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Nederlands IT bedrijf
Synanta is een Nederlands IT actief 
sinds 2000 en sinds 2019 
gevestigd in Apeldoorn

Korte introductie: wat is Synanta ?

Cross Approach®
Naam van onze online software 
die organisaties helpt om interne 
processen “compliant” te laten zijn 
aan wet- en regelgeving, normen 
en certificeringseisen.

Exploitatie Cross Approach®

Cross Approach is “proven technology”
> 500 licentiehouders
> 1000 users met eigen inlogaccount
meer dan 6000 actieve gebruikers

Toepassingsgebieden Cross Approach®

• VCA (veiligheid, gezondheid en milieu-checklist 
aannemers) 

• Toolbox Arbo en RI&E (Preventiemedewerker)
• Calamiteitenplan (voor sportevenementen_
• BNO (Bedrijfsnoodorganisatie)
• Cybersecurity
• AVG & data privacy
• WBTR
• Interne procedures ISO, ISAE
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• Ondersteuning bij het naleven van
• Wet- en regelgeving 
• Normen en certificeringseisen
• Bedrijfsprocessen en -eisen

• Gestructureerd vastleggen van
• Beleid
• Procedures en instructies
• Procesbeschrijving en analyse
• Taken, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden
• Meldingen en afwijkingen
• Gevaarlijke stoffen
• Arbeidsmiddelen

• Inzicht en controle door
• Verantwoordelijkheden per 

functionaris of persoon
• Takenplanningen
• Dashboards
• Notificaties via email
• Signalering van aflopende documenten

Cross Approach®

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl

3

4



21-6-2022

© Synanta BV - Apeldoorn 2022                         
www.synanta.nl 3

Cross Approach®  - (Online management tool voor organisaties)

Geschikt voor bedrijfseigen documenten en toepassingen
en/of 
aangevuld met toepassingen en documenten ondersteund uit Synanta kennisbanken.

Synanta Kennisbanken  - “Management Systems as a Service” 

Direct inzetbare basis- of totaal oplossing ter ontzorging/ondersteuning voor bepaalde  
management toepassingen.

Concept:
Een managementsysteem bij een Cross Approach® gebruiker kan worden gebouwd met 
bedrijfseigen documenten en/of met documenten uit onze centrale Synanta  
kennisbanktoepassingen. 
Cross Approach® vormt daarvan één integraal management systeem.

Het Cross Approach® concept
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• Een gebruikers beschikt in zeer korte tijd (< 1 uur) over een volledig uitgewerkt 
management systeem voor een bepaalde toepassing (Arbo & RI&E, Calamiteitenplan, 
Bedrijfsnoodplan etc..) volgens de laatste inzichten.

• Om met een kennisbank te kunnen werken is géén inhoudelijke kennis van de materie 
noodzakelijk, welk kennis van de eigen bedrijfsactiviteiten en organisatie opbouw.

• Documenten zijn direct bruikbaar en bevatten tevens de juiste taaktoewijzingen met 
bijbehorende functienamen.

• Wijzigingen aan de kennisbankbank worden centraal via Synanta geregeld, wijzigingen in 
taaktoewijzing kan een gebruiker snel zelf doorvoeren. Cross Approach® bewaakt de 
consistentie en werkt naast de tekst ook de taakregels en de planning automatisch bij.

• Documenten uit de kennisbank kunnen ook in eigen beheer worden aangepast of 
aangevuld met eigenteksten en documenten.

• Alle informatie is online 24/7 beschikbaar (intern zelfs direct via een snelkoppeling)

Voordelen centrale Synanta Kennisbank op basis 
van Cross Approach® technologie  
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Week van de RI&E 2022
Synanta neemt deel aan de week van de RI&E om 2 redenen:

• Onze software biedt een alternatief voor een RI&E aanpak zonder vragenlijsten

• Onze software biedt optimale ondersteuning aan de werkzaamheden van de 
preventiemedewerker:

- Ondersteuning van de wettelijke taken van de preventiemedewerker
- Basis Arbomanagement systeem met alle relevante taken inzichtelijk
- Informatie is voor alle medewerkers toegankelijk
- Handige manier om meldingen te doen (ook via app)
- Alle taken inzichtelijk via dashboard en takenplanning met periodieke e-

mail
herinnering
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Toets de toetser (rapport 2021)
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Bedroevend beeld

9

Een Arbokerndeskundige doet de toetsing op 
basis van informatie die hem/haar wordt 
aangereikt.

Uit deze steekproef blijkt, dat ondanks dat er 
gebruik is gemaakt van Arbokerndeskundigen 
(AKD) en bedrijfsartsen, 
75% van de getoetste RI&E’s voldoen niet aan 
wettelijke eisen.

Een werkgever blijft altijd voor 100% 
verantwoordelijk voor de arbeidsrisico’s en 
de negatieve gevolgen daarvan!

Een Arbokerndeskundige kan alleen worden 
aangesproken op de kwaliteit van het werk 
(Intrekken certificaat).

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl

Vanaf 1-7-2022: Systeemtoets en scopetoets (toetstermen) 

Het nieuwe certificeringsschema Arbokerndeskundige gaat niet over de vakinhoudelijke kennis 
en kunde van een A&O-er, HVK-er of AH), maar over de competenties inzake: 

‘Toetsen van, en adviseren over, de door de organisatie uitgevoerde RI&E aanpak’.

Elke Arbokerndeskundige mag een Systeemtoets uitvoeren en controleren op:

- Aanwezigheid wettelijk vereiste RI&E onderdelen. 

- Risicobeperkende maatregelen zijn opgenomen in het plan van aanpak.

- De aangeboden gegevens compleet en actueel zijn.

Binnen zijn/haar scope doet Arbokerndeskundige de Scopetoets en controleert of:

- De risico-inventarisatie en -evaluatie voor de betreffende scope op de juiste manier is uitgevoerd.

- De juiste risicobeperkende maatregelen beschreven zijn. 
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Werkgever

Voorstel voor 
Risico Beperkende 

Maatregelen 
(Concept PvA)

Arbokerndeskundige

Uitvoeren systeemtoets
Volledig, 

Betrouwbaar, 
Actueel 

Actuele inzichten

Arbokerndeskundige 
(scope bevoegd)

Scope toets

Werkgever

Beoordelen effectiviteit 
risico beperkende 

maatregelen 

Werkgever

Opsporen en analyse 
alle arbeidsrisico’s  

+ voldoen aan wettelijke 
Arbovereisten

Werkgever

Vastleggen 
onderliggende oorzaken

Arbowet artikel 5.
Schriftelijke vastlegging 
van risico’s van arbeid 

en beschrijving 
risico beperkende 

maatregelen 

Nieuwe aanpak RI&E proces per 1 juli 2022
Deze eis is nieuw

•Aanleiding voor risico 
beperkende maatregel 

•Meer inzicht voor de 
toetser

•Basis voor 
effectiviteitsbeoordeling 

Deze eis is nieuw *

• Juiste uitvoering door 
Arbokerndeskundigen is 
nog bron van discussie! 
(Kennis en reikwijdte)

Deze eis is nieuw **

• Kan worden overgeslagen bij 
onderwaardering scope bij systeemtoets

•Leiden tot onnodige kosten bij 
overwaardering scope bij systeemtoets

Deze eis is nieuw/anders

Deze eis gaat pas in 
na toetsing, met al doel de 
RI&E en risico beperkende 
maatregelen onder de 
aandacht te houden.

Nieuw ***
De Arbokerndeskundige moet 
het gehele RI&E proces 
beschouwen en advies geven 
om te komen tot verbeteringen

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl 11

Gevolgen voor huidige RI&E instrumenten

Arbokerndeskundigen worden straks periodiek beoordeeld op hun 
“RI&E toets- en adviescompetenties”.

De nieuwe structuur heeft ook gevolgen voor het huidige RI&E proces.

• Aantonen dat alle arbeidsrisico’s zijn beoordeeld. 

• Vastleggen van de onderliggende oorzaken. 

• Onderscheid maken tussen systeem-toetsvragen (voorwaarden) en 
scope-toetsvragen.

• Effectiviteitsbeoordeling risico beperkende maatregelen. 
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RI&E procesvereisten en onze Synanta visie
• Het RI&E proces is “vormvrij”: Wel moeten beschrijving van de 

arbeidsrisico’s en risico beperkende maatregelen (plan van aanpak) 
schriftelijk worden vastgelegd.

• Duidelijke inbreng van kennis en ervaringen van:
- Preventiemedewerker(s), andere betrokken Arbodeskundigen
- Betrokken medewerkers van geanalyseerde arbeidsprocessen.

• Arbo afspraken dienen makkelijk toegankelijk te zijn voor alle 
betrokkenen.

• Medewerkers moeten eenvoudig kunnen reageren.
• Methodiek van risico analyse dient “universeel” te zijn.

Tijd voor een alternatief!
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Onze RI&E tool is een tool voor de werkgever en 
de preventiemedewerker
De “traditionele aanpak” waarmee op basis van (extern opgestelde) 
vragenlijsten wordt vervangen door:

- Een basis Arbomanagementsysteem voor Arbobeleid met focus op het 
aantoonbaar toewijzen van relevante Arbotaken aan verantwoordelijke 
functionarissen

- Een dynamische proces risico analyse module voor een impact analyse 
voor het gestructureerd vastleggen en analyseren van alle arbeidsrisico’s.

Zowel het Arbomanagement systeem als de proces risico analysen zijn 
volledig transparant, zodat een Arbokerndeskundige altijd het proces en de 
besluitvorming kan volgen.

14© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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RI&E en systeemtoets op wettelijke vereisten 
Het basis Arbomanagement systeem zorgt ervoor dat aan alle algemene 
Arbovoorwaarden is voldaan. In feite moet hieraan voldaan zijn vóórdat er 
überhaupt werkzaamheden mogen worden uitgevoerd!

Veel algemene Arbovoorwaarden kunnen in een rondgang/werkplek 
inspectie op een eenvoudige manier periodiek worden gecontroleerd.

In het toetsingskader voor de systeemtoets staan ook expliciet 15 eisen 
vermeld, die als doel hebben om eerdere Arbo ervaringen en -afspraken 
onder de aandacht te houden.
De systeemtoets vereist van de Arbokerndeskundige een controle dat dit 
ook daadwerkelijk is gebeurd.
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Waarom een Arbomanagement systeem?
Traditioneel Onze oplossing Voordelen

Door vragenlijst of interview 
wordt uitgevraagd of aan de 
Arbo eisen is voldaan.

De eisen die normaal in de RI&E 
vragenlijsten staan, zijn “vertaald” in 
afspraken en taken binnen het 
Arbomanagement systeem(*) 

De inhoud van het online Arbomanagement 
systeem is voor elke medewerker online 
beschikbaar te maken. (Wettelijke eis)

Gebruik van vragenlijst geeft 
géén verdiepend inzicht.
(beschrijven, bewaken, 
beheren)

In plaats van een vragenlijst kan de 
Arbokerndeskundige via (tijdelijke) 
online toegang) direct zien wat er per 
Arbothema is beschreven en welke 
Arbotaken actief zijn. 

De Arbokerndeskundige ziet direct dat alle 
arbothema’s actief zijn en weet welke 
functionaris verantwoordelijk is (Systeemtoets) 
De Arbokerndeskundige kan daarna eventuele 
aanvullende adviezen geven. (Wettelijke eis)

Géén inzicht welke risico 
beperkende maatregelen er al 
genomen zijn (en waar)

Per Arbothema is direct inzage in de 
processtappen, indien er bij de risico 
analyse sprake is van een impact.

Er is direct overzicht in de:
- afspraken en Arbotaken per Arbothema
- eerder genomen risico beperkende maatregelen 
- nieuwe knelpunten uit het plan van aanpak

16

* Hiervoor hebben we een Arbokennisbank ter beschikking.
In een sessie van 30 minuten worden alle Arbothema’s voor de 3 scopes, aangevuld met de wettelijke eisten,
uitgewerkt naar een online Arbomanagement systeem (op maat per organisatie)

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Hoe kom je tot een Arbomanagementsysteem?

Door de Cross Approach® kennisbank technologie is het mogelijk om binnen 
één uur voor alle relevante Arbo onderwerpen te komen tot een basis 
managementsysteem.

Daarvoor krijgt u binnen Cross Approach® toegang tot de Synanta 
RI&E kennisbank.

Door het maken van keuzes en toewijzen van Arbotaken ontstaat een 
“concept” Arbomanagementsysteem. 

Als de taken goed zijn toegewezen maakt u het Arbomanagement systeem 
definitief. 
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Hoe werkt het?
Stap 1: Centraal alle processen uitwerken in kennisbank
Stap 2: Dialoog met “lokale” gebruiker (via vraag en antwoord)
Stap 3: HAndboek specifiek voor de “lokale” situatie in Cross Approach
Stap 4: Compliance proces

Schematische weergave

Lokale gebruiker wil een Arbo 
handboek op maat

Arbo 
handboek online 

beschikbaar

Kennisbank

Redacteur 
bepaalt 

CENTRAAL
de inhoud 
van een   

kennisbank

Kennisbank komt
beschikbaar voor 

gebruik

Resultaat:
• Volledig online Arbomanagement systeem in Cross Approach gegenereerd en beschikbaar
• “Lokale” organisatie hoeft dus zelf geen letter te typen aan de inhoud van het Arbomanagement systeem 
• Dashboard, Takenoverzichten, Verantwoordelijkheden, Controlepunten voor uitvoering van het compliance proces staan klaar

Dialoog via 
vraag/antwoord Arbo Handboek:

• Beleid
• Taken
• Verantw.
• Procedures
• Planningen
• Controlepunten

18

Meldingen
Checks

Notificaties

Maatregelen en 
verplichtingen

Nieuwe taken of 
situatie

Taken, verantw. 
en 

bevoegdheden

1

2

3

4

Directe 
toegang via 
bv. QR
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Inloggen en via virtueel handboek een eerste concept aanmaken
© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Inhoud bepalen van het 
Arbomanagement systeem 

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Maken van keuzes en 
toewijzen van de Arbotaken

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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In het kader van het voldoen aan de 
wettelijke Arbovereisten is het 
takenpakket van de preventie 

medewerker redelijk overzichtelijk.

Hier uit blijkt duidelijk dat er, naast 
uitvoerende taken, veel coördinerende 

taken zijn.
Deze takenlijst is niet volledig en wordt op maat per organisatie opgebouwd © Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Eenvoudige check
Als alle Arbotaken bij de juiste 
functionaris zijn ondergebracht,
dan is het basis Arbomanagement 
systeem gereed voor gebruik!

Binnen een scope is elk Arbo thema een 
apart katern (onderdeel Arbobeleid)

- Informatie is direct beschikbaar
- Inzage in verantwoordelijk(en)
- Mogelijkheid om vragen te stellen 

en/of direct om actie te vragen!

23© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl

RI&E en scopetoets op wettelijke vereisten 

Met het Arbomanagementsysteem is nu invulling gegeven aan de eisen 
van de systeemtoets, door alle Arbothema’s te activeren en ook 
invulling te geven aan de 15 wettelijke Arbo vereisten. 

• Voor de scopetoets(en) worden alle arbeidsprocessen met 
onderliggende activiteiten beschreven.

• Vervolgens wordt geanalyseerd voor welke activiteiten en een relatie 
(impact) is met de relevante Arbothema uit de scopes.

• Vervolgens wordt een impact nader geanalyseerd

24© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Waarom een procesanalyse?
Traditioneel Onze oplossing Voordelen

Door gebruik van (branche) 
vragenlijsten en/of interview 
en/of rondgang, moet een 
Arbokerndeskundige bepalen of 
alle risico’s in beeld zijn gebracht.

Alle verschillende processen worden 
in kaart gebracht, waarna per 
procesactiviteit wordt bekeken met 
welke Arbothema’s er een impact is.

Bij zowel het vastleggen van de processen als het 
bepalen van een impact kunnen de betrokken 
medewerkers actief worden betrokken. Hierdoor 
wordt het inzicht van de medewerkers verbetert 
en kunnen ze direct hun knelpunten duidelijk 
maken 

Voor een betrouwbaar resultaat 
moeten van alle processen 
voorkomen in (Branche) 
vragenlijsten en moet de 
Arbokerndeskundige alle 
processen “schouwen”.

Per analyse ontstaat een matrix 
waarop direct zichtbaar is:
- welke Arbothema’s relevant zijn 
voor een procesactiviteit
- Welke procesactiviteiten relevant 
zijn met een bepaald Arbothema

Door dit inzicht kan beter uitvoering worden 
gegeven aan de arbeidshygiënische strategie en 
kan direct worden bepaald of er sprake is van een  
algemeen probleem of een procesprobleem.
Tevens kan worden aangegeven of een maatregel 
zicht moet richten op techniek, organisatie of 
gedrag.

Doordat de werknemers hebben kunnen 
meedenken over de risico’s en de oplossingen is 
er vooraf al consensus. Ook kan vooraf worden 
voorkomen dat de maatregel erger is dan de 
kwaal (Wettelijke toets eis).

25© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl

26

1 proces met daaronder 
10 activiteiten

MCA staat voor: 
Multi - Criteria - Analyse

Alleen activiteiten met een 
MCA kenmerk worden in de 
impact analyse 
meegenomen

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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1 Norm/wet met daaronder 
alle artikelen (vereisten)

MCA staat voor: 
Multi - Criteria - Analyse

Alleen artikelen met een MCA 
kenmerk worden in de impact 
analyse meegenomen

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Multi  Criteria Analyse voor:
• 1 proces 
• 9 proces activiteiten en 
• 18 Arbothema’s

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Het resultaat: De Impact analyse
• 1 proces 
• 9 proces activiteiten en 
• 18 Arbothema’s

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl

30

Elke impact met kans op mogelijk letsel 
wordt geanalyseerd (initiële risico score)

Voor dit specifieke proces is al eerder een 
knelpunt naar boven gekomen. Deze wordt hier 
getoond om “dubbelingen” te voorkomen.

© Synanta BV - Apeldoorn       www.synanta.nl
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Na de initiële risico score 
bestaat de mogelijkheid 
om het nieuwe knelpunt 
in te voeren en een 
voorstel voor één of meer 
risico beperkende 
maatregelen toe te 
voegen.
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Ter slot wordt een 
afsluitende risico score 
berekend, rekening 
houdend met eerder 
genomen 
beheersmaatregelen en 
nieuwe 
beheersmaatregelen.

Met een motivatie kan deze impact worden 
afgerond.
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33

Het Arbomanagement 
systeem laat per proces 
zien welke RI&E’s van 
toepassing zijn voor 
deze procesactiviteit.

Tevens is te zien welke 
risico beperkende 
maatregelen er 
genomen zijn.
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bedankt u!
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