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Inleiding: In het verlengde van de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017, heeft 

Inspectie SZW een grote wijziging doorgevoerd bij het beoordelen van de RI&E. De RI&E 

is vanaf heden niet langer volledig als de psychosociale arbeidsbelasting geen onderdeel 

uitmaakt van de RI&E. Tijdens de voorbereiding van de bespreking van de wijziging van 

de Arbowet in de Tweede Kamer is door een aantal fracties aan de minister van SZW 

gevraagd in welke mate de risico’s werkdruk en ongewenst gedrag (o.a. pesten), ook 

structureel in de RI&E worden opgenomen. Een belangrijke achterliggende vraag daarbij 

is dat circa één op de drie medewerkers die in de WIA terechtkomt, daar is gekomen als 

gevolg van psychosociale klachten.  

Dat bleek veel vaker niet, dan wel het geval te zijn. Omdat in de RI&E altijd al alle 

(prioritaire) risico’s opgenomen moesten zijn, was een wetswijziging niet nodig om deze 

praktijk aan te passen. Inspectie SZW keurt RI&E’s daarom af waarin psychosociale 

arbeidsbelasting niet is opgenomen. Zij doet dat ook als de medewerkers daarbij geen rol 

gehad hebben en/of bij een geconstateerd knelpunt geen acties opgenomen zijn in het 

plan van aanpak. Een flink aantal bedrijven heeft hierover inmiddels al een aanwijzing 

gehad van inspectie SZW.  

 
Methoden en technieken:  

De gangbare aanpak bij het inventariseren van psychosociale factoren is dat de 

knelpunten worden geïnventariseerd, maar dat het daarna voor de directie en 

leidinggevenden enorm lastig is om tot concrete actie te kunnen komen. Hoe moet je als 

bedrijf ermee omgaan als medewerkers aangeven dat de werkdruk als te hoog ervaren 

wordt. Voor veel werkgevers geldt dat zij de indruk hebben dat de enige manier om een 

dergelijk knelpunt aan te pakken is om extra mensen aan te nemen. Het enthousiasme 
voor een dergelijke aanpak is bij veel bedrijven niet of nauwelijks aanwezig. 

Arboplaats heeft in de literatuur en gebaseerd op gesprekken met leidinggevenden en 

medewerkers voor alle constructen die we onderzoeken concrete beheersmaatregelen 

geformuleerd. Wij noemen dat ‘HOE’s’: Hoe kan ik ervoor zorgen dat werkdruk die als te 

hoog ervaren wordt, gereduceerd kan worden. Wij hebben in dit voorbeeld van werkdruk 

meer dan 100 beheersmaatregelen geformuleerd. Dat betreft beheersmaatregelen op het 

niveau van de organisatie, op het niveau van de leidinggevende en ook voor de 

individuele medewerker. Deze HOE’s zijn in Jip en Janneke taal geformuleerd, zodat elke 

leidinggevende hiermee aan de slag kan. Met onze HOE's komt het aanpakken van 

psychosociale belastende factoren voor iedere leidinggevende binnen handbereik. Ook als 
je zelf geen idee hebt hoe je dat aan zou moeten pakken. 



Resultaten: Resultaten Arboplaats heeft haar nieuw ontwikkelde vragenlijst en haar 

HOE’s en de wijze waarop dit geïntegreerd is in een RI&E getest bij circa 25 bedrijven. 
De resultaten worden tijdens het symposium gepresenteerd.  

Conclusie: Conclusie Een RI&E die alleen fysieke arbeidsfactoren omvat voldoet niet 

langer. Ook psychosociale arbeidsfactoren moeten worden meegenomen. Het is daarbij 

van groot belang dat de leidinggevende zelf in staat is de knelpunten in zijn of haar 

groep te inventariseren en zelf en/of samen met het eigen team, met eventuele 

knelpunten aan de gang te kunnen gaan. HOE’s bieden die mogelijkheid voor elk niveau 
leidinggevenden. 

 

 

 


