
Bijlage. RISICO-INVENTARISATIE ALLEEN WERKEN 

 

Stap 1: Een RI&E “alleen werken” is de eerste stap in het beoordelen van de werkzaamheden en het 

gericht plannen en nemen van maatregelen. 

 Bij de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet specifiek aandacht worden 

geschonken aan de risico’s die alleen werkenden lopen bij het uitoefenen van hun beroep. 

 Situaties waarin door werknemers alleen wordt gewerkt, moeten benoemd worden in een (RI&E). 

 De werkgever moet in kaart brengen wie alleen werken, waar en wanneer. 

 Maak indien nodig een gedetailleerde taakrisicoanalyse van specifieke werkzaamheden. 

 Stel vast wat er nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de risico’s van alleen werken te 

beheersen. 

 Het is van belang niet alleen naar voor de hand liggende functies te kijken, maar ook naar 

werknemers die in besloten ruimten werken. Of naar situaties waarin wordt gewerkt met 

gevaarlijke stoffen of perslucht. 

 Er moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om deze risico’s te elimineren, of 

maatregelen die de risico’s in ieder geval zo veel mogelijk te beperken.  

 De maatregelen dienen in beginsel aan de bron te worden getroffen.  

 De voorzieningen dienen er op te zijn ingericht dat alle ongewilde gebeurtenissen, waarbij de 

veiligheid en de gezondheid van de werknemers in gevaar komt, zoveel mogelijk worden 

vermeden of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden beperkt. 

 

Stap 2: Deel de alleen werkzaamheden in risiconiveaus op basis van de RI&E en neem de bijhorende 

maatregelen.  

 

Risiconiveau Werkzaamheden  Maatregelen 

1. Ongevaarlijk  Administratief werk. 

 Visuele controle  

 Microscoop werk. 

 Handmatig werk (zonder 

apparatuur/hulpmiddelen). 

Geen extra maatregelen nodig 

2. Beperkt gevaar 

aanwezig 

 Gebruik elektrische apparatuur. 

 Onderhoudswerk 

 Gebruik maken van mobiele telefoon 

met kennis van het alarmnummer. 

 Regelmatig telefonisch melden bij een 

alarmcentrale. 

 Collega’s weten wanneer ze in actie 

moeten komen met een instructie wat 

te doen. 

 Afspraken maken met het thuisfront. 

3. Direct gevaar 

aanwezig 

 Spuitwerkzaamheden. 

 Gevaarlijke werktuigen. 

 Werken met gevaarlijke stoffen. 

 Het dragen van een persoons 

bewakingssysteem dat reageert als 

persoon in een horizontale stand 

belandt. 

4. Acuut 

bedreigend. 

 Gebruik gevaarlijke apparatuur. 

 Gebruik extreem toxische 

stoffen, acuut bedwelmende 

stoffen, verstikkende gassen. 

 Werken in besloten ruimtes. 

 Werken in vriesruimtes. 

 

 Alleen werken niet toegestaan 

 


