
Onze missie: 

Voor iedere Nederlandse organisatie een eigen RI&E die werkt! 

(En dit graag voordat de RI&E 21 jaar wordt) 

Branche-RI&E 
Is de RI&E volwassen? 

 

In 1994 werd in Nederland de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geboren. In 2012 

bereikte dit instrument dus de leeftijd van 18 jaar. Of we het nu ook volwassen mogen 

noemen, is nog maar de vraag. Want leeftijd zegt niet alles. 

 

Worden we blij van de RI&E? 

Een goede RI&E zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers inzicht hebben in de 

risico’s in hun organisatie. En hij garandeert dat er een plan ligt om die risico’s zo veel 

mogelijk te verkleinen. Dit is helaas bij veel ondernemingen niet gelukt. Maar weinig 

mensen worden dan ook blij van de RI&E. De Goede Praktijk wil hier verandering in 

brengen. Wij gaan ervan uit dat iedereen – werkgever of werknemer – graag overzicht 

heeft over zijn arbosituatie. Het is de weg ernaartoe die weerstand oproept.  

 

Het kan anders! 

Ons uitgangspunt: wie profijt wil hebben van zijn RI&E, moet zelf de regie in handen 

nemen. Hoe dat het beste kan, hangt af van uw bedrijfscultuur. Wij begeleiden u graag bij 

het vinden van uw eigen weg naar een passende en succesvolle RI&E-aanpak.  

 

Onze visie: RI&E met plezier 

Het voertuig waarmee de weg wordt afgelegd, het RI&E-instrument, bepaalt het plezier 

dat een organisatie aan zijn RI&E beleeft. Het moet flexibel genoeg zijn om maatwerk te 

garanderen. Maar een organisatie moet het ook op de juiste manier gebruiken. Want het 

maakt nogal wat uit of u zelf aan het stuur zit of iemand anders laat sturen. 

 

Zélf aan de slag 

De meeste kans op plezier van de RI&E maakt de organisatie die zich eerst goed 

afvraagt wat zij er nou eigenlijk mee wil bereiken. Een RI&E moet een goed overzicht 

bieden van wat er aan de hand is en duidelijk maken wat u de komende tijd gaat 

verbeteren. De partijen die dit laatste moeten verwezenlijken zijn doorgaans de 

arbocoördinator of preventiemedewerker en de bedrijfsleiding. Daarom is het logisch dat 

deze mensen zélf de situatie bekijken en hun lijst met aandachtspunten maken. 

 

Waardevol 

De Goede Praktijk is een groot voorstander van deze doe-het-zelf methode. Wie zijn 

RI&E zelf doet, garandeert dat deze past bij zijn organisatie en vergroot de kans dat hij er 

ook echt wat mee doet. Bovendien is het maken ervan op zichzelf al waardevol: u gaat 

op een andere manier naar uw organisatie kijken. Dit levert vaak extra verbeterpunten 

op, en niet alleen op arbogebied. 
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Oplossingen die werken 

De Goede Praktijk heeft van de doe-het-zelf-methode zijn specialiteit gemaakt. Wij 

begeleiden bedrijven en branches bij het ontwikkelen van aanpakken en ondersteunende 

instrumenten die de RI&E tot leven brengen. Niet als verplichting, maar als manier om de 

bedrijfsvoering en het werkplezier te verbeteren. We hebben ter beschikking: 

 Inhoudelijke expertise op het hoogste niveau voor alle denkbare arbo-risico’s. 

 Expertise op het gebied van het slim organiseren van processen (uitgangspunt: het 

moet voor u en uw organisatie werken). 

 Webbased en mobiele software en andere onderzoeksinstrumenten die uw 

arboprocessen ondersteunen (standaard of maatwerk). 

 Communicatiedeskundigheid om deze processen tot leven te brengen. 

 

Ons aanbod 

 DGP wil samen met branches methoden ontwikkelen om alle bedrijven in een sector 

effectief en efficiënt aan een RI&E te helpen. Waar gewenst faciliteren we dit proces. 

 We willen (digitale) instrumenten ontwikkelen die niet alleen inhoudelijk kloppen, maar 

medewerkers en bedrijven ook in staat stellen om het op hun eigen manier te doen. 

 We willen grotere organisaties helpen met het scheppen van een vloeiend RI&E-

proces dat zichzelf in stand houdt en altijd inzicht geeft in de actuele situatie. 

 We helpen u graag om uw RI&E optimaal te laten aansluiten op de arbocatalogus van 

uw sector, zodat deze instrumenten elkaar wederzijds maximaal versterken. 

 

Goede Praktijken 

 Uw RI&E klaar én getoetst in slechts een halve dag! 

 Een greep uit de vele branches die DGP-partners voor hun RI&E hebben 

ingeschakeld 

 

In de media 

 Unieke 1-op-1 koppeling RI&E en catalogus 

 Neem de regie over de RI&E 

 Veilige werkplaats garagebedrijven 

 

Interesse?  

Neem contact met ons op, we maken graag ruimte voor u in onze agenda! 

 

De Goede Praktijk 

Pepijn Nicolas 

Zonnenburg 1 

3512 NL Utrecht 

Tel. (030) 267 66 48 

Fax (030) 267 66 49 

E: info@degoedepraktijk.nl 

www.degoedepraktijk.nl 

 

http://www.degoedepraktijk.nl/nieuwsartikel.asp?nummer=65
http://www.degoedepraktijk.nl/goedepraktijkennieuws.asp?dc=207
http://www.degoedepraktijk.nl/goedepraktijkennieuws.asp?dc=207
http://www.degoedepraktijk.nl/nieuwsartikel.asp?nummer=42
http://www.degoedepraktijk.nl/upload/file/ArboMagazine_09_verandermanagement.pdf
http://www.degoedepraktijk.nl/upload/file/ABM_11_6_veilige_werkplaats_garagebedrijf.pdf
http://www.degoedepraktijk.nl/contact.asp
mailto:info@degoedepraktijk.nl
http://www.degoedepraktijk.nl/

