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Thema 3 Primaire en secundaire processen 

Voorbereiding en planning van het werk, risicoanalyse, onderhoud en inspectie van middelen, omgaan met wijzigingen  
O/G Subthema  Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 

O
R

G
A

N
IS

A

TI
E 

Voorbereiding 
en planning van 
het werk 

3.1-O-T1 
Er is geen beleid binnen de 
organisatie om V&G mee te 
nemen bij de voorbereiding en 
planning van het werk. 

3.1-O-T2 
Er is beleid binnen de organisatie dat V&G onderdeel is 
bij de voorbereiding en planning van het werk. 

3.1-O-T3 
Er is beleid binnen de organisatie dat V&G 
onderdeel is bij de voorbereiding en planning van 
het werk. 

3.1-O-T4 
Er is beleid binnen de organisatie dat V&G 
onderdeel is van voorbereiding en planning 
van het werk.  
 

3.1-O-T5 
Er is beleid binnen de organisatie dat V&G 
onderdeel is van een gedegen integrale 
voorbereiding en planning van het werk. 

G
ED

R
A

G
 

Voorbereiding 
en planning van 
het werk 

3.1-G-T1 
V&G als onderdeel van 
voorbereiding en planning van 
het werk wordt niet als zinvol 
gezien. 

3.1-G-T2 
Na een incident is er aandacht voor V&G in de 
voorbereiding en planning van het werk als hier de 
oorzaak van het incident lag. Na verloop van tijd ebt 
deze aandacht weer weg. 
Het wordt dus niet structureel opgepakt, acties zijn erop 
gericht om herhaling van eenzelfde soort incident te 
voorkomen. 
 

3.1-G-T3 
In de praktijk is het effect van het beleid nog niet 
altijd merkbaar.  

3.1-G-T4 
V&G wordt meegenomen bij de voorbereiding 
en planning van het werk en interne en 
externe medewerkers worden hierbij 
betrokken.  

3.1-G-T5 
Alle belanghebbenden worden betrokken bij de 
voorbereiding en planning van het werk, zij 
denken actief mee om het werk veiliger en 
gezonder te maken. Ook relevante ketenpartners 
worden hierbij betrokken. 

O
R

G
A

N
IS

A
TI

E 

Risico-
inventarisatie 
en -evaluatie 
(RI&E) en 
beheersmaatre
gelen 

3.2-O-T1 
Er is geen systematiek voor een 
algemene RI&E. 
 
 

3.2-O-T2 
Er is een systematiek voor een algemene RI&E. 
 
 

3.2-O-T3 
Er is een systematiek voor een algemene RI&E en 
voor  RI&E’s op verschillende niveaus.  
 
 

3.2-O-T4 
Er is een systematiek voor RI&E’s op alle 
niveaus in de organisatie.  

3.2-O-T5 
Er is een systematiek voor RI&E’s op alle niveaus 
in de organisatie. 

G
ED

R
A

G
 

RI&E en 
beheersmaatre
gelen 

3.2-G-T1 
RI&E is geen standaardactiviteit 
en geen punt van aandacht. RI&E 
wordt gezien als kostenpost en 
niet zinvol.  
 
 
 
 
 
 
Er is geen of weinig aandacht 
voor V&G-beheersmaatregelen. 
 

3.2-G-T2 
RI&E's hebben een ad hoc karakter, bijvoorbeeld n.a.v. 
incidenten of na opdracht van een opdrachtgever en/of 
bevoegd gezag. RI&E’s worden niet gezien als basis voor 
structurele verbetering van V&G.  
 
 
 
 
 
 
V&G-beheersmaatregelen worden ad hoc toegepast. 
RI&E’s worden niet actueel gehouden (er is geen 
procedure, geen verantwoordelijke, geen management 
of change ) 

3.2-G-T3 
Op basis van de algemene RI&E worden RI&E’s op 
verschillende niveaus uitgevoerd. Bijvoorbeeld de 
RI&E voor machines, voor projecten of voor taken. 
De samenhang tussen verschillende RI&E's wordt 
nog niet altijd gezien.  
 
 
 
 
 
Deze RI&E's zijn de basis voor verbeteringen voor 
V&G, maar het is nog niet structureel.  
De verantwoordelijkheid hiervoor is bekend. 
V&G-beheersmaatregelen worden gestructureerd 
toegepast.  
 

3.2-G-T4 
RI&E's worden op alle niveaus in de organisatie 
uitgevoerd. Hierbij worden interne 
belanghebbenden betrokken, en externe 
belanghebbenden op ad hoc basis. RI&E’s 
worden als zinvol gezien en als basis voor 
verbetering van V&G.  
De verschillende RI&E's sluiten op elkaar aan.  
 
 
 
Interne belanghebbenden worden betrokken 
bij de keuze van V&G-beheersmaatregelen. 
Externe belanghebbenden op ad hoc basis.  
 
Bij wijzigingen en incidenten in de uitvoering 
worden RI&E’s geüpdatet. 

3.2-G-T5 
Het uitvoeren van RI&E's is een doorlopend 
proces waarbij interne en externe 
belanghebbenden actief betrokken zijn. 
RI&E’s worden gezien als zeer belangrijk 
instrument, omdat deze de basis zijn voor 
verbeteringen en beslissingen op alle niveaus in 
de organisatie.  
 
 
 
Er wordt actief gezocht naar nieuwe risico’s en 
maatregelen. Alle stakeholders dragen bij aan 
het monitoren en continu verbeteren van de 
effectiviteit van RI&E’s en V&G-maatregelen. 

O
R

G
A

N
IS

A
TI

E
 

V&G in 
projecten of 
uitvoering 
(operatie) 

3.3-O-T1 
Het is niet geregeld om V&G in 
projecten/uitvoering mee te 
nemen. 

3.3-O-T2 
Voor projecten waarbij dat wettelijk verplicht is, wordt 
een (generiek) V&G-plan gemaakt.  

3.3-O-T3 
Er is een systematiek voor het beheersen van V&G 
in projecten/uitvoering. 
 
 

3.3-O-T4 
Er is een systematiek voor het beheersen van 
V&G-plannen in projecten/uitvoering. Er is een 
systematiek om deze plannen actueel te 
houden. 
 
 
 

3.3-O-T5 
Er is een systematiek, zodat V&G-plannen 
onderdeel zijn van een gedegen integrale 
voorbereiding.  

G
ED

R
A

G
 

V&G in 
projecten of 
uitvoering 
(operatie) 

3.3-G-T1 
V&G in projecten/uitvoering is 
geen punt van aandacht. 

3.3-G-T2 
V&G in projecten/uitvoering wordt ad hoc beheerd. Er is 
enige vorm van projectuitvoering en -beheersing. Dit zijn 
vaak standaardregels en/of standaard uitvoerings-V&G 
plannen met een beperkte toegevoegde waarde in de 
praktijk. 
Als er een V&G-plan is, dan ‘ligt het in de kast’ en is het 
geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. 

3.3-G-T3 
Uitvoerings- of V&G plannen worden structureel 
en op maat gemaakt voor relevante 
projecten/situaties.  
V&G-plannen worden soms besproken, vooral aan 
het begin van een project.  

3.3-G-T4 
V&G- plannen worden als zinvol gezien en 
worden door alle belanghebbenden besproken 
in alle fasen van een project.  
Interne en externe belanghebbenden zijn 
betrokken om V&G in projecten goed te 
organiseren. Een uitvoerings-/V&G plan op 
maat hoort daar bij. De V&G-plannen zijn 
actueel. 

3.3-G-T5 
Interne en externe belanghebbenden werken 
optimaal samen om V&G-plannen continu te 
verbeteren in alle fasen van een project of 
uitvoering. 



Thema 3 Primaire en secundaire processen 

Voorbereiding en planning van het werk, risicoanalyse, onderhoud en inspectie van middelen, omgaan met wijzigingen  
O/G Subthema  Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 

O
R

G
A

N
IS

A
TI

E
 

Aanschaf en 
beheer van 
middelen 

3.4-O-T1 
V&G is geen inkoopcriterium. 
 
 
Er is geen onderhouds- of 
inspectieprogramma voor 
middelen. 
 
 

3.4-O-T2 
Er is geen vaste systematiek om V&G-aspecten op te 
nemen als inkoopcriterium.  
 
Er is een correctief onderhoudsprogramma op basis van 
storingen of defecten.  

3.4-O-T3 
Er is een systematiek om V&G-aspecten mee te 
nemen als inkoopcriterium. 
 
Er is een preventief en correctief onderhoudsplan. 
 
Er is een inspectieplan voor alle middelen, ook 
wanneer dit niet wettelijk verplicht is. 

3.4-O-T4 
Er is een systematiek om V&G-aspecten mee te 
nemen als een volwaardig inkoopcriterium. 
 
Er is een preventief onderhoudsplan.  

3.4-O-T5 
Er is een preventief onderhoudsplan dat samen 
met externe belanghebbenden is ontwikkeld. 
Een inspectieplan voor middelen is hier een  
integraal onderdeel van. 

G
ED

R
A

G
 

Aanschaf en 
beheer van 
middelen 

3.4-G-T1 
De algemene houding is: we 
blijven het middel gebruiken tot 
het stuk gaat. Dan repareren we 
of vervangen het. Hierbij wordt 
niet aan V&G gedacht. 
 
 

3.4-G-T2 
Na een incident worden relevante V&G-aspecten 
opgenomen als inkoopcriterium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middelen worden alleen geïnspecteerd als dat (al dan 
niet wettelijk) verplicht is.  
 
Correctief onderhoud krijgt pas aandacht als er iets stuk 
is. ‘Als er een storing is vragen we technische 
ondersteuning’. 

3.4-G-T3 
De medewerkers zien het nut in middelen die geen 
negatieve invloed hebben op de veiligheid en 
gezondheid. 
 
 
 
 
 
 
 
Middelen worden geïnspecteerd. 
 
 
De organisatie heeft het onderhoud van middelen 
redelijk op orde. Het onderhoud wordt vooral 
correctief uitgevoerd.  

3.4-G-T4 
De medewerkers (willen alleen) werken met 
middelen die geen negatieve invloed hebben 
op de veiligheid en gezondheid. 
In alle lagen van de organisatie wordt het 
belang om technische problemen direct te 
melden, onderkend en toegepast.  
 
 
 
 
Alle middelen worden periodiek geïnspecteerd. 
De gebruiker controleert daarnaast zelf basaal 
de middelen voordat hij deze gebruikt. Er is 
aandacht voor onderhoud en inspectie bij 
externe belanghebbenden. 
Hierdoor is weinig correctief onderhoud nodig. 
Storingsanalyse wordt uitgevoerd om 
structureel te verbeteren.  

3.4-G-T5 
Er wordt continu gekeken naar middelen die 
bijdragen aan V&G. Hierbij zijn de middelen 
afgestemd op de specifieke behoeften van de 
medewerker. De medewerkers dragen hier zelf 
ook initiatieven voor aan. Dit wordt gewaardeerd 
en deze middelen worden aangeschaft en 
gebruikt.  
 
 
 
Het preventief onderhouds- en inspectieplan 
wordt door interne en externe belanghebbenden 
gezien als de basis voor continu leren en 
verbeteren. Interne en externe 
belanghebbenden zijn actief betrokken bij 
preventief onderhoud en inspecties.  
De medewerkers hebben een actieve rol in 
preventief onderhoud en inspecties van 
middelen. Het onderhoudsplan is zo effectief dat 
correctief onderhoud bijna niet meer voorkomt. 
 

O
R

G
A

N
IS

A
TI

E

E 

Omgaan met 
wijzigingen 

3.5-O-T1 
Er is geen werkwijze om V&G-
risico’s die ontstaan door 
wijzigingen te beheersen. 

3.5-O-T2 
Er is geen werkwijze om V&G-risico’s die ontstaan door 
wijzigingen structureel te beheersen 
 
 

3.5-O-T3 
Er is beleid voor beheersing van V&G-risico’s die 
ontstaan door wijzigingen.  

3.5-O-T4 
Er is beleid voor beheersing van V&G-risico’s 
die ontstaan door wijzigingen. 

3.5-O-T5 
Er is beleid voor beheersing van V&G-risico’s die 
ontstaan door wijzigingen. 

G
ED

R
A

G
 

Omgaan met 
wijzigingen 

3.5-G-T1 
Wijzigingen worden doorgevoerd 
zonder bewust over V&G-risico’s 
na te denken of  te 
communiceren naar 
betrokkenen. 

3.5-G-T2 
Na een incident is er tijdelijk meer bewustzijn over V&G-
risico’s die ontstaan door wijzigingen. Dit bewustzijn ebt 
na verloop van tijd weer weg. Men gaat door op de oude 
en bekende manier.  
 
 
 
 
Alleen wijzigingen na een incident worden 
gecommuniceerd binnen de organisatie.  
 
 

3.5-G-T3 
Over het algemeen zijn de medewerkers zich 
bewust van de werkwijze voor de beheersing van 
V&G-risico’s die ontstaan door wijzigingen, maar in 
de praktijk wordt de werkwijze niet altijd gevolgd.  
 
 
 
 
Belangrijke wijzigingen worden gecommuniceerd 
binnen de organisatie. 

3.5-G-T4 
Interne en externe belanghebbenden zijn zich 
goed bewust van het beleid voor de 
beheersing van V&G-risico’s die ontstaan door 
wijzigingen. Interne en externe 
belanghebbenden wegen voorafgaand aan 
wijzigingen de V&G-risico’s af. 
 
 
 
Wijzigingen en de bijbehorende V&G-risico’s 
worden goed en tijdig gecommuniceerd binnen 
de organisatie en soms daarbuiten. 

3.5-G-T5 
Het gecontroleerd beheersen van de V&G-
risico’s die ontstaan door wijzigingen is een 
doorlopend proces. Dit wordt door interne en 
externe belanghebbenden als zeer belangrijk 
gezien en zij nemen daar actief aan deel. Er 
wordt na afloop altijd geëvalueerd om van te 
leren.  
 
 
Wijzigingen en bijbehorende V&G-risico’s 
worden goed en tijdig gecommuniceerd binnen 
en buiten de organisatie. 
 
De beoordeling van V&G-risico’s vooraf is de 
basis voor alle technische of organisatorische 
wijzigingen in de keten. 

 

 


