
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan van Aanpak 
Dynamische RI&E 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wim Bakker 



 

2 van 68 



 

3 van 68 

 
 
 

Dynamische RI&E 
 

Plan van Aanpak Implementatie 
 
 
 

Wim Bakker 
Warffum 

Augustus 2014 
 

www.frieslandcampina.com 



 

4 van 68 

 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het adviesrapport over een uitgevoerd project om te komen tot een plan van 
aanpak voor de implementatie van een dynamische RI&E. 
 
Het project is uitgevoerd in het kader van het afstuderen aan de Hogere Veiligheidskunde 
Opleiding (HVO) van Copla Opleiding en Training. De opleiding ben ik in januari 2013 
gestart. Ik kijk met tevredenheid terug. 
 
Nog voordat ik de MVK-opleiding zou afronden deed zich de mogelijkheid al voor om de 
HVK-opleiding in Appingedam te volgen. Voor mij een thuiswedstrijd en de gewenste 
aanvulling op de post-HBO opleiding Arbeidshygiëne die door mij in 2009 werd afgerond. 
 
De overstap naar arbeidsveiligheid werd door mij dus al eerder gemaakt. Op mijn eerste 
curriculum vitae zegge medio 1999 was al vermeld dat ik ‘iets met Arbo deed’. Het vakgebied 
heeft me ‘gepakt’ en niet meer losgelaten.  
 
Sinds 2011 ben ik werkzaam als Safety-officer op twee kaasproductielocaties van de BG 
Cheese Butter en Milkpowder: FC Cheese Bedum en FC Cheese Gerkeslooster. 
 
Een jaar lang heb ik me volledig mogen focussen op de locatie Gerkesklooster, vooral om de 
veiligheidsprestaties, waaronder het aantal verzuimongevallen (LTA’s) te verbeteren. 
Op 1 mei jl. eindigde deze mooie en leerzame periode. Gerkesklooster is weer ‘on track’. 
Op dit moment mag ik me weer voor de volle 100% inzetten voor locatie FC Cheese Bedum. 
 
Bij mijn terugkeer in Bedum merkte ik al snel dat een aantal zaken stil waren komen te 
liggen, waaronder ook het proces rondom de RI&E. Voor mij een uitgelezen moment om nu 
‘de koe bij de hoorns te vatten’, het risicomanagementproces nog eens goed te analyseren 
en het weer nieuw leven in te blazen! 
 
Dit rapport is geschreven voor het (locatie)management en medewerkers van FC Cheese 
Bedum en mijn ‘sponsoren’ binnen de SHE-afdeling van de BG Cheese, Butter & 
Milkpowder. 
 
Mijn dank gaat uit naar de mensen die een bijdrage hebben geleverd tijdens het uitvoeren 
van het project, het onderzoek en het opstellen van dit rapport. Speciale dank gaat uit naar 
collega’s binnen de BG en in het bijzonder binnen de locaties FC Cheese Bedum en FC 
Cheese Gerkesklooster. 
 
Medewerkers van Copla Opleiding en Training en NIVI opleidingscentrum bedank ik voor de 
goede zorg en de geboden service tijdens de opleidingsperiode. 
 
Tenslotte, ‘last but not least’, bedank ik mijn HVK-studiegenoten (locatie Appingedam) voor 
een interessante leergang op niveau, nuttige feedback, intervisie en een verdergaande blik 
op het veiligheidskundige werkveld. De bijeenkomsten waren meer dan nuttig en zullen door 
mij nog worden gemist  …. We houden contact! 
 
 
 
Wim Bakker 
Warffum, augustus 2014 
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‘We hebben jarenlang aangemoedigd om snel te werken. Maar dat is niet de juiste volgorde; eerst 
veilig, dan pas snel en efficiënt’ 

 
‘Waar het gaat om veiligheid zijn we een lerende organisatie. 

Wij moeten nog veel aftasten met elkaar hoe we veiligheid hoger op de agenda krijgen en hoe we met 
elkaar ervoor zorgen dat we veiliger gaan werken’. 

 
‘Ik hoop dat we met elkaar zo ver zijn dat we niet alleen maar het gevoel hebben dat het moet, maar 

dat we willen’ 
 

Dhr. T. Verhoeven, Director Operations BG Cheese Butter & Milkpowder 
(november 2013) 
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Samenvatting 
 
Dit rapport behandelt een plan van aanpak voor de implementatie van een dynamische RI&E 
binnen FrieslandCampina Cheese Bedum. Het doel van implementatie is risicobeheersing op 
een 'natuurlijke' manier te verankeren in de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij ongevallen, 
schades en risico’s structureel worden voorkomen.  
 
Het idee achter de dynamische RI&E is dat het mee ontwikkelt met het veiligheidsniveau en 
op ieder gewenst moment een beeld geeft van actuele risico’s en de mate van beheersing 
daarvan. Het RI&E-proces heeft hierbij ook het karakter van een ‘normaal’ en dynamisch 
bedrijfsproces. 
 
De vraag vooraf (de probleemstelling) is als volgt geformuleerd: 
Op welke wijze kan binnen FrieslandCampina Cheese Bedum een dynamische RI&E worden 
geïmplementeerd, waarbij het inventariseren en evalueren van risico’s het karakter krijgt van 
een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces. 
 
De achtereenvolgende hoofdstukken gaan in op; 

 de huidige context, waaronder het veiligheidsprogramma van FrieslandCampina; 

 de gekozen werkwijze van onderzoek en resultaten, 

 de beoordeling van de situatie vergeleken met kenmerken eisen en goede praktijken 
ten aanzien van een dynamische RI&E, 

 een aantal conclusies; verwerkt in een plan van aanpak voor implementatie, 
aangevuld met aanbevelingen voor een vervolgaanpak. 

 
Een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn: 

 niet aan alle wettelijke RI&E-verplichtingen wordt voldaan. 

 de RI&E schiet tekort om te kunnen spreken van een dynamische RI&E, 

 het huidige RI&E-proces belemmert daardoor mogelijk het doorgroeien naar een 
volgende ontwikkelingsfase (proactief). 

 voor een succesvolle implementatie van een dynamische RI&E is het van belang een 
stappenplan te volgen, waarbij het de bedoeling is dit om te bouwen tot een continu 
verbeterproces (Plan-Do-Check-Act-cyclus), waarbij 

 wel moeten een aantal stappen van het Plan van Aanpak nog een invulling krijgen. 
Hiervoor zijn aanbevelingen gedaan. 

 
Een belangrijk advies is het eigenaarschap, het nadenken en dialoog met betrekking tot de 
RI&E te stimuleren door de RI&E een lijnverantwoordelijkheid te maken. 
 
Belangrijk is hierbij aandacht te hebben voor het ontwerp van regelkringen en het volledig 
doorlopen van de PDCA-cyclus. Na een incident of verandering (werkzaamheden, wet- en 
regelgeving, maatregel) moet automatisch en direct een actie volgen, gekoppeld aan de 
RI&E (regelkring op operationeel niveau). Alle risico’s zullen uiteindelijk onder controle 
worden gebracht en de dynamische RI&E blijft actueel. Na verloop van tijd ontwikkelt de 
RI&E zich als ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces (de dynamische RI&E!) 
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Verklarende woordenlijst 

 
 
AI-blad  Arbo-informatieblad 

 

Beleidsrisico’s  Risico’s waaraan medewerkers blootgesteld 
kunnen worden wanneer er bepaalde beleids-
onderwerpen niet geregeld zijn in de organisatie. 
 

Best-practise  Goede praktijk of werkwijze waarvan men veronderstelt 
dat deze in de eigen praktijk overgenomen kan worden 
 

BG  Afkorting voor Business Group (of divisie), in dit rapport 
divisie Cheese Butter en Milkpowder 
 

Direct risico  Risico’s waar een medewerker direct het gevolg van 
ondervindt. Het kan een oorzaak zijn van een 
ongeval/incident. Hierbij kan gedacht worden aan 
beknellingsgevaar, valgevaar, ongevallen door het 
verkeerd bedienen van arbeidsmiddelen, aanrijdgevaar. 
 

Eigenaarschap  Motivatie of verantwoordelijkheidsgevoel om een 
specifieke bijdrage te leveren ten aanzien van een 
(gemeenschappelijk) doel. 
 

FC  Afkorting voor FrieslandCampina 
 

Indirect risico  Risico’s waar een medewerker niet direct het gevolg 
van ondervindt. Het gaat om risico’s waarbij men 
mogelijk ziek wordt. Hierbij kan gedacht worden aan 
blootstelling aan geluid, lasrook, fysieke belasting, 
gevaarlijke stoffen, fysische factoren. 
 

KPI  Key Performance Indicator, prestatie-indicator 
 

LMRA  Laatste Minuut Risico Analyse 
 

OC  Afkorting voor Onderdeels-commissie, de lokale 
personeelsvertegenwoordiging. 
 

PDCA-cirkel  Regelkring; Plan Do Check Act – verbetercyclus 
 

Fine & Kinney  Wegings-, of  rankingmethode voor het wegen van 
(arbeids)risico’s 
 

Regelkring  PDCA-cirkel (Deming); regelkring procesbesturing 
 

RI&E  Risico inventarisatie en Evaluatie 
 

SHE  Safety, Health & Environment (Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu 
 

TRA  Taak Risico Analyse 
 

WCOM  World Class Operations Management 
 

WCOM-stuurgroep  Team van pilaarleiders, locatiemanagementteam 
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1 Inleiding 
 
De cultuur verandert binnen FrieslandCampina, waarbij een focus op efficiency van de 
productie verschuift naar een cultuur waarin ‘safety’ top prioriteit is. Veiligheid is momenteel 
één van de belangrijkste onderwerpen in de dagelijkse bedrijfsvoering. De directe aanleiding 
is een aantal zeer ernstige incidenten, waaronder ook enkele met dodelijke afloop. 
 
Binnen de BG Cheese Butter & Milkpowder is in 2011 gestart met het uitrollen van een 
organisatie-breed Safety Awareness programma. Er is een focus gelegd op cultuur en 
gedrag. Het credo is sindsdien: ‘We werken veilig, of we werken niet! 
 
Elk jaar worden BG-prioriteiten vastgesteld en opgenomen in het ‘Safety programma’. 
Van locaties wordt opvolging verwacht en een bijdrage in het ontwikkelen van 
veiligheidsstandaarden of zogenoemde ‘best-practices’. De BG streeft naar standaardisatie. 
 
Een vast onderwerp in het Safetyprogramma is de RI&E, een methode waarmee periodiek, 
op een gestructureerde wijze een organisatie wordt doorgelicht op risico’s voor veiligheid en 
gezondheid. Gelet wordt op aanwezige gevaren en gevaarsbronnen en of deze tot risico’s 
kunnen leiden. Voor 2014 heeft de BG een doel gesteld een ‘best-practise’ te ontwikkelen 
voor een dynamische RI&E die beschikbaar komt voor locaties binnen de BG. 
 
Het idee achter de dynamische RI&E is dat het continu mee ontwikkelt met het veiligheids-
niveau van de organisatie. Het geeft op ieder gewenst moment een beeld van actuele risico’s 
en de mate van beheersing daarvan. Het proces van inventariseren en evalueren van risico’s 
heeft hierbij het karakter van een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces. 
 
Bij het uitvoeren van een RI&E moet rekening gehouden worden met de cultuurfase van het 
bedrijf. Het bepaalt in sterke mate de aanpak van de RI&E. Een dynamische RI&E kan 
helpen om naar een hogere trede op de cultuurladder te komen omdat blijkt dat de cultuur, 
door het uitvoeren van de RI&E, in zekere mate beïnvloedbaar is. 
 
FrieslandCampina ambieert een proactieve veiligheidscultuur. Een cultuur waarin het 
initiatief voor het verbeteren van veiligheid en het primaire proces bij alle medewerkers ligt. 
Proactieve organisaties hechten veel waarde aan een op preventie gerichte RI&E (AI-61). 
 

  
 
Figuur 1.1. Ambitieniveau FrieslandCampina (cultuurladder) 
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In bijlage 1 is achtergrondinformatie opgenomen die de context verder toelicht. 
 

1.1 Aanleiding 
De locatie FrieslandCampina Cheese Bedum wil de dynamische RI&E implementeren om de 
volgende redenen: 

 Invulling doelstelling BG; ontwikkelen best-practise voor een dynamische RI&E, 

 Voldoen aan wettelijke eisen, BG-doelstellingen en interne (FrieslandCampina) eisen, 

 Verbetering prestaties risicomanagementcyclus (PDCA), 

 Voldoen aan de FrieslandCampina ambitie: doorgroeien naar het proactieve niveau, 

 Voorkomen van ongevallen in incidenten. 
 

1.2 Probleemstelling 
De probleemstelling is als volgt geformuleerd: 
Op welke wijze kan binnen FrieslandCampina Cheese Bedum een dynamische RI&E worden 
geïmplementeerd, waarbij het inventariseren en evalueren van risico’s het karakter krijgt van 
een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces. 
 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling die uit de probleemstelling volgt is als volgt geformuleerd: 
Het vaststellen van een plan van aanpak voor de implementatie van een dynamische RI&E, 
met daarin beschreven de te volgen stappen, richtlijnen en goede praktijken om de 
dynamische RI&E op een passende wijze in te voeren. 
 
Het doel van het implementeren is risicobeheersing op een 'natuurlijke' manier verankeren in 
de dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij uiteindelijk verliezen zoals ongevallen, schades, risico’s 
structureel kunnen worden voorkomen. 
 

1.4 Wijze van onderzoek 

Om de benodigde informatie te verzamelen is gekozen voor een uitgebreide literatuurstudie, 
gecombineerd met een werkplekonderzoek. In hoofdstuk 2 wordt dit verder toegelicht. 
 

1.5 Beperkingen 
Het project heeft zich gericht op de initiële RI&E van FC Cheese Bedum. De uitkomsten zijn 
hierop gebaseerd. Wel kunnen de aanbevelingen (hoofdstuk 5) nuttig zijn voor andere 
productie-, of verpakkingslocaties binnen de BG. Dit zijn de locaties die een soortgelijke 
werkwijze hanteren op dit moment, zoals locatie FC Cheese Gerkesklooster. 
 

1.6 Opbouw rapport 
Het rapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Het hierop volgende hoofdstuk beschrijft de 
methoden van onderzoek. Het derde hoofdstuk bevat de resultaten. In hoofdstuk 4 zijn de 
conclusies verwerkt. In het vijfde en laatste hoofdstuk worden de aanbevelingen gedaan voor 
het plan van aanpak voor de implementatie van de dynamische RI&E. 
 



Plan van Aanpak implementatie Dynamische RI&E 

11 van 68 

2 Methode 
 
Om te komen tot een plan van aanpak én advies is gestart met een literatuuronderzoek met 
daarop volgend activiteiten in het kader van werkplekonderzoek.  
Een toelichting op het ‘hoe’ en ‘waarom’ wordt in dit hoofdstuk gegeven.  
 

2.1 Literatuuronderzoek 

2.1.1 Wet-, en regelgeving 

Het doel van de studie op wet-, en regelgeving is in eerste plaats het vaststellen van wat de 
wetgever met de RI&E beoogd. Daarnaast moet worden vastgesteld wat de kenmerken zijn 
van een (volledige) RI&E. 
 
De studie op actuele wet-, en regelgeving is vooral uitgevoerd om de eisen ten aanzien van 
de RI&E, op wettelijke basis, vast te stellen. Er is beoordeeld of er in de huidige situatie 
wettelijk verplichte onderdelen missen (non-compliance). Een reden is dat FrieslandCampina 
te allen tijde wil voldoen aan wettelijke eisen, waaronder eisen vanuit Arbowetgeving. 
Wanneer niet aan wettelijke eisen wordt voldaan hebben correctiemaatregelen prioriteit. 
 
Op inhoud zijn geraadpleegd de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de relevante 
Arbocatalogi1. Op de relevante Arbocatalogi wordt in bijlage 2 een korte toelichting gegeven. 
 
De Arbowet, vermeld in artikel 5 ‘Inventarisatie en evaluatie van risico’s’ de algemene 
verplichtingen die gelden. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is bepaald dat 
voor een aantal onderwerpen een nader omschreven (verdiepende) RI&E-verplichting 
noodzakelijk is (H7 Arbobesluit). In de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) zijn 
aanvullende regels gesteld ten aanzien van procedures voor het systematisch identificeren 
van ongewenste gebeurtenissen en evaluaties van de risico’s van zware ongevallen. 
Ook regelt de Arboregeling het toetsen van de RI&E op volledigheid en betrouwbaarheid en 
het gebruiken van huidige inzichten. 
 
Arbo informatiebladen met relevantie zijn ook bestudeerd op paragrafen met een uitleg van 
wet-, en regelgeving. Geraadpleegd zijn de bladen AI-01, AI-45 en AI-61 (zie voor titels de 
literatuurlijst). 
 

2.1.2 Managementsysteem-eisen FrieslandCampina 

Een beoordeling op het managementsysteem en de eisen die het stelt aan de RI&E is 
uitgevoerd in vorm van een audit. In de beoordeling is gekeken naar wat FrieslandCampina 
tot nu toe heeft gedaan met betrekking tot de RI&E, en welke eisen het stelt aan het (lokale) 
RI&E-proces; het proces van het inventariseren en evalueren van risico’s. 
 
Centraal in de systeembeoordeling staat de RI&E van FrieslandCampina Cheese Bedum. 
De RI&E is een Excel-database wat in 2011 als standaard is verheven binnen de BG. 
Als wegingsmethode voor de risico evaluatie wordt hierin Fine & Kinney gebruikt. 
Een afbeelding van het blanco RI&E-format en Fine & Kinney is opgenomen in bijlage 3. 
 

                                                
1 Geraadpleegd zijn: Arbocatalogus Zuivel (www.zuivel.dearbocatalogus.nl) en de Arbocatalogus 
  Kaaspakhuisbedrijven (www.werkenkaas.nl) 
 

http://www.zuivel.dearbocatalogus.nl/
http://www.werkenkaas.nl/
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Het invullen van de RI&E Excel-database is in 2011 uitgevoerd door de lokale personeels-
vertegenwoordiging (OC) in samenwerking met de SHE-deskundige, van de BG-afdeling QA 
& SHE (hoofdkantoor). Het document is afgestemd met de SHE-medewerker van de locatie.  
 
Voor een beoordeling van managementsysteem-eisen en de invulling ervan in de praktijk, is 
een audittool (de FoQus-SHE audittool) toegepast. De tool is gebaseerd op de normen 
OHSAS 18001, ISO-14001, FrieslandCampina standaarden en bevat een score-systeem 
gebaseerd op cultuuraspecten uit het Hearts & Minds-programma. 
 
De systeemeisen zijn in de tool gekoppeld aan vier niveaus (reactief, organisatorisch, 
proactief en generatief). Door FrieslandCampina zijn de ze als volgt omschreven: 
 

Niveau 1 (reactief): Het SHE systeem is in ontwikkeling en voornamelijk gericht op het oplossen 
van knelpunten. Het SHE beleid is ad-hoc. Er wordt wel voldaan aan primaire wettelijke 
verplichtingen. 

Niveau 2 (organisatorisch): Er bestaat een SHE systeem dat op papier voldoet aan de primaire 
eisen van ISO 14001, OHSAS 18001 en FoQus. Verbetering vindt plaats en concrete acties zijn in 
uitvoering. SHE acties worden nog veel door SHE professionals uitgevoerd. 

Niveau 3 (proactief): Het SHE systeem functioneert goed en heeft een prominente plaats in de 
bedrijfsvoering. Acties gaan verder dan de wettelijke eisen en zijn gebaseerd op continue 
verbetering. SHE verantwoordelijkheid ligt in de lijnorganisatie. 

Niveau 4 (generatief): Het SHE systeem is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, 
functioneert volledig en SHE heeft eerste prioriteit. Het beleid is gebaseerd op een duidelijke 
strategie en visie en is gericht op preventie. 

 
Figuur 2.1. Omschrijving FoQus-SHE ontwikkelingsniveaus cultuur ( FrieslandCampina) 

 
In de beoordeling zijn registraties meegenomen. Geraadpleegd zijn incidentenrapporten 
(meldingen ongevallen en gevaarlijke situaties) en verslagen van inspecties, observaties, 
audits en uitgewerkte risicobeoordelingen. Er is gelet op prestaties en gedrag als het gaat 
om het doorlopen van verbetercycli (PDCA, Plan Do Check Act) 
 
Naast een check op de RI&E en managementsysteem-eisen is het doel van de audit een 
indruk te krijgen van de huidige ontwikkelfase van de organisatie en een beeld van de 
samenhang tussen de RI&E, het managementsysteem en ontwikkelfase (veiligheidscultuur).  
 
De uitkomsten zijn input voor de managementreview. Deze management-activiteit is binnen 
het project een onderdeel van het werkplekonderzoek (zie paragraaf 2.2.1). 
 

2.1.3 Vakliteratuur dynamische RI&E 

Een studie op vakliteratuur en artikelen is uitgevoerd met als doel het vinden van informatie 
over de dynamische RI&E. Er is gelet op de kenmerken, inhoudelijke eisen en richtlijnen voor 
de implementatie en gebruik. Het doel is ook het vaststellen van goede praktijken. 
 
Er is gekeken welke stappen FrieslandCampina zou moeten nemen om een dynamische 
RI&E te implementeren. Er is gelet op beschikbare tools, werkwijzen of stappenplannen die 
geschikt zijn als leidraad. Dit vormt dan tot een plan van aanpak voor implementatie of het 
omzetten van de huidige RI&E naar een (meer) dynamische RI&E. 
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2.2 Werkplekonderzoek 
 
Naast een beoordeling op ‘het papier’, zijn werkplekken bezocht met de RI&E en de audittool 
‘in de hand’. Met deze documenten zijn werkplekinspecties en observaties uitgevoerd. 
 
Het doel van de inspecties is een beeld te krijgen van de volledigheid van de RI&E. 
Simpelweg door te kijken naar de activiteiten die plaatsvinden, de arbeidsmiddelen die 
worden gebruikt en de functies of medewerkers die de aanwezige arbeidsmiddelen 
bedienen. Dit is vergeleken met de inventarisatie uit de RI&E. 
 
Het doel van de observaties is inzicht te krijgen in de bekendheid van de RI&E onder 
medewerkers en (direct) leidinggevenden. Ook zijn de observatiegesprekken bedoeld om 
een beeld te krijgen in hoe medewerkers veiligheid beleven en omgaan met risico’s tijdens 
het uitvoeren van werkzaamheden. In de gesprekken is vooral gesproken over: 

 gevaren en risico’s bij standaard en bij onvoorziene werkzaamheden (storingen) 

 het omgaan met risicovolle taken en onveilige situaties 

 het bewust of onbewust uitvoeren van onveilige handelingen, 

 het uitvoeren van risicobeoordelingen (TRA, LMRA, Fine en Kinney), 

 bekendheid met methodieken en uitgevoerde verdiepingen. 
 
Met medewerkers is bedacht welke mogelijke gevaarlijke situaties er kunnen ontstaan op de 
afdeling, bij bepaalde werkzaamheden. Dit is vergeleken met de inhoud van de RI&E. 
 

2.2.1 Managementreview 

Als onderdeel van werkplekonderzoek is een managementreview uitgevoerd. Het doel is een 
beoordeling te doen op de werking van het SHE-managementsysteem met een terugblik 
over een voorgaande periode. In het kader van het afstudeerproject ‘dynamische RI&E’ is 
een nadruk gelegd op de RI&E en de (huidige) veiligheidscultuur. Er is met het locatieteam 
(LT) gediscussieerd over de ontwikkelfase van de locatie en stappen voor verbetering. 
 
Een inhoudelijk dialoog is gevoerd aan de hand van (uitgeprinte) sheets, voor het proces 
‘praatplaatjes’ genoemd. Deze schetsen een beeld van de prestaties van de locatie als het 
gaat om het risicomanagement (RI&E) en voortgang in continu verbeteren. 
 
De inhoud van de sheets is gebaseerd op de gezamenlijke uitkomsten van de literatuurstudie 
het werkplekonderzoek (werkplekinspecties) en de gesprekken met medewerkers. 
 
Met de managementreview op deze wijze uitvoeren is geprobeerd het bewustzijn te 
vergroten bij het management en draagvlak te krijgen voor verbetervoorstellen betreffende 
de (dynamische) RI&E en hiermee samenhangende processen. Er is gesproken in termen 
van ‘waar staan we?’ ‘wat moeten de vervolgstappen zijn’ en ‘welke acties zetten we uit?’). 
 
Een selectie van sheets (‘praatplaatjes’) is ter verduidelijking opgenomen in bijlage 4. 
 

 
 
Figuur 2.2. Voorbereiding SHE-managementsysteem FrieslandCampina 
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3 Resultaten 
 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van wat er uit het onderzoek is gekomen. Er volgt een 
toelichting op de resultaten uit literatuur-, en werkplekonderzoek. 
 

3.1 Literatuuronderzoek 

3.1.1 Eisen wet-, en regelgeving 

Er is vastgesteld wat de wetgever met de RI&E beoogt, namelijk het bereiken dat in 
bedrijven op een structurele wijze aandacht wordt besteed aan arbeidsomstandigheden en 
dat planmatig aan verbeteringen wordt gewerkt. 
 
Kenmerkend voor de RI&E is dat het een overzicht bevat van aanwezige risico’s en een plan 
van aanpak. Als het nodig is voor een juiste beoordeling van het risico, zal een verdiepend 
onderzoek moeten worden uitgevoerd. 
 
Het evalueren gaat over het beoordelen van de ernst en omvang van de risico’s. In AI-blad 1 
wordt beschreven dat met evalueren gedoeld wordt op het vergelijken met wetgeving, 
normen en vakinhoudelijke richtlijnen en het bepalen van het relatieve belang van 
geconstateerde risico’s. Hiervoor zijn meerdere methoden te gebruiken, waaronder een 
gebruikelijke methode als die van Fine en Kinney. 
 
Een (dynamische) RI&E zal binnen de wettelijke kaders moeten passen. Het betekent onder 
andere dat deze een vorm moet hebben waarop de medezeggenschap instemming kan 
uitoefenen, toetsbaar moet zijn en qua opzet gericht moeten zijn op risicobeheersing. 
 
Uit de literatuurstudie op wet-, en regelgeving blijkt dat FrieslandCampina Cheese Bedum 
een aantal RI&E-verplichtingen onvoldoende heeft ingevuld. Volgens de Arbowet is de RI&E 
onvolledig omdat bepaalde verdiepende RI&E’s niet zijn uitgevoerd of niet zijn opgenomen in 
de RI&E (of Plan van Aanpak). 
 
De RI&E is inhoudelijk niet getoetst door een gecertificeerd kerndeskundige. Een laatste 
toetsing zou meer dan 5 jaar geleden plaatsgevonden hebben. De frequentie van toetsing is 
niet vastgesteld (beleid niet vastgelegd). Eens in de drie jaar was gebruikelijk. Op basis van 
de opzet en inhoud is het de vraag of de RI&E toetsbaar is en of het een toetsing doorstaat. 
Het blijkt dat de beleidsrisico’s onvoldoende zijn beschreven in de RI&E. 
 
De frequentie van actualiseren staat niet vast. Het is een ad hoc activiteit die door de SHE-
medewerker wordt uitgevoerd. De RI&E wordt bij wijzigingen niet direct bijgewerkt. Vanuit 
Arbowet bezien is dit aan te merken als een wettelijke overtreding; mogelijke gevaren en 
risico’s worden niet onderkend, blijven onbenoemd en worden niet aangepakt. 
 
Een overzicht van beoordelingspunten op wet-, en regelgeving is opgenomen in bijlage 5. 
Het is gebaseerd op een 10-tal RI&E-eisen. 
 

3.1.1 Eisen managementsysteem FoQus-SHE 

De interne managementsysteem-eisen die worden gesteld aan de (dynamische) RI&E 
komen voort uit twee verschillende systemen: 

 FoQus-SHE managementsysteem van FrieslandCampina en, 

 het WCOM-managementsysteem. 
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Het FoQus-SHE managementsysteem is dé norm. De eisen zijn op OHSAS 18001 en ISO-
14001-normen gebaseerd en gekoppeld aan FrieslandCampina standaarden of policies. 
Deze worden FoQus-SHE standaarden genoemd. 
De policy, de S001 ‘Management of Labour Safety Risk Analysis’, van de afdeling Corporate 
Public & Quality Affairs  gaat specifiek over de RI&E. 
 
Het managementsysteem van FC Cheese Bedum is gebaseerd op het FoQus-SHE 
managementsysteem. Het bestaat op dit moment uit verschillende procedures en instructies, 
zowel corporate, BG-, als ook locatie-procedures. In de onderstaande afbeelding (figuur 3.1) 
is het FoQus-SHE managementsysteem gevisualiseerd. 
 

 
 
Figuur 3.1. SHE-managementsysteem FrieslandCampina 

 
WCOM is een LEAN-methode, een continu verbeterprogramma die binnen 
FrieslandCampina wordt gevolgd. De afkorting WCOM staat voor World Class Operations 
Management. Het systeem is ontwikkeld om op een gestructureerde manier de prestaties 
van een bedrijf te verbeteren. Hiervoor moeten prestatiemetingen uitgevoerd worden op 
resultaten. Dit gebeurt aan de hand van prestatie-indicatoren; meetbare eenheden die een 
aanwijzing geven, veelal in relatie tot een vastgestelde norm. FrieslandCampina heeft 
WCOM omarmd als ‘The Way we Work’. 
 
Met de integratie van de managementsystemen FoQus-SHE en WCOM Safety is in 2013 
een verband gelegd waarbij FoQus-SHE de veiligheidscultuur meet op verschillende 
aspecten (‘wat is de status van het bedrijf’) en de Safety Pilaar werkt aan ‘hoe te verbeteren’. 
 
Een FoQus-SHE audit kijkt naar het proces van veiligheid, de Safety Pilaar audit kijkt naar 
het verbeterproces betreffende veiligheid; een cultuur van continu verbeteren. 
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Alles wat op het gebied van WCOM gebeurd valt onder een pilaarstructuur. Elke pilaar heeft 
zijn eigen onderwerp waarbinnen de problematiek van het onderwerp wordt aangepakt.  
 
Kenmerkend hierbij is het toepassen van stappenplannen, zogenoemde ‘routes’ door 
verbeterteams. Voor het werken aan veiligheid is een Safety Pilaar ingesteld op de locatie 
die de routes volgt. WCOM-Safety eisen met betrekking tot RI&E zijn te vinden in de Safety 
pilaarroute. In bijlage 6 is de pilaarroute opgenomen en is de WCOM praktijk geschetst. 
 

 
 
Figuur 3.2. WCOM-managementsysteem, pilarenstructuur 

 
Wat FrieslandCampina tot nu toe heeft gedaan op het gebied van de RI&E en het omgaan 
met risico’s voldoet overall aan het organisatorische niveau, niveau 2 op de cultuurladder. 
Er is een systeem dat op papier voldoet. Dit blijkt uit de beoordeling (audit) en het 
werkplekonderzoek. 
 
FrieslandCampina Cheese Bedum laat in de afgelopen periode (2013-2014) geen duidelijke 
groei zien in resultaten. Er is sprake van gelijkblijvend resultaat in de afgelopen twee jaren. 
Op enkele onderdelen (WCOM) is er zelfs sprake van een lichte terugval. Verbeteringen 
vinden plaats, concrete acties zijn in uitvoering maar leveren geen winst op in auditresultaat. 
 
De PDCA-cyclus wordt moeizaam doorlopen. Er is geen gedefinieerd proces voor formele en 
regelmatige beoordelingen van het managementsysteem (inclusief de RI&E) en het 
realiseren van doelstellingen. Er zijn geen KPI’s gekoppeld aan de RI&E en/of het plan van 
aanpak. Bij relevante wijzigingen worden bijvoorbeeld niet automatisch risicoanalyses 
gemaakt. Het managementsysteem groeit niet mee met de RI&E (en andersom). 
 
Het management ziet een oorzaak in de grote druk om te veranderen, vooral door 
ontwikkelingen in de markt, en veranderingen binnen FrieslandCampina als organisatie. Ook 
wordt het toegerekend aan de veranderingen binnen de eigen locatie, waaronder personele 
veranderingen, onder andere binnen het locatieteam zelf (ook een uitkomst van de 
managementreview). 
 
Zwaarwegend is dat SHE acties en risicobeoordelingen niet in de lijnorganisatie maar door 
SHE worden uitgevoerd. Een volgende stap moet volgens de systeemeisen (FoQus-SHE en 
WCOM), het betrekken van de lijnorganisatie, de medewerkers zijn. Een concrete volgende 
stap is om de RI&E (WCOM benoemd hiervoor Fine & Kinney) naar de lijn, de medewerkers 
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te brengen, waardoor ook bewustzijn toeneemt. De SHE medewerker zou, volgens de eisen, 
alleen ingeschakeld moeten worden voor specialistisch advies. Zover is het nu nog niet. 
 
Een weergave van de managementsysteem-beoordeling is opgenomen in bijlage 7. 
De ingevulde beoordelingslijsten zijn aan de bijlage toegevoegd. 
 

3.1.2 Eisen en kenmerken dynamische RI&E 

De RI&E is een dynamische regelkring als de afstemming op andere regelkringen optimaal 
én flexibel is. Het gaat hierbij om regelkringen op het lagere operationele niveau (‘inspectie, 
uitvoering’) en de regelkringen op het hogere strategisch niveau (‘beleid, management-
systeem, managementreview’). De regelkringen op de lagere niveaus vormen de input voor 
die op de hogere niveaus. Omgekeerd geld ook, dat de regelkringen op hogere niveaus de 
uitgangspunten leveren voor de regelkringen op lagere niveaus. 
 
Het goed functioneren van ‘het geheel’ aan regelkringen vraagt om een uitgekiend ontwerp, 
samenhang en communicatie tussen de niveaus. De organisatie zal hierin keuzes (moeten) 
maken. 
 
Volgens het AI-blad 61 hangen de keuzes af van meerdere factoren. Belangrijke factoren zijn 
bijvoorbeeld de omvang en de complexiteit van de organisatie, de complexiteit van 
werkprocessen, de samenstelling van het personeel en de omstandigheden waarin een 
bedrijf verkeert. 
 
Voor een dynamische RI&E zullen de keuzes gericht moeten zijn op de rode draad: een 
natuurlijk proces in het omgaan met risico’s. Bij een dynamische regelkring is eenvoud wel 
het devies en krijgen vakmanschap en het delen van kennis en ervaring veel ruimte. 
 

 
 
Figuur 3.3. Regelkring Arbomanagementsysteem (OHSAS 18001) en plaats van de RI&E 

 
Een belangrijke uitkomst uit de literatuurstudie is dat er geen universeel recept bestaat voor 
het ontwerp van een dynamische RI&E en de wijze waarop de implementatie moet gaan 
plaatsvinden. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. 
 
In de verschillende artikelen over de dynamische RI&E zijn opvattingen gevonden over wat 
onder een dynamische RI&E wordt verstaan, wat ook de kenmerken zijn. Bijlage 8 is een 
weergave van ‘knipsels’ waaruit dit blijkt. 
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Goede praktijken of ‘best-practices’ worden genoemd in de artikelen. Een ervaring uit de 
praktijk is ook een valkuil; dat wordt aangenomen dat procedures die anderen hebben 
bedacht, ook bij de eigen organisatie zullen werken. De zogenoemde ‘best-practices’ worden 
overgenomen zonder te onderzoeken of het past bij de eigen organisatie. 
Vaak is er nog een ‘gebruiksaanwijzing’ of een specifiekere aanpak nodig om er winst van te 
hebben. Dit geld ook voor de dynamische RI&E. De werkwijze zal aan moeten sluiten bij de 
veiligheids-dynamiek van de organisatie. 
 
De literatuurstudie op vakinhoudelijke artikelen heeft wel geresulteerd in een bruikbare set 
van kenmerken, eisen en goede praktijken met betrekking tot de dynamische RI&E. 
Deze zijn beschreven in de onderstaande kaders: 
 

 
 
Figuur 3.4. Kenmerken dynamische RI&E 
 
 

 
 
Figuur 3.5. Eisen en goed praktijken dynamische RI&E 

 

Opsomming eisen of ‘goede praktijken’ Dynamisch RI&E 
 
Eis: 

1) moet binnen de kaders van de wet vallen 
2) een vorm hebben waarop de medezeggenschap instemming kan uitoefenen 
3) toetsbaar zijn 
4) gericht zijn op risicobeheersing 

 
‘Goede praktijk’: Dynamische RI&E zal 

1) het productieproces minimaal moeten belasten, 
2) aan moeten aansluiten bij de veiligheids-dynamiek op de werkvloer 
3) gericht moeten zijn op lijnverantwoordelijkheid, 
4) voortdurend een actueel risicobeeld geven, 
5) bestaande beheerssystemen moeten bevatten, 
6) vastgelegd moeten zijn in een database, 
7) te rapporteren zijn op verschillende organisatieniveaus (bedrijf, afdeling), 
8) risicotrends zichtbaar kunnen maken en daarmee 
9) sturing kunnen geven aan alle organisatieniveaus. 

 
 
 

Opsomming kenmerken Dynamische RI&E 
 

1) Eigenaarschap RI&E in lijn 
2) RI&E ontwikkeld continu mee met het veiligheidsniveau 
3) RI&E-proces krijgt karakter van een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces 
4) Regelkring waarbij de risicomanagementcyclus wordt doorlopen 
5) Doorontwikkeling risicomanagement waarin PDCA-cirkel te herkennen is 
6) Nadenken en dialoog over risico’s wordt op gang gebracht 
7) Geeft op ieder gewenst moment een beeld van actuele risico’s en de mate 

van beheersing daarvan 
8) RI&E geeft inzicht in verbeter-, en actiepunten 
9) ‘het managementsysteem ontwikkeld met de RI&E mee, structureert en borgt 

de dialoog en vormt daarmee een brug tussen de RI&E en een gewenste 
cultuurverandering’. 
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3.1.3 Stappenplan implementatie 

Om te komen tot een succesvolle implementatie van een dynamische RI&E is het belangrijk 
een stappenplan te volgen. De start is hierbij projectmatig, waarbij het de bedoeling is dit om 
te bouwen tot een continu verbeterproces. 
 
Volgens AI 61 bestaat de essentie van elk stappenplan voor het uitvoeren van een RI&E 
steeds uit een aantal basisstappen, te weten: 

 voorbereiding, 

 gevaren identificeren (gevaarbronnen en gevaarlijke situaties), 

 bepalen of die gevaren tot risico’s kunnen leiden, 

 grootte van de risico’s bepalen (de ‘evaluatie’), 

 verbetervoorstellen doen om risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, 

 een plan van aanpak maken met een prioritering van de voorgestelde maatregelen 
 
Een aantal stappenplannen die gevonden zijn, zijn opgenomen in bijlage 9. 
 
Omdat het voor de dynamische RI&E van belang is om de aanpak van de RI&E af te 
stemmen op de bestaande veiligheidscultuur is het stappenplan uit het Dossier Risico 
inventarisatie en Evaluatie (www.arbokennisnet.nl) verkozen als leidraad. 
In stap 2 ‘Ontwikkelingsfase bepalen’ van het stappenplan wordt hier rekening mee 
gehouden. In deze stap zit de beoordeling op de  ontwikkeling van de veiligheidscultuur, aan 
de hand van de cultuurladder. 
 
Het stappenplan bestaat uit veertien opeenvolgende stappen met een toelichting en zelfs 
suggesties per stap. Bijvoorbeeld om te besluiten in welke mate medewerkers betrokken 
worden bij het opstellen van de RI&E. 
 
Een aantal stappen blijkt, als uitkomst van het onderzoek, voor FC Cheese Bedum al 
ingevuld te zijn. Voor de implementatie van een dynamische RI&E is voor de overige 
stappen nog een passende invulling nodig. In hoofdstuk 4 (Conclusies) wordt dit aan de 
hand van status en het stappenplan uitgelegd. 
 

3.2 Werkplekonderzoek 
 
Het werkplekonderzoek (werplekinspecties, observaties en uitvoeren managementreview) is 
uitgevoerd met het beschikbaar komen van informatie uit de literatuurstudie en de check op 
uitvoering in de praktijk, van de RI&E en van het managementsystemen. Hiermee is 
vastgesteld hoe RI&E-processen lopen binnen FC Cheese Bedum. 
 
Een vergelijking met een aantal duidelijke kenmerken, eisen, richtlijnen of goede praktijken 
voor een dynamische RI&E,  laat nog aantal ‘gaps’ zien. Een toelichting op de figuren 3.4 en 
3.5 is opgenomen in bijlage 10. Voor het invullen van een plan van aanpak is dit van belang. 
Met de aandachtspunten moet  rekening worden gehouden. 
De aandachtspunten zijn: 
 
Eigenaarschap RI&E niet in lijn, niet gericht op lijnverantwoordelijkheid 
De lijnorganisatie is in de praktijk niet direct betrokken bij de RI&E. Lijnverantwoordelijken 
nemen niet deel aan het RI&E-proces voor wat betreft het inventariseren en evalueren van 
risico’s en zijn met de inhoud van de RI&E niet bekend. 
 
Van eigenaarschap op dit lijnniveau is geen sprake. De SHE-medewerker en de lokale 
personeelsvertegenwoordiging (OC) zijn ‘eigenaar’ en in de praktijk ook de ‘trekkers’. De 

http://www.arbokennisnet.nl/
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managementsysteem-eisen laten zien dat dit een volgende stap moet zijn. Opmerking: dit is 
gecommuniceerd in de managementreview. 
Beeld van risico’s, actualiteit en de mate van beheersing 
De RI&E geeft op dit moment een beeld van gevaren en risico’s en een beeld van 
voorgestelde verbeter-, en actiepunten. Het geschetste risicobeeld en de mate van 
beheersing in de huidige RI&E verschilt nog met het beeld wat medewerkers hebben. 
Bepaalde risicovolle taken worden gemist. 
 
Uit een inspectie van werkplekken, apparatuur en arbeidsmiddelen blijkt dat belangrijke 
onderdelen nog worden gemist in de RI&E. Niet alle objecten zijn beschreven. Specifieke 
gevaren en latente risico’s van bepaalde arbeidsmiddelen zijn niet genoemd. 
 
Beleidsrisico’s zijn niet gekoppeld aan de RI&E-database. De inventarisatie en evaluatie 
hiervan ontbreekt (uitkomst literatuurstudie: huidige RI&E, wetgeving). 
 
Nieuw geïntroduceerde risico’s die kunnen leiden tot ongevallen zijn mogelijk niet in beeld 
omdat wijzigingen niet automatisch worden meegenomen in de RI&E. Met als gevolg dat de 
nodige maatregelen achterwege blijven. 
 
Standaardprocedures, voorschriften en werkplekinstructies ontbreken voor risicovolle taken. 
De risicovolle taken zijn niet volledig geïnventariseerd. AI-blad 45 zegt hierover dat dan een 
TRA moet worden opgesteld om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. 
 
RI&E-proces als ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces 
Het RI&E-proces heeft niet het karakter van een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces. In 
de praktijk blijkt het voor de locatie lastig om de PDCA-cyclus volledig te doorlopen. De 
stappen 'Check' en de 'Act' van de regelkring blijven achter of zelfs achterwege. Het 
management onderschrijft dit (uitkomst managementreview). In de praktijk zien we dit terug 
bij regelkringen op operationeel niveau (‘inspectie’) en regelkringen op tactisch en 
strategisch niveau (managementsysteem, beleid). 
 
In de praktijk vindt het zelfstandig uitvoeren van een TRA in de lijnorganisatie niet plaats. Als 
gevolg hiervan zijn er ook maar weinig TRA’s opgesteld. De methodiek is intern bekend aan 
het raken. De SHE-medewerker wordt nu gevraagd dit te doen. Het ontbreekt de 
lijnorganisatie aan kennis wanneer deze methodiek toe te passen. LMRA (Laatste Minuut 
Risico Analyse) raakt bekend. Het is geen automatisme voor alle medewerkers het principe 
van ‘eerst denken, dan doen’ te hanteren. Risico’s worden dan niet onderkend of de 
medewerker blijft zich onbewust van de risico’s. 
 
De risk assessment-methodieken TRA en LMRA worden niet gelinkt aan de RI&E. Er is op 
dit moment geen samenhang tussen de methodieken RI&E, TRA en de LMRA zichtbaar. 
 
Koppeling informatie aan RI&E, database of managementsystemen 
Meldingen van incidenten (ongevallen en gevaarlijke situaties) of meldingen naar aanleiding 
van inspecties, observaties of wijzigingen van wet-, en regelgeving worden niet automatisch 
gekoppeld of opgenomen in de RI&E. Dit geld ook voor de maatregelen die getroffen zijn. 
Het gevolg hiervan is dat het managementsysteem niet mee ontwikkeld en andersom ook de 
RI&E zich niet door ontwikkeld. Resultaten van onderzoek van incidenten (ongevallen of 
onveilige situaties) worden niet standaard door vertaald naar risico’s in de RI&E. 
 
De gedragscomponent is onderbelicht in de RI&E. De RI&E heeft vooral aandacht voor de 
bekende technische en organisatorische aspecten. Het gedrag van medewerkers is een 
belangrijk aandachtsgebied. Uit registraties van observaties en eigen observaties blijkt dat 
daar nog een groot verbeterpotentieel aanwezig is. In de praktijk heeft dit aandacht, maar dit 
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onderwerp komt nog weinig aan bod in de RI&E. Technische en organisatorische knelpunten 
zijn in dat opzicht beter in kaart gebracht. 
Het managementsysteem structureert en borgt ook de dialoog nog onvoldoende om een 
brug tussen de RI&E en gewenste cultuurverandering (naar proactieve fase) te kunnen 
vormen. Wanneer het lukt om de informatie systematisch te koppelen ontstaat er een 
systeem waarbij wordt gewerkt aan het verbeteren van cultuur. 
 
Communicatie, rapportage binnen organisatieniveaus 
Communicatie over de RI&E ontbreekt, is onvoldoende. In de afgelopen periode is er over de 
RI&E niet of nauwelijks gerapporteerd, bijvoorbeeld over trends. Er vindt geen zichtbare 
terugkoppeling plaats van de status van RI&E-doelstellingen. Zo wordt er niet 
gecommuniceerd over doelstelling vanuit het BG-veiligheidsprogramma (‘hoeveel ‘RI&E-
punten met risicoscore > 270 zijn er opgelost of hoeveel punten > 200 zijn opgelost). 
 
Een KPI gekoppeld aan de RI&E of het Plan van Aanpak is niet vastgesteld. Dit is geen eis, 
maar wel een pré wil de locatie proactief zijn. Als gevolg hiervan wordt niet actief gestuurd. 
 
De interne communicatie beperkt zich in hoofdzaak tot de KPI’s over het aantal ongevallen. 
Dit zijn lagging KPI’s (ongevallen met en zonder verzuim) en (leading KPI’s aantal meldingen 
gevaarlijke situaties en aantal uitgevoerde observaties). Met andere woorden reactieve 
doelstellingen. 
 
Nadenken en dialoog over risico’s  
Het nadenken en dialoog over risico’s is op gang gebracht door het Safety Awareness 
Programma, gestart in 2012. Op dit moment wordt het ‘in de lucht gehouden’ door 
(geplande) observatierondes, teamactiviteiten onder de Safety Pilaar en het delen van 
incidenten binnen de BG en binnen de locatie en voorlichtingscampagnes. Een beperkt 
aantal medewerkers is hierin uitvoerend. Van ‘olievlekwerking’ is geen sprake. 
 
Observatierondes worden gelopen door locatieteamleden en staffunctionarissen waaronder 
de lokale SHE-medewerker. De resultaten van gedragsobservaties worden niet standaard 
door vertaald naar risico’s in de RI&E. 
 

 
Figuur 3.6: Observatierondes worden gelopen door locatieteamleden 
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4 Conclusies 
 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn meerdere conclusies te trekken. 
Deze zijn teruggebracht naar een aantal hoofdconclusies. Samen met de andere uitkomsten 
uit hoofdstuk 3 Resultaten, is een stappenplan voor implementatie bepaald. 
Dit plan is beschreven in de paragrafen 4.1 en 4.2. 
 
 
Compliance wet-, en regelgeving 
Een belangrijke conclusie is dat de huidige invulling van de RI&E op wet-, en regelgeving 
onvoldoende is. Compliance met wet-, en regelgeving is niet geborgd. De RI&E is niet 
getoetst door een gecertificeerd kerndeskundige, mist noodzakelijke verdiepingen (onder 
andere beleidsrisico’s) en de nodige actualiteit. Op kort termijn zijn acties noodzakelijk ter 
verbetering. 
 
RI&E-proces, lijnverantwoordelijkheid, eigenaarschap 
Er wordt nog niet voldaan aan een aantal belangrijke kenmerken, eisen, richtlijnen of goede 
praktijken van een dynamische RI&E. Belangrijke aandachtspunten zijn betrokkenheid 
lijnorganisatie, lijnverantwoordelijkheid en eigenaarschap. De uitvoering van de dynamische 
RI&E moet gaan plaatsvinden in lijn, op afdelingen op de werkplekken. 
 
Een conclusie is dat wat tot nu toe is gedaan op het gebied van de RI&E en het omgaan met 
risico’s voldoet aan het organisatorische niveau, niet aan het ambitieniveau van 
FrieslandCampina (proactieve niveau). 
 
Planmatige aanpak / benadering 
De implementatie van een dynamische RI&E is geen willekeurige ad hoc activiteit. 
Het vereist een planmatige benadering. Een stappenplan moet worden ingevuld en gevolgd. 
De start is projectmatig, waarbij het de bedoeling is dit om het om te bouwen tot een continu 
verbeterproces (Plan-Do-Check-Act-cyclus). Zie verder paragrafen 4.1. en 4.2. 
 
Bijdrage dynamische RI&E 
Een dynamische RI&E zorgt voor een natuurlijk proces in het omgaan met risico’s. Het helpt 
het ontwikkelen (verbeteren) van het managementsysteem. Het zorgt voor een structurele 
verbetering van resultaten (FoQus-SHE en WCOM-audits) en zal ook bijdragen een de 
verdere verbetering van de veiligheidscultuur.  
 
Met de implementatie wordt een belangrijke stap gemaakt richting de proactieve fase. 
 

4.1 Uitwerking en verdeling stappen 
 
Het stappenplan bevat veertien stappen, welke opgedeeld zijn op basis van de inhoud en te 
nemen besluiten. 
 
De stappen 1 t/m 7 zijn toebedeeld aan het strategische niveau. Dit speelt zich af op 
managementniveau (BG en locatiemanagement). 
 
De stappen 8 t/m 14 toebedeeld aan het tactische en het operationele niveau. Hier gaat het 
vooral om de uitvoering op de werkplek (paragraaf 4.1.2.); lijnorganisatie en ‘de werkvloer’ 



Plan van Aanpak implementatie Dynamische RI&E 

23 van 68 

4.2 Stappen strategisch niveau 
 

Stap 1: Doel bepalen 
Toelichting: ‘Startpunt is helderheid in wat het doel is met het invoeren van de dynamische RI&E. Het 
doel is sterk bepalend voor wat een zinvolle aanpak is’. 
 

Deze stap is ingevuld. ‘Voldoen aan wet-, en regelgeving en managementsysteem-eisen, 
door risicobeheersing op een 'natuurlijke' manier te verankeren in de organisatie. Stap 
maken richting proactieve fase, invulling visie ‘0’ ongevallen’. 
 

Stap 2: Ontwikkelingsfase bepalen  
Toelichting: Beoordeelontwikkeling veiligheidscultuur, aan de hand van de cultuurladder. 

 

Deze stap is ingevuld. De locatie bevindt zich op het organisatorische (calculatieve of het 
berekenend) niveau van de cultuurladder. De ambitie van FrieslandCampina is om het 
proactieve niveau te bereiken in 2017. Tijdens de managementreview is een discussie 
gevoerd over de te nemen (proactieve) stappen. 

 

Stap 3: Keus: uitbesteden en/of zelf doen  

 

Deze stap is ingevuld. In 2011 is al de keuze gemaakt om de RI&E in eigen beheer uit te 
voeren met een (kwaliteits-)check door de SHE-deskundige van de BG (hoofdkantoor). 
Verdiepende onderzoeken waarvoor intern geen expertise beschikbaar is, gaat de locatie 
uitbesteden. Bijvoorbeeld het uitvoeren van metingen of arbeidshygiënisch onderzoek. 
 

Stap 4: Eigenaarschap bepalen  

 

Deze stap is nog niet ingevuld. Eigenaarschap van de RI&E moet in de lijn komen. Dit is 
één van de kenmerken of eisen voor de implementatie van een dynamische RI&E. Een 
aanbeveling volgt in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
 

Stap 5: Bedenk over welke afdelingen de RI&E gaat  
Toelichting op deze stap: Doe dit in samenwerking met belanghebbenden; management (locatieteam), 
preventiemedewerker, personeelsvertegenwoordiging). 

 

Deze stap is ingevuld. In 2011 is besloten dat de RI&E over alle afdelingen moet gaan. Voor 
de dynamische RI&E zal geen ander keuze worden gemaakt. 
 

Stap 6: Ga na welke informatie al beschikbaar is 

 

FC Cheese Bedum heeft informatie beschikbaar om te koppelen of om mee te in de RI&E, 
wat voldoet aan richtlijnen en goede praktijken met betrekking tot een dynamische RI&E. Niet 
alle mogelijkheden worden benut. Een aanbeveling volgt in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
 

Stap 7: Kondig de Rl&E aan  

Voor FC Cheese Bedum is het gebruikelijk om de start van projecten te communiceren 
binnen de locatie. Deze stap wordt ingevuld wanneer de implementatie van een dynamische 
RI&E op uitvoeringsniveau start. Een aanbeveling volgt in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
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4.3 Stappen operationeel niveau 
 

Stap 8: Voer de Rl&E uit  

 

Deze stap kent een invulling, de huidige RI&E, echter het proces van inventariseren en 
evalueren van risico’s heeft niet het karakter van een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces. 
Dit zal gedurende de implementatie van de dynamische RI&E vorm (moeten) gaan krijgen. 
Dit vraagt een geheel andere aanpak, een andere manier van werken, een andere 
rolverdeling waarbij de lijnorganisatie en medewerkers van de ‘werkvloer’ meer betrokken 
gaan worden. Aanbevelingen hierop volgen in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
 

Stap 9 en 10: Stel prioriteiten voor, en bespreek prioriteiten met betrokken werknemers  

 

Deze stap heeft een invulling. Prioriteiten worden gesteld op basis van Fine & Kinney-
risicoscores (op BG-niveau en op lokaal niveau). 
 

Het risico om ‘verkeerde’ prioriteiten te stellen is wel aanwezig. De RI&E is onvolledig, sluit 
onvoldoende aan bij de praktijk en ervaringen van medewerkers. Niet geïnventariseerde 
gevaren en risico’s ‘staan niet op de kaart’, worden niet gewogen (Fine & Kinney) met als 
gevolg dat ze niet op een prioriteitenlijst komen. In het ergste geval kunnen niet 
geïnventariseerde risico’s leiden tot ongevallen omdat maatregelen niet getroffen zijn. 
Een aanbeveling op prioritering (stap 9 en stap 10) volgt in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
 

Stap 11. Maak een plan van aanpak  

 

Deze stap is door FrieslandCampina ingevuld door van de RI&E een selectie te maken 
van risicopunten met een risicoscore van > 270 in 2013 en > 200 (in 2014). Dit is 
conform de doelstellingen van de BG Safety programma. Binnen een jaar moeten deze 
punten worden opgelost of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. 
Afdelingsmanagers (locatieteamleden) zijn verantwoordelijk voor de opvolging van 
punten die de eigen afdeling(en) aan gaan. 
 

Het Plan van Aanpak beperkt zich op dit moment tot alleen de directe risico’s. Een 
aandachtspunt ter verbetering: beleidsrisico’s moeten worden meegenomen. 
 
Stap 12: Communiceer de resultaten  
Toelichting op deze stap: 
Goede communicatie is geen doel op zich, maar belangrijk om voldoende draagvlak te krijgen. 
 

Het is gebruikelijk om behaalde resultaten te communiceren binnen de locatie. 
Deze stap moet nog worden ingevuld zodra de dynamische RI&E ‘in bedrijf’ is. 
Een aanbeveling hierop wordt gedaan in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
 

Stap 13: Bewaak de afgesproken acties 
Toelichting bij deze stap: Het is essentieel dat goed bewaakt wordt of afgesproken acties worden 
uitgevoerd en of ze het beoogde effect hebben.  

 

Deze stap heeft een invulling. De bewaking van afgesproken acties is geregeld, maar 
verloopt moeizaam, is niet geborgd. Een terugkoppeling vindt onvoldoende plaats. 
Bij het gebrek aan lijnverantwoordelijkheid ligt dit nog bij de huidige ‘eigenaren’ de SHE-
medewerker en de lokale personeelsvertegenwoordiging (OC) en de Safety Pilaar. 
Een aanbeveling wordt gedaan in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
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Stap 14: Bewaak de actualiteit van de RI&E  
Toelichting bij deze stap: 
Wanneer processen wijzigen, of (vakinhoudelijke) inzichten over risico’s wijzigen, mag verwacht 
worden dat de RI&E voor die zaken wordt bijgesteld.  

 
Deze stap is ingevuld, maar schiet te kort. Met een dynamische RI&E komt hier duidelijk een 
verandering in. Belangrijke aanbevelingen om de actualiteit te verbeteren (of te borgen) 
volgen in hoofdstuk 5 ‘Aanbevelingen’. 
 
Over het volledig en actueel zijn van een RI&E wordt in het AI-blad 45 gezegd dat het een 
illusie is te denken dat een risico-identificatie 100% van de risico’s in kaart brengt. Niet 
geïdentificeerde risico’s blijven mogelijk, maar moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. 
Het vraagt continu aandacht. 
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5 Aanbevelingen 
 
In hoofdstuk 5 ‘Conclusies’ is beschreven uit welke stappen de implementatie bestaat. 
Niet alle stappen zijn al ingevuld of hebben een aanvulling of andere invulling nodig. 
In paragraaf 5.1 volgt hierop het advies. De al ingevulde stappen worden verder buiten 
beschouwing gelaten. 
 
In paragraaf 5.2 worden tenslotte de financiële consequenties en de verwachte effecten van 
de implementatie van de dynamische RI&E beschreven. 
 

5.1 Aanbevelingen strategisch niveau (stappen 1-7) 
 
Compliance wet-, en regelgeving 
Geadviseerd wordt te zorgen voor compliance aan wet-, en regelgeving (zie aanbevelingen 
paragraaf 5.3) ten aanzien van de RI&E. Plan hiervoor acties in (op te nemen in Plan van 
Aanpak van de RI&E). 

 Plan de toetsing door een gecertificeerd kerndeskundige. Spreek daarnaast een 
termijn af voor het opnieuw laten toetsen van de dynamische RI&E. 

 Plan de managementreview in om het proces, compliance wet-, en regelgeving, te 
bewaken (regelkring op strategisch niveau). 

 Plan acties op geconstateerde afwijkingen op wet-, en regelgeving. Neem deze op in 
het Plan van Aanpak van de RI&E (met een hogere prioriteit). 

 
Aanvulling op RI&E; beleidsrisico’s 
De dynamische RI&E gaat over alle afdelingen en alle bedrijfsprocessen met veiligheids-
relevantie (stap 5). Geadviseerd word, voor de volledigheid, bij de inventarisatie en evaluatie 
ook beleidsrisico’s mee te nemen. Suggesties hierbij: 

 Betrek de SHE-medewerker, HR-Manager en de OC hier in. Zij kunnen de nodige 
invulling hier aan geven. 

 Gebruik bijlage 3 van het AI-blad 01 ‘Arbo-, en verzuimbeleid’ als referentie. 
 
Eigenaarschap, lijnverantwoordelijkheid 
Geadviseerd wordt eigenaarschap met betrekking tot de RI&E te stimuleren door de RI&E 
een lijnverantwoordelijkheid te maken (stap 4). Betrek de lijn, de medewerkers bij het 
opstellen en onderhouden van de RI&E. 
 
Geadviseerd word de dynamische RI&E in lijn, gezamenlijk met de lijnverantwoordelijke en 
de medewerkers van de afdeling periodiek uit te voeren (stap 8). 
 
Betrek de medewerkers ook bij het aandragen van oplossingen of het uitvoeren en evalueren 
van maatregelen. Geef medewerkers een rol bij de uitvoering van de maatregelen. 
Omdat de dynamische RI&E door medewerkers zelf worden uitgevoerd zal het nadenken en 
de dialoog over risico’s op gang worden gebracht. Ook zal het eigenaarschap met betrekking 
tot de RI&E wordt vergroot. Dit voldoet aan de managementsysteem-eisen voor niveau 3 
(het proactieve niveau). 
 
Geadviseerd wordt de huidige RI&E database te blijven gebruiken (stap 6). 
Met enkele beperkte ingrepen kan dit als dynamische RI&E worden gebruikt. Het is al een 
uitgebreide inventarisatie en evaluatie van risico’s. Geadviseerd wordt de noodzakelijke 
verdiepingen zichtbaar te maken en aan de RI&E te koppelen. Suggesties hierbij: 
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 Overweeg kolommen toe te voegen voor verdere verdiepingen op bijvoorbeeld wet-, 
en regelgeving, type arbeidsmiddelen en functies. 

 Koppel de inventarisatie en evaluatie van beleidsrisico’s aan de RI&E-database. 
 
Geadviseerd word mee te nemen in de dynamische RI&E (stap 6); 

 trends uit incidenten (ongevallen en meldingen gevaarlijke situaties), observaties, en 
resultaten uit inspecties en audits, 

 
Geadviseerd wordt de uitvoering van de dynamische RI&E altijd van tevoren te melden bij de 
medewerkers (stap 7). Vertel hoe medewerkers betrokken worden en wat er van ze wordt 
verwacht. Gebruik bestaande communicatiemiddelen (werkoverleg, beeldkrant en de 
nieuwsbrieven).  
 
Regelkring op strategisch niveau 
Geadviseerd wordt de managementreview als regelkring op strategisch niveau in te richten. 
Zet de dynamische RI&E op de agenda. Stel tijdens de review de effectiviteit van de 
dynamische RI&E vast en spreek acties af, stuur bij wanneer nodig. Suggesties hierbij: 

 Verhoog de frequentie van de managementreview als moment van check, dialoog en 
om tussentijds te kunnen sturen in het proces (‘keep the fire burning’). 

 Betrek de lijn (direct leidinggevenden; ploegleiders) in de review. Koppel belangrijke 
resultaten altijd terug aan medewerkers. 

 Laat de input voor de managementreview komen uit de regelkringen op operationeel 
niveau (check door Safety pilaar). 

 

5.2 Aanbevelingen operationeel niveau (stappen 8-14) 
 
Uitvoering ‘op de vloer’ 
Geadviseerd wordt de RI&E na ieder incident, verandering in werkzaamheden, wet- en 
regelgeving, wijziging of uitvoering van een maatregel te evalueren en bij te stellen 
(regelkring op operationeel niveau). Uiteindelijk zullen alle risico’s onder controle worden 
gebracht en blijft de dynamische RI&E actueel (stap 14). Zo werkt de dynamische RI&E! 
 
WCOM-aanpak 
Geadviseerd wordt de dynamische RI&E uit te voeren binnen bestaande systemen, bij 
voorkeur binnen de bestaande WCOM-pilaarstructuren, bijvoorbeeld met verbeterteams. 
Suggesties hierbij: 

 Selecteer een pilotgebied (binnen een afdeling) om de methodiek toe te passen. 

 Rol de methodiek (na evaluatie en eventuele verbetermaatregelen) uit over andere 
gebieden (‘olievlekwerking’). 

 
Toelichting: 
Op strategisch niveau, kan door de WCOM-stuurgroep (dit is het managementteam van de 
locatie), de voortgang van het RI&E-proces worden bewaakt. Het plan van aanpak wordt dan 
meegenomen in de Safety-pilaar, welke om de circa 2 weken bij elkaar komt. 
Hiermee is geborgd dat acties opgepakt worden en er structureel aandacht is voor 
verbetering en het doorlopen van de PDCA-cyclus (regelkring op operationeel niveau). 
 
Prestatie-indicatoren (meten van prestaties, resultaat) 
Overweeg tenminste één KPI af te spreken, een leading indicator, waarmee prestaties ten 
aanzien van de dynamische RI&E kunnen worden ‘gemeten’. Bespreek dit binnen de Safety 
pilaar, doe een voorstel richting het management. 
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Geadviseerd word een ‘route’, handleiding of instructie te maken voor de uitvoeringfase. 
Dit helpt een lijnverantwoordelijke ofwel de medewerkers de stappen te begrijpen en op een 
juiste wijze uit te voeren. De risico-inventarisaties en evaluaties vinden dan ook op gelijke 
wijze plaats binnen afdelingen. 
 
Het dynamisch RI&E-proces wordt in principe volgens onderstaand stroomschema 
uitgevoerd. Dit is een eerste aanzet voor een instructie. In bijlage 11 is deze te raadplegen. 
 

 
 
Figuur 5.1. Stroomschema uitvoering Dynamische RI&E 

 
 
Prioriteiten stellen 
Geadviseerd wordt de lijnverantwoordelijken zelf aan de slag te laten gaan met het stellen 
van prioriteiten (stap 9). Het betrekken van medewerkers bij de prioritering van maatregelen 
zorgt voor draagvlak en dialoog. Gebruik Fine & Kinney (het is een FrieslandCampina 
standaard). Suggesties ten aanzien van prioriteiten stellen: 

 Gebruik trendanalyses(zogenoemde ‘deployments’) voor het vaststellen van de 
aandachtsgebieden. 

 Maak een top 3 per afdeling. Dit geeft een duidelijke focus op wat men echt wil 
bereiken. Als de top 3 voldoende is aangepakt, kan een volgende groep van 3 van 
prioriteiten worden afgesproken. 

 Kijk voor prioriteiten ook naar ‘laag hangend fruit’, de 'quick wins’: ‘wat kan snel 
opgelost worden, en/of ‘waar worden werknemers blij van?’ Dat vergroot het 
draagvlak voor de methode omdat sneller resultaten worden geboekt. 
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 Interessant is om de risico’s en kansen op het gebied van gedrag in kaart te brengen 
(bijvoorbeeld op afdelingsniveau, functieniveau) en maatregelen op te nemen in het 
Plan van Aanpak van de RI&E. 

 
Risico-communicatie 
Communiceer behaalde resultaten (stap 12) naar medewerkers, collega’s. Voor een 
dynamisch proces is het belangrijk met communicatie, het nadenken over risico’s en het 
voeren van dialoog te stimuleren. Er moet sprake zijn van een regelmatige cyclus van 
bijstellen en bespreken. Arbo-informatieblad 50 ‘Communiceren over risico’s’ is in dit kader 
interessant op inhoud te bestuderen.  
 

5.3 Consequenties en verwachte effecten 
 
Een RI&E zal getoetst moeten worden door een gecertificeerde kerndeskundige of 
arbodienst. De kosten van deze exercitie zijn vastgesteld op € 3000, =. Met een dynamische 
RI&E kunnen de kosten worden verlaagd en/of worden uitgesmeerd over een langere 
periode. De actualiteit en kwaliteit zijn immers geborgd. 
 
Een dynamische RI&E zal tijd vragen van betrokkenen. Het bijhouden kost, geschat, 
ongeveer 2 tot 4 dagdelen per maand. Deze tijdsbesteding verdient zich terug door een 
compleet en actueel overzicht van risico’s en beheersmaatregelen. Voor arbo investeringen 
kunnen keuzes goed worden onderbouwd en de juiste prioriteiten worden gesteld. 
 
De methode zorgt met risicobeheersing voor veiligere werkplekken en veiligheidsbewustzijn. 
Het ontwikkelt zich door het nadenken en dialoog over risico’s. Als gevolg hiervan zullen het 
aantal incidenten, verzuimen en schades en de hiermee samenhangende kosten structureel 
gaan dalen. 
 
In eerste instantie is de RI&E de basis voor beheersmaatregelen en de input en het vliegwiel 
voor het managementsysteem, wat nog verbeteringen vraagt. Naarmate het dynamische 
karakter toeneemt, verandert de relatie van de RI&E met het managementsysteem. Eerst 
ondersteunend aan het systeem, dan deel uitmakend van het systeem, en ten slotte 
samenvallend met het systeem. Dat wil onder meer zeggen dat in een dynamische RI&E ook 
kritische vragen aan de orde kunnen komen over de bouwstenen, de regelkringen en het 
functioneren van het managementsysteem (bijvoorbeeld tijden de beoordeling in de 
managementreview). 
 
De methode zorgt voor het structureel voldoen aan de eisen van Arbo wet- en regelgeving 
en eisen uit eigen managementsystemen. Een indicatie van de FoQus-SHE-auditscore is ter 
indicatie beschreven in bijlage 8. In ieder geval wordt een belangrijke stap gemaakt richting 
een proactieve veiligheidscultuur (ambitie FrieslandCampina). Niet wettelijke eisen, maar de 
eigen ambities worden in de toekomst meer leidend. 
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Bijlage 1: Achtergronden FrieslandCampina (context) 
 
Veiligheid staat sinds 2010 hoog op de agenda binnen FrieslandCampina. Naar aanleiding 
van een aantal ernstige ongevallen, waarvan enkele met dodelijke afloop is in 2010 gestart 
met een organisatie-breed veiligheidsprogramma, getiteld Safety Awareness Programma. 
 
In 2011 is de divisie Cheese Butter & Milkpowder (CBM) gestart met het programma, waarin 
veiligheidscultuur en gedrag centraal staan. Het credo is: ‘We werken veilig, of we werken 
niet’. Binnen FrieslandCampina is Veiligheid prioriteit nummer 1. 
 
Binnen de BG hebben zich in de afgelopen jaren ook een aantal zeer ernstige ongevallen 
voorgedaan; met dodelijke afloop en/of irreversibel letsel (zie inzet).  
 

 
 
Figuur B1.1: Ernstige ongevallen BG CBM 2008 - 2013 

 
Nog steeds gebeuren er incidenten: ongevallen met en zonder verzuim en incidenten, 
calamiteiten waarbij (zeer) gevaarlijke situaties optreden. 
 
Directeur Operations BG Cheese Butter & Milkpowder (Dhr. T. Verhoeven) over veiligheid 
binnen FrieslandCampina: 
 
‘We hebben op iedere 200.000 gewerkte uren gemiddeld 1 LTA (Lost Time Accident of 
verzuimongeval). Er zijn echter bedrijven die er de helft of tot een derde onder zitten. Zo ver 
willen wij ook zijn in 2020’. 
 
‘We hebben jarenlang aangemoedigd om snel te werken. Maar dat is niet de juiste volgorde; 
eerst veilig, dan pas snel en efficiënt’ 
 
‘Waar het gaat om veiligheid zijn we een lerende organisatie. Wij moeten nog veel aftasten 
met elkaar hoe we veiligheid hoger op de agenda krijgen en hoe we met elkaar ervoor 
zorgen dat we veiliger werken. 
 
‘Ik hoop dat we met elkaar zo ver zijn dat we niet alleen maar het gevoel hebben dat het 
moet, maar dat we willen’ 
 
Over de ambitie van FrieslandCampina: 
‘Onze ambitie is dat we in 2020 een LTA-rate hebben van maximaal 0,15’, In 2015 willen we 
op 0,75, dus we willen ieder jaar ongeveer 10% omlaag’. 
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Figuur B1.2: Vergelijking  ongevallen BG CBM ten opzichte andere bedrijven (T. Verhoeven) 

 
Door de toenemende aandacht voor veiligheid is er wel een verbetering zichtbaar. Een 
aantal locaties bereikt de ‘mijlpaal’ van 1 jaar LTA-vrij (Lost Time Accident, verzuimongeval). 
FrieslandCampina Cheese Bedum is dit gelukt in 2012. Na 1 LTA in juli 2013, is de mijlpaal 
op 17 juli 2014 weer bereikt. FrieslandCampina Cheese Gerkeslooster is het nog niet gelukt, 
maar is hard op weg. In augustus 2014 kan deze mijlpaal worden bereikt.  
 
 
 
Het Safety Programma van de BG Cheese Butter & Milkpowder 2014 is een 
meerjarenprogramma Safety voor de BG CBM. Het programma is noodzakelijk om op te 
leveren om de FC ambitie (volwassenheid van organisatie op niveau 3 (gemeten met SHE 
FoQus) en LTA rate max. 0.75 in 2015 te realiseren. 
 
Het is opgedeeld in ’mens’, ‘systeem’ en ‘techniek’: 

 
Figuur B1.3: Safetyprogramma; opbouw 
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Mens (o.a. cultuurprogramma uitvoeren, inspectie/observatie-ronde, leiderschapstraining 

Systeem FoQus-SHE managementsysteem: 
Leiderschap, Beleid, Planning, Implementatie, Uitvoering, Controle & Correctie, Audits, 
Management Review 

Techniek (o.a. investeringen Plan van Aanpak (RI&E), uitrol standaarden & thema’s, 
QA/SHE advies Plan van Aanpak (RI&E) 

 
Figuur B1.4: Safetyprogramma; inhoud ‘Mens’, ‘Systeem’ en ‘Techniek’ 

 
 
Jaarplan BG CBM 2014 
 
Het plan en de prioriteiten voor 2014 zijn in onderstaande afbeeldingen opgenomen. 
Alle locaties geven een invulling aan de plannen. 
 
De aanduidingen S(nummer) duiden op standaarden die ontwikkeld worden of (inmiddels) 
ontwikkeld zijn. De implementatie van LOTOTO en werkvergunningen is uitgevoerd 
(prioriteiten 2013). 
 
De RI&E is een vast onderdeel van de plannen.  In de ‘deliverables’ 2014 is bij de RI&E 
aangegeven het delen van de BP (best-practise) voor de dynamische RI&E. 
De best-practise wordt vervolgens tot standaard verheven (werkwijze standaardisatie). 
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Bijlage 2: Arbocatalogi 
 
Arbocatalogi spelen een steeds belangrijkere rol bij het uitvoeren van risico-inventarisaties. 
Terwijl de arbowetgeving zich steeds meer beperkt tot meer algemene doelvoorschriften, 
worden in de Arbo catalogi meer middelvoorschriften gegeven en kan per branche maatwerk 
worden geboden (bron AI-61: Risico inventarisatie en Evaluatie) 
 
Eigenlijk zijn de Arbo catalogi zelf risico-inventarisaties, maar dan op branche-niveau. De 
branche heeft gekeken naar de gevaren en risico’s die als grootste gemene deler binnen de 
branche aanwezig zijn. Deze zijn qua risicogrootte gewogen. De belangrijkste risico’s zijn 
vervolgens onder de loep genomen en er is bekeken welke maatregelen (‘barrières’) daar 
het beste bij passen en het meest effectief zijn om die risico’s te reduceren. Deze grootste 
risico’s (de prioritaire risico’s) met bijbehorende effectieve maatregelen, zijn in de Arbo 
catalogi beschreven. Deze zijn vervolgens getoetst door de Inspectiedienst SZW (voorheen 
Arbeidsinspectie) en als ‘norm ’verklaard voor de betreffende branche. 
 
De twee relevante Arbocatalogi voor FrieslandCampina zijn momenteel de Arbo catalogus 
voor kaaspakhuizen (‘Kaaspakhuisbedrijven’) en de Arbo catalogus Zuivel. Voor een 
uitgebreide toelichting zijn de Arbo catalogi vrij toegankelijk via de internetlinks 
www.werkenkaas.nl en www.zuivel.dearbocatalogus.nl. 
 

Startscherm www.werkenkaas.nl 
 

 

De Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf is bedoeld voor werknemers en werkgevers van 
groothandels in kaas, zoals bedoeld in de CAO voor het Particulier Kaaspakhuisbedrijf. Deze 
Arbocatalogus is tot stand gekomen door samenwerking tussen werknemersorganisaties 
FNV en CNV en de werkgeversorganisatie VNK. In deze Arbocatalogus kunt u tools en 
praktische oplossingen vinden. Dit zijn oplossingen voor knelpunten die u tegenkomt in uw 
werk op het gebied van fysieke belasting, geluid, beeldschermwerk, intern transport, klimaat, 
gevaarlijke stoffen en machineveiligheid. 

Ook de afspraken die gemaakt zijn door werkgevers en werknemers over de wijze waarop zij 
aan de door de overheid en de arbeidsinspectie gestelde voorschriften kunnen voldoen 
kunnen hierin gevonden worden onder “minimum eisen”. 

http://www.werkenkaas.nl/
http://www.zuivel.dearbocatalogus.nl/
http://www.werkenkaas.nl/
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Startscherm www.zuivel.dearbocatalogus.nl 
 

 
 

 
 
De Arbo catalogus Zuivel van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) biedt een (beknopt) 
overzicht van mogelijke oplossingen voor arborisico's die zich in de zuivelindustrie bij 
verschillende werkzaamheden kunnen voordoen. 
 
Dit is (slechts) het eerste deel van de Arbo catalogus en geeft arbo-oplossingen voor de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd bij de productie van kaas, boter, poeder of dagvers. 
De catalogus geeft een overzicht van oplossingen voor de risicogroepen, lichamelijke 
belasting, werken met machines, werken met reinigingsmiddelen (logen en zuren) en 
schadelijk geluid. Deze Arbo catalogus is tot stand gekomen in een samenwerking tussen 
bedrijven uit de branche en de vakbonden FNV en CNV. 
 
Aan deze Arbo catalogus hebben verschillende partijen meegewerkt namens werkgevers 
van de brancheorganisatie de bedrijven: DOC Kaas, Bel Leerdammer, FrieslandCampina, 
Cono Kaasmakers, Rouveen Kaasspecialiteiten. 
 
 
 
 

http://www.zuivel.dearbocatalogus.nl/
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Bijlage 3:  RI&E-format FrieslandCampina 
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Bijlage 4: Managementreview (‘praatplaatjes’) 

 
Deze bijlage bevat sheets, praatplaatjes die zijn opgesteld en inhoudelijk besproken 
zijn tijdens de managementreview (regelkring strategisch niveau). Bij de review zijn 
alle locatieteamleden betrokken. De inhoud is gebaseerd op prestaties in vergelijking 
tot managementsysteem-eisen, eisen ten aanzien van de (dynamische) RI&E en de 
veiligheidscultuur. Met smileys zijn de prestaties benoemd op basis van de 
beoordelingen (literatuur-, en werkplekonderzoek) . 
 

 
Impressie management review SHE 
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Bijlage 5: Wet-, en regelgeving (uitkomst literatuurstudie) 
 
Compliance check op basis van whitepaper ’10 eisen waaraan een RI&E moet voldoen’ 
 

Literatuur: wettelijk kader RI&E 
Bron: 10 eisen waar aan een RI&E moet voldoen 

Huidige 
status 

‘Als bepaalde verdiepende RI&E’s nog niet zijn uitgevoerd (terwijl deze wel noodzakelijk zijn) is de RI&E nog 
niet volledig’. 

voldoet 
niet 

‘Als een RI&E niet voorzien is van een plan van aanpak, is deze niet compleet. Zonder een volledig ingevuld 
plan van aanpak waarin de gekozen prioriteiten van het management zijn aangegeven en een tijdspad met 
verantwoordelijken voor de uitvoering, is de RI&E niet compleet’. 

voldoet 
enigszins 

‘Een betrouwbare RI&E betekent dat gepresenteerde gegevens een reëel beeld geven van de gevaren en 
risico’s en niet slechts gebaseerd zijn op de subjectieve mening van één of slechts enkele mensen. Wanneer 
bijvoorbeeld gewerkt wordt met vragenlijsten, gesprekken of interviews zullen de persoonsgebonden zaken 
cijfermatig onderbouwd moeten zijn. Ook moet er in dat geval een voldoende hoge respons moet zijn. De 
betrouwbaarheid stelt ook eisen aan het aantal ruimtes en werkplekken dat in het kader van de RI&E wordt 
bezocht. Daarbij dient eveneens sprake te zijn van een representatieve steekproef’. 

voldoet 
enigszins 

‘Een RI&E dient actueel te zijn, wat strikt genomen betekent dat het als werkdocument wordt bijgehouden (een 
zogenaamd ‘levende document’). Afspreken dat de RI&E bijvoorbeeld elk jaar wordt aangepast, kan dus 
eigenlijk niet’. 
 
Stel dat de RI&E in januari geactualiseerd is en in maart van datzelfde jaar wordt een nieuwe machinelijn in 
gebruik genomen. Dat betekent dat de RI&E op dit punt direct moet worden bijgewerkt. Stel dat dit niet gebeurt 
en de actualisatie inderdaad pas in januari van het volgende jaar plaatsvindt, dan is dat een wettelijke 
overtreding. Immers worden mogelijke gevaren en risico’s niet onderkend, ze blijven onbenoemd en worden 
niet aangepakt. Wanneer later in dat jaar een ongeval plaatsvindt met die machine, komt het bedrijf er niet mee 
weg te roepen dat bij de eerstvolgende actualisatie van de RI&E de betreffende machinelijn zou worden 
meegenomen. Dat had direct na de plaatsing (en liever ook al voorafgaand aan de plaatsing) van die nieuwe 
machinelijn moeten gebeuren, waarna mogelijk direct al risico-reducerende maatregelen hadden moeten 
worden getroffen om de kans op ongevallen te verminderen. 

voldoet 
niet 

Naast actuele ontwikkelingen op de werkvloer, moeten ook actuele inzichten in de RI&E opgenomen worden. 
Verouderde maatregelen mogen niet geadviseerd worden. De meest recente inzichten om bepaalde risico’s te 
voorkomen dan wel te beperken zijn te vinden in de betreffende branche-RI&E’s, de overeenkomstige 
arbocatalogi, arbokennisdossiers, richtlijnen en Arbo-Informatiebladen. 

voldoet 
enigszins 

‘De OR heeft instemmingsrecht over belangrijke arbozaken. Daarbij behoort dat de OR vooraf instemt met de 
wijze waarop de RI&E gedaan wordt (de scope, hoe en wat, de mate van betrokkenheid van de werknemers, 
de termijn, enz.) en met het ingevulde plan van aanpak. De OR dient zoveel mogelijk op het niveau van de 
onderneming te acteren. Dit betekent dat zij dus niet te gedetailleerd moet gaan kijken: het gaat om de 
hoofdgedachte. Ook bij het instemmen met het plan van aanpak gaat het om het plan van aanpak op 
ondernemingsniveau en niet op de deelplannen per afdeling of gebouw. In de RI&E rapportage moet zijn 
aangegeven hoe de OR bij de RI&E betrokken is geweest. 

voldoet 
enigszins 

In de RI&E moet een beschrijving staan welke preventieve taken aan medewerkers worden toegewezen en 
welke deskundigheid (ervaring en ‘uitrusting’) bij die ‘preventiemedewerkers’ voor het uitvoeren van die taken 
vereist is. Ook staat beschreven hoe medewerkers toegang hebben tot deskundige personen. Dit kunnen die 
zogenaamde preventiemedewerkers zijn. Daarnaast kan het ook gaan om een of meer kerndeskundigen. 
Medewerkers moeten weten bij wie zij terecht kunnen met vragen op arbogebied. Ten slotte moet er in de 
RI&E voldoende aandacht zijn voor bijzondere groepen, voor zover deze aanwezig zijn binnen het bedrijf. 
Voorbeelden van bijzondere groepen: Jeugdigen, Ouderen, zwangere vrouwen, etnische minderheden, minder 
validen, derden, schoonmaakpersoneel. alleenwerkers, thuiswerkers, stagiaires en uitzendkrachten. 

voldoet 
enigszins 

In een RI&E moet zowel aan beleidsmatige zaken als aan de concrete risico’s op de werkvloer aandacht 
besteedt worden. Beleidsmatig omdat bekeken moet worden hoe de organisatie de zaken formeel geregeld 
heeft, welke spelregels zijn afgesproken (procedures e.d.), hoe de verantwoordelijkheden en zaken als 
voorlichting en toezicht geregeld zijn. Maar uiteindelijk gaat het om de feitelijke handelingen op de werkvloer. 
Juist op de werkvloer zijn de gevaarsbronnen aanwezig en worden de risico’s gelopen. Daar vinden ongevallen 
plaats en zijn mogelijk onbedoelde blootstelling aan gevaarsbronnen die ook op termijn tot letsel kunnen 
leiden. Door de screening op de werkvloer tijdens de RI&E wordt 
geverifieerd of de afgesproken beleidszaken daar wel voldoende worden nageleefd. 

voldoet 
enigszins 
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Uit de RI&E blijkt welke risico’s wel en nog niet afdoende zijn beheerst. Om de gevolgen van de resterende 
risico’s (in afwachting van verdere reductie van die risico’s door het uitvoeren van het plan van aanpak) te 
beperken, dient in de RI&E een advies te staan over de omvang en vaardigheden van de 
bedrijfshulpverleningsorganisatie. Daarbij moet uitgegaan worden van de zogenaamde maatgevende 
scenario’s: de ergste situaties die in het bedrijf kunnen optreden. Op basis van het plaatsvinden van deze 
worst case situaties moet de BHV organisatie adequaat zijn toegerust en kunnen optreden. De RI&E dient hier 
uitsluitsel over te geven. Wanneer in de loop van de tijd de risico’s in het bedrijf verder gereduceerd worden 
(door het uitvoeren van het plan van aanpak met verbetermaatregelen) kan dat tot gevolg hebben dat met een 
minder zware BHV-organisatie kan worden volstaan (immers de risico’s zijn kleiner) en kan ook 
verzekeringstechnisch een goedkopere verzekering worden afgesloten. 

voldoet 
enigszins 

In de RI&E moet aandacht gegeven worden aan ongevallen, ziekteverzuim en beroepsziekten. Aanvullend 
daarop moet een advies staan over de aan te bieden (periodieke) arbeidsgezondheidskundige onderzoeken 
(PAGO’s). Immers op basis van de geïnventariseerde risico’s kan ingeschat worden welke 
gezondheidseffecten daaruit zouden kunnen ontstaan bij ongewijzigd beleid. Om inzicht te krijgen in de 
lichamelijke toestand van betreffende werknemers en de ontwikkeling hierin in de loop van jaren te kunnen 
volgen (monitoren) kunnen (en moeten) deze arbeidsgezondheidskundige onderzoeken worden aangeboden. 
Verplicht aan te bieden PAGO’s betreffen onder andere: jeugdige werknemers, nachtarbeid, gevaarlijke 
stoffen, asbest, biologische agentia, beeldschermwerk, geluid, trillingen, kunstmatige optische straling, 
duikarbeid, lood. 

voldoet 
niet 

Medische checks 
Naast PAGO’s kunnen ook breder gerichte medische checks worden aangeboden (de zogenaamde 
preventieve medische onderzoeken). Deze zijn in tegenstelling tot de PAGO’s niet wettelijk verplicht, maar 
kunnen ook bijzonder nuttig zijn om een goed gezondheidsbeeld van de werknemers te verkrijgen (op 
groepsniveau). Vervolgens kan daarop het te voeren beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, 
bewegings- en voedingspatronen bepaald worden. 

voldoet 
enigszins 

In de RI&E dient duidelijk te staan beschreven of met bepaalde zaken wel of geen wettelijke voorschriften zijn 
overtreden. Bepaalde gevaren en risico’s moeten namelijk direct worden aangepakt omdat hiervoor duidelijke 
wettelijk minimumvoorschriften bestaan. Het langer laten bestaan van deze gevaren en risico’s door deze in 
een plan van aanpak met een weegfactor onder te brengen die gefaseerd wordt uitgevoerd, kan eigenlijk niet. 
De wetgeving is hierover echter niet geheel duidelijk en is zelfs enigszins misleidend. Aan de ene kant staan er 
stellige (deterministische) voorschriften in (geboden en verboden en regels waar men zich aan moet houden). 
Aan de andere kant wordt gesuggereerd dat alle gevaren en risico’s via een risico-inventarisatie mogen 
worden gewogen (probabilistische benadering) en gefaseerd mogen worden aangepakt. Deze laatste 
benadering wordt in vrijwel alle branche-RI&E’s gehanteerd. Bedrijven kunnen hiervan het slachtoffer worden 
als degene die de RI&E uitvoert dit beeld niet scherp heeft en vervolgens de bedrijven verkeerd adviseert. In 
veel RI&E-rapporten wordt dit niet duidelijk aangegeven. Bepaalde zaken moeten dus juist niet gewogen 
worden (geëvalueerd worden qua grootte van het risico), maar moeten direct worden aangepakt omdat deze 
een directe overtreding vormen van bepaalde wettelijke minimum-voorschriften. 

voldoet 
enigszins 

Het toetsen van de RI&E is bedoeld om een bepaalde kwaliteitsborging te verkrijgen. Immers iedereen mag 
een RI&E uitvoeren, dat hoeft dus niet door deskundigen gedaan te worden. Om toch te bereiken dat er een 
kwalitatief goed product wordt afgeleverd die aan de gestelde eisen voldoet, is het systeem bedacht dat, 
wanneer er niet al een of meer gecertificeerde kerndeskundigen aan de uitvoering van de RI&E heeft 
meegewerkt, deze daarna wel moet worden getoetst. Hebben er wel een of meer gecertificeerde 
kerndeskundigen aan meegewerkt, dan hoeft toetsing natuurlijk niet. Immers door hun inbreng bij de uitvoering 
is de kwaliteit ook al geborgd. Toetsing zou dan dubbel op zijn. 

voldoet 
niet 

Het opstellen van een plan van aanpak, inclusief uitvoerings-termijnen en namen van de verantwoordelijken 
om de (in de RI&E-rapportage) gesignaleerde risico’s zoveel mogelijk te beheersen. 

voldoet 
enigszins 

Alle medewerkers in de gelegenheid stellen het rapport te lezen. voldoet 

Uitzendbureaus en onderaannemers, waar regelmatig contact mee is, informeren over de risico’s waar 
uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers mogelijk aan worden blootgesteld. 

voldoet 
niet 
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Bijlage 6: WCOM Safety pilaar activiteiten 
 
In de bijlage staat de route van de WCOM-Safety-pilaar. Het geeft een indruk van de 
activiteiten die een pilaar uitvoert. 
 
De stappen (1 t/m 7) in de pilaarroute geven een indruk van het ontwikkelingsniveau (continu 
verbeteren veiligheid, veiligheidstandaarden) volgens het WCOM-programma. Per stap zijn 
deelstappen benoemd die een verfijning geven van de activiteiten. 
 
De RI&E komt in de route terug, in stap 1 voor een eerste uitvoering van de RI&E. Het gaat 
hier om de initiële RI&E, niet om een verdiepende RI&E. In stap 2 zie je de RI&E ook terug, 
weliswaar in andere bewoordingen. In 2.6. gaat het om vormen van verdiepende RI&E’s 
(machines). Bij stap 3, onder 3.4 is integratie Fine en Kinney scores in de RI&E benoemd.  
 
‘Alles’ zal in de RI&E vergeleken moeten worden, zo zegt de route. Het lijkt op het 
gedachtegoed van de dynamische RI&E. De praktijk is nu anders. In stap 4, onder 4.2. is de 
(her-)evaluatie opgenomen net als in stap 5.2. 
 
Fine & Kinney neemt in de route een prominente plaats in. Dit is een afgesproken standaard 
binnen FrieslandCampina. Het is in overeenstemming met de eisen uit het FoQus-SHE-
managementsysteem. Voor de dynamische RI&E is de methodiek een vereiste. 
 
Opmerking: de stappen 1 t/m 7 behoeven niet achter elkaar te worden ingevuld (eerst 1, dan 
2, … etc.). In de praktijk wordt aan verschillende stappen tegelijk gewerkt. 
 

 
Route Safety Pilaar (2013). Bron: Brown paper Safety Pilaar (Solving Efeso, FrieslandCampina) 
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In de praktijk worden door de Safety pilaar een aantal zaken bijgehouden, waaronder 
zogenoemde deployments of verdelingen. Dit zijn grafieken die gebruikt worden voor 
(trend)analyse en het vaststellen van aandachtsgebieden. Deze zijn gelinkt aan afgesproken 
KPI’s. Twee voorbeelden van KPI’s observaties (leading) en ongevallen (lagging). 
 
Voor de RI&E is er geen ‘deployment’ of KPI afgesproken. 
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De voortgang van de pilaaractiviteiten en de resultaten van teams worden bijgehouden op 
een Safety-pilaarbord. Dit hangt in de centrale hal bij alle andere WCOM-pilaarborden. 
 

 
 
 
 
 

 
Teams zich vooral gericht op thema’s als LOTOTO (Lock Out, Tag Out en Try Out) en 
gladheid. Een WCOM-route voor LOTOTO is voor de teams beschikbaar om te komen tot 
werkstandaarden voor het veiligstellen van installaties of machines. 
 

 

KPI’s Grafieken 
(registraties) 

Teams 
(pilaar onderteund) 

Missie, visie, 
route en 
pilaarteam 
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Bijlage 7: Beoordeling RI&E, proces (managementsysteem-eisen) 
 

Een RI&E-beoordeling is uitgevoerd op het FoQus-SHE managementsysteem. Het resultaat 
van de uitvoering is een overall beoordeling een 2.0 wat inhoudt dat de locatie op alle 
onderdelen totaal gemeten op niveau 2 zit van de cultuurladder. 
 
De scores per onderdeel H3 ‘Planning: Risicomanagement’, H4 ‘Implementatie en H5 
‘Uitvoering’ zijn opgenomen in onderstaand overzicht. De scores zitten tussen 2.0 en 2.2. 
Het zijn uitkomsten op basis van de RI&E-processen op dit moment. 
 

Niveau 2 (organisatorisch): Er bestaat een SHE systeem dat op papier voldoet aan de primaire 
eisen van ISO 14001, OHSAS 18001 en FOQUS. Verbetering vindt plaats en concrete acties zijn 
in uitvoering. SHE acties worden nog veel door SHE professionals uitgevoerd. 

 
Resultaten documentatieaudit (huidige RI&E) 
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Ter indicatie! 
 
De beoordeling is opnieuw uitgevoerd maar nu met het idee dat een dynamische RI&E 
geïmplementeerd is. Het resultaat is dan een overall beoordeling een 2.5 wat inhoudt dat de 
locatie met alleen de RI&E-aanpassingen een stap maakt richting de proactieve fase. 
 

Niveau 2 (organisatorisch): Er bestaat een SHE systeem dat op papier voldoet aan de primaire 
eisen van ISO 14001, OHSAS 18001 en FOQUS. Verbetering vindt plaats en concrete acties zijn 
in uitvoering. SHE acties worden nog veel door SHE professionals uitgevoerd. 

Niveau 3 (proactief): Het SHE systeem functioneert goed en heeft een prominente plaats in de 
bedrijfsvoering. Acties gaan verder dan de wettelijke eisen en zijn gebaseerd op continue 
verbetering. SHE verantwoordelijkheid ligt in de lijnorganisatie. 

 
De scores per onderdeel H3 ‘Planning: Risicomanagement’, H4 ‘Implementatie en H5 
‘Uitvoering’ zitten dan op 2.7, 2.2 en 2.6. Verwacht wordt dat andere onderdelen zullen 
meegroeien, bijvoorbeeld ‘Leiderschap en betrokkenheid’ (i.v.m. opvolgen 
lijnverantwoordelijkheid).  
 
Resultaten documentatieaudit (verwachte situatie met een dynamische RI&E) 

 
 
De ingevulde beoordelingslijst, audittool is toegevoegd. Hierin zijn de geel gearceerde rijen gescoord 
rekening houdende met de kenmerken van de dynamische RI&E. 
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Ingevulde beoordelingslijsten huidige situatie 
 
Deze bijlage is een weergave van de beoordelingen op de managementsysteem- eisen ten 
aanzien van risicobeheersing (uitvoering RI&E-processen). De beoordeling is uitgevoerd met 
de FoQus-SHE audittool. Opmerking: afkorting WPO = werkplekonderzoek. 
Rood = Reactief, Oranje = Organisatorisch, Lichtgeel = Proactief, Lichtgroen = Generatief 
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Plan van Aanpak implementatie Dynamische RI&E 

52 van 68 
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Managementreview: 

 
 
 
Met de implementatie van de dynamische RI&E zullen er meer punten gescoord kunnen 
worden op het proactieve niveau (lichtgeel gearceerd) of het generatieve niveau (lichtgroen 
gearceerd). 
 
Er is een inschatting gemaakt van een score met een dynamische RI&E; van 2.0 naar 
tenminste 2.5 (zie bijlage 6). De beoordelingslijsten zijn hieronder opgenomen. 
Ter verduidelijking zijn de gescoorde niveaus met geel gearceerd. 
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Ingevulde Beoordelingslijsten op basis van een dynamische RI&E  
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Bijlage 8: Knipsels vakliteratuur Dynamische RI&E 
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Bijlage 9: Stappenplannen RI&E 

 
Enkele gevonden stappenplannen geschikt als leidraad en uitvoering van de RI&E zijn 
hieronder aangeven. In vergelijking met de andere plannen van aanpak onderscheid het 
stappenplan van het kennisdossier; Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie van 
www.arbokennisnet.nl zich op het onderdeel ‘ontwikkelingsfase bepalen’ in stap 2. 

 

http://www.arbokennisnet.nl/
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Bijlage 10: Vergelijking huidige RI&E proces - Dynamische RI&E 

 
Beoordeeld is in hoeverre het huidige RI&E en het RI&E-proces voldoet aan de kenmerken, 
eisen en goede praktijken voor een dynamische RI&E. De kaders uit 3.1.2. (Figuur 3.4. en 
figuur 3.5) zijn hierop ingevuld. Het resultaat: 
 

 
 

 

Vergelijking huidige RI&E-proces – eisen, ‘goede praktijken’ Dynamisch RI&E 
 
Eis: 

 Valt binnen de kaders van de wet; echter geen 100% compliance. 

 Heeft een vorm waarop medezeggenschap instemming kan uitoefenen. 

 Is toetsbaar wanneer op inhoud wordt verbeterd (o.a. beleidsrisico’s). 

 Is gericht op risicobeheersing. 
 
Goede praktijken: 

 Belast het productieproces minimaal 

 Sluit onvoldoende aan bij de veiligheids-dynamiek op de werkvloer. 

 Is niet gericht op lijnverantwoordelijkheid. 

 Geeft niet voortdurend een actueel risicobeeld: wijzigingen worden niet 
automatisch meegenomen. 

 Bevat niet (alle) bestaande beheerssystemen, koppelingen zijn niet gemaakt 
met managementsysteem of beheersmaatregelen. 

 Is vastgelegd in een database. 

 Is te rapporteren op verschillende organisatieniveaus (bedrijf, afdeling), maar 
dit gebeurt niet of onvoldoende. 

 Risicotrends kunnen zichtbaar worden gemaakt, maar dit gebeurt echter nog 
niet of in onvoldoende mate, hierdoor 

 Onvoldoende sturing aan alle organisatieniveaus. 

 

Vergelijking huidige RI&E proces - Dynamische RI&E 
 

 Eigenaarschap RI&E (nog) niet lijn 

 RI&E ontwikkeld enigszins mee met het veiligheidsniveau 

 RI&E-proces nog geen karakter van een ‘normaal’ en dynamisch 
bedrijfsproces 

 Regelkring waarbij de risicomanagementcyclus wordt doorlopen is aanwezig. 
Echter worden de stappen Check en Act niet vloeiend of niet doorlopen. 

 Doorontwikkeling risicomanagement waarin PDCA-cirkel te herkennen is niet 
duidelijk zichtbaar 

 Nadenken en dialoog over risico’s wordt op gang gebracht, echter niet met 
de RI&E als onderwerp, wel enigszins met observaties Veiligheid en 
werkoverleg. 

 Geeft een beeld van risico’s en de mate van beheersing daarvan, echter is 
het beeld niet actueel; belangrijke gevaren en risico’s worden gemist. 

 RI&E geeft inzicht in verbeter-, en actiepunten.  

 ‘Managementsysteem ontwikkelt niet voldoende met de RI&E mee, 
structureert en borgt de dialoog onvoldoende en vormt daarmee niet een 
brug tussen de RI&E en een gewenste cultuurverandering’. 
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Bijlage 11: Instructie Dynamische RI&E (1e aanzet) 
 
In deze bijlage wordt de werkwijze van de dynamische RI&E met een stroomschema 
gevisualiseerd. De uitvoering van de dynamische RI&E vindt op operationeel niveau plaats. 
Het is feitelijk een uitsplitsing van stap 8 ‘Voer de RI&E uit’, uit het stappenplan van 
hoofdstuk 5 (zie inzet). 
 
Een lijst van taken is toegevoegd om mee te nemen in de uitvoering. 
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Werkwijze Dynamische RI&E 
 

Concept  

 

 Breng met de operationele verantwoordelijke van de afdeling de activiteiten in kaart. 

 Stel vast welke arbeidsmiddelen gebruikt worden bij het uitvoeren van de activiteit. 

 
Bedenk met betrokken medewerker(s) welke mogelijke gevaarlijke situaties er bij 
het uitvoeren van de activiteit met arbeidsmiddel plaats kan vinden. 

 Houd bij het inventariseren ook rekening met andere, onvoorzien omstandigheden 
(winter, zomer, donker, licht … maar ook storingen etc.) 

 Evalueer met Fine & Kinney (met meerdere mensen) en bepaal de risicoscore 

 

 

 
Inventariseer met medewerkers welke maatregelen al getroffen zijn en welke nog 
getroffen kunnen worden om het beoordeelde risico te verkleinen. 
Check oplossingen ‘best-practises’ andere locaties / Arbo catalogus 

SHE Bepaal a.d.h.v. de arbeidshygiënische strategie de volgorde van de maatregelen. 

 Stel vast welke van de maatregelen al ingevoerd zijn en welke nog niet. 
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Bepaal per maatregel wat het restrisico is na het invoeren ervan. 

 

 
 

 
Van de maatregelen kan nu vastgelegd worden hoe deze gemonitord dan wel 
geborgd worden (procedures of formulieren). 

 Neem de nog niet ingevoerde maatregelen op in RI&E. 

 
Verwerk nadat een maatregel uit het plan van aanpak is uitgevoerd dit weer in de 
RI&E. Uiteindelijk zullen alle risico’s onder controle worden gebracht. 

 

 

Maak bij wijzigingen in wet- en regelgeving of in activiteiten een toevoeging en werk 
het plan van aanpak bij 
 

 

 

 

N.a.v. een incident (ongeval, calamiteit) of constatering uit een (werkplekinspectie 
of observatieronde Veiligheid) kan terug gekeken worden naar de RI&E. 

 

 
Bepaal of het risico onderkend is in de RI&E, is het verkeerd geschat? Waren de 
maatregelen niet adequaat of zijn ze niet nageleefd? 

 
De RI&E is eenvoudig aan te passen door het risico te wijzigen of toe te voegen en 
maatregelen te bedenken en in te voeren. Zo ontstaat er een dynamisch document 
wat altijd actueel en up-to-date is. De dynamische RI&E! 

SHE, 
HR 

Inventariseer de beleidsrisico’s, raadpleeg Arbo Informatie blad 1 (AI-1). 
Uitvoering door SHE, HR informeren OC 

 Toets per onderwerp of het geregeld is en hoe het geborgd is (in een procedure) 

 

Als zaken nog niet, of nog niet goed genoeg, geregeld zijn beschrijf je de actie die 
genomen moet worden en vermeld je het in het plan van aanpak. 
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Discussiegroep 

 
Als onderdeel van het onderzoek is een discussiegroep gestart (LinkedIn) met als start de 
volgende vragen: 
 

 
 
De discussie is nog raadpleegbaar. 
 
Er zijn een aantal reacties binnen gekomen op de discussie (t/m 01-08-2013): 
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