Tips voor taalgebruik in het RI&E-instrument
Het is de bedoeling dat ondernemers in uw branche zélf in staat zijn de RI&E uit te voeren en
dat ze de onderwerpen die in de RI&E aan bod komen gemakkelijk kunnen worden
beantwoord. Helder en duidelijk taalgebruik maakt het makkelijker om de RI&E in te vullen.
Hier onder vindt u een aantal tips.
1. Gebruik heldere taal
De taal is gericht op de ondernemer die vaak beperkte kennis heeft over het onderwerp
arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat arbovaktaal zoveel mogelijk wordt vermeden.
Vaktaal uit de branche kan wél worden gebruikt.
2. Gebruik positief geformuleerde stellingen
Voorkom negatieve formuleringen.. Een formulering met woorden als “geen” of “niet” in de
stelling maakt het moeilijk om het juiste antwoord te geven.
Het volgende voorbeeld verduidelijkt de formulering:
Moeilijk te beantwoorden
Makkelijk te beantwoorden

Er is geen asbest in het gebouw aanwezig
Het gebouw is asbestvrij

3. Gebruik korte zinnen
Een korte vraag of stelling is begrijpelijker en wordt sneller beantwoord. Indien nodig kan
een toelichting worden gegeven. Een richtlijn voor de omschrijving van een onderwerp is 10
tot maximaal 15 woorden.
4. Geef toelichting op de onderwerpen
Het uitgangspunt is dat toelichting niet nodig is. Het is voor iedereen duidelijk wat er wordt
bedoeld. Een voorbeeld:
De leidinggevende geeft zelf het goede voorbeeld en spreekt werknemers aan op onveilig
gedrag.
Soms is een toelichting wél noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat een toelichting op een norm
nodig is, of om te verduidelijken waar het precies over gaat. Hieronder vindt u een aantal
voorbeelden.
4.a. Toelichting op het belang van het onderwerp
Soms kan een onderwerp helder zijn, maar verduidelijkt een toelichting het belang van het
onderwerp.
Onderwerp
Het gebouw is asbestvrij.

Toelichting
Werken met asbest is verboden. Alleen
gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven mogen

asbest inventariseren en verwijderen. Als er asbest
aanwezig is hoeft dat geen bezwaar te zijn, zolang het
maar met rust wordt gelaten.

Er zijn afspraken gemaakt met
leveranciers over het aanleveren
van goederen in verpakkingen
van maximaal 25 kg.

Onderhoudspersoneel moet weten op welke plekken
asbest aanwezig is. Een gat boren in een wand met
asbest of de wand verplaatsen is dan verboden.
Verpakkingen zwaarder dan 25 kilo zijn zeer belastend
voor de rug. Door deze afspraken zijn minder
hulpmiddelen en instructies nodig om goederen te
verplaatsen. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk.

4.b. Toelichting ter verduidelijking
Toelichting kan ook helpen om te verduidelijken waar het precies over gaat. Het volgende
voorbeeld betreft een toelichting op de vraag zelf en geeft bovendien aan waar men
informatie kan vinden om de situatie goed te beoordelen.
Onderwerp
Er worden gevaarlijke stoffen
gebruikt.

Toelichting
Op de verpakking van gevaarlijke stoffen staat een
etiket met een gevarensymbool. Sommige
schoonmaakmiddelen vallen hier ook onder. Bij twijfel
kan de leverancier om productinformatie worden
gevraagd. Arbodeskundigen kunnen u ook op weg
helpen.

4c. Branche specifieke toelichting op het onderwerp
Het is mogelijk dat er branche specifieke afspraken zijn gemaakt over de onderwerpen. Deze
zijn vaak opgenomen in een arbocatalogus of in een CAO. Als er branche specifieke
toelichtingen zijn, dan moeten deze worden opgenomen.
4d. Juridische toelichting
Tot slot kunt u een toelichting geven die is gebaseerd op wet- en regelgeving. U kunt
bijvoorbeeld de wettekst uit de Arbeidsomstandighedenwet opnemen met betrekking tot
bedrijfshulpverlening. Het invullen van een juridische toelichting is niet altijd noodzakelijk,
maar kan soms later alsnog van belang worden. De essentie is dat de RI&E wordt gemaakt op
basis van de juiste onderwerpen die bovendien de laatste stand van de wetenschap
weergegeven. Op het moment dat er wijzigingen optreden in wet- en regelgeving, gaat het er
om dat de onderwerpen zo snel mogelijk gewijzigd worden.

