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Bedrijfsvoering & Arbo ondersteuning

Poortwachters



Risico Inventarisatie & Evaluatie

• Koepel RI&E

• Verdiepende RI&E’s

• Is de RI&E daarmee ten alle tijden volledig?

– Een retorische vraag in een dynamische 
organisatie.



Dynamische RI&E®, kleine regelmatige stappen

Cecile de Roos, Walter Zwaard, 
gebaseerd op “The social construction of 

reality” van Berge en Luckman



Doel van de dialoog = beïnvloeden van de cultuur

Dialoog, interactie, bevorderd 
het vermogen tot verandering

Cecile de Roos, Walter Zwaard, 
gebaseerd op “The social construction of reality” van Berge en Luckman
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Ervaar de “Risicodialoog”

Persoonlijke 
ervaringen

Gedeelde 
inzichten

Standaarden Waarden

Cecile de Roos, Walter Zwaard, 
gebaseerd op “The social construction of reality” van Berge en Luckman



De risicodialoog, regels van het spel

Francis Gastmans –Dialogue Learning Centre



Het dialoogspel

• Groepen 
– Een groep is de directie met het dilemma, drie personen
– Een groep zijn de waarnemers, drie personen

• Voor…ga in de zaal bij groen staan
• Tegen…ga in de zaal op rood staan
• Weet niet...ga in het midden staan bij wit

Dilemmagroep verwoordt haar standpunt
Deelnemers kiezen opnieuw
Directie neem een beslissing

WitRood Groen

Scherm



Dilemma 1

Binnen een fabriek zijn vier “afdelingen” met eigen 
leidinggevenden.
• Iedere afdeling kent zijn eigen PBM regels. Wat 

gaan we doen?

❑ Verplichten vaste regels = rood
❑ Zo houden = groen
❑ Weet niet = wit

WitRood Groen

Scherm



Dilemma 2

Een medewerker heeft met zijn vinger tussen een 
draaiend onderdeel gezeten.

• Hoe erg is dit? 

❑ Groot risico...beleid aanpassen = groen

❑ Incident…geen extra maatregel = rood

❑ Weet niet = wit 

WitRood Groen

Scherm



Dilemma 3

Mensen klagen over klimaat in kantoortuin.

• We laten een technisch onderzoek doen of we 
interviewen mensen over de klachten.

❑ Interview = groen

❑ Technisch onderzoek= rood

❑ Weet niet = wit 
WitRood Groen

Scherm



Dilemma 4

• Het verzuim stijgt ineens van 5,2% naar 8,6%.

• Is dit erg?

❑ Ja, meteen actie, omdat….! = rood

❑ Nee…, want…. = groen

❑ Weet niet = wit 
WitRood Groen

Scherm



Nabespreking

• Hoe belangrijk is het om het eens te zijn?

• Helpt het dat je goede argumenten hoort?

• Beïnvloedt dat jouw mening?

• Wat is jullie opgevallen?
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Gezonde bedrijfsvoering

• De implementatie van de Dynamische RI&E® levert 
bedrijfsmatige en Arbo-winsten op.

• Bedrijfsmatig
– Financieel
– Tijd
– Beter eindproduct

• Arbo
– Gezondheid
– Reductie aantal incidenten / ongevallen
– Verhoging van arbeidsvreugde



Asterix & Obelix muurschildering. Locatie: Rue de la Buanderie 33/35, Brussels. 
Oreopoulos G., Vandegeerde D., Marcelle Bordier en Koen Weiss.
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