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Grip krijgen en behouden op 
uw Safety, Health and 
Environment resultaten 
middels de juiste 
organisatiestructuur 
Is uw Safety, Health and Environment (SHE) organisatie afgestemd op de vraagstukken die u 

heeft binnen uw organisatie? Heeft u weleens het idee dat u alleen maar ad-hoc aan het werk 

bent en geen tijd heeft voor het maken van een robuust SHE meerjarenplan? Heeft u het gevoel 

dat u grip heeft op uw SHE ontwikkelingen binnen uw organisatie? Mijn expertise bevindt zich op 

het opzetten van een goed werkende SHE organisatiestructuur en meerjarenplan door inzicht te 

geven in de huidige problematiek en hierin focus aan te brengen. Het doel is om resultaten te 

bereiken op SHE gebied en grip te krijgen op de veiligheid-en milieu issues in uw bedrijf.  

In de analysefase schets ik, door goed te luisteren en door te vragen, een beeld van de huidige 

uitdagingen binnen het SHE gebied in uw organisatie. Dit wordt uitgewerkt in een SWOT of een 

ander model waarin duidelijk wordt waar de focus op gelegd dient te worden om te groeien en 

de juiste resultaten te bereiken.  

Focus en prioritering zijn belangrijke elementen in de planfase. Middels een prioriteringsmodel 

worden de onderwerpen ingedeeld op prioriteit en vormen een belangrijke basis voor het 

meerjarenplan. Ook haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn belangrijke factoren in deze fase. De 

analyse vormt de basis voor het opstellen van het plan en geeft aan welke expertise (kennis en 

hoeveelheid) nodig is in de organisatie om het plan tot een goed resultaat te brengen. Bij deze 

planfase worden de volgende elementen opgeleverd: 



2  

Enjoy-ACE, Gerrianne Veenstra  
Adres: Buitensingel 5, 8332 MD Steenwijk. Telefoonnummer: 06 45 388 276 Email: gerrianne.veenstra@enjoy-ace.com 

 

 

 

 

● SHE organisatie structuur 

● SHE meerjarenplan 

● SHE indicatoren om voortgang te drijven 

Tijdens de executiefase wordt de organisatie ondersteunt bij het implementeren van de SHE 

organisatiestructuur, het uitvoeren van het meerjarenplan en het borgen van de SHE indicatoren. 

In deze fase kan de organisatie ook kiezen om de initiatieven zelf te implementeren.  

Tijdens elke fase worden medewerkers en leidinggevenden nauw betrokken om draagvlak en 

acceptatie te krijgen op het SHE plan, de SHE organisatiestructuur, opzetten van de juiste SHE 

indicatoren en de uitvoering hiervan.          
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