te doen? 

 

  

6. Er zijn voldoende en goede procedures over veilig en gezond 
werken, die bekend zijn bij de medewerkers? 

 

  

7. Alle werknemers hebben voorlichting en onderricht gehad over 
risico’s in het werk en verantwoordelijkheden inzake arbo. 
Voorlichting en onderricht worden van tijd tot tijd herhaald? 
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8. In werkoverleggen wordt op een goede manier regelmatig 

overlegd over arboknelpunten en –oplossingen, over 
bedrijfsgebonden oorzaken van ziekteverzuim? 

  

9. De bedrijfshulpverlening is goed georganiseerd en functioneert 
naar tevredenheid? 

 

  

10. Op onregelmatige basis worden   inspecties of audits gehouden 
om te controleren of voorzieningen worden gebruikt, procedures 
worden nageleefd en verbeterplannen worden uitgevoerd? 
 

  

11.De OR wordt serieus genomen en zorgt er zelf voor dat ze 
serieus wordt genomen? 

 

  

12. de arbodienst heeft niet alleen medische taken, maar verricht 
ook diensten in de arbozorg, bijv. onderzoek naar en verbetering 
van werkplekken? 

  

13. Er is beleid inzake ziekteverzuimpreventie en 
verzuimbegeleiding dat sociaal is en bij iedereen bekend? 

  

14. Er wordt extra aandacht besteed aan de positie van bijzondere 
groepen werknemers, zoals uitzendkrachten en tijdelijke krachten, 
minder-validen, buitenlandse werknemers en jongeren? 

  

15. Van tijd tot tijd wordt arbobeleid geëvalueerd?   
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  RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE   

 Vraag Ja Nee 

1 Kent de OR de RI&E in voldoende mate?   

2 Wie heeft de RI&E gemaakt: vooral de arbodienst of vooral deskundigen uit het bedrijf? Was die samenwerking 
voldoende garantie voor de kwaliteit van de RI&E? 

  

3 Is de Preventiemedewerker voldoende vooraf betrokken geweest bij het maken van de RI&E?   

4 Heeft de OR/VGW(M)-commissie instemmingsrecht gehad over de methode van de RI&E en het plan van 
aanpak in de RI&E? 

  

5 Is er gebruik gemaakt van een zogenaamde branche RI&E? via rie.nl    

6 Bevatte de methode om de RI&E te maken de volgende onderdelen:   

 - een goede vragenlijst voor alle medewerkers;   

 - deskundige inspecties van werkplekken, inclusief de noodzakelijke metingen;   

 - interviews met een representatieve doorsnee van de medewerkers, inclusief leidinggevenden en staf.   

7 Zijn er afspraken gemaakt over het regelmatig actualiseren van de RI&E, wanneer en hoe vaak?   

8 Wat vindt u van het stuk:   
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  RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE   

 Vraag Ja Nee 

 – is het volledig;   

 – zijn de risico’s juist en eerlijk beschreven;   

 – is de evaluatie (meestal punten) juist;   

 – is het leesbaar?   

 – is het ingedeeld naar relevante afdelingen of functiegroepen?   

9 Staat in de RI&E voldoende over risico’s door werkdruk?   

10 Is er reden om de RI&E te actualiseren, omdat het werk of de werkomstandigheden zijn veranderd?   

11 Staan in de RI&E prioriteiten en een tijdsvolgorde voor de te nemen maatregelen (de arbodienst behoort over 
die prioriteiten en de tijdsvolgorde een advies te geven)? 

  

12 Staat in de RI&E een PAGO-advies?   

13 Is het plan van aanpak – dat officieel onderdeel is van de RI&E – voldoende concreet, staan er tijdstermijnen bij 
de te nemen maatregelen en namen van mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van die 
maatregelen? 

  

14 Wordt er in voldoende mate met het plan van aanpak gewerkt?   

15 Staat in de RI&E beschreven welk niveau de interne preventiemedewerker moet hebben?   

16 Wordt  in de RI&E beoordeeld hoe de organisatie van de Bedrijfshulpverlening wordt geregeld?   
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Maak een top 3 van de knelpunten op het gebied van de RIE in jouw organisatie? 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 


