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Hoe krijg je veilig en gezond werken tussen de oren? 

Van moeten naar willen 

 

U inventariseert risico’s, voert managementsystemen in of probeert gedrag en organisatiecultuur te 

beïnvloeden. U onderneemt allerlei activiteiten die los staan van elkaar. Zoals het uitvoeren van 

veiligheidsrondes, onderzoeken van werkstress, geven van verzuimtrainingen, bespreken van risico’s 

in werkoverleg of het coachen van mensen op inzetbaarheid. De dynamische RI&E biedt samenhang 

voor al deze activiteiten. 

De meeste organisaties zien de RI&E als een product. Maar de dynamische RI&E is een proces, 

waarbij maatwerk per afdeling of proces recht doet aan verschillen. Zo ontstaat maatwerk en is er 

voldoende aandacht voor de belangrijkste risico’s gericht op de specifieke werkzaamheden. Met een 

dynamische RI&E is het mogelijk om de activiteiten in samenhang te zien als fasen van de 

ontwikkeling die van nature plaatsvindt in een organisatie. Het verschil tussen het product-denken of 

proces-denken is hieronder geschetst:  

 

• Het product (“een RI&E hebben”) 

– Een rapport of  document 

• eisen aan het document 

– volgens regels en afspraken (compliance) 

– bruikbaar voor de opdrachtgever 

– vakinhoudelijk op niveau 

• Het proces (“RI&E doen”) 

– Risico’s inventariseren en evalueren als activiteit 

• eisen aan het verander- en adviesproces 

– organisatie 

– betrokkenheid 

– veranderkundig op niveau  

 
Tijdens deze inspirerende webinar krijgt u een kijkje in de keuken. Van dialoogsessies over de 

veranderkundige begeleiding in de praktijk tot workshops over risicobeleving, verschillende 

psychologische scholen of verandermanagement.  

De rode draad van de webinar: 

• Hoe zorgt u dat de RI&E een rol speelt bij een juiste aanpak van veilig en gezond werken?  

• Hoe beoordeelt u in welke fase een organisatie of klant zich bevindt?  

• Hoe kunt u de RI&E hiervoor inzetten?  

• Hoe speelt gedrag daarin een rol? 

• Hoe kunt u ‘spelen’ met de organisatiecultuur? 

• Welke rol kunt u als arboprofessional spelen om te zorgen voor beweging en borging?  

 

Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden en eigen praktijk gaan we samen aan de slag!  


