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Managementsamenvatting 
 

 

In opdracht van de gemeente Schagen heeft ArboNed de risico-inventarisatie en –evaluatie 

van de onderhoudsdienst uit 2010 geactualiseerd. Daarbij is specifieke aandacht besteed aan 

thema’s die voor de onderhoudsdienst relevant zijn. Dat is voor u als werkgever belangrijk, 

want werken in een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt uitval van werknemers. En 

zo blijven uw mensen duurzaam inzetbaar. Bovendien voldoet u direct aan uw wettelijke 

verplichting om over een RIE te beschikken. 

 

Over de onderhoudsdienst van de gemeente Schagen 
De onderhoudsdienst houdt zich bezig met beheer- en onderhoud van gemeentelijke 

voorzieningen in de gemeente Schagen.  
De onderhoudsdienst voert diensten uit op het gebied van weg- en straatonderhoud, 

groenvoorziening, riolering en onderhoud begraafplaatsen.  

 
Wat hebben we geconstateerd? 
Gebaseerd op de uitgevoerde RIE komen wij tot de conclusie dat het met de 

arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie redelijk tot goed gesteld is. We signaleren dat 

de meeste knelpunten rechtstreeks gerelateerd zijn aan de inrichting en huisvesting van de 

werkplekken. Omdat dit vaak om details gaat, is ter illustratie een fotodocument 

toegevoegd. Deze RIE geeft een aantal handvatten om de arbozorg verder te verbeteren.  

 

De belangrijkste verbeterpunten voor uw organisatie zijn: 

• Ontbreken van een plan van aanpak ten aanzien van de fysieke belasting (zie 

ergonomisch rapport 2012). 

• Geen formeel aangewezen preventiemedewerker. 

• Geen recent uitgevoerde PMO’s met vervolgmaatregelen. 

• Onvoldoende capaciteit kleedruimte. 

• Onvoldoende ventilatie/afzuiging kleedruimte. 

• Geuroverlast in de kantoren begane grond vanuit de kleedruimte en toiletten. 

• Een ernstig vervuild spuithok. 

• Een ongeschikte inrichting van het aanmeldkantoor. 

• Ontbreken van een keuring- en inspectieschema van de elektrische gebouwvoorzieningen 

conform NEN 3140. 

• Het ontbreken van een geschikte 2e vluchtweg vanuit de personeelskantine. 

• Het ontbreken van een looproute bij de toegang van het buitenterrein en ontbreken van 

(aanrijd)afschermingen bij de in- en uitgangen van de kantoren. 

• Een onveilig deel van de kerktrap kerk centrum Schagen. 

• Valgevaar op diverse posities Zijperweg bij balustrades en trappen. 

• Te krappe werk- en bewegingsruimte kantoren begane grond. 

• Onvoldoende beheersbaarheid ventilatie, verse lucht en binnenklimaat kantoren. 
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• Gedateerde personeelskantine. 

• Ontbreken van een structureel vaccinatiebeleid. 

• Ontbreken van beveiligingen op enkele niet-CE gemarkeerde machines. 

 

Wat te doen? 
Op basis van bovenstaande conclusies zijn onze belangrijkste aanbevelingen: 

• Stel, op basis van het ergonomisch adviesrapport  dd. 04-12-02012, een plan van 

aanpak op inzake het verlagen van de risico’s fysieke belasting en implementeer dit in 

een preventiebeleid. 

• Wijs de preventiemedewerker aan en benoem deze in het arbobeleid. Om de taken van 

de preventiemedewerker adequaat uit te kunnen voeren voor de onderhoudsdienst, is 

tenminste een dagdeel per week de minimaal noodzakelijke capaciteit. 

• De kleedruimte dient bij voorkeur niet in dezelfde gang te zijn als de kantoren en ook 

niet tegenover/nabij de kantoorruimtes. Onderzoek de mogelijkheden de kleedruimte op 

een andere locatie onder te brengen en neem passende maatregelen. 

      Indien een andere locatie fysiek niet mogelijk is dan maatregelen treffen zoals 

      genoemd onder 2.1 in de RIE-tabel. 

• Voer een PMO uit voor de afdeling onderhoud. Overleg met de bedrijfsarts inzake inhoud 

en vorm (zie ook het PMO advies in bijlage 2). 

• Onderzoek de oorzaak van de  huidige geuroverlast vanuit de toiletten en neem 

passende maatregelen. Wellicht is er nog lekkage, of de geuren komen nog vanuit de 

resten van de oude rioollekkages. 

• Renoveer het spuithok, zorg voor goede hygiëne. 

• Renoveer het aanmeldkantoor, zorg voor een geschikte kantoorruimte. 

• Zorg voor alle gebouwen voor een 0-meting op grond van NEN3140 en stel op basis 

daarvan een verbeterplan en een inspectieschema op. 

• Realiseer een 2e vluchtweg vanuit de personeelskantine. Wellicht is een mogelijkheid om 

via het balkon middels een permanente trap een 2e uitgang te creëren. 

• Breng een looproute aan vanaf de toegang van het buitenterrein naar de ingangen van 

de gebouwen. 

• Beveilig de ingangen van de toegangsdeuren kantoren buitenterrein met fysieke 

barrières zodat men niet aangereden kan worden na het verlaten van het kantoor. 

• De genoemde kerktrap aan de linkerzijde voorzien van een geschikte leuning met 

kniereling. Daarna weer gebruik toestaan. 

• Verbeter de balustrades en trappen Zijperweg, zie 2.8 in de RIE-tabel. 

• Onderzoek de mogelijkheid tot het verkrijgen van extra kantoorruimte en neem 

passende maatregelen (zie 2.9 RIE-tabel). 

• Verbeter de ventilatievoorzieningen in de kantine en in de kantoren. Pas de ramen in de 

buitengevel aan zodat er altijd goed geventileerd kan worden. Breng airco-units aan met 

verse lucht suppletie. 

• Renoveer de personeelskantine en houd rekening met de hedendaagse eisen inzake 

capaciteit, brandveiligheid, ventilatie en hygiëne. 

• Ga na, wie een nieuwe vaccinatie nodig heeft (10-15 jaar) en biedt alle betreffende 

(groen) medewerkers de Tetanus vaccinatie aan. Voor de afvalmedewerkers is vaccinatie 



 

RIE Onderhoudsdienst Schagen    

 

Pagina 

 5/10 

Hepatitus A en B en Tetanus noodzakelijk en voor rioolwerkzaamheden Hepatitus A en 

Tetanus.  

• Voorzie de genoemde machines van geschikte beveiligingen en afschermingen. 

 

Zie voor alle verbeterpunten het concept plan van aanpak vanaf pagina 8. 

 

Met dit rapport is een RIE gemaakt in het kader van de wettelijke eis tot een risico-

inventarisatie en -evaluatie zoals genoemd in de Arbowet. Nog belangrijker is dat u met deze 

risico-inventarisatie en –evaluatie invulling geeft aan goed werkgeverschap, oftewel zorg 

voor uw mensen, dat zij vitaal in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen werken. 

 

Op basis van de RIE stelt u een plan van aanpak vast, waarin u aangeeft welke maatregelen 

u neemt, met welke prioriteit. Met een periodieke evaluatie beoordeelt u de actualiteit van de 

RIE en de voortgang van het plan van aanpak. 

 

 

Opbouw rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergronden bij de RIE  

Hoofdstuk 2 geeft een profiel van uw organisatie 

Hoofdstuk 3 omvat de resultaten van de RIE en het plan van aanpak  

 

In bijlage 1 is informatie opgenomen over de prioriteitsstelling 

In bijlage 2 is het advies voor het Preventief Medisch Onderzoek opgenomen (PMO) 

In bijlage 3 is een fotodocument opgenomen 

In bijlage 4 is de status van de nadere inventarisaties opgenomen 

In bijlage 5 treft u de risicolijsten voor groen en grijs aan 
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1 Achtergrond 
 

 

Om een veilige werkplek te kunnen bieden, moet u als werkgever weten wat de 

arbeidsrisico’s in uw bedrijf zijn en deze vervolgens minimaliseren. De RIE brengt de 

arbeidsrisico’s in kaart. De RIE is daarmee geen doel op zich, maar een startpunt voor 

verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden. U voldoet daarmee aan uw wettelijke 

verplichtingen en houdt uw mensen gezond en veilig aan het werk. 

 

In onze visie maakt de RIE onderdeel uit van een gestructureerde cyclus volgens zes A’s. 

Deze zes A’s staan in relatie tot de RIE voor:  

• Ambiëren: doelstellingen op het gebied van 

preventie en de rol van de RIE hierin 

• Analyseren: in kaart brengen en evalueren 

van de risico’s met de RIE 

• Afwegen: plan van aanpak met maatregelen 

en een concrete planning 

• Aanpakken: uitvoering plan van aanpak 

• Afronden: bewaking uitvoering plan van 

aanpak, actualiteit RIE beoordelen 

• Afstemming: afstemming over de aanpak en 

uitvoering 

 

Ambiëren 

U heeft de volgende doelstellingen voor de RIE aangegeven: 

• Actuele RIE hebben na organisatiewijzigingen 

• Inzicht in mogelijk aanwezige risico’s en oplossingen om deze terug te dringen 

• Voldoen aan de wettelijke verplichtingen 

 
Analyseren 

Ter voorbereiding op de RIE hebben we informatie doorgenomen, waaronder: 

• RIE en plan van aanpak 2010 

• Ziekteverzuimbeleid 

• Deelproces gezondheid 19-11-2013 

• BHV-regeling 

• Interne klachtenregeling ongewenst gedrag 

• Klachtenregeling ongewenst gedrag voor decentrale overheid 

• Regeling vergoeding hulpmiddelen 

• Werktijdenregeling team onderhoud 

• Ongevalsformulieren 2013-2014 

• Adviesrapport projectgroep Huisvesting 

• Inventarisatie fysieke belasting 2012 
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De stand van zaken op arbogebied hebben we geïnventariseerd door middel van: 

• Gesprekken met de preventiemedewerker onderhoud, de adviseur P&O, de OR, 

rayonbeheerders en circa 20 overige medewerkers in de operationele afdelingen  

• Bedrijfsbezoek aan de locatie Zijperweg te Schagen met een rondgang langs de 

werkplekken en de werf 

• Bezoeken van de externe werklocaties;                                                                                                                        

- werf en loods aan de Jeweldijk in Callantsoog                                                                                           

- 1 project groenvoorziening  in Tuitjenhorn                                                                                                          

- 1 project onderhoud begraafplaats Callantsoog                                                                                                                                                

- 1 hertenkamp in Schagerbrug                                                                                                    

- 1 kerk te Schagen 

 
Bij de uitvoering hebben wij gebruikgemaakt van de checklist RIE van ArboNed. De 

uitvoering is gedaan door een hoger veiligheidskundige.  

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de RIE opgenomen.  

 

Afwegen 

Actiepunten die uit de inventarisatie zijn voortgekomen, zijn opgenomen in de tabel in 

hoofdstuk 3. Bij elk geconstateerd risico geven we een prioriteit – hoog, midden of laag - en 

praktische adviezen voor de aanpak. Een toelichting op de prioriteitsstelling vindt u in bijlage 

1. In samenspraak met de OR stelt u het plan van aanpak definitief vast.  

 

Aanpakken 

Het plan van aanpak is de basis voor uw acties op arbogebied in de komende jaren. We 

ondersteunen u graag bij uw vervolgacties om te komen tot optimale 

arbeidsomstandigheden. Daarnaast zijn er vanuit diverse branches arbocatalogi ontwikkeld, 

waarin gerichte oplossingen zijn opgenomen (zie www.agroarbo.nl voor afdeling groen).  

 

Afronden 

Het is van belang om periodiek de voortgang van het plan van aanpak en de actualiteit van 

de RIE te bespreken met uw ondernemingsraad en met de medewerkers. Het is van belang 

de RIE te actualiseren bij organisatorische veranderingen, als u hebt verbouwd of gaat 

verhuizen, of bij wetswijzigingen. 

 

Afstemming 

Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid is het van belang om constructief 

samen te werken met de werknemers. Het is daarom van belang periodiek te overleggen 

met uw ondernemingsraad over de risico’s van het werk en de maatregelen die worden 

getroffen. Ook kunt u het een plaats geven in werkoverleggen en functioneringsgesprekken. 

Op deze manier gaat het arbobeleid leven in uw organisatie en wordt het arbobewustzijn van 

werknemers bevorderd. 
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2 Organisatieprofiel 
 

 

Omschrijving activiteiten 

De onderhoudsdienst houdt zich bezig met beheer- en onderhoud van gemeentelijke 

voorzieningen in de gemeente Schagen.  

De onderhoudsdienst voert diensten uit op het gebied van weg- en straatonderhoud, 

groenvoorziening, riolering en onderhoud begraafplaatsen.  

 
Bij de onderhoudsdienst werken (maximum in hoogseizoen) ca. 50 medewerkers.   

 

Ziekteverzuim, ongevallen en beroepsziekten 

Periode Januari 2013-december 2013 

Verzuimpercentage: 5,14 % 

Ongevallen/incidenten 2013: 4 

2014: 1 

Beroepsziekten (aantal en aard) inclusief vermoede 

beroepsziekten: 

0 
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3 Inventarisatie/plan van aanpak                                         
Gemeente Schagen Onderhoudsdienst 

 

In het plan van aanpak neemt u, afhankelijk van de prioriteit van de verbeterpunten, termijnen opgenomen voor de aanpak. Wij adviseren u de 

volgende uiterste termijnen:  

• prioriteit HOOG: binnen 0,5 jaar oppakken; 

• prioriteit MIDDEN: binnen 1 jaar oppakken; 

• prioriteit LAAG: binnen 2 jaar oppakken. 

Wanneer u hier binnen blijft, heeft u een aanpak die in de praktijk voldoet. Uiteraard kunt u besluiten om verbeterpunten eerder op te pakken, dit 

komt de arbeidsomstandigheden alleen maar ten goede! Wie de verbeterpunten oppakt, kunt u eveneens opnemen in uw plan van aanpak. 

AW, nr= Arbowet, artikelnummer 

AB,  nr= Arbobesluit, artikelnummer 

 

 
Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

1 Arbozorg       

1.1 

 

Arbobeleid 

 

Er is een notitie opgesteld “Deelproces 

gezondheid” waarin uitgangspunten en 

algemene doelstellingen zijn verwoord.  

 

Daarnaast wordt het arbobeleid 

genoemd in het Ziekteverzuimbeleid. 

Concretiseer, op basis van deze 

RIE, het preventiebeleid verder 

met daarin o.a.: 

-beschrijving van de RIE-cyclus 

-manier van opvolging van het 

plan van aanpak 

-manier van communicatie over 

---    
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Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

arbeidsomstandigheden 

-werkplekonderzoeken 

-opleidingen, voorlichting en 

instructie 

-toezicht en inspectie.  

1.2 Verzuimbeleid Het ziekteverzuimbeleid is uitgebreid 

vastgelegd. Er zijn duidelijke 

afspraken gemaakt omtrent 

ziekmeldingen en begeleiding van 

verzuimende werknemers. De 

medewerkers weten bij wie ze zich 

ziek moeten melden en welke acties 

daarop volgen. Binnenkort ontvangen 

de leidinggevenden een training inzake 

hun rol in de uitvoering van het 

verzuimbeleid. 

Geen opmerkingen. ---    

 Ziekteverzuimgegevens -Het ziekteverzuimpercentage was in 

2013, 5,14%.  

In het eerste kwartaal 2014 is het 

verzuim gestegen. 

Verzuim is een aandachtspunt in de 

organisatie en het verzuim is 

inzichtelijk. Het verzuim wordt deels 

veroorzaakt door de fysieke belasting 

-Implementeer de adviezen 

vanuit de ergonomische 

beoordelingen verder in een 

preventiebeleid. 

 

-Onderzoek, in voorkomende 

gevallen, naar meer 

mogelijkheden om aangepast 

MIDDEN 

AW 3 
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Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

van de werkzaamheden i.c.m. de 

leeftijd van de individuele 

medewerker. Er is periodiek overleg 

met de bedrijfsarts.  

 

-In 2012 is een ergonomische 

beoordeling uitgevoerd van de 

buitendienst werkzaamheden en 

hebben de medewerkers voorlichting 

ontvangen inzake risico’s en te nemen 

maatregelen ten aanzien van de fysiek 

belasting. 

werk aan te kunnen bieden. 

1.3 Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 

De verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden t.a.v. VGM taken van 

de verschillende functies zijn 

vastgelegd in het Ziekteverzuimbeleid.  

Geen opmerkingen. ---    

1.4 Samenwerking en overleg  Gestructureerd VGM-overleg vindt 

regelmatig plaats. Het onderwerp 

arbeidsomstandigheden is nog geen 

vast agendapunt in de diverse 

werkoverleggen. 

Maak de arbeidsomstandigheden 

een vast agendapunt en zorg 

voor wederzijdse inbreng. 

LAAG 

AW 12 

 

   

1.5 Deskundigheidsinzet (intern) -Binnen de onderhoudsdienst is een 

medewerker voor de preventieve 

ondersteuning van de werkgever. Hij 

-Wijs de medewerker aan en 

benoem deze in het arbobeleid. 

Om de taken van de 

HOOG 

AW 13 
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Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

beschikt over voldoende kennis en 

ervaring om zijn taken te kunnen 

uitvoeren. Indien noodzakelijk kan hij 

terugvallen op de deskundigheid van 

de arbodienst. Een formele aanwijzing 

heeft nog niet plaats gevonden. 

 

 

 

-Voor de uitvoering van de 

preventietaken is op dit moment een 

uur per week beschikbaar gesteld. Dit 

is onvoldoende om deze afdeling goed 

te kunnen ondersteunen in het 

preventiebeleid. 

preventiemedewerker adequaat 

uit te kunnen voeren voor de 

onderhoudsdienst, is tenminste 

een dagdeel per week de 

minimaal noodzakelijke 

capaciteit. Op basis van ervaring 

kan deze capaciteit aangepast 

worden. 

 

-Neem in het inkoop- en 

ontwerpbeleid structureel een 

beoordeling door de 

preventiemedewerker op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAG 

AW 3 

 

 Deskundigheidsinzet (extern) Het bedrijf is aangesloten bij een 

gecertificeerde arbodienst 

(ArboNed)voor verzuimbegeleiding.  

Zie 1.2. ---    

1.6 Plan van aanpak/jaarverslag Naar aanleiding van de in 2010 

uitgevoerde RIE is een plan van 

aanpak opgesteld. Een aantal van de 

knelpunten is aangepakt en opgelost. 

Maak een nieuw plan van aanpak 

op basis van de RIE 2014. 

HOOG 

AW 5 

   

1.7 Voorlichting en onderricht Nieuwe medewerkers krijgen tijdens 

hun introductie een algemene 

Pas foto’s en films uit de eigen 

praktijk toe om de specifieke 

LAAG 

AW 8 
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Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

voorlichting over de risico’s die aan 

hun dagelijkse werkzaamheden zijn 

verbonden. Er worden diverse 

opleidingen verstrekt zoals BHV, 

EHBO, VCA 1 (en VCA-2 voor 

leidinggevenden), Verkeersregelaar, 

Veilig werken langs de weg, Veilig 

werken met de bosmaaier, Werken 

met een hoogwerker etc. Daarnaast 

worden er regelmatig toolboxen 

georganiseerd met diverse 

veiligheidsonderwerpen. 

 

onderwerpen duidelijk te 

communiceren. 

 

1.7 Voorlichting en onderricht Medewerkers die aan rioolgemalen 

werken voeren werkzaamheden uit 

aan de elektrische aansluiting van 

bijvoorbeeld dompelpompen.  

Leg vast wie NEN 3140 onderricht 

is en bevoegd is om elektrische 

handelingen te mogen uitvoeren. 

LAAG 

AW 8 

AB 3.5 

 

   

1.8 Toezicht door leidinggevenden Er wordt toezicht gehouden op het 

naleven van de gegeven instructies. 

Daarnaast worden er 

werkplekinspecties uitgevoerd door de 

teamleiders en preventiemedewerker. 

Stel een inspectieschema op met 

een vaste frequentie. Zorg voor 

tenminste een inspectie per 

week. Rapporteer de bevindingen 

op een gestructureerde manier. 

Stel trends en 

verbetermogelijkheden vast. 

MIDDEN 

AW 3 
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Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

1.9 Gedrag van werknemers  Tijdens de rondgangen valt op dat 

medewerkers zich goed aan de 

bedrijfsvoorschriften houden. Een  

sanctiebeleid is niet schriftelijk 

vastgelegd. 

Als referentiekader is het te 

overwegen een sanctiebeleid 

schriftelijk vast te leggen en te 

communiceren. 

LAAG 

 

   

 Gedrag van werknemers  Over het algemeen wordt samen met 

collega’s gewerkt, maar zelfstandig 

werken komt ook voor. Het kan 

voorkomen dat individuen zelfstandig 

beslissingen moeten nemen over de 

(on)veiligheidssituatie.  

 

Zorg ervoor dat het beoordelend 

vermogen t.a.v. veiligheidsrisico’s 

voldoende is afgestemd op 

specifieke situaties. Steun de 

medewerker indien deze besluit 

dat de omgevingsrisico’s te groot 

zijn om veilig te kunnen werken. 

MIDDEN 

AW 8 

   

1.10 Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

zijn in voldoende mate aanwezig. Een 

overzicht met benodigde PBM per 

activiteit is aanwezig. 

Geen opmerkingen. ---    

1.11 Ongevallen  Er is een meldingssysteem inzake 

incidenten en ongevallen beschikbaar. 

 

Op het ongevalmeldingsformulier 

ontbreken de genomen 

beheersmaatregelen.  

Zorg voor systematisch 

onderzoek van ongevallen en 

incidenten. 

 

Leg de leerpunten vast en 

communiceer deze breed binnen 

de afdeling. 

MIDDEN 

AW 9 

   

1.12 Preventief medisch onderzoek Het PMO wordt vermeld in het Voer een PMO uit voor de afdeling HOOG    
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Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

(PMO) ziekteverzuimbeleid.  

De medewerkers van de oude 

gemeente Harenkarspel hebben in 

2012 een PMO gehad. 

 

Van de medewerkers oude gemeente 

Schagen en oude gemeente Zijpe zijn 

geen PMO-gegevens bekend.  

onderhoud. Overleg met de 

bedrijfsarts inzake inhoud en 

vorm. Zie ook bijlage 2. 

AW 18 

 

1.13 Arbeidsomstandighedenspreekuur Medewerkers worden in de 

gelegenheid gesteld het 

arbeidsomstandigheden spreekuur van 

de bedrijfsarts te bezoeken. Deze 

voorziening wordt vermeld in het 

Ziekteverzuimbeleid van de gemeente. 

Geen opmerkingen. ---    

1.14 Bijzondere groepen Er zijn bijzondere groepen 

werknemers werkzaam zoals ouderen, 

stagiaires en vrijwilligers 

(hertenkampen). Er bestaat geen 

vastgelegd leeftijdsbewust 

personeelsbeleid. 

Ontwikkel een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid en 

implementeer deze in de 

organisatie.  

 

Verstrek stagiaires en vrijwilligers 

dezelfde voorlichting als vaste 

medewerkers. Verstrek ook de 

vrijwilligers de noodzakelijke 

PBM. 

MIDDEN 

AW 3 

 

 

 

MIDDEN 

AW 8 
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1.15 Inhuur/inkoop/ontwerp/nieuwbouw 

en renovatie 

De inkoop van goederen en machines 

wordt door verschillende medewerkers 

uitgevoerd. 

Houd structureel rekening met de 

arbo-aspecten van het in te 

kopen onderwerp. Borg dit in een 

protocol. Zie ook 1.5. 

LAAG 

AW 3 

   

1.16 Arbeidsveiligheidrapportage Niet van toepassing. Geen opmerkingen. ---    

1.17 Contacten met Inspectie SZW 

(Arbeidsinspectie) 

Niet plaatsgevonden. Geen opmerkingen. ---    

1.18 

 

 

Bedrijfshulpverlening -Er zijn 4 medewerkers opgeleid tot 

BHV’er. Op de werf is tijdens werktijd 

altijd tenminste 1 BHV-er aanwezig.   

–Er is een bedrijfsnoodplan welke 

geactualiseerd dient te worden. Er zijn 

enkele plattegronden opgehangen 

zonder duidelijk leesbare instructies. 

 

 

 

-De onderhoudsmedewerkers werken 

meestal in ploegjes van 2 of meer 

werknemers. Alle medewerkers 

hebben een cursus levensreddende 

handelingen gevolgd. In de bussen 

zijn EHBO-middelen en blusmiddelen 

beschikbaar. Tijdens de rondgang 

-Stel een actueel bedrijfsnoodplan 

op en implementeer deze in de 

organisatie. 

-Breng nabij blusmiddelen en 

nooduitgangen voldoende 

biljetteninstructies aan 

(plattegrond, instructies) 

 

-Inspecteer alle EHBO-dozen op 

de aanwezigheid van een 

tekenpen en zorg voor aanvulling. 

 

-Houd maandelijks een 

inspectieronde in de gebouwen 

aan de Zijperweg en de Jeweldijk 

en gebruik daar een checklist 

voor. Aan de hand van deze 

MIDDEN 

AW 15 
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bleek niet in alle EHBO-dozen een 

“teken”pen aanwezig te zijn. 

 

-Er zijn voldoende EHBO-middelen 

beschikbaar. De periodieke inspectie 

en aanvulling is uitbesteed. 

inspecties kunnen verbeteringen 

worden aangebracht.  

 

-Houd, tenminste twee maal per 

jaar, een ontruimingsoefening. 

1.19 Arbobeleidsvoering voor projecten Niet van toepassing. Geen opmerkingen. ---    

2 Inrichting arbeidsplaatsen       

2.1 Orde, netheid en hygiëne De loods van de werf Zijperweg wordt 

multifunctioneel gebruikt, maar is 

voornamelijk een opslagruimte met 

garagefunctie voor de 

dienstvoertuigen en machines. De 

meeste arbeidsmiddelen hebben een 

vaste plaats in de loods. Wel vind er 

nog veel opslag op de vloer plaats 

waardoor soms de looproutes in het 

geding komen. 

Markeer de diverse gebieden met 

gele belijning op de vloer. Zorg 

voor scheiding tussen rij- en 

looproutes en opstelplaatsen 

opslag. 

 

MIDDEN 

AW 3 

   

  -De kleedruimte (m) bevindt zich in de 

gang van de kantoren. De kleedruimte 

is vol bezet en onvoldoende ruim voor 

opslag van alle kleding en schoenen. 

Natte en vervuilde kleding hangt tegen 

de verwarming aan te drogen en 

De kleedruimte dient bij voorkeur 

niet in dezelfde gang te zijn en 

ook niet tegenover/nabij de 

kantoorruimtes. Onderzoek de 

mogelijkheden de kleedruimte op 

een andere locatie onder te 

HOOG 

AW 3 
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werkschoenen staan o.a. op de 

banken en kasten. De 

ventilatie/afzuiging lijkt onvoldoende 

blijkens de waarneembare 

geuroverlast. Deze geur verspreidt 

zich makkelijk naar de nabijgelegen 

kantoorruimtes (waar ook weinig 

ventilatiemogelijkheden zijn). 

 

-Zijperweg: er is een douche 

beschikbaar, die nauwelijks gebruikt 

wordt. 

brengen en neem passende 

maatregelen. 

Indien een andere locatie fysiek 

niet mogelijk is dan; 

1) Voer een opruimactie uit in de 

kleedruimte. 

2) Stel, na de opruimactie, vast 

of de capaciteit van kasten en 

schoenenplanken voldoende is 

voor de huidige bezetting.                                                         

3) Zorg voor een aparte ruimte 

voor te drogen kleding.                              

4) Zorg voor een aparte ruimte 

voor te reinigen kleding 

(washok).      

5) Ga na, waarom men de douche 

niet gebruikt. Indien de 

werkzaamheden vervuilend zijn 

dient men na de werkzaamheden 

het lichaam te kunnen reinigen. 

Indien men wel wenst te kunnen 

douchen is het gewenste aantal 1 

douche per 10 medewerkers.                                             

6) Indien de huidige kleedruimte 
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gehandhaafd blijft, dan een 

doelmatig ventilatiesysteem 

aanleggen en de deuren van de 

kleedruimte gesloten houden. 

 

  

  De toiletten bevinden zich in de gang 

van de kantoren en nabij de entree 

van een aantal kantoren. In de gang 

en in de kantoren ervaart men 

geuroverlast vanuit de toiletten. Dit 

zou mede veroorzaakt zijn door 

lekkages in het verleden, waar 

indertijd wel actie op is genomen zoals 

het vernieuwen van leidingen en 

verwijderen van ondergrondse 

vervuiling vanuit het riool. 

Onderzoek de oorzaak van de  

huidige geuroverlast en neem 

passende maatregelen. Wellicht is 

er nog lekkage, of de geuren 

komen nog vanuit de resten van 

de oude rioollekkages. 

HOOG 

AW 3 

 

   

  Het hok van de spuitruimte is vervuild. Renoveer het spuithok, zorg voor 

goede hygiëne. 

HOOG 

AW 3 

 

   

  Nabij de afvoer van de spuitplaats, is 

nog water/vervuiling op de vloer 

zichtbaar.  

Verbeter de inrichting van de 

spuitplaats zodat er geen resten 

achterblijven op de vloer. 

MIDDEN 

AW 3 

AB 3.11 

   

  In de kerktoren centrum Schagen Ga na, of de aanvoer van vliegen MIDDEN    
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bevinden zich grote hoeveelheden 

dode vliegen op de diverse 

etagevloeren. 

gestopt kan worden. 

 

Verhoog de frequentie van het 

reinigen van de etagevloeren van 

de kerktoren. 

AW 3 

  Het aanmeldkantoor van de werf is 

ongeschikt als kantoorruimte. Het 

binnenklimaat en met name de 

binnentemperatuur is onvoldoende 

beheersbaar De werkplek bevindt zich 

voor een elektrakast. Er is 

onvoldoende opslagmogelijkheid. 

Renoveer het aanmeldkantoor, 

zorg voor een geschikte 

kantoorruimte. 

HOOG 

AB 3.2 

   

2.2 Opslag -Aanrijdbeveiliging ontbreekt langs de 

staanders van de stellingen. 

 

-Aanduiding maximale belastbaarheid 

stellingen ontbreken. 

 

-Het is onbekend wat de 

belastbaarheid is van de entresol in de 

loods en de overige balustrades. 

-Breng aanrijdbeveiligingen aan 

voor de staanders van de 

stellingen. 

 

-Breng aanduiding maximale 

belastbaarheid aan op de 

stellingen en op de vloer van de 

entresol en balustrades. 

MIDDEN 

AB 3.3 

   

2.3 Elektrische installaties De elektrische installaties van de 

gebouwen (Schagen, Callantsoog en 

hertenkampen) worden niet periodiek 

Zorg voor alle gebouwen een 0-

meting op grond van NEN 3140 

en stel op basis daarvan een 

HOOG 

AB 3.4 
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geïnspecteerd conform NEN 3140. verbeterplan en een 

inspectieschema op. 

2.4 Blusmiddelen -Blusmiddelen zijn aanwezig op 

kantoor, de werf en de servicebussen. 

De blusmiddelen worden periodiek 

gekeurd en zijn goed aangeduid. 

 

-Blusmiddelen en EHBO-middelen 

ontbreken op de hertenkampen. 

 

-Niet alle blusmiddelen zijn voorzien 

van signaleringen. 

 

-Zijperweg: hier en daar blokkade van 

blusmiddelen door materiaal. 

-Voorzie ook de hertenkampen 

van blusmiddelen en EHBO-

middelen. 

 

-Breng signaleringen aan bij de 

posities van de blusmiddelen. 

 

-Houd blusmiddelen altijd vrij van 

opslag, neem dit mee in de  

inspectierondes. 

HOOG 

AB 3.6, 

3.7, 3.8 

   

2.5 Vluchtweg/nooduitgang -Er zijn in het algemeen voldoende 

vluchtwegen en nooduitgangen welke 

goed zijn aangeduid. 

 

-De personeelskantine beschikt niet 

over een 2e vluchtweg. 

 

 

 

-Overleg met de brandweer 

inzake het realiseren van een 2e 

vluchtweg vanuit de 

personeelskantine of andere 

beschermingsmaatregelen van 

gelijk niveau. Wellicht is een 

mogelijkheid om via het balkon 

middels een permanente trap een 

2e uitgang te creëren. 

HOOG 

AB 3.6 

en 3.7 
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-De uitgang kantoor 1e verdieping is 

niet aangeduid.- 

-Breng aanduiding vluchtroute 

aan. 

LAAG 

AB 3.7 

 

2.6 Vloeren, loop- en rijpaden -De garagevloer lijkt onvoldoende 

milieubeschermend.  

 

-In de kantoren bevindt zich hier en 

daar los liggende snoeren over de 

vloer. 

 

-De vloer van het buitenterrein 

Zijperweg vertoont kuilen, scheuren 

en is ongelijk. Dit werkt verhogend op 

de trillingsbelasting en kan risico’s 

opleveren ingeval van het rijden met 

heftrucks met een last op de vork. 

 

-De toegang tot het buitenterrein 

heeft geen aangeduide looproute. 

 

 

 

-De in- en uitgangen van de kantoren 

en de loods zijn niet fysiek gescheiden 

-Verbeter de garagevloer conform 

de milieu-eisen. 

 

-Breng alle los liggende snoeren 

onder in bundelingen en 

kabelgoten. 

 

-Egaliseer de vloer van het 

buitenterrein. 

 

 

 

 

 

-Breng een looproute aan vanaf 

de toegang van het buitenterrein 

naar de ingangen van de 

gebouwen. 

 

-Beveilig de ingangen van de 

toegangsdeuren kantoren 

MIDDEN 

AB 3.11 

 

 

LAAG 

AB 3.11 

 

 

MIDDEN 

AB 3.11 

 

 

 

 

HOOG 

AW 3 

 

 

 

HOOG 

AW 3 
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van de rijroute. buitenterrein met fysieke 

barrières zodat men niet 

aangereden kan worden na het 

verlaten van het kantoor. 

 

 

2.7 Ramen, deuren, 

ventilatievoorzieningen 

In het gebouw Zijperweg zijn de 

ventilatiemogelijkheden in de kantoren 

en kantine onvoldoende. De kantoren 

begane grond beschikken over 

klapraampjes die echter niet geopend 

kunnen worden als de 

buitenzonwering naar beneden is. 

Verbeter de 

ventilatievoorzieningen in de 

kantine en in de kantoren. Pas de 

ramen in de buitengevel aan 

zodat er altijd goed geventileerd 

kan worden. Breng airco-units 

aan met verse lucht suppletie. 

HOOG 

AB 6.1, 

6.2, 6.4 

   

2.8 Werken op hoogte De trappen van de kerktoren centrum 

Schagen dienen belopen te worden 

voor het bedienen van de vlag. De 

trappen voldoen niet allemaal aan de 

huidige normeringen (soms te steil) 

maar zijn wel goed bruikbaar bij 

normaal gebruik. Op twee posities 

bevindt zich achter de traptrede een 

plank die de voetruimte beperkt. De 

hoogste trap naar de bedieningsplaats 

van de vlag is echter onveilig wegens 

het ontbreken vaan leuningen aan 

beide zijdes van de trap. De linkerzijde 

-Vanaf de huidige bezoekdatum 

(16-05), de kerktrap in de 

huidige staat niet meer 

gebruiken. (Dit is aansluitend aan 

het inspectiebezoek door de 

preventiemedewerker binnen de 

organisatie gecommuniceerd). 

De trap aan de linkerzijde 

voorzien van een geschikte 

leuning met kniereling. Daarna 

weer gebruik toestaan. 

 

-Onderzoek of de planken achter 

HOOG 

AB 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAG 
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is onbeveiligd waardoor men, ingeval 

van een val, fataal letsel zou kunnen 

oplopen. 

de traptreden verplaatst kunnen 

worden zodat er voldoende 

voetruimte ontstaat. 

AB 3.16 

 

  In de loods en werkplaatsen Zijperweg 

bevinden zich diverse balustrades die 

middels houten trappen bereikbaar 

zijn. Valgevaar bestaat; 

-bij de Ziggoruimte waar men vanaf 

de balustrade bovenop de 

(onbeveiligde) opslagruimte kan 

komen, 

-bij de meeste balustrades, door 

ontbreken van knieregels en/of 

schopranden (zoals opslag 

verkeersborden),  

-bij de balustrade rioolafdeling door 

een te grote opening direct naast de 

trap en het hek van de balustrade, 

-bij de balustrade onderhoud door 

ontbreken van knieregels en door een 

open laad- en losgedeelte, 

-bij de trap van loods 1 (staat los). 

Verbeter de balustrades en 

trappen met; 

-het plaatsen van een 

ontoegankelijk gaas hekwerk 

tussen de balustrade en het Ziggo 

deel 

-stabiel opgestelde vaste trappen 

-balustradehekken met 

knierelingen en schopranden 

-afdichting van openingen tussen 

trap en hekwerk 

-veilige laad- en losplaatsen op 

de entresols (bijv. kantelhekken 

toepassen). 

HOOG 

AB 3.16 

   

  Op de opslag entresol verkeersborden 

ligt materiaal op de vloer nabij de 

-Zorg voor geschikte 

schopranden. 

MIDDEN 

AB 3.2, 
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vloerafscheiding met risico op vallen. -Plaats geen materiaal op de 

vloer nabij de vloerafscheiding. 

3.3 

  Het balkon van de personeelskantine 

beschikt over een te openen deel in 

het hekwerk. 

Monteer het klaphek permanent 

vast tegen ongewild openen. 

HOOG 

AB 3.16 

 

   

  De trapleuning naar kantoor 1e 

verdieping is niet goed vast 

gemonteerd. 

Monteer de trapleuning goed 

vast. 

LAAG 

AB 3.16 

   

  Tijdens werkzaamheden aan een riool 

of put bestaat er, bij geopende put, 

valgevaar. Bij het pomp wisselen 

bijvoorbeeld staat de medewerker 

langs de onbeveiligde rand van de put. 

 

Zorg voor collectieve 

bescherming bij een geopende 

put. Ontwikkel hiertoe specifieke 

mobiele hekjes die makkelijk en 

adequaat langs de  rand van de 

opening geplaatst kunnen 

worden. 

 

MIDDEN 

AB 3.16 

   

2.9 Bewegingsruimte De kantoren begane grond zijn vol 

bezet met name van de 1e 

medewerkers.  

Onderzoek de mogelijkheid tot 

het verkrijgen van extra 

kantoorruimte en neem passende 

maatregelen. 

 

Houd voor kantoorwerkplekken 

rekening met de normeringen 

voor werkplekken zoals: 

HOOG 

AB 3.19 
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-4 m2 per aanwezige 

-1 m2 extra voor plat 

beeldscherm 

-1m2 lees/schrijfvlak medewerker 

-2 m2 voor uitleggen van 

tekeningen 

-1m2 voor een vrijstaande kast 

Gemiddeld wordt voor een 

basiswerkplek uitgegaan van 

7m2. Daar komt bij de benodigde 

ruimte voor looppaden, 

printapparatuur e.d.  

 

2.10 Pauze-/kleedruimte en sanitaire 

voorzieningen 

-De personeelskantine en de daarbij 

behorende keuken is erg gedateerd. 

Ventilatievoorzieningen zijn minimaal. 

Het plafond bestaat volledig uit hout. 

De keukenvloer is niet goed meer te 

reinigen.   

De capaciteit van de koffiemachine is 

onvoldoende voor 50 aanwezigen 

waardoor wachttijden ontstaan. 

 

-De hertenkampen zijn niet voorzien 

-Renoveer de personeelskantine 

en houd rekening met de 

hedendaagse eisen inzake 

capaciteit, brandveiligheid, 

ventilatie en hygiëne. 

 

-Vergroot de capaciteit 

koffiemachines. 

 

 

-Onderzoek de noodzaak en de 

HOOG 

AB 3.20, 

3.22, 

3.23 

 

 

--- 

 

 

 

LAAG 
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van toilet of wasbak. mogelijkheid tot het aanleggen 

van toilet en wasbak in de 

hertenkampen. 

 

Zie verder 2.1 inzake 

kleedruimte. 

AB 3.24 

 

 

 

 

LAAG 

2.11 EHBO-post Geen opmerkingen. Geen opmerkingen. ---    

3 Gassen, dampen en stof       

3.1 Blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen 

-Men dient in het algemeen niet te 

werken in riolen of putten. 

 

 

 

 

-Men voert alleen op kleine schaal 

graafwerkzaamheden uit. Het meeste 

graafwerk is uitbesteed. Tijdens 

grondwerkzaamheden kan men in 

aanraking komen met vervuilde grond. 

De kans hierop is klein omdat men 

niet in bekend of verdacht vervuilde 

gebieden graafwerkzaamheden 

uitvoert. Er is een grondslagkaart 

beschikbaar. 

-Bij het eventueel betreden van 

putten en riolen eerst 

leefluchtmonster nemen en 

werken conform de richtlijn 

inzake besloten ruimtes. 

 

-Als vervuiling wordt 

aangetroffen, dan moet eerst 

bodemonderzoek plaatsvinden. 

Bij aangetroffen vervuiling 

indeling in T- en F-klassen. Bij 

niet verwachte aangetroffen 

vervuiling, onmiddellijk de direct 

leidinggevende in kennis stellen. 

 

 

MIDDEN 

AB 4 
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-In de garagewerkplaats vindt 

kortdurend laswerk plaats. Er is 

afzuiging beschikbaar, maar die hangt 

te hoog boven de werkpositie zodat de 

werknemer nog blootgesteld wordt. 

 

-Soms dient men illegale vuilstort op 

te halen of aangespoeld materiaal 

vanaf het strand. Men is dan niet 

vooraf bekend met de materialen en 

eigenschappen daarvan en houd daar 

rekening mee bij het behandelen van 

het afval. Incidenteel kan het 

voorkomen dat er zich asbest tussen 

een vuilstort bevindt. In het algemeen 

herkent men een asbestverdacht 

materiaal en ingeval van voorkomen 

stopt men het werk en schakelt een 

(asbest) deskundig bedrijf in. 

 

-Er worden geen vergunningsplichtige 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. 

 

-Realiseer bronafzuiging bij 

laswerk. Zie ook 

“Basisinspectiemodule lasrook – 

Inspectie SZW”.  

 Kopieermachines/printers Geen knelpunten gesignaleerd. Geen opmerkingen. ---    



 

RIE Onderhoudsdienst Schagen    

 

Pagina 

29/10 

Nr. Onderwerp Opmerkingen  

 

Advies  Prioriteit Actie  Wie Planning 

3.2 Opslag, registratie en etikettering -Het muizengif staat apart opgeslagen 

in een afgesloten kast. 

 

-Verder is er diverse voorraad van 

spuitbussen en verfblikken welke niet 

is opgeslagen in een  milieukast. 

 

-In het fietsenhok staan enkele 

gevulde gasflessen. 

 

-De tank met afgewerkte olie is 

dubbelwandig uitgevoerd en staat 

boven een vloeistofdichte vloer. De 

kolken komen uit in de olie- en 

vetafscheider op het terrein. 

 

 

 

 

 

 

-De dieselpomp is verouderd.  De 

onderliggende vloer is vloeistofdicht en 

de kolk komt uit in de olie- en 

-Onderzoek of het meest 

geschikte product gebruikt wordt. 

Het product moet het gewenste 

effect hebben, maar tegelijk 

minimale gezondheid- en 

veiligheidsrisico’s met zich 

meebrengen. Maak bij de 

beoordeling gebruik van het 

MSDS/VIB en schakel desgewenst 

een deskundige in. 

 

-Voorzie in geschikte milieukasten 

voor de opslag van spuitbussen 

en verfblikken. 

 

-Stel gevulde gasflessen alleen op 

in afgesloten, aparte en goed 

geventileerde ruimtes. 

 

 

 

-Overweeg de dieselpomp te 

verwijderen. 

 

LAAG 

AB 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAG 

AB 4.6 

 

 

MIDDEN 

AB 4.6 

 

 

 

 

MIDDEN 

AB 4.6 
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vetafscheider op het terrein. De 

pompleiding is explosieveilig 

uitgevoerd. Voor de tank hangt een los 

elektrasnoer. 

3.3 Beoordeling blootstelling Geen knelpunten gesignaleerd. Geen opmerkingen. ---    

3.4 Maatregelen ter bescherming Geen knelpunten gesignaleerd. Geen opmerkingen. ---    

3.5 Gevaar voor verstikking (besloten 

ruimtes) 

Men dient niet te werken in besloten 

ruimtes.  

Geen opmerkingen. ---    

3.6 Gevaar voor brand en explosie 

door gassen, dampen en stoffen  

Geen knelpunten gesignaleerd. Geen opmerkingen. ---    

3.7  Biologische agentia Blootstelling aan biologische agentia 

kan voorkomen in de volgende 

gevallen: 

- Werken in de groenvoorziening 

waarbij risico op insectenbeten. 

Mogelijkheid op contact met 

dierlijke materialen welke tot 

allergische reacties kunnen leiden 

(processierups, uitwerpselen, 

dode dieren). 

 

- Medewerkers zijn voorgelicht over 

biologische risico’s. 

 

-Ga na, wie een nieuwe vaccinatie 

nodig heeft (10-15 jaar) en biedt 

alle betreffende (groen) 

medewerkers de Tetanus 

vaccinatie aan. Voor de 

afvalmedewerkers is vaccinatie 

Hepatitus A en B en Tetanus 

noodzakelijk en voor 

rioolwerkzaamheden Hepatitus A 

en tetanus. Zie ook de website: 

http://www.kiza.nl/content/risico-

op-infectieziekten-

beroepssituaties-tabel-1 

 

HOOG 

AW 3 

AB 4.1c 

AB 4.91 
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- Medewerkers beschikken over 

toegesneden EHBO middelen. 

 

- In de groenvoorziening en bij de 

vuilophaaldienst kunnen 

prikincidenten gebeuren die 

kunnen leiden tot besmetting met 

hepatitis, enz. In het verleden 

heeft een aantal medewerkers 

vaccinaties ontvangen inzake 

Hepatitus A en B en tetanus. 

 

De medewerkers die, op locatie, aan 

de pompputten werken hebben geen 

voorzieningen om vuile en schone 

werkkleding van elkaar te scheiden. 

Na werkzaamheden neemt men plaats 

in voertuigstoel met mogelijk vervuilde 

werkkleding. Het is raadzaam om een 

wegwerp stoelhoes te gebruiken en 

deze tijdig te vervangen. Er is geen 

speciale afsluitbare kist waarin 

vervuilde kleding en/of persoonlijke 

beschermingsmiddelen kunnen worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Voorzie voertuigstoelen waarop 

met vuile werkkleding wordt 

gezeten, van een wegwerp 

stoelhoes. Vervang deze tijdig.                                      

-Voorzie voertuigen van 

werknemers die biologisch 

vervuilde werkkleding hebben, 

van een opbergmogelijkheid 

waarin vervuilde kleding en/of 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen kunnen 

worden opgeborgen.  

 

 

-Zorg voor wekelijkse spoeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAG 

AB 8.3 
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opgeborgen.  

 

-De douche wordt nauwelijks gebruikt 

en niet doorgespoeld waardoor kans 

op legionella. 

 

van de douche. 

 

 

 

 

LAAG 

AB 

4.87b 

4 Fysieke belasting       

4.1. Tillen -In 2012 is, door een ergonome, een 

voorlichting aan de medewerkers 

verstrekt inzake fysieke belasting, 

risico’s en een goede werkhouding. 

 

-Hiertoe is een overzicht van de 

risicofactoren in kaart gebracht. 

 

-Op basis van de risicofactoren zijn 

adviezen gegeven ter verbetering, 

verwoord in aan rapport dd. 04-12-

2012. De bevindingen van dit rapport 

zijn nog onverkort van kracht. 

 

 

Stel, op basis van het 

ergonomisch adviesrapport  dd. 

04-12-02012, een plan van 

aanpak op inzake het verlagen 

van de risico’s fysieke belasting 

en implementeer dit in een 

preventiebeleid. 

 

HOOG 

AB 5.2, 

5.3, 5.4 

   

4.2 Duwen en trekken Zie 4.1 Zie 4.1 ---    

4.3 Vasthouden, ondersteunen en Zie 4.1 Zie 4.1 ---    
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dragen 

4.4 Ongunstige lichaamshoudingen Zie 4.1 Zie 4.1 ---    

4.5 Statische belasting Zie 4.1 Zie 4.1 ---    

4.6 Staan en zitten Zie 4.1 Zie 4.1 ---    

4.7 Lopen Zie 4.1 Zie 4.1 ---    

4.8 Repeterende of plotselinge 

bewegingen 

Tijdens de rondgang viel de Stihll  

heggenschaar op, welke bij langdurig 

gebruik overbelasting kan veroorzaken 

op de spieren en pezen van de 

bedieningsarm door het voortdurend 

in knijpen en los laten van de 

bedieningsknop. Zie verder 4.1 

Zorg voor voldoende taakroulatie. 

Zie verder 4.1 

HOOG 

AB 5.2 

   

4.9 Algemene maatregelen Een ergonomisch onderzoek is 

uitgevoerd in 2012. 

Zie 4.1 ---    

4.10 Beeldschermwerk/zittend 

kantoorwerk 

Er zijn beeldschermwerkers die meer 

dan 2 uur per dag beeldschermwerk 

verrichten. De bureaus en stoelen 

voldoen in het algemeen aan de 

normeringen. De bureaus zijn niet op 

de individuele gebruikers ingesteld. 

Verstrek de beeldschermwerkers 

voorlichting inzake een goede 

werkhouding. 

 

Stel de werkplekken op de 

individuele gebruiker in. 

MIDDEN 

AB 3.5 

   

5 Fysische factoren       

5.1 Klimaat / temperatuur -Er wordt gedurende alle seizoenen 

verschillende soorten werkzaamheden 

in een buitenomgeving uitgevoerd. 

-Verstrek voorlichting inzake 

gedrag en te nemen maatregelen. 

Zie www.agroarbo.nl voor tips. 

LAAG 

AB 3.5 
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Buitendienst medewerkers hebben 

goede kleding die is aangepast aan het 

seizoen. Bij langdurige 

werkzaamheden wordt een keet 

geplaatst.  

 

-Het binnenklimaat in de kantoren is 

slecht beheersbaar, met name tijdens 

het zomerseizoen. Zie ook 2.7 

 

 

 

 

 

 

-Voorzie de kantoren van 

voldoende verse lucht en van 

regelmogelijkheden inzake de 

binnentemperatuur, bijvoorbeeld 

door het aanleggen van airco-

units.  

 

 

 

 

 

 

HOOG 

AB 6.1, 

6.2, 6.4 

5.2 Verlichting en daglicht  De kunstverlichting is in het algemeen 

voldoende. De verlichting in het 

voorkantoor en 1e verdieping wordt als 

onvoldoende ervaren door de 

verkeerde positionering hiervan. 

 

  

Verbeter de verlichting in de 

genoemde kantoren.  

Richtlijn is 400 – 750 lux.  

 

 LAAG 

AB 6.3 

   

5.3 Schadelijk en hinderlijk geluid Schadelijk geluid kan voorkomen, 

veroorzaakt door de gebruikte 

machines of door de verkeerssituatie. 

 

Er zijn otoplastieken en gehoorkappen 

Neem dit onderwerp op in het 

PMO door het uitvoeren van 

audiometrie. 

 

 

LAAG 

6.7 
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aanwezig en de medewerkers hebben 

voorlichting ontvangen inzake de 

risico’s van schadelijk geluid. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Hinderlijk geluid 

kantoorwerkplekken 

Hinderlijk omgevingsgeluid komt, 

ingeval van geopende buitenramen, 

voor in het voorkantoor.   

Zie de punten 2.7 en 5.1 inzake 

klimaatbeheersing. 

HOOG 

AB 6.1, 

6.2, 6.4 

   

5.4 Straling Geen bijzonderheden. Geen opmerkingen. ---    

5.5 Werken onder overdruk en 

onderdruk 

Geen bijzonderheden. Geen opmerkingen. ---    

5.6 Trillingen Werken met trillend gereedschap komt 

voor. De inschatting is dat de 

trillingdosis ruim onder de 

grenswaarden ligt en dat geen actie 

nodig is. 

Neem bij aanschaf nieuwe 

mechanisch aangedreven 

gereedschappen het trillingniveau 

mee in de criteria. Bij 

hand/armtrillingen gaat het niet 

alleen om het trillingsniveau 

waaraan men wordt blootgesteld, 

maar ook om de tijdsduur 

gedurende welke de blootstelling 

plaatsvindt. 

LAAG 

6.11a 

   

6 Arbeidsmiddelen en specifieke 

werkzaamheden 

      

6.1 Bedieningsmiddelen en 

bedieningsgemak 

De perscontainers (Zijperweg en 

Callantsoog)  zijn bovenladers zodat 

Onderzoek de mogelijkheden de 

container middels een kiepwagen 

MIDDEN 

AB 5.2 
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men de container handmatig dient te 

beladen. Dit is fysiek belastend en 

levert ook risico op bij het contact met 

de lading zoals kans op snij- en 

prikaccidenten. 

te beladen en neem passende 

maatregelen. 

 

 Kopieermachines/printers Geen knelpunten gesignaleerd. Geen opmerkingen ---    

6.2 CE-markering De meeste tijdens de rondgang 

gesignaleerde arbeidsmiddelen zijn 

voorzien van CE-markering. Zie verder 

6.4 

Zie 6.4 ---    

6.3 Algemene staat en onderhoud -Alle arbeidsmiddelen zijn een 

onderdeel van een onderhoud- en 

inspectieschema.  

 

-De stellingen zijn niet voorzien van 

aanduiding maximale belastbaarheid 

en van aanrijdbeveiliging. 

 

-De opslag handbediende machines 

groen onderhoud is o.a. voorzien van 

ophangbeugels die zelf aangebracht en 

gelast zijn.  De belastbaarheid is 

onzeker. 

 

-Breng aanduidingen op de 

stellingen aan met daarop de 

maximale belastbaarheid. 

 

-Breng aanrijdbeveiliging aan 

langs de stellingen. 

 

 

-Vervang de ophangbeugels door 

geschikte exemplaren. 

 

 

 

 

MIDDEN 

AB 7.4 

 

 

MIDDEN 

AB 7.4 

 

 

MIDDEN 

AB 7.4 
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-Zijperweg: het buitenhek staat scheef 

en is deels defect. 

 

-Een aantal overhead deuren loods 

Zijperweg zijn niet goed gekeurd 

blijkens een inspectierapport. 

 

-De armaturen van de verlichting in de 

loods Zijperweg zijn gedateerd, in het 

verleden hebben delen los gelaten en 

zijn naar beneden gevallen. 

 

-Een deel van het machinepark staat 

op het buitenterrein aan de zijkant van 

de loods opgesteld. Hierdoor staan de 

machines bloot aan de weersinvloeden 

wat een negatieve invloed heeft op het 

onderhoud en de staat van de 

machines. 

 

 

 

-Herstel de positie en de staat 

van het buitenhek 

 

-Zorg voor goed gekeurde 

overhead deuren. 

 

 

-Zorg voor geschikte verlichting, 

vervang hiertoe de verouderde 

armaturen. 

 

 

-Overweeg de buitenopslag te 

voorzien van een overkapping. 

HOOG 

AB 7.4 

 

 

HOOG 

AB 7.4a 

 

MIDDEN 

AB 7.4 

 

 

 

LAAG 

 

6.4 Gevaar voor snijden, knellen en 

pletten  

-In de garage Zijperweg en loods 

Jeweldijk wordt gebruik gemaakt van 

-Veiliger is om een elektrische 

handslijpmachine toe te passen 

LAAG 

AB 7.3 
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elektrische handslijpmachines waarvan 

de bedieningsknop vergrendeld kan 

worden. 

 

-Zijperweg buitenterrein: een 

slijpmachine was niet in gebruik maar 

wel aangesloten op de 

stroomvoorziening. 

 

-Zijperweg: knelgevaar bij wiel 

hefmechanisme hefbrug. 

 

 

 

-Knelgevaar bestaat bij de wielen van 

de containers. Dit is ook een risico 

voor los liggende elektrasnoeren. 

 

 

 

-Zijperweg: Er zijn enkele machines 

niet voorzien van CE (ouder dan 

1994). 

-aan de draaibank ontbreken 

waarvan de bedieningsknop niet 

vergrendeld kan worden en de 

schijf snel afremt. 

 

-Instrueer de medewerkers om 

apparatuur altijd los te koppelen 

na gebruik. 

 

 

-Breng afscherming aan op het 

hefmechanisme hefbrug. 

 

 

 

-Houd toezicht bij het verplaatsen 

van de containers zodat niemand 

bekneld kan raken. Zorg ervoor 

dat elektrasnoeren niet onder de 

wielen bekneld kunnen raken. 

 

-Voorzie de genoemde machines 

van geschikte beveiligingen en 

afschermingen. 

 

 

 

 

 

 

MIDDEN 

AB 7.6 

 

 

MIDDEN 

AB 7.7 

 

 

 

MIDDEN 

AW 3 

 

 

 

 

HOOG 

7.3, 7.7 
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afschermingen rond de klauwplaat en 

langs de geleidestangen. 

-de kolomboormachines beschikken 

niet over afschermkappen  rond de 

boorspil en de snarenkappen zijn niet 

beveiligd tegen openen. 

-de vaste slijpopstellingen zijn niet 

allemaal voorzien van afdekkapjes. 

-enkel zaagmachines beschikken niet 

over afdoende afschermkappen 

zaagblad. 

 

 

6.5 Brand- en explosiegevaar   Geen knelpunten gesignaleerd. Geen opmerkingen ---    

6.6 Beveiligingen en 

noodvoorzieningen 

Zie 6.4 Zie 6.4 ---    

6.7 Gevaar voor aanrijding -Aanrijdgevaar kan voorkomen bij 

werkzaamheden langs de weg. Men is 

geïnstrueerd en er zijn afzetmaterialen 

beschikbaar. Enkel medewerkers zijn 

opgeleid tot verkeersregelaar. 

 

-De hoeken van de rijbaan rondom de 

loods Zijperweg zijn onoverzichtelijk. 

 

-Voorzie de hoeken van bolle 

spiegels en 

waarschuwingsborden. 

 

LAAG 

AW 13 
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6.8 Elektrische gevaren Bij graafwerkzaamheden wordt een 

KLIC-melding  gedaan. 

 

 

Zie verder 2.3 ---    

6.9 Werken met of onderhoud aan 

robots 

Niet van toepassing. Geen opmerkingen ---    

6.10 Hijs- en hefwerktuigen De hijsmiddelen inclusief hijsbanden 

worden periodiek gekeurd.  

-Inspecteer ook voor gebruik hijs- 

en hefwerktuigen op de staat.  

---    

6.11 Transportmiddelen Geen knelpunten gesignaleerd. Geen opmerkingen ---    

7 Persoonlijke 

beschermingsmiddelen en 

veiligheid- en 

gezondheidssignalering 

      

7.1 Algemene eisen en keuze PBM De uitgifte van PBM wordt 

geregistreerd. Een PBM-beleid is  

vastgelegd in een document van oud 

Harenkarspel. 

Actualiseer het PBM-beleid. LAAG 

AB 8.1 

   

7.2 Beschikbaarheid en gebruik PBM -De PBM worden voldoende ter 

beschikking gesteld en zijn geschikt 

voor de uit te voeren werkzaamheden. 

Tijdens de rondgang zijn geen 

afwijkingen geconstateerd. 

 

-Zie erop toe dat men in het 

zomerseizoen wel beschermende 

kleding draagt tijdens de 

werkzaamheden, zoals lange 

mouwen en broeken bij het 

werken in struikgewas etc. 

LAAG 

AB 8.1 
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-Er is zomer- en winterkleding 

beschikbaar.  

 

-Incidenteel kan het voorkomen dat 

men werkzaamheden aan of op het 

water dient uit te voeren. Zwemvesten 

zijn nog geen onderdeel van het PBM-

pakket.  

 

 

 

-Bij ooggevaarlijk werk zijn 

oogspoelflessen en oogdouches 

beschikbaar. Deze bevinden zich niet 

altijd nabij de werkplek. 

 

 

 

-Zorg voor geschikte zwemvesten 

bij het werken langs of op het 

water. Stel ook het hebben van 

voldoende zwemvaardigheid (bij 

voorkeur aantoonbaar middels 

een zwemdiploma) verplicht bij 

dit soort werkzaamheden 

 

-Geef de oogspoelflessen vaste 

posities nabij de werkplekken met 

ooggevaarlijk werk. 

 

7.3 Veiligheid- en gezondheids-

signalering  

De blusmiddelen zijn niet allemaal 

aangeduid. 

 

Op de machines in de werkplaats is 

niet altijd aangeduid welke PBM 

verplicht zijn (draaibank, boren, 

slijpen). 

Breng signaleringen aan bij de 

blusmiddelen die niet goed 

zichtbaar  opgehangen zijn en op 

alle machines. 

LAAG 

AB 3.4 

L8, AB 

Afdeling 

2, 

hfdtstk 

8.,  

AB 8.4 

   

8 Psychosociale arbeidsbelasting Een klachtenregeling inzake Neem deze onderwerpen mee in MIDDEN    
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(PSA)  

Factoren die stress kunnen geven, 

het gaat om blootstelling aan 

ongewenst gedrag (agressie en 

geweld, seksuele intimidatie, 

discriminatie en pesten). Verder 

blootstelling aan werkdruk. 

ongewenst gedrag is vastgelegd. 

Tijdens de inventarisatie zijn geen 

negatieve signalen gebleken 

betreffende dit onderwerp of van 

onbeheersbare werkdruk. Deze RIE is 

op dit onderwerp echter van globale 

aard en is een momentopname. 

het PMO en in de 

functioneringsgesprekken. 

AB 

afdeling 

4 art. 

2.15 

 

8.1 Discriminatie Zie punt 8. Er is een 

vertrouwenspersoon beschikbaar. 

Geen opmerkingen. ---    

8.2 Agressie en geweld Agressie kan men ervaren door 

langsrijdend verkeer bij 

werkzaamheden langs de weg. 

Ernstige voorvallen zijn niet bekend. 

Neem dit onderwerp mee in de 

voorlichting (hoe om te gaan 

met…). 

LAAG 

AW 8 

   

8.3 Seksuele intimidatie Zie 8.1 Zie 8.1 ---    

8.4 Pesten Zie 8.1 Zie 8.1 ---    

8.5 

 

Werkdruk Zie 8.1 Zie 8.1 ---    

9 Werk- en rusttijden       

9.1 Werktijden/ploegendiensten Er wordt gewerkt volgens een vast 

arbeidstijdenpatroon. 

Geen opmerkingen. ---    

9.2 Registratie en informatie De werktijden worden geregistreerd. Geen opmerkingen. ---    
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Bij de geconstateerde aandachtspunten geven we een prioriteitsstelling. Hierbij is rekening 

gehouden met: 

• De risicoklasse, waarin een weging gemaakt wordt van: 

- De omvang van de blootstelling aan het gevaar (frequentie en aantal werknemers) 

- Het mogelijke effect 

- De waarschijnlijkheid dat het gevaar daadwerkelijk optreedt 

• Het effect van de te nemen maatregelen: 

- Afname van het risico 

- Aantal personen dat er baat bij heeft 

- Vermindering van verzuim dat kan worden bereikt 

• Het voldoen aan de arbowetgeving 

Op basis van bovenstaande criteria zijn de te nemen maatregelen in drie categorieën ingedeeld, te 

weten: hoog, midden en laag.  

 

Bij het opstellen van het plan van aanpak is rekening gehouden met de bronaanpak. Met 

bronaanpak wordt bedoeld dat de gevaren al bij hun ontstaan zoveel mogelijk worden voorkomen 

en/of beheerst. Volgens deze aanpak worden achtereenvolgens de volgende vier mogelijkheden 

doorlopen. 

1. Gevaar bij de bron aanpakken: het gevaar verwijderen of afschermen door (technische) 

maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld bestaande machines omkappen). 

2. Maatregelen treffen om het niveau van de blootstelling te beperken (bijvoorbeeld door 

ventilatie of afscherming van de bron). 

3. Maatregelen treffen om de duur van de blootstelling en het aantal blootgestelden te beperken 

(organisatorische maatregelen). 

4. Maatregelen treffen om de blootstelling te vermijden, zoals het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

De prioriteitsstelling vormt het uitgangspunt bij het opzetten van het plan van aanpak. Het 

vaststellen van de definitieve prioriteiten voor de te nemen maatregelen is een zaak voor de 

werkgever in overleg met zijn werknemersvertegenwoordiging. Hierbij dient rekening gehouden te 

worden met de volgende aspecten:  

• Het advies van de arbodienst 

• De wensen van de werknemers 

• De uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen 

• Mogelijke integratie van maatregelen in geplande verbouwing, verhuizing of nieuwbouw 



 

RIE Onderhoudsdienst Schagen        

  

Pagina 

44/10 

Bijlage 2 PMO advies 

 
Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt u de leefstijl, het werkvermogen en de 

gezondheidsrisico’s van uw werknemers in kaart. Centraal in het PMO staan het voorkómen 

van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij werknemers en het verbeteren 

van hun productiviteit. Met het PMO voldoet u aan de wettelijke verplichting om periodiek 

een gezondheidsonderzoek aan werknemers aan te bieden. En u kunt op tijd ingrijpen om uw 

mensen inzetbaar te houden.  

Het PMO wordt afgestemd op de werksituatie van uw werknemers. De risico-inventarisatie en 

-evaluatie heeft zichtbaar gemaakt waar de risico’s in uw organisatie schuilen. Op basis 

hiervan adviseren wij u het volgende:  

 

Uw werknemers worden zich door deelname aan het PMO meer bewust van de invloed die 

werk en gezondheid op elkaar hebben. Ook krijgen ze adviezen om verantwoord om te gaan 

met eventuele gezondheidsklachten en risico's in hun werk. Op basis van de resultaten 

krijgen uw werknemers een persoonlijk advies in de vorm van een individueel rapport 

(eventueel aangevuld met een adviesgesprek). Deelname aan het PMO is vrijwillig.  

Bij voldoende respons (minimaal 15 deelnemers) kan op groepsniveau een rapportage 

worden opgesteld waardoor u inzicht krijgt in de gezondheidsrisico's van uw organisatie. Wij 

geven u een concreet advies hoe u zowel bedrijf- als gezondheidsrisico's kunt minimaliseren. 

Onze bevindingen uit de groepsrapportage bespreken we graag tijdens een persoonlijk 

gesprek met u. Met de resultaten en onze aanbevelingen hebt u concrete handvatten in huis 

om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden. 

Groep Risicofactoren Meetmethoden 

Alle medewerkers 

 

 

 

 

 

 

Beeldscherm-

werkers 

 

Fysieke belasting 

Werkdruk 

 

 

 

 

 

Oogklachten 

PMO Plus (variabele vragenlijst waarin 

fysieke belasting en werkdruk is 

opgenomen) 

 

Lichamelijk onderzoek en adviesgesprek 

Urine- en bloedonderzoek (Health Scan) 

 

Ogentest dichtbij/veraf/beeldscherm 

 

Operationele 

medewerkers 

Schadelijk geluid Audiometrie 
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Bijlage 3  

Fotodocument (ter illustratie) 

 

                                                       Kerktrap zonder leuning                                  

                

                                                   Plank achter trede kerktrap 
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                                          Dode vliegen op etages en balken kerk                                                  

                          

 

                                                          Geen trapleuning                                                           

                                                                

                                                       Geen knieregels                                              
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                                                    Laadbordes zonder valbeveiliging 

 

                            

 

                                              Opening naast trap 
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                                                  Kans op vallend materiaal       

                 

                                                                Ontbreken afscherming uitgang 

                           

 

Slechte ophanging trap                                Uitsteeksel voor trap looppad 
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Toegang en valgevaar Ziggo ruimte       Onbekende belastbaarheid planken opslag 

            

Trap blokkeert deur                                                  Opslag in loods 
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Volle kleedruimte                                            Kleding drogen 

              

Knelgevaar wiel container                                     Slechte ophanging 

                

Lasafzuiging te hoog                                       Geen milieukast 
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                                      Kolomboor zonder beveiligingen 

 

                      

Draaibank zonder beveiligingen            Knelgevaar hefbrug 

                     

 

Ongelijke vloer buiten terrein               Valgevaar balkonhek 
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Afgewerkte olie zonder vloeistofbak                   Verouderde dieselpomp 

 

                               

 

Afgekeurde overhead deuren                               Ongeschikt hekwerk 

 

                                 

 

Vervuild spuithok                                                 Vervuilde spuitplaats 

 

                                                                           



 

RIE Onderhoudsdienst Schagen        

  

Pagina 

53/10 

                                                     Slijpmachines te vergrendelen 

                    

                                    

                              Elektrische voorzieningen gedateerd en niet geïnspecteerd 

    

 

     

  

(laatste foto is hertenkamp) 
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Ongeschikte garagevloer                                      Defecte armaturen 

 

                                  

 

Onoverzichtelijke bocht                                       Vervuilde dakkoepels 

 

                            

 

Gevulde gasflessen in fietsenhok                         Slijpmachine in contact 

 

                                

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

RIE Onderhoudsdienst Schagen        

  

Pagina 

55/10 

 

                          Zaagmachines zonder afschermingen 

 

 

                             

 

 

                                     Kantoorruimtes vol bezet 

                 

 

                          Onvoldoende ventilatie en klimaatbeheersing 
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              TL zonder beschermende armaturen (Zijperweg en hertenkamp) 

 

    

 

Slechte bereikbaarheid blusmiddelen            Snoer om blusmiddel 

                                     

 

                              Ongeschikt aanmeldkantoor 
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Bijlage 4 Nadere inventarisaties 
 

De nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie (Arbobesluit) zijn door de adviseur 

beoordeeld (zie onderstaand schema). Hierbij is achtereenvolgens nagegaan of: 

• Gestelde normen/waarden worden overschreden die bepalend zijn voor de partiële 

inventarisatieverplichting 

• De hiervoor genoemde onderzoeken daadwerkelijk zijn uitgevoerd, op schrift zijn gesteld 

en van adviezen zijn voorzien 

• De adviezen zijn opgevolgd 

• Bij het ontbreken van het partiële onderzoek dit in het kader van deze RIE kan worden 

meegenomen 

 

onderwerp niet van 

toepassing 

van toepassing 

(normen/waarden worden overschreden) 

 1 2 3 4 5 6 

Jeugdigen (art.1.36) X      

zwangeren (art. 1.41) X      

gevaarlijke stoffen in het algemeen  

(art. 4.2) 

     X 

kankerverwekkende stoffen algemeen 

(art. 4.13 en 4.14) 

X      

Vinylchloridemonomeer (art. 4.26) X      

asbest (art. 4.43 en 4.50) X      

lood (art. 4.64 en 4.67) X      

biologische agentia (art. 4.85 en 4.97)      X 

thuiswerk met gevaarlijke stoffen  

(art. 4.111) 

X      

fysieke belasting (art. 5.3)    X   

beeldschermen (art. 5.9)      X 

geluid (art. 6.7)      X 

persoonlijke beschermingsmiddelen 

(art. 8.2) 

     X 

Toelichting 

1. Onderwerp komt niet voor of de normen/waarden/regels worden niet overschreden. 

2. Nader onderzoek noodzakelijk (opgenomen als advies/actiepunt in RIE).  

3. Nader onderzoek is noodzakelijk (RIE kan niet worden afgerond/organisatie heeft geen wettelijk 

verplichte RIE). 

4. Eerder onderzoek uitgevoerd (adviezen zijn niet opgevolgd). 

5. Eerder onderzoek uitgevoerd (adviezen zijn opgevolgd). 

6. Nader onderzoek is uitgevoerd tijdens RIE. 
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Bijlage 5 Risicolijsten 
 
Algemeen risicoprofiel medewerkers Groen 
 

Activiteit Risico Oorzaak Preventieve maatregelen 

• Letsel door struikelen, 

vallen, stoten, tegenaan 

lopen 

• Gebrek aan orde en 

netheid 

• Onvoldoende verlichting 

(in winterperiode) 

• Orde en netheid (-> veiligheidsinspecties) 

• Gebruik van helm, kleding 

• Gebruik van werkverlichting 

• Werkgebied opruimen 

• Letsel of ongemak door 

geluidsoverlast 

• (Deels) inherent aan 

machines 

• Gebrek aan onderhoud 

• Gehoorbescherming dragen 

• Inspectie & onderhoud uitvoeren 

• Letsel of ongemak door 

trillingen 

• (Deels) inherent aan 

machines 

• Gebrek aan onderhoud 

• Inspectie & onderhoud uitvoeren 

• Letsel of ongemak door 

tilwerkzaamheden 

• Onjuiste werkhouding 

• (Te) zware last 

• Waar mogelijk hijs- en hefmiddelen gebruiken 

• Voorwerpen > 20 kg niet tillen 

• Met collega tillen 

• Arm- of handletsel door 

het hanteren of 

(onbedoeld) grijpen van 

materialen  

• Snijden, schaven • Werkhandschoenen gebruiken 

Algemeen 

 

• Ziekte of ongemak door 

gebrek aan hygiëne 

• Gebrekkige hygiëne, 

verspreiding van 

ziektekiemen (bacteriën) 

• Handen wassen na werkzaamheden 

• Kleren regelmatig verschonen/wassen 

• Alleen in kantine eten 
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Activiteit Risico Oorzaak Preventieve maatregelen 

• Kantine (incl. koelkast), toiletten schoonhouden 

• Leidingen regelmatig spoelen; geen “dode”  stukken 

(legionella) 

• Letsel door werken langs 

de weg 

• Geen goede afzetting • Wegafzetting correct uitvoeren 

• Specifieke opleiding werken langs de weg 

• Letsel of ongemak door 

agressie 

• Overlast door afzettingen 

e.d. 

• Bewoners zo mogelijk voortijdig informeren 

• Specifieke opleiding “omgaan met agressie” 

• Letsel of ongemak door 

klimaat  

• Inherent aan werken in 

buitenlucht 

• Geïsoleerde of juist luchtige PBM verschaffen 

• In zomerperiode UV crème verstrekken 

Werken met 

elektrische knip- 

en snijmachines 

• (Hand)letsel 

• Oogletsel door 

wegvliegend materiaal 

• Elektrocutie door 

kortsluiting 

• Bewegende scharen, 

messen 

• Wegvliegend materiaal 

• Doorknippen 

spanningsdraden 

• Veiligheidshandschoenen, werkkleding, zaagbroek 

• Veiligheidsbril, gelaatscherm gebruiken 

Werken met 

motorzagen 

• (Oog-, hand)letsel 

• Brand 

• Bewegend zaagblad 

• Wegvliegen materiaal 

• Oververhitting 

• Veiligheidshandschoenen, werkkleding, zaagpak 

• Brandblusser in nabijheid houden 

Kappen van 

bomen 

• Letsel door omvallen 

boom of zware takken 

• Inherent aan kappen • Werkterrein goed afzetten 

• Specifieke opleiding m.b.t. kappen van bomen 

Werken met 

hakselaar 

• (Oog-, hand)letsel 

 

• Wegzwaaiende takken • Gebruik van gekeurde apparatuur met beveiliging 

• Niet te dikke takken gebruiken 

• Veiligheidshandschoenen, werkkleding, zaagbroek 

• Lange haren bundelen 

Werken op 

hoogte 

• Letsel door vallen van 

hoogte 

• Uitglijden, verstappen, 

onbalans 

• Valbeveiliging gebruiken (gekeurd) 

• Gekeurde steigers of hoogwerker gebruiken 
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Activiteit Risico Oorzaak Preventieve maatregelen 

• Onverwachte beweging 

Werken boven 

water 

• Verdrinking, 

onderkoeling 

• Letsel door impact op 

water 

• Uitglijden, verstappen, 

onbalans 

• Onverwachte beweging 

• Reddingsvest 

• Valbeveiliging gebruiken (gekeurd) 

• Zwemdiploma 

Werken aan de 

waterkant 

• Te water raken 

• Verdrinking 

• Onderkoeling 

• Uitglijden • Werkschoenen dragen met goed profiel 

• Niet alleen werken 

• Met je gezicht naar de waterkant werken 

• Zwemdiploma 

Werken met 

gevaarlijke 

stoffen 

(bestrijdingsmidd

elen) 

• Bedwelming door 

inhalering van toxische 

stoffen 

• Huidletsel 

• Inademen 

• Morsen 

• Voldoende ventilatie 

• Gebruik van masker / filter 

• Gebruik van handschoenen 

• Alleen gebruik door opgeleid personeel 

Gevaarlijke 

flora/fauna 

• Beten van dieren, 

ongedierte 

• Giftige planten 

• Inherent aan 

werkzaamheden in 

natuur 

• Injecties tegen ziekten  

• Zelfcontrole 

• Dichte kleding dragen 

• Handschoenen dragen 

Gevaarlijke 

biologische 

agentia (door 

mens) 

• Verwonding door vuil, 

spuiten e.d. 

• Inherent aan 

werkzaamheden in 

openbare ruimte 

• Injecties tegen ziekten 

• Gebruik van handschoenen 
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Algemeen risicoprofiel medewerkers Grijs 
 

 

Activiteit Risico Oorzaak Preventieve maatregelen 

• Letsel door struikelen, 

vallen, stoten, tegenaan 

lopen 

• Gebrek aan orde en 

netheid 

• Onvoldoende verlichting 

(in winterperiode) 

• Orde en netheid (-> veiligheidsinspecties) 

• Gebruik van helm, kleding, schoeisel 

• Gebruik van werkverlichting 

• Werkgebied opruimen 

• Letsel of ongemak door 

geluidsoverlast 

• (Deels) inherent aan 

machines 

• Gebrek aan onderhoud 

• Gehoorbescherming dragen 

• Inspectie & onderhoud uitvoeren 

• Letsel of ongemak door 

trillingen 

• (Deels) inherent aan 

machines 

• Gebrek aan onderhoud 

• Inspectie & onderhoud uitvoeren 

• Letsel of ongemak door 

tilwerkzaamheden 

• Onjuiste werkhouding 

• (Te) zware last 

• Waar mogelijk hijs- en hefmiddelen gebruiken 

• Voorwerpen > 20 kg niet tillen 

• Met collega tillen 

• Arm- of handletsel door 

het hanteren of 

(onbedoeld) grijpen van 

materialen of 

voorwerpen 

• Snijden, schaven • Werkhandschoenen gebruiken 

Algemeen 

 

• Ziekte of ongemak door 

gebrek aan hygiëne 

• Gebrekkige hygiëne, 

verspreiding van 

ziektekiemen (bacteriën) 

• Handen wassen na werkzaamheden 

• Kleren regelmatig verschonen / wassen 

• Alleen in kantine eten 

• Kantine (incl. koelkast), toiletten schoonhouden 
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Activiteit Risico Oorzaak Preventieve maatregelen 

• Leidingen regelmatig spoelen; geen “dode” stukken 

(legionella) 

• Letsel door werken langs 

de weg 

• Geen goede afzetting • Wegafzetting correct uitvoeren 

• Specifieke opleiding werken langs de weg 

• Letsel of ongemak door 

agressie 

• Overlast door afzettingen 

e.d. 

• Bewoners zo mogelijk voortijdig informeren 

• Specifieke opleiding ‘omgaan met agressie’ 

• Letsel of ongemak door 

klimaat (onderkoeling, 

hitte, UV) 

• Inherent aan werken in 

buitenlucht 

• Geïsoleerde of juist luchtige PBM verschaffen 

• In zomerperiode UV crème verstrekken 

Werken met 

(elektrische) 

boor-, slijp- en 

zaagmachines 

• (Hand)letsel 

• Oogletsel door 

wegvliegend materiaal 

• Elektrocutie door 

kortsluiting 

• Irritatie aan luchtwegen 

en schade aan longen 

• Bewegende scharen, 

messen 

• Wegvliegend materiaal 

• Doorknippen 

spanningsdraden 

• (Kwarts)stof 

• Veiligheidshandschoenen, werkkleding 

• Veiligheidsbril, gelaatscherm (slijpen) gebruiken 

• Zagen en slijpen van bestratingmateriaal met water 

• Stofmasker gebruiken 

Werken aan 

elektrische 

installaties 

• Elektrocutie door 

kortsluiting 

• brand 

• Contact met 

spanningsdraden 

• Kortsluiting 

• Installaties uitschakelen 

• Juiste opleiding (NEN 3140) 

Werken in 

besloten ruimtes 

• Letsel of ongemak door  

gebrek aan zuurstof 

• Letsel of ongemak door 

slechte verlichting 

• Explosiegevaar 

• Slechte ventilatie 

• Slechte verlichting 

• Vooraf luchtkwaliteit meten / gasdetectie 

• Goede ventilatie; extra ventilatie aanbrengen 

• 1 medewerker bij ingang posten 

• Gebruik van tankreddingsgordel met reddingslijn en driepoot 

met takel 

• Veilige spanning toepassen 
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Activiteit Risico Oorzaak Preventieve maatregelen 

 

Werken onder 

talud 

• Letsel door bedelving • Verkeerd hoek talud • Veilig talud toepassen 

Werken op hoogte • Letsel door vallen van 

hoogte 

• Uitglijden, verstappen, 

onbalans 

• Onverwachte beweging 

• Valbeveiliging gebruiken (gekeurd) 

• Gekeurde steigers of hoogwerker gebruiken 

Werken boven 

water 

• Verdrinking, 

onderkoeling 

• Letsel door impact op 

water 

• Uitglijden, verstappen, 

onbalans 

• Onverwachte beweging 

• Reddingsvest 

• Valbeveiliging gebruiken (gekeurd) 

• Zwemdiploma 

Gevaarlijke 

biologische 

agentia 

• Bedwelming door 

inhalering van toxische 

stoffen 

• Huidletsel 

• Inademen 

• Morsen 

• Injecties tegen ziektes 

• Vooraf luchtkwaliteit meten 

• Voldoende ventilatie 

• Gebruik van masker / filter 

• Gebruik van handschoenen 

• Gebruik van hoge laarzen 

 


