
   
   

Besluit van college B&W van Huizen 

   
   

Zaaknummer / 
Documentnummer Z.227834 / D.1341569 

Datum document  

Onderwerp Risico-inventarisatie en -evaluatie Arbo 2021 

Opsteller Stegman, Jos 

Afdeling team Personeel en Organisatie 

Portefeuillehouder M. Verbeek 

Vergadering van -Niet van toepassing 

Vertrouwelijkheid Vertrouwelijk 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 16 juni 2022 

 
 
Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. De geactualiseerde risico-inventarisatie en –evaluatie Arbo 
gemeente Huizen 2021, getoetst door de 
Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West (BGDNW), vaststellen 
inclusief het daarvan afgeleide meerjarenplan van aanpak. 

2. Instemmen met het organiseren van de Arbozorg met hulp 
van de 3 in de rapportage genoemde preventiemedewerkers 
Arbo en aan de hand van de taakprofielen deze 
preventiemedewerkers te werven. 

3. Voor de drie preventiemedewerkers Arbo uitgaan van een 
gemiddelde capaciteit van 4 uur per preventiemedewerker 
per week. 

4. De benodigde capaciteit voor de preventiemedewerkers Arbo 
financieel dekken vanuit het begrotingsresultaat. 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   



Aanleiding In 2013 is binnen onze organisatie voor het laatst een organisatiebrede 
risico-inventarisatie Arbo (RI&E) uitgevoerd. Hoewel deze RI&E op 
onderdelen wel geactualiseerd is (denk bijvoorbeeld aan het onderzoek 
naar electromagnetische straling in 2016 en een inventarisatie 
arbeidsdiscriminatie in 2019) was het al langer tijd voor een 
organisatiebrede actualisatie van onze RI&E. Door 
capaciteitsproblemen was hier niet eerder gelegenheid toe.  
  

   
   

Kaders Een RI&E is een wettelijke verplichting op grond van de Arbo-wet. 
Iedere werkgever is verplicht om een verantwoord 
arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Dit is alleen mogelijk als alle 
veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek duidelijk in kaart zijn 
gebracht door middel van een RI&E en adequate maatregelen zijn 
getroffen om deze risico's op te heffen. De uitvoering van de RI&E is 
een middel om te komen tot een continue gestructureerde zorg voor 
goede arbeidsomstandigheden. Bij de uitvoering van de RI&E is een 
speciale rol weggelegd voor de zogenaamde preventiemedewerkers. 
Deze rol is bij de laatste wetswijziging van de Arbowet in 2017 een nog 
meer prominente rol gekregen. De ondernemingsraad heeft hierbij 
naast de vaststelling van de RI&E ook instemmingsrecht over de 
aanstelling en het takenpakket van de preventiemedewerker. Een RI&E 
moet periodiek opnieuw worden uitgevoerd en geactualiseerd als er 
wijzigingen binnen de organisatie zijn doorgevoerd, of als er andere 
werkwijzen worden gevolgd.  
 
Na afronding van de RI&E dient deze te worden getoetst door een 
gecertificeerde arbodienst/ deskundige op volledigheid en 
betrouwbaarheid.  
 
  

   
   

Doel/beoogd effect Zie Kaders 

   
   

Argumenten Evenals bij de RI&E destijds in 2013 is een aanpak gekozen voor een 
indeling per locatie. Deze indeling is bij de actualisatie van die RI&E 
gehandhaafd, zij het dat de locatie van zwembad Sijsjesberg is 
afgevallen Als gevolg van die gekozen opzet van de RI&E komen de 
resterende specifieke arbeidsrisico's en knelpunten met name per 
locatie en functie(groep) naar voren.  
 
De actualisatie van de inventarisatie de RI&E is eind 2019 en begin 
2020 uitbesteed aan de Bedrijfsgezondheidsdienst Noordwest 
(BGDNW). Omdat ook in 2019 de Inspectiedienst SZW tijdens een 
inspectie er op wees dat de RI&E tekort schoot voor wat betreft het van 
specifiek maken van risico's ten aanzien van arbeidsdiscriminatie, is 
ook dit onderdeel is als deel-RI&E nu meegenomen. Om diverse 
knelpunten en vragen bij de actualisatie te kunnen invullen zijn onder 
meer inspecties op locatie uitgevoerd en interviews met bij het 
onderwerp betrokken collega's gehouden. Daarna is per gevonden 
knelpunt de ernst van het risico bepaald (aan de hand van risicoklassen 
en prioriteitstelling) en zijn maatregelen geformuleerd.  
 
Na de actualisatie van de inventarisatie moest de RI&E worden 
gecompleteerd door hier het meerjaren plan van aanpak aan toe te 



voegen. Als gevolg van de lockdowns door Covid en de 
werkzaamheden voor afdeling OW heeft dit even op zich laten wachten. 
Uiteindelijk kon na afstemming met diverse personen, waaronder de 
bedrijfsarts, en het nader onderzoeken van problematiek op 
verschillende locaties, de meerjaren plannen van aanpak worden 
afgerond. De deel-RI&E's zijn vervolgens samen met de 
meerjarenplannen (zie de bijlagen 1 t/m 4) aan de BGDNW voorgelegd 
ter toetsing.  
 
De gesignaleerde knelpunten liggen op verschillende terreinen. Veelal 
gaat het om aspecten van arbeidsomstandigheden die (nog) niet goed 
zijn verankerd in de bedrijfsvoering. Dit is deels beleidsmatig van aard 
en deels in de vorm van hele concrete aandachtspunten. Door deze in 
kaart te brengen, (schriftelijk) vast te leggen en te integreren in de 
bedrijfsprocessen worden deze knelpunten aangepakt. Op het terrein 
van psychosociale arbeidsbelasting zijn onder meer enige knelpunten 
gevonden in relatie tot onder meer agressie en geweld en 
arbeidsdiscriminatie.  
 
De toets van de RI&E door de BGDNW was positief (zie bijlage 5). De 
conclusie van de toetsing: "Op basis van de bevindingen concluderen 
wij dat de uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie en opzet van 
het Plan van Aanpak voor de gemeente Huizen voldoet aan gestelde 
eisen van de Arbowet en toetsingsrichtlijnen. De RI&E van de gemeente 
Huizen is, op basis van het gehanteerde RI&E-instrument en - 
methodiek, volledig, actueel en betrouwbaar en derhalve rechtsgeldig".  
 
Op grond van de Arbowet moet elke organisatie ten minste één 
werknemer aanwijzen als preventiemedewerker Arbo, naast of 
samenvallend met een Arbo-coördinator. Het aantal 
preventiemedewerkers en de precieze inhoud van de taken van 
preventiemedewerkers is afhankelijk van onder andere de grootte, de 
structuur en de omstandigheden van de organisatie. Op dit moment zijn 
er naast de Arbo-coördinator geen andere preventiemedewerkers 
binnen onze organisatie. Op grond van de in de RI&E gesignaleerde 
risico's in Huizen werd al door de BGDNW van twee noodzakelijk 
geachte preventiemedewerkers uitgegaan (gemeentehuis en 
buitendienst). Maar kijkend naar ook de psychosociale problematiek in 
de RI&E, waarbij met name gedacht moet worden aan agressie en 
geweld, wordt een derde preventiemedewerker noodzakelijk geacht. 
Deze preventiemedewerker zal de problematiek vanuit de praktijk beter 
kennen dan de Arbo-coördinator en kan op grond hiervan de 
preventiemaatregelen effectiever helpen inzetten. Er wordt hiermee dus 
geadviseerd 3 preventiemedewerkers in te zetten en te werven. In 
overleg met de BGDNW zijn de taakprofielen van deze 
preventiemedewerkers beschreven (inclusief 3 wettelijke taken), zijn de 
deskundigheidseisen geformuleerd en is er een benodigde capaciteit 
ingeschat van gemiddeld 4 uur per week. Deze capaciteit van samen 12 
uur per week maakt momenteel geen deel uit van de formatie. De 
taakprofielen zijn bijgevoegd als bijlagen 6 t/m 8. Nadat er drie nieuwe 
preventiemedewerkers zijn geworven zullen zij vervolgens tijdig worden 
opgeleid.  
Op grond van de positieve toetsing en het advies over de 
preventiemedewerkers is aan de ondernemingsraad niet alleen 
gevraagd in te stemmen met de RI&E inclusief het meerjarenplan van 
aanpak, maar tevens met de taakprofielen en deskundigheidseisen van 
de preventiemedewerkers binnen de gemeente Huizen, zodat zij 
kunnen worden geworven. 
 
Ten aanzien van de drie preventiemedewerkers wordt aanvullende 
formatiecapaciteit gevraagd ter grootte van 12 uur per week. In het 
verleden zijn preventietaken belegd geweest bij medewerkers binnen de 
staande formatie, maar na het vertrek van de betreffende medewerkers 



zijn de taken niet meer bij andere collega’s belegd. Er waren hiervoor 
dus geen extra uren toegekend, men deed het er bij, waardoor de taak 
in de formatie niet goed was geborgd. Gezien de volle werkpakketten 
van medewerkers en de werkdruk is dit nu geen reële optie meer. Nu 
wordt voorgesteld een separaat budget hiervoor beschikbaar te stellen, 
zodat de uren ten behoeve van preventietaken in de formatie geborgd 
zijn.  
  

   
   

Kanttekeningen  

   
   

Alternatieven Een RI&E is een wettelijke verplichting op grond van de Arbo-wet. 
Hetzelfde geldt voor het aanwijzen van preventiemedewerkers. Bij het 
niet kunnen overleggen van een (actuele) vastgestelde RI&E en 
ontbreken van preventiemedewerkers kan de inspectiedienst SZW een 
boete opleggen.  
 
  

   
   

Financiën Voor de uitvoering van de meeste geplande maatregelen is dekking 
voorhanden. Deze kunnen binnen de staande formatie worden 
gerealiseerd. Van een aantal maatregelen is nog onduidelijk of deze 
een investering of specialistische externe advisering vergen. In die 
gevallen waar dit noodzakelijk blijkt te zijn wordt zo nodig separaat 
gerapporteerd.  
 
Verder wordt geadviseerd de capaciteit van 12 uur per week voor de 
preventiemedewerkers toe te voegen aan bestaande dienstverbanden. 
Hierbij kan sprake zijn van verschillende functieschalen. Er wordt 
geadviseerd uit te gaan van capaciteit op het niveau van schaal 9. 
Hiermee is dan 0,33 fte schaal 9 in het geding, oftewel per jaar 
€25.390,-. Voor dit bedrag is nu geen dekking voorhanden in de 
begroting.  
 
Aangezien voor het bovengenoemde bedrag in de begroting nu geen 
dekking voorhanden is, en aangezien het uitvoeren van preventietaken 
met behulp van “eigen” preventiemedewerkers een wettelijke 
verplichting is op grond van de Arbowet wordt hiervoor dekking 
gevraagd vanuit het begrotingsresultaat.   
 
De opleiding van de preventiemedewerkers kan worden gedekt uit de 
daarvoor bestemde budgetten.  
  

   
   

Participatie  

   
   

Communicatie Na vaststelling van de RI&E en de bijbehorende plannen van 
aanpak zullen deze op Embrace worden gepubliceerd en 
gecommuniceerd. 

   



   
Uitvoering en evaluatie Het plan van aanpak Arbo dat voortkomt uit de RI&E beslaat een 

periode van 4 a 5 jaar. Na vaststelling van de RI&E en het plan van 
aanpak zal de uitvoering van de geplande acties worden bewaakt door 
de de Arbo-coördinator en de preventiemedewerkers. Hierover zal 
periodiek worden gerapporteerd naar de ondernemingsraad (commissie 
VGWM) alsmede het CMT.  
  

   
   

Geheimhouding - 

   
   

Mede geadviseerd door Zowel het CMT als de ondernemingsraad hebben ingestemd met 
de adviezen 1 tot en met 3. 

   
   

Bijlagen  
1. Deel-RI&E en plan van aanpak Arbo- en verzuimbeleid  
2. Deel-RI&E en plan van aanpak Gemeentehuis  
3. Deel-RI&E en plan van aanpak Buitendienst/OW  
4. Deel RI&E en plan van aanpak Arbeidsdiscriminatie.  
5. Toetsing RI&E door Bedrijfsgezondheidsdienst Noordwest  
6. Taakprofiel preventiemedewerker gemeentehuis  
7. Taakprofiel preventiemedewerker buitendienst  
8. Taakprofiel preventiemedewerker psychosociale arbeidsbelasting  
9. Brief instemming door ondernemingsraad d.d. 4 april 2022  
 
  


