
 
 
 

E - BOOK 
 

Hoe implementeer ik een dynamisch 
risicobeheersingssysteem (met 

behulp van VARIO)? 
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1 DRBS: What’s in a name? 
 

DRBS staat voor ‘Dynamisch Risicobeheersing Systeem’ en is een belangrijk 

concept in de wetgeving over welzijn op het werk. De verplichting om een 

dynamisch preventiebeleid uit te werken, staat beschreven in de Codex 

Welzijn op het Werk. Hiermee tracht de wetgever iedere werkgever te 

verplichten om een realistische planning van het preventiebeleid op te 

stellen en uit te werken. Niet enkel de werkgever wordt hierbij betrokken, 

maar ook andere actoren zoals de hiërarchische lijn, de preventieadviseur, 

etc.  

Het DRBS moet zich baseren op de logica van de preventiehiërarchie: 

1. Eliminatie of verwijdering van het gevaar (bv. niet meer op hoogte 

werken). 

2. Substitutie of vervanging van het gevaar, zodat het risico afneemt 

(bv. een gevaarlijk product vervangen door een minder gevaarlijke 

stof). 

3. Risico’s verminderen door het gebruik van collectieve 

beschermingsmiddelen (CBM). 

4. Schade verminderen door het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM). 

5. Organisatorische maatregelen treffen (bv. opleiding en 

instructies, gezondheidstoezicht, werkvergunningen, …). 

6. Overige schadebeperkende maatregelen treffen (bv. EHBO). 

7. Het restrisico aanduiden m.b.v. signalisatie. 

 

 

 

 

Wat is 

DRBS ? 
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Verder is het van belang dat het DRBS alle zeven welzijnsdomeinen onder 

de loep neemt, namelijk: 

• Arbeidsveiligheid 

• Gezondheid op het werk 

• Psychosociale belasting 

• Ergonomie 

• Arbeidshygiëne 

• Verfraaiing van de arbeidsplaatsen 

• Milieu 

Afhankelijk van uw bedrijfssector en activiteiten zullen sommige 

welzijnsdomeinen prioritair zijn aan anderen. Zo zal in een bouwbedrijf 

de focus meer liggen op arbeidsveiligheid en ergonomie, terwijl men in 

een laboratorium meer aandacht zal besteden aan arbeidshygiëne en 

gezondheid op het werk. Het is echter wel belangrijk om rekening te 

houden met de wisselwerking tussen de zeven domeinen.  

Vergelijkbaar met de PDCA-cyclus (Plan – Do – Check – Act), die ook naar 

continue verbetering streeft, bestaat ook het DRBS uit vier stappen: 

1. Uitwerking: Tijdens de uitwerking van het preventiebeleid wordt 

een visie uitgewerkt en doelstellingen opgesteld. Daarnaast 

worden ook de middelen om deze doelstellingen te behalen, 

vastgelegd.  

2. Programmatie: In de volgende stap wordt een plan uitgewerkt 

waarin de uit te voeren opdrachten, verplichtingen, middelen en 

tijdsindicaties worden bepaald. 

3. Uitvoering: Nadat er een plan op tafel ligt, worden de 

verantwoordelijken aangesteld voor uitvoering. 

4. Evaluatie: Er wordt vastgelegd wanneer en op welke wijze het 

preventiebeleid geëvalueerd wordt.  

De concrete instrumenten die in het kader van het DRBS uitgewerkt 

moeten worden, zijn het Globaal PreventiePlan (GPP) en het JaarActiePlan 

(JAP). Dit gebeurt steeds in samenspraak met de werkgever, de 

hiërarchische lijn en zowel de interne als externe preventiedienst.  

Het Globaal PreventiePlan of GPP is een vijfjarig programma waarin alle 

preventieactiviteiten, uitgevoerd in het kader van het DRBS, worden 

samengebracht. Dit plan omschrijft o.a. de resultaten van de 

risicoanalyse, preventiemaatregelen, doelstellingen, opdrachten en 

middelen van verantwoordelijken, etc. Het GPP kan onderhevig zijn aan 

wijzigingen, indien de situatie of context dit vereist. Na vijf jaar wordt 

een nieuw plan opgesteld. 

Daarnaast moet voor ieder dienstjaar ook een JaarActiePlan (JAP) worden 

opgemaakt. Dit plan baseert zich steeds op het GPP. In het JAP worden de 

activiteiten en doelstellingen bepaald die moeten behaald worden in dat 

jaar. Indien er een Comité aanwezig is in uw bedrijf moet het JAP voor het 

volgend jaar ook worden voorgelegd aan dit overlegorgaan voor 1 

november.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat u de belangrijkste prioriteiten uit 

het Jaaractieplan ook steeds dient te 

vermelden in het verplicht op te stellen 

Jaarverslag Interne Dienst Preventie en 

Bescherming (IDPB) en dit ter beschikking 

gehouden moet worden voor het Toezicht 

Welzijn op het Werk? 

Geen idee hoe dit in zijn werk gaat? 

Contacteer hiervoor uw dossierbeheerder! 
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2 DRBS beheren met behulp van VARIO 
 

Hoe past u de uitbouw van een kwalitatief DRBS in uw organisatie 

tijdsefficiënt toe? En hoe verzekert u een consequente opvolging ervan? 

VARIO biedt u hiervoor dé oplossing aan. 

De diverse preventiethema’s worden in VARIO onderverdeeld in 

verschillende modules om zo het overzicht te behouden. Iedere module 

behandelt een specifiek thema, bijvoorbeeld risicoanalyses, maar kent 

toch een link met andere modules, waardoor alles met elkaar in verbinding 

staat. Daarnaast kan u ook het aspect ‘dynamisch’ uit het DRBS terug 

vinden in VARIO, aangezien (automatische) workflows ontstaan waarbij de 

juiste verantwoordelijken een notificatie ontvangen en de status kunnen 

opvolgen van acties.  

Hieronder kan u een greep vinden uit ons aanbod 

om uw milieu – en preventiebeleid uit te werken: 

• Beheer van uw acties in één centraal 

systeem. 

• Opmaak van uw JAP/GPP en formuleren 

van doelstellingen. 

• Opstellen van functieomschrijvingen, 

waarbij u een onthaalbundel kan 

creëren voor een nieuwe medewerker. 

• De opbouw van een bibliotheek met een 

op maat uitgewerkte 

documentenstructuur. 

• De planning en registratie van een 

toolboxmeeting, startwerkvergadering 

of kwartaalvergadering. 

• Het genereren van automatische 

rapporten, zoals bijvoorbeeld uw 

maandverslag, intern auditrapport, etc. 

Hoe kan ik mijn 

DRBS beheren 

dankzij VARIO? 
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• De mogelijkheid om op een eenvoudige wijze uw 

werkplekinspecties te plannen en uit te voeren (via een link in uw 

e-mail of via de VARIO Mobile App). 

• Het inventariseren en opvolgen van al uw materieelkeuringen, 

alsook de mogelijkheid om indienstellingen uit te voeren. 

• Het plannen, registreren en opvolgen van alle interne of externe 

opleidingen. 

• De registratie (en eventuele elektronische aangifte) en het 

onderzoek van ongevallen en incidenten. 

• De registratie en opvolging van de medische onderzoeken. 

• Het creëren en periodiek herevalueren van uw risicoanalyses. 

• De opmaak van VGM-projectplannen. 

• De registratie van uw evacuatieoefeningen. 

• Het genereren van aftekendocumenten voor ontvangst van PBM’s, 

alsook de mogelijkheid om het verbruik ervan te registreren. 

• Beoordelingen uitvoeren van uw leveranciers en onderaannemers. 

• Uw afvalstromen in kaart brengen, alsook de mogelijkheid om een 

inventaris van uw gevaarlijke producten op te maken en een 

veiligheidsinstructiekaart te genereren. 

• Creëer een bijlage aan uw bestelbon met VGM-eisen in het kader 

van de drie groene lichten – procedure. 

• Etc.  

 

Zoals hierboven beschreven, bestaat het DRBS uit vier stappen. Deze 

stappen worden perfect ingevuld in VARIO.  

Tijdens de uitwerking (stap 1) van het preventiebeleid worden de visie en 

doelstellingen opgesteld. Dit wordt doorgaans vastgelegd in de 

beleidsverklaring (document dat geraadpleegd kan worden in de 

bibliotheek in VARIO). Het opstellen van dit document gebeurt steeds in 

samenspraak met alle betrokken partijen. Daarna worden de 

doelstellingen geformuleerd.  Deze worden gedefinieerd op basis van het 

SMART-principe.  

  

  Doelstellingen worden doorgaans SMART 

gedefinieerd. SMART staat voor Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdsgebonden. Dit wil zeggen dat de 

doelstellingen kwantitatief en concreet op te 

volgen zijn.   
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In VARIO bestaat de mogelijkheid om uw SMART - doelstellingen 

automatisch op te volgen. Dit wil zeggen dat VARIO de resultaten van de 

doelstelling zelf invult op basis van ingegeven data. Een concreet 

voorbeeld hiervan is de opvolging van uw frequentiegraad (= de verhouding 

van het totaal aantal arbeidsongevallen ten opzichte van het aantal 

gewerkte uren).  

 

Stap 2 van het DRBS betreft de programmatie waarbij u een concreet 

plan opmaakt om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. VARIO zet 

dit om in de praktijk door het centraliseren van alle acties in de 

actielijst. U bepaalt vervolgens zelf welke acties al dan niet opgenomen 

dienen te worden in het JAP of GPP. Afhankelijk van de ingestelde 

streefdatum, neemt VARIO de actie op in het Jaaractieplan of in het 

Globaal Preventieplan. Op deze manier stelt u eenvoudig en efficiënt uw 

actieplannen op. 

 

In stap 3 worden de acties of taken verdeeld en de verantwoordelijken 

aangeduid. Aan iedere actie kan zowel een uitvoerder als een 

verantwoordelijke toegewezen worden. Op die manier wordt de 

verantwoordelijke persoon ook steeds op de hoogte gehouden wanneer de 

status van de actie wordt gewijzigd. 

 

Tot slot bestaat stap 4 in het DRBS uit de evaluatie. Bij het afsluiten van 

een actie bestaat de mogelijkheid om een evaluatie uit te schrijven. Op 

die manier kan men steeds de reden borgen voor het afsluiten van de taak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De voordelen van een digitaal DRBS-beheer: 

• Consequente en correcte opvolging van de acties 

via een centrale actielijst. 

• Delegeren van taken en verantwoordelijkheden. 

• Automatische invulling van wettelijke 

verplichtingen (o.a. Maandverslag). 

• Tijdswinst en minder administratie. 

• Toegang tot een uitgebreide database met 

voorbeelddocumenten zoals risicoanalyses, 

instructiekaarten, toolboxmeetings, procedures, 

etc. 

• … 
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3 De implementatie van een DRBS door 
Incerta 

 

Iedere klant krijgt bij Incerta een persoonlijke dossierbeheerder, allen 

competente preventieadviseurs/milieucoördinator/kwaliteitscoördinator, 

toegewezen die u zal begeleiden in het volledige implementatietraject. 

We gaan hierbij stapsgewijs te werk.  

 Allereerst kijken we naar uw bedrijfsspecifieke situatie:  

• In welke sector situeert uw bedrijf zich? 

• Welke activiteiten worden uitgevoerd in de onderneming? 

• Welke specifieke risico’s kunnen we identificeren? 

• Wat is de omvang van uw onderneming? 

• … 

Op basis daarvan stellen we, steeds in samenwerking, de behoeften en 

prioriteiten op voor uw bedrijf, zodat u optimaal gebruik kan maken van 

het door u gekozen softwarepakket.  

 

 

Wat kan 

Incerta voor 

u betekenen? 
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Incerta zorgt voor een begeleidingstraject van begin tot einde, waarbij u 

ook opgeleid wordt om zelfstandig met de software te kunnen werken.  

Van zodra de software volledig geïmplementeerd is, starten we met het 

‘dynamisch’ maken van uw risicobeheersysteem. Dit gebeurt door het 

creëren van (automatische) workflows, de opvolging van statussen, etc. 

Indien gewenst, kan u na de implementatie nog steeds beroep 

doen op uw dossierbeheerder. U kan bij ons terecht in geval van vragen 

of wanneer u nood heeft aan extra ondersteuning.  

Door onze website regelmatig in de gaten te houden, blijft u ook steeds 

op de hoogte van wijzigende wet – en regelgeving. Wij proberen 

wetswijzigingen om te zetten in mensentaal en geven u meteen advies of 

tips mee hoe u kan voldoen aan nieuwigheden die relevant zijn voor uw 

sector. 

 

 

 

Heeft u na het lezen van dit E-book ook interesse in onze software-

oplossingen voor uw bedrijf? Of heeft u nood aan begeleiding? Ontdek 

hoe wij u kunnen helpen via: 

• Telefonisch: +32 (0)9 261 57 22 

• E-mail: info@incerta.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat u ook op ons beroep kan doen wanneer uw 

bedrijf nood heeft aan vaste ondersteuning 

(wekelijks, maandelijks, …) en uitbouw van uw 

preventie – en/of milieubeleid?  

 

mailto:info@incerta.be

