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 Aan: Gemeente Huizen 
 t.a.v. de heer J. Stegman  
 Graaf Wichman 10 
 1276 KB Huizen 

 

Plaats:  

Hoorn 

Onze referentie 

GemHuizen/act-rie2019/AV-beleid 

Datum:  

1 november 2021 

Onderwerp 

 

Deel 1: Arbo- en Verzuimbeleid 

Geactualiseerde Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en 

Plan van Aanpak  

 

Geachte heer Stegman, 
De RI&E van de gemeente Huizen omvat de volgende deelrapportages.  
Deel 1: Arbo- en verzuimbeleid 
Deel 2: Gemeentehuis (inclusief Werkplein) 
Deel 3: Openbare werken (Gemeentewerf, Havenkantoor en Begraafplaats) 
Alle deelrapportages samen vertegenwoordigen de volledige RI&E van de gemeente Huizen.  
 
Hierbij ontvangt deelrapportage 3 van de geactualiseerde Risico-Inventarisatie en –Evaluatie voor 
de gemeente Huizen. Het betreft het onderdeel RI&E/Plan van Aanpak voor het Arbo- en 
verzuimbeleid.  
De deelrapportage Arbo- en Verzuimbeleid is opgesteld door onze arbeidshygiënist, de heer C. van 
Zwam MSc. MSOH en omvat een overzicht van de huidige stand van zaken op basis van de RI&E 
van 2013-2014 met aanvullingen als gevolg van recente wijzigingen in wet- en regelgeving. 
 
Het Plan van Aanpak 
In de rapportage is een Plan van Aanpak opgesteld. Het Plan van Aanpak is modulair ingedeeld en 
bij elke knelpunt wordt het volgende aangegeven: 

 Het aandachtspunt met het verbeteradvies van de Arbodeskundige. 

 De risicoscore en prioriteit. 

 Het tijdstraject wanneer uitvoering gepland is. 

 De beheersmaatregelen. 

 Wie hiervoor binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering. 
Met behulp van het Plan van Aanpak dient u zorg te dragen voor de implementatie van de 
aangegeven verbeteringen. Daarna dient de RI&E opnieuw te worden uitgevoerd. 
 
Alle deelrapportages samen, zijnde de volledige RI&E van de gemeente Huizen, zijn als een geheel 
getoetst en derhalve rechtsgeldig. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groet, 
  
Drs. Ing. A.H.F. Craanen 
Geregistreerd senior arbeids –en organisatiedeskundige/bedrijfskundige 
 
 

BGD-Noord West 
Koopvaarder 1      e-mail:info@bgdnw.nl 
1625 BZ  Hoorn      www.bgdnw.nl 
tel: 0229 820 230 

http://www.bgdnw.nl/
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1. Inleiding 

Aanleiding 
In 2013 is een RI&E uitgevoerd voor de gemeente Huizen. Het plan van Aanpak is deels uitgevoerd. 
Intussen zijn wijzigingen opgetreden zowel binnen de gemeente als op het gebeid van wet- en 
regelgeving die niet in de RI&E zijn opgenomen. 
In 2019 is begonnen met de RI&E te actualiseren. Besloten is de geactualiseerde RI&E te verdelen 
in een aantal deelrapportages die samen de volledige RI&E van de gemeente Huizen 
vertegenwoordigen. De indeling is als volgt: 
Deel 1: Arbo- en verzuimbeleid 
Deel 2: Gemeentehuis (inclusief Werkplein) 
Deel 3: Openbare werken (Gemeentewerf, Havenkantoor en Begraafplaats) 
 

Dit verslag 
Dit verslag is deel 1 van de geactualiseerde RI&E voor de gemeente Huizen en heeft betrekking op 
het Arbo- en Verzuimbeleid. 

Uitvoeringsverantwoordelijke  
Tijdens de actualisering van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie zijn de volgende personen 
betrokken: 
 
Gemeente Huizen 

Jos Stegman: Arbo-coördinator/Preventiemedewerker. 

Professionele advies en ondersteuning  
Professionele advisering, begeleiding en ondersteuning en rapportage is geboden door: 
BGD NOORD WEST  
Naam adviseur:  C. van Zwam MSc. MSOH (Master of Science of Occupational Health) 
Functie:  Arbeidshygiënist/Consultant Arbomanagement en -zorg 

Wettelijk verplichte eindtoets 
Alle deel-RI&E ’s zijn samen, zijnde de volledige RI&E voor de gemeente Huizen, getoetst conform 
de toetsingsrichtlijn door: 
Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West  
Naam:    Drs. Ing. A.H.F. Craanen 
Functie:   Geregistreerd arbeids –en organisatiedeskundige / bedrijfskundige en projectleider 
 

Rapportage en leeswijze 
De rapportage is gericht op de actuele stand van zaken per december 2019 met betrekking tot het 
Arb0- en Verzuimbeleid van de gemeente Huizen. 
  
Wanneer er bij bepaalde aandachtsgebieden beoordeeld is dat er geen knelpunten zijn, worden deze 
aandachtsgebieden niet beschreven in de rapportage. Dit wil dus niet zeggen dat deze aspecten niet 
beoordeeld zijn. In de bijlagen treft u een overzicht aan van alle aandachtsgebieden die in deze RI&E 
beoordeeld zijn. Alleen aandachtspunten met een beleidscomponent zijn in deze rapportage 
verwerkt. 
Doordat vele goede dingen niet worden beschreven, kan ongewild de indruk ontstaan dat er meer 
verkeerd dan goed gaat. Met nadruk wijzen wij erop dat een dergelijke conclusie niet uit deze 
rapportage getrokken mag worden. 
 
Hoofdstuk 1: In dit hoofdstuk treft u de inleiding. 
Hoofdstuk 2:  In dit hoofdstuk komen de kenmerken aan de orde n.a.v. de bedrijfsverkenning.  
Hoofdstuk 3:  In dit hoofdstuk  worden de geconstateerde verbeterpunten weergeven en adviezen 

ter verbetering van de situatie. Onderdeel van dit tabel is het plan van aanpak.  
 
 
 



 

Gemeente Huizen: Rapportage geactualiseerde RI&E Deel 1 Arbo- en verzuimbeleid         december 2019 pagina 5  

Bijlagen 
Bijlage 1:   Geeft de aandachtsgebieden weer die in deze RI&E zijn beoordeeld.  
Bijlage 2:   Hierin wordt de werkwijzen en methodiek behandeld 
Bijlage 3:  Hierin een nader uitleg m.b.t. Arbo- en verzuimbeleid 
Bijlage 4:   Hierin een nader uitleg m.b.t. het beleid voor arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek.   
Bijlage 5:   Hierin een nader uitleg m.b.t. de organisatie van de BHV 
Bijlage 6:  Hierin een toelichting op de functie van de Preventiemedewerker. Tevens is in deze 

bijlage een sjabloon opgenomen voor de functieomschrijving van de 
Preventiemedewerker. 

Bijlage 7:  Hierin een nader uitleg m.b.t. het beleid rondom voorlichting en onderricht. 
Bijlage 8:  Hierin een nader uitleg m.b.t. het beleid aangaande vaccinaties. 

Kwaliteitsborging 
Deze actualisering van de RI&E van het Arbo- en Verzuimbeleid van de gemeente Huizen is 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van door de gemeente aangewezen personen (zie hoofdstuk 
verantwoordelijke).  
Deskundige begeleiding is gedurende het gehele traject geboden door de heer C. van Zwam MSc. 
MSOH, arbeidshygiënist/consultant voor Arbomanagement en -zorg, werkzaam bij BGD NOORD 
WEST te Hoorn.  
 
Er is gebruik gemaakt van het erkend branche specifieke beoordelingsinstrument voor gemeentes 
(A&O fonds), de Plannen van Aanpak uit 2013 en aanvullende documenten. Verder is gebruik 
gemaakt van standaard inventarisatielijsten op indicatie van de bedrijfsverkenning.   
Deze rapportage is in conceptvorm voorgelegd aan de opdrachtgever. Tijdens de bespreking is de   
juistheid en volledigheid beoordeeld waarna eventuele correcties zijn verwerkt en het Plan van 
Aanpak volledig is gemaakt. 
 
Disclaimer  
De RI&E is een momentopname. Volledigheid kan niet geheel gegarandeerd worden. Dit komt 
mede doordat de RI&E meestal binnen een beperkte tijd en met beperkte middelen wordt 
uitgevoerd. Bovendien is de RI&E voor een belangrijk deel gebaseerd op de door het bedrijf zelf 
aangeleverde informatie en observaties op het moment dat de Arbotechnische rondgang 
plaatsvond. 
 
Specifieke aandacht 
In deze RI&E is specifiek aandacht besteed aan: 

1. Arbo- en Verzuimbeleid 
2. Wetswijzigingen per 1 juli 2017/2018. 

 

Informeren en actualiseren 
De medewerkers werkzaam bij de gemeente Huizen moeten na afronding van de RI&E en het Plan 
van Aanpak worden geïnformeerd over de in de RI&E vermelde risico’s, waarbij de werkgever moet 
aangeven op welke wijze men inzage kan krijgen tot de RI&E inclusief het Plan van Aanpak. 
 
Met deze actualisering is de start van de Arbomanagementcyclus voor de gemeente Huizen 
gerealiseerd en dient te worden geïntegreerd in het Arbozorgsysteem van de gemeente. Deze cyclus 
wordt in stand gehouden door jaarlijks de voortgang van het Plan van Aanpak te evalueren, waarbij 
ook de actualiteit vastgesteld wordt en waarbij de RI&E en het Plan van Aanpak indien nodig 
geactualiseerd worden. 
 
Het Plan van Aanpak heeft een looptijd van 4 jaar. De RI&E dient zo vaak te worden herhaald als 
de omstandigheden daar aanleiding toe geven, zoals nieuwe werkmethoden, 
verbouwing/verhuizing, nieuwe functies, nieuwe locaties of nieuwe regelgeving van de overheid. Na 
4 jaar dient de RI&E voor het Arbo -en Verzuimbeleid opnieuw te worden uitgevoerd. 
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2. Organisatiekenmerken 
 
De meeste afdelingen werken op de locatie van het Gemeentehuis. Het betreft met name 
administratieve taken (primair beeldschermwerk) en publiek gebonden taken. 
Binnen afdeling Maatschappelijk Beleid, werken een tweetal medewerkers van team Ontwikkeling 
op de locatie van zwembad Sijsjesberg. 
Binnen afdeling Openbare werken, werken een tweetal medewerkers van team Civiele werken op 
de locatie van de gemeentehaven (aangevuld met een paar oproepkrachten). 
Binnen de afdeling Openbare werken, werken 36 medewerkers van team Wijkbeheer en service in 
de buitendienst, meest vanuit de locatie van de gemeentewerf en een paar medewerkers op de 
locatie van de begraafplaats. 

 

Organisatie  Gemeente Huizen 

Vestigingsadres Graaf Wichman 10 

1276 KB Huizen 

Locaties: Gemeentehuis: Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen 
Gemeentehaven: Havenstraat 302, 1271 GD Huizen 

Gemeentewerf: Ambachtsweg 13 A 1271 AM Huizen 

Begraafplaats: Naarderstraat 68, 1272 NL Huizen 

Contactpersoon De heer Jos Stegman 

P&O 

T: 035-5281551          E: j.stegman@huizen.nl  

Branche Gemeente 

Preventiemedewerker Jos Stegman 

Personeelsvertegenwoordiging OR 

Aantal medewerkers  Directie:       2 
Beleidsstaffuncties:      3 
Raadsgriffie:       3 
Stafteam personeel en organisatie:   12 
Afdeling Bestuur, Burgerzaken en ondersteuning: 78 
Afdeling Maatschappelijke ondersteuning:  73 
Afdeling Maatschappelijk beleid:                                           48 
Afdeling Omgeving:                                                                   31  
Afdeling Openbare werken (= Haventoezicht):                   20 
Afdeling Financiën:                                                                    70 
Totaal       340 

Bijzondere groepen  

(eigen medewerkers en derden) 

- Bezoekers (o.a. met een mobiliteitsbeperking)  
- Zwangeren 
- Jeugdigen 
- Ouderen 
- Uitzend- en oproepkrachten 
- Stagiaires 
- Thuiswerk 
- Alleen werken 

- Vrijwilligers  

Ziekteverzuimbegeleiding BGD-NW 

Werktijden en -diensten Volgens CAO 

Gevaarlijke stoffen Handhaving: bij inspecties (chemische stoffen, asbest) 
Groenvoorziening: bestrijdingsmiddelen onkruid, afval 
Werkplaats werf en begraafplaats: stof, brandstoffen, 
reinigingsmiddelen, grondwater, asbest 
Gemeentehuis: schoonmaakmiddelen/kantine-ontvetter 
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Biologische agentia Groenvoorziening: Tetanus, insectenbeten 
Werkplaats werf en begraafplaats: Tetanus, insectenbeten, 
Hepatitis B (prikaccidenten) 
Gemeentehuis: schoonmaak: vuile toiletten: hepatitis A 
Medewerkers met publiekstaken: Hepatitis B (bijtincidenten) 

Arbeidsmiddelen - Voertuigen 

- Hijs en hefmiddelen 

- Handgereedschappen 

Ambulant Handhaving: dienstauto’s  

Medewerkers: privé auto 

Thuiswerk Ja 
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3. Geconstateerde risico’s en verbetermaatregelen 

 

Weging van de risico’s 
Tijdens de evaluatie is door de deskundige de ernst van het risico bepaald. Als leidraad is hierbij de 
“relatieve ranking methode” van Fine & Kinney gebruikt. Dit resulteert in een risicoklasse en dit 
geeft meteen een indicatie voor de prioriteit waarmee het risico moet worden opgeheven of 
beheerst. In de bijlage wordt de methodiek nader toegelicht.   
 
Indeling risico- en prioriteitsklassen 

 

Risico- 

score 

Risico  

(Bijvoorbeeld kans op) 

Prioriteit 

 

Prioriteit en  

Oplossingstermijn 

R=1 

Hoog risico 
- Grote kans op (mogelijk) blijvende 

gezondheidsschade 
- Grote kans op (mogelijk) langdurig 

arbeidsverzuim 
- Kans op (mogelijk) één of meer dodelijke 

ongevallen  

P=1 

Prioriteit hoog  
- Snelle actie noodzakelijk 
- Zo spoedig mogelijk werk 

stilleggen totdat maatregelen 
zijn getroffen 

 

R=2 

Gemiddeld /aanzienlijk risico 
- Reële kans op gezondheidsschade 
- Reële kans op verzuim 
- Aandachtspunten n.a.v. een wettelijke 

verplichting 

P=2 
Prioriteit midden 
Actie nodig, binnen 1 jaar  

R=3 

Laag risico 
- Geringe kans op gezondheidsschade 
- Geringe kans op verzuim 
- Hinderlijke factoren 

P=3 

Prioriteit laag 
Aandachtspunt, actie binnen 1-3 
jaar  
 

 
  



 

Gemeente Huizen: Rapportage geactualiseerde RI&E Deel 1 Arbo- en verzuimbeleid         december 2019 pagina 9  

 

Gemeente Huizen 
Geactualiseerd Plan van aanpak  

2019 

3.1 Arbo en verzuimbeleid Algemeen 

 

   Plan van Aanpak  Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

1.  Beleid en zorg 
Er is geen systematische aanpak van het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden.  
Uitvoering van het Arbobeleid is ondergebracht 
bij P&O. 
Advies: 
Arbobeleid 
Stel een arbobeleids-verklaring op met daarin de 
doelstellingen en de wijze waarop de 
doelstellingen moeten worden bereikt (inzet 
mensen, middelen, regelmogelijkheden, 
methoden).  
Arbozorgsysteem 
Stel een Arbozorg-systeem op. In het arbozorg-
systeem wordt aangegeven hoe de doelstellingen 
systematisch worden bereikt, geborgd en 
geactualiseerd. Stel een stappenplan op voor 
implementatie van het beleid binnen het 
zorgsysteem. 

R=3 

P=2 

 Er is een arbobeleids-
verklaring zoals 
omschreven en 
daarmee is er dus wel 
degelijk een 
systematische aanpak. 
Aangezien deze 
beleidsverklaring 
echter deels gedateerd 
is, is de maatregel het 
actualiseren van  de 
arbobeleidsverklaring 
en opnieuw laten 
vaststellen.   
 
Het opstellen van een 
Arbozorgsysteem na 
afronding van de meer 
urgente maatregelen 
uit het plan van 
aanpak.   

Arbo-

coördinator  

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator  

Start: 

Q1 2022 

Afrondinge

ind 2022 

 

2.  Methodiek RI&E 
Het Plan van Aanpak heeft een looptijd van 4 
jaar.  
Advies: 
Stel jaarlijks een Arbojaarplan op. 
Na 4 jaar de RI&E opnieuw uitvoeren 

R=3 

P=2 

Maken arbo- 
jaarplannen vanaf 
2022; 
Opnieuw uitvoeren 
organisatie-brede 
RI&E per 2025 

Arbo-

coördinator 

Arbo-

coördinator 

 

Start: 

Q1 2022 

Afrondinge

ind 2022 

Start 2025 

 

3.  Arbo en veranderingen 
Bij het maken van plannen voor ingrijpende 
veranderingen worden arbeidsomstandigheden 
niet voldoende  meegenomen. 
Advies: 
Beoordelen van de gevolgen voor de 
arbeidsomstandigheden bij veranderingen dient 
altijd vroegtijdig in het besluitvormingsproces 
plaats te vinden.  Dit hoort te worden opge-
nomen in het arbobeleid. Hierbij dient altijd de 
Preventiemedewerker te worden betrokken en 
eventueel de externe arbodeskundige. 

R=3 

P=2 

Bij verbouwingen en 
andere plannen wordt 
dit wel standaard 
gedaan.  
Het schriftelijk beleid 
zal op dit punt worden 
aangepast, met tevens 
aandacht voor de rol 
van de 
preventiemedewerkers 

Arbo-

coördinator 

Start Q2 

2022 

Afronding 

Eind 2022 

 

4.  Toezicht 
Er vindt onvoldoende toezicht plaats op het 
naleven van taken, bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden op het gebied van arbeidsomstandig-
heden (door leidinggevenden). 
Advies: 
Arbobeleid 
Toezicht en handhaving op arbo-aspecten op de 
werkvloer is een onderdeel van het arbobeleid. 
Het is een wettelijk verplichte werkgevers 

R=3 

P=2 

Het toezicht op de 
naleving van arbo-
aspecten is onderdeel 
van de leidinggevende 
functies.  
Het vastgestelde beleid 
op dit punt evalueren 
(verantwoordelijkhede
n, bevoegdheden en 
scholing) en zo nodig 

 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
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   Plan van Aanpak  Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

verantwoordelijkheid. De werkgever mag de 
toezichthoudende taak, en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden   
delegeren naar een persoon of functie dit daar 
het meest voor geschikt is (meestal de direct 
leidinggevende).  
Arbozorgsysteem 
Bij delegatie dient de toezichthoudende taak te 
worden vastgelegd in de functieomschrijving 
(denk ook aan verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden).  
In het arbozorgsysteem wordt middels de RI&E 
de toezichthoudende taak beoordeeld op inhoud 
en effectiviteit. Zorg dat de aangewezen 
personen voldoende worden geschoold. 

aanpassen en waar 
nodig aanpassen van 
functieomschrij-
vingen op dit punt.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Start Q3 

2022 

Afronding 

Q2 2023 

 

 

 

 

5.  Voorlichting en onderricht 
Medewerkers worden niet afdoende voorgelicht 
over de instructies en voorschriften voor veilig en 
gezond werken. Niet alle medewerkers worden 
periodiek voorgelicht over arbeidsrisico’s, de 
beheersmaatregelen, gebruik PBM’s en arbeids-
omstandigheden in het algemeen. 
Advies: 
Het geven van periodieke V&O is wettelijk 
verplicht en dus onderdeel van het Arbobeleid en 
zorgsysteem.  
Arbobeleid 
In het beleid moet worden aangegeven dat er 
sprake is van algemene V&O (dat voor iedereen 
van toepassing is, ongeacht plaats en functie, dit 
zou bijv. door P&O opgesteld kunnen worden) en 
V&O op risico en doelgroep niveau (dit laatste op 
indicatie van de RI&E). Duidelijk moet worden 
aangegeven dat werknemers verplicht zijn aan 
V&O deel te nemen. 
Arbozorgsysteem 
Binnen het arbozorgsysteem is de wijze van 
uitvoering van V&O, inhoud, de periodiciteit en 
het beoordelen of het V&O actueel en voldoende 
affectief is, een onderdeel van de RI&E. Tevens 
moet worden aangegeven wie verantwoordelijk 
is voor het tijdig organiseren van V&O (meestal 
de leidinggevende) en wie controleert of het heeft 
plaatsgevonden (meestal de preventiemede-
werker). In het V&O schema wordt verder 
aangegeven welke onderwerpen, het tijds-
schema, niveau (cursus, workshop e.d.) en door 
wie V&O wordt gegeven. De controle hierop is 
onderdeel van het zorgsysteem.  

R=3 

P=2 

Voorlichting en 
onderricht vindt deels 
wel plaats, maar per 
aandachtspunt zal 
worden bekeken waar 
dit niet of onvoldoende 
gebeurt. Het 
vastgestelde beleid op 
dit punt evalueren en 
waar nodig aanpassen. 
 
Opstellen en toepassen 
van een V&O schema 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
en preventie- 
medewerkers 
 
 
Arbo-
coördinator 
en preventie- 
medewerkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Start Q2 

2022 

Afronding 

Q3 2022 

 

Start Q3 

2022 

Afronding 

2023 

 

 

 

 

 

 

6.  PAGO-beleid 
Een structureel beleid m.b.t. Periodiek Arbeids-
gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is niet 
opgesteld op basis van de indicaties in de RI&E.  
Advies: 
Arbobeleid 
De werkgever is verplicht PAGO aan te bieden. 
Het PAGO-beleid is onderdeel van het Arbobeleid 
en omvat: 
- wijze van aanbieden PAGO 

R=3 

P=2 

Er is een structurele 
aanpak PAGO/PMO 
(met instemming OR). 
Als gevolg van de 
overgang naar een 
andere Arbodienst en 
COVID is deze echter 
tussen 2019 en 2021 
niet uitgevoerd. 
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   Plan van Aanpak  Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

- afspraken met de bedrijfsarts m.b.t. de wijze 
van uitvoering, locatie en rapportage. 
- Verwerken van de uitkomsten in het Arbobeleid 
Arbozorgsysteem 
In de RI&E (maar ook n.a.v. werkplek onderzoek 
e.d.) worden PAGO-indicaties aangeven (zie 
bijlage van de diverse deelrapportages). 
Als onderdeel van het zorgsysteem moet een 
PAGO-plan worden opgesteld. Hierin wordt 
aangegeven: 
- het blootstellingsrisico 
- de doelgroep  
- inhoud (bijv. vragenlijsten en soort  
   onderzoek) 
- periodiciteit. 
De bedrijfsarts is medisch eindverantwoordelijk 
voor de uitvoering van het PAGO. M.b.t. de 
inhoud en periodiciteit is het raadzaam de 
bedrijfsarts te raadplegen. 
Bij voldoende deelname kan een groeps-
rapportage worden opgesteld dat door de 
werkgever kan worden gebruikt om de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bespreek 
dit met de bedrijfsarts. 
De uitvoering en verwerking van de resultaten 
van het PAGO zijn onderdeel van het 
zorgsysteem. 

Het beleid 
PAGO/PMO weer 
oppakken en laten 
uitvoeren vanaf 2022. 
Evalueren beleid in 
relatie met de 
uitkomsten RI&E en in 
lijn met een 
Arbozorgsysteem, en 
in overleg met OR en 
bedrijfsarts voorstellen 
van gewijzigde aanpak. 
 
   

Arbo-
coördinator 
en preventie-
medewerkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Preventiemedewerker 
De heer Stegman is Arbo-coördinator en tevens 
preventiemedewerker.  
De Preventiemedewerker is voldoende opgeleid. 
Er zijn geen concrete afspraken over bijscholing.  
Advies: 
Arbobeleid 
Gezien de aard en omvang van de organisatie is 
het aan te bevelen over meerdere 
Preventiemedewerkers te beschikken, 
bijvoorbeeld een voor de kantoormedewerkers en 
een voor de buitenmedewerkers. Tevens is het het 
overwegen waard een preventiemedewerker aan 
te stellen specifiek voor problematiek rondom 
psychosociale aspecten zoals werkdruk en 
agressie. 
Er worden eisen gesteld aan de kennis en 
vaardigheden van de Preventiemedewerker. Uw 
RI&E is hierin leidend. In de bijlage van elke 
deelrapportage wordt een kennis en 
vaardighedenprofiel aangegeven. Zie erop toe 
dat de Preventiemedewerker hierop wordt 
bijgeschoold. Zorg voor voldoende bijscholing om 
de kennis en vaardigheden actueel te houden.  
BGD Noord West verzorgt bijscholingscursussen 
voor Preventiemedewerkers. Dit kan op uw 
locatie worden verzorgd. 

R=2 

P=2 

De Arbo-coördinator is 
tijdelijk door eerdere 
vacatures momenteel 
tevens de enige 
preventiemedewerker. 
 
 
Beschrijven en laten 
vaststellen kennis en 
profiel 
preventiemedewerkers 
  
Voorstellen van het 
benoemen, rekening 
houdend met (kennis- 
en vaardigheden) 
profiel  van 3 
preventie-
medewerkers: 
Preventiemedewerker 
gemeentehuis; 
Preventiemedewerker 
buitendienst; 
Preventiemedewerker 
psychosociale 
aspecten. 
Maken en toezien op 
uitvoering plan 
(bij)scholing 
preventiemedewerkers 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 

 
 
 
 
 
 
 
Start en 
afronding 
najaar 
2021 
 
Start en 
afronding 
najaar 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start en 
afronding 
2022 
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Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

8.  Betrokkenheid OR bij aanstellen 
Preventiemedewerker 
Het medezeggenschapsorgaan is onvoldoende 
betrokken (instemmingsrecht) bij de benoeming 
en positionering van nieuwe Preventiemede-
werkers. 
Advies: 
Arbobeleid 
De OR dient te worden betrokken (instemmings-
recht) bij: 
- de keuze van personen die voor de functie van 
preventiemedewerker in aanmerking komen 
- de benoeming van de preventiemedewerker  
- het takenpakket (indicatie RI&E) 
- de eisen rondom kennis en vaardigheden 
(indicatie RI&E) 
- de hoeveelheid tijd die de preventiemede-
werker ter beschikking heeft om de taken naar 
behoren uit te kunnen voeren 
- positionering van de preventiemedewerker 
(o.a. de onpartijdigheid en onafhankelijk-heid) 
binnen de organisatie 

R=3 

P=2 

De OR is bij 
benoeming van 
eerdere 
preventiemedewerkers 
wel degelijk voldoende 
betrokken geweest, 
ook bij eerdere 
aanstelling van 
preventiemedewerkers
. De OR wordt ook nu  
opnieuw betrokken  
(rapportage met 
instemmingsrecht OR) 
bij de aanstelling van 
nieuwe 
preventiemedewerkers 
waarbij tevens de 
aspecten van het 
takenpakket, de eisen 
aan kennis en 
vaardigheden, 
benodigde capaciteit 
en positionering 
worden meegenomen.   

Arbo-
coördinator 

Start en 

afronding 

najaar 

2021 

 

9.  Preventiemedewerker Functieomschrijving 
Er is geen functieomschrijving dat voldoet aan de 
wijziging in de Arbowet per 1-7-2017. 
Advies: 
Arbobeleid 
Er dient een functieomschrijving te worden 
opgesteld met instemming van de OR (zie 
informatie in de bijlage). Hierin ook aandacht 
voor: 
- de wijze waarop en wanneer de Preventie-
medewerker wordt betrokken bij beslissingen die 
mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de 
arbeidsomstandigheden 
- bevindingen en adviezen van de Preventie-
medewerker worden direct gerapporteerd aan 
de werkgever en medezeggenschap 
- de wijze waarop de preventiemedewerker de 
werkgever en medezeggenschap adviseert 
aangaande arbovraagstukken 
- betrokkenheid van de preventiemedewerker bij 
het opstellen en uitvoeren van de RI&E 
- toegankelijkheid van de preventiemede-werker 
voor het beantwoorden van arbo-vragen van 
werknemers 
- de betrokkenheid van de preventiemedewerker 
bij het organiseren en verzorgen van voor-
lichting en onderricht op indicatie van de RI&E 
-  hoe registreren/onderzoeken van bedrijfsonge-
vallen is geregeld 
- hoe samenwerken en adviseren van de  
   medezeggenschap/werknemers is geregeld 
- de wijze waarop de preventiemedewerker 
samenwerkt met externe arbodeskundigen voor 
deskundige ondersteuning, scholing, advisering 
en periodiek overleg  

R=3 

P=2 

Er wordt een 
taakomschrijving 
gemaakt en vastgesteld 
met instemming van de 
OR, als bijlage en 
onderdeel van de 
functiebeschrijving van 
de hoofdfunctie van de 
preventiemedewerkers
, met instemming van 
de ondernemingsraad 
en rekening houdend 
met de actuele Arbowet 
en met aandacht voor 
de genoemde punten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbo-
coördinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start en 

afronding 

2021 
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R 

P 
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maatregel 

Uitvoering 

door 
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Af 
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-  de eisen aan kennis en vaardigheden en 
bijscholing (opleidingsprofiel RI&E) 
- de waarborg voor onafhankelijkheid en 
ontslagbescherming (gelijk aan OR-lid) 
Arbozorgsysteem 
Binnen het zorgsysteem dienen de diverse 
onderdelen van de functieomschrijving te 
worden uitgewerkt in advies en onder-
steuningstaken richting werkgever, 
leidinggevende en werknemers /OR. 
Toetsing van het niveau en inzet van de 
preventiemedewerker is een onderdeel van de 
RI&E. 

 
 
 
 
 
In de genoemde 
taakomschrijving zal 
een onderscheid 
worden gemaakt 
tussen advies- en 

ondersteuningstaken.  
 

 
 
 
 
Arbo-
coördinator 

 

 

 

Start en 

afronding 

2021 

10.  Preventiemedewerker 
Kennis en vaardigheden. 
Er is niet aangegeven aan welke deskundigheids-
eisen de preventiemedewerkers moeten voldoen. 
In alle deelrapportages is een kennis en vaardig-
heden profiel opgenomen in de bijlage. 
Advies 
In de Arbowet staat dat de Preventiemede-
werker over voldoende kennis en vaardigheden 
moet beschikken. 
Arbobeleid 
In het beleid moet worden verklaard dat de 
werkgever zal zorgdragen dat de kennis en 
vaardigheden van de preventiemedewerkers op 
het gewenste niveau en actualiteit wordt 
gehouden. Dit op indicatie van de RI&E en 
behoefte van de preventiemedewerkers. 
Arbozorgsysteem 
Het gaat hierbij om kennis van de prioritaire 
arbeidsrisico’s en vaardigheden m.b.t. methodiek 
RI&E, de adviserende en ondersteunende taken. 
Dus scholing op kennis en vaardigheden m.b.t. 
de kerntaken (zie functieomschrijving) is van 
belang aangevuld met kennis en vaardigheden 
n.a.v. de RI&E. Het gaat hierbij meestal om 
inhoudelijke kennis van aangetroffen risico’s en 
beheersmaatregelen. Dit, samen met de 
algemene scholingseisen, moet worden 
opgenomen in een opleidingsprofiel. 
Het niveau van de kennis en vaardigheden van 
de preventiemedewerker zal bepalend zijn voor 
de inhoud van de opleiding en hoe en wanneer de 
externe Arbodeskundige wordt ingeschakeld. 
Dit wordt getoetst tijdens de jaarlijkse evaluatie 
van het plan van aanpak en uitvoering van de 
(actualisering) RI&E. 

R=3 

P=2 

In de taakomschrijving 
van de 
preventiemedewerkers 
zullen de 
deskundigheidseisen 
worden benoemd. 
 
 
 
 
 
In het Arbobeleid zal 
worden benoemd dat 
de werkgever zal 
zorgdragen dat de 
kennis en 
vaardigheden van de 
preventiemedewerkers 
op het gewenste 
niveau en actualiteit 
wordt gehouden, op 
indicatie van de RI&E 
en behoefte van de 
preventiemedewerkers 
 
In overeenstemming 
met wat hiernaast is 
vermeld bij 
Arbozorgsysteem zal 
scholing op kennis en 
vaardigheden m.b.t. de 
kerntaken worden 
meegenomen in de 
uitgevraagde opleiding 
van 
preventiemedewerkers  
 
 
 
 
 

 

Arbo-
coördinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
 

 

Start en 

afronding 

2021 

 

 

 

 

Start Q1 

2022 

Afronding 

2022 

 

11.  Preventiemedewerker en deskundige 
ondersteuning 
Er is geen afspraak m.b.t. structureel overleg en 
ondersteuning van de Preventiemedewerker door 

R=3 

P=2 
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door 
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Af 

ja/nee 

de externe Arbodeskundige conform de wetgeving 
per 1-7-2017, 
Advies: 
Arbobeleid 
Afspraken m.b.t. adviseren en ondersteunen van 
de Preventiemede-werker door de Arbodes-
kundige dient te zijn vastgelegd. Dit dienst 
tenminste 1 x per jaar plaats te vinden. Een goed 
moment is om dit te laten samenvallen met de 
evaluatie van het Plan van Aanpak en 
actualisering van de RI&E. 
 

 
 
Conform het advies zal 
de advisering en 
ondersteuning door 
een Arbodeskundige 
minimaal een maal per 
jaar worden 
georganiseerd 
 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 

 

Start 2022, 

vervolgens 

jaarlijks 

 

12.  Evaluatie Plan van Aanpak 
Er is geen procedure om de uitvoering van het Plan 
van Aanpak jaarlijks te evalueren. 
Advies 
Arbozorgsysteem 
Men is verplicht jaarlijks de voortgang van de 
uitvoering van het Plan van Aanpak te evalueren.  
Beoordeeld moet worden of de uitvoering volgens 
het aangegeven tijdsplan plaats heeft gevonden 
en de effectiviteit van de genomen maatregelen. 
Geadviseerd wordt de evaluatie in samenspraak 
met de externe Arbodeskundige te laten 
plaatsvinden. 

R=2 

P=2 

 
 
 
 
 
Evaluatie van de 
voortgang van het plan 
van aanpak jaarlijks 
organiseren, in 
samenspraak met een 
externe 
Arbodeskundige 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 

 

 

 

 

Start 2022, 

vervolgens 

jaarlijks 

 

 

 

13.  Actualisering RI&E 
Er is geen afspraak m.b.t. het actueel houden van 
de RI&E. 
Advies 
Arbozorgsysteem 
Geadviseerd wordt de RI&E jaarlijks te screenen 
op actualiteit. Tevens wordt aanbevolen de 
externe Arbodeskundige hierbij te betrekken. De 
RI&E dient altijd te worden geactualiseerd als het 
volgende heeft plaatsgevonden; 
- wijziging in personeelsomvang, 
- na een verbouwing of verhuizing  
- bij nieuwbouw, 
- na aanschaf nieuwe machines en andere 

arbeidsmiddelen, 
- verandering van werkwijze,  
- nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, 

R=2 

P=2 

 
 
 
 
 
In combinatie met de 
evaluatie van het plan 
van aanpak tevens de 
RI&E screenen op 
actualiteit, in 
samenspraak met een 
externe 
Arbodeskundige; in 
ieder geval een nieuwe 
organisatiebrede RI&E 
uitvoeren uiterlijk 
2025 
 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

en 

Preventie-

medewerkers 

 

 

 

 

Start 2022, 

vervolgens 

jaarlijks 

 

 

 

Start 

uiterlijk 

2025 

 

14.  Arbo en medezeggenschap 
Bij de uitvoering van het arbobeleid wordt door 
werkgever en OR niet of onvoldoende 
samengewerkt. 
Advies: 
Arbobeleid 
Geadviseerd wordt het volgende op te nemen in 
het Arbobeleid. 
Om de continuïteit van de implementatie van het 
niveau van arbozorg en verzuimbeheersing te 
waarborgen, dient tenminste 1 x per jaar een 
overleg te worden georganiseerd waarin de 
werkgever, medezeggenschap, preventiemede-
werkers en de betrokken externe arbodeskundige 
(bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheids-
kundige en/of A&O-deskundige) participeren.  

R=3 

P=2 

Bij de uitvoering van 
het Arbobeleid wordt 
periodiek afgestemd 
met de commissie 
VGWM van de OR. 
Deze commissie stemt 
ook twee maal per jaar 
af met de bedrijfsarts. 
Om die reden wordt bij 
de uitvoering van het 
Arbobeleid wel 
voldoende 
samengewerkt. Echter 
zal met de nieuwe 
preventiemedewerkers 
en de OR een nieuwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start en 
afronding 
2022 
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Af 
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Arbozorgsysteem 
De planning, agenda en implementatie van 
besluitvorming zijn onderdelen van het 
Arbozorgsysteem. Tijdens dit overleg kan tevens 
de jaarlijks verplichte evaluatie van het plan van 
aanpak en actualisering RI&E besproken 
worden. 

opzet worden 
afgesproken voor 
toekomstige 
samenwerking 

15.  Ongevallen registratie 
De organisatie heeft geen registratie van 
arbeidsongevallen. De procedure rondom het 
melden van een bedrijfsongeval bij de inspectie 
SZW is niet bekend. 
 
Advies: 
Arbobeleid 
Er dient een ongevallenregistratie-systeem 
aanwezig te zijn. Ook moet worden aangegeven 
welke ongevallen aan de inspectie SZW worden 
gemeld en door wie. Zorg daarom dat een 
geschikt registratieformulier beschikbaar is.  
Leg vast bij welke ongevallen de werkgever 
direct geïnformeerd moet worden (bijv. onge-
vallen met blijvend letsel, ziekenhuis opname en 
dodelijke ongevallen) en wat de frequentie is van 
het bespreken van de ongevallen register. Leg 
tevens vast wie de registratie moet invullen 
(BHV’er, leidinggevende) en wie een afschrift 
hiervan krijgt (stakeholders die actie moeten 
ondernemen n.a.v. het ongeval). De ongevallen 
registratie dient direct na het plaatsvinden van 
het ongeval te worden ingevuld en naar de 
aangegeven stakeholders te worden gestuurd. 
De ongevallen registratie moet altijd naar de 
Preventiemedewerker worden gestuurd i.v.m. 
analyse. 
Arbozorgsysteem 
De stakeholders dienen passende maatregelen te 
nemen n.a.v. de ongevalsmelding. Denk aan 
werk stilleggen, wijzigingen aanbrengen, 
vervangen van arbeidsmiddelen e.d. Het 
inschakelen van de preventiemedewerker kan 
wenselijk zijn. Het is de taak van de Preventie-
medewerker om arbeidsongevallen te analy-
seren op oorzaak en gevolg. Waarna suggesties 
volgen ter voorkoming van herhaling. Tevens 
om vast te stellen of conform het arbobeleid is 
gewerkt. 

R=3 

P=2 

De organisatie heeft 
wel degelijk een 
registratie van 
arbeidsongevallen. 
Daarbij is ook de 
procedure rond het 
melden van 
arbeidsongevallen bij 
de inspectie SZW 
bekend. Een  
registratieformulier is 
beschikbaar, maar de 
inhoud daarvan zal 
worden geëvalueerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsongevallen 
worden altijd 
geëvalueerd. Bij 
aanstellen van nieuwe 
preventiemedewerkers 
zal een nieuwe 
taakverdeling worden 
afgesproken. 

Arbo-

coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

Start en 
afronding 
Q4 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start en 
afronding 
Q2 2022 

 

16.  Meerdere werkgevers 
Er is onvoldoende afstemming tussen de 
organisatie en andere werkgevers. 
Dit onderwerp is van toepassing op slechts een 
aantal afdelingen die derden inschakelen.  
Advies: 
Arbobeleid 
Het beleid omtrent dit onderwerp valt onder 
inkoopbeleid als onderdeel van het Arbobeleid, 
zeker als het om uitbesteding van risicovolle 
werkzaamheden gaat. Op beleidsniveau kan 
hiervoor een sjabloon worden ontwikkeld. 

R=2 

P=2 

Er is onvoldoende 
inzicht of de 
afstemming tussen 
organisatie en andere 
werkgevers voldoende 
is geregeld en 
vastgelegd. Dit wordt 
nader onderzocht en 
waar nodig geregeld en 
vastgelegd 

Arbo-

coördinator 

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
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Arbozorgsysteem 
Binnen het zorgsysteem kunnen de specifieke 
onderdelen op maat nader worden uitgewerkt. 
I.v.m. het voldoen aan Arbowet en -regelgeving 
evenals aansprakelijkheid is het de taak van de 
preventiemedewerker om te beoordelen of de 
gemaakte afspraken Arbotechnisch dekkend zijn. 

17.  Afspraken toezicht op derden 
De organisatie heeft onvoldoende afspraken 
gemaakt over hoe om te gaan met de zorg voor 
arbeidsomstandigheden in geval van uitbesteding 
van werkzaamheden. 
 
Advies: 
Arbozorgsysteem 
Het gaat vooral om de toezicht op veilig werken 
en nagaan of volgens gemaakte afspraken wordt 
gewerkt. 
Van belang is dat een persoon wordt 
aangewezen die hiervoor verantwoordelijk is en 
de bevoegdheid heeft om in te grijpen. Dit vast-
leggen in een functieomschrijving. 
Mogelijk dat een cursus noodzakelijk is. 

R=2 

P=2 

Onduidelijk is of 
onvoldoende 
afspraken zijn gemaakt 
over veilig werken bij 
toezicht op derden.   
Dit nader onderzoeken 
en waar nodig regelen, 
verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 
vastleggen en 
eventueel bijscholen. 

Arbo-

coördinator  

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 

 

18.  Bijzondere groepen werknemers 
Er wordt in het arbobeleid geen specifieke 
aandacht besteed aan mogelijke risico’s voor 
bijzondere groepen werknemers, thuiswerk, 
medewerkers in geïsoleerde posities en 
vrijwilligers. 
De thuiswerkplekken zijn niet tijdens de RI&E 
beoordeeld. De RI&E is op dit punt niet actueel. 
Advies: 
Bijzondere werknemers: 
Arbobeleid 
Op beleidsniveau moet worden aangegeven dat 
de zorg voor goede arbeidsomstandigheden 
extra aandacht krijgt bij jeugdigen, ouderen, 
risico’s die van invloed kunnen zijn op de 
conceptie, zwangerschap en lactatieperiode, en 
werknemers die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn. 
Arbozorgsysteem 
Binnen het zorgsysteem is dit onderdeel van de 
RI&E. De beheersmaatregelen dienen vervolgens 
in het plan-do-check-act cyclus gecontroleerd, 
geëvalueerd en geborgd te worden.  
 
Thuiswerk 
Arbobeleid 
De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoor-
delijk is voor de veiligheid, gezondheid en welzijn 
van de werknemer, ongeacht waar de werkplek 
zich bevindt. Dus ook m.b.t. thuiswerkplekken en 
flexwerkplekken. 
Het betreft met name beeldschermwerk. Het  
Arbobeleid moet aangeven.  
1.  Dat de thuiswerkplek moet voldoen aan de 

wettelijke en ergonomische eisen.  De werk-
gever is verplicht de thuiswerkplek te beoor-

R=2 

P=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar dit nog niet is 
gebeurd op 
beleidsniveau en 
volgens een 
Arbozorgsysteem 
vastleggen welke de 
extra aandacht is voor 
jeugdigen, ouderen, 
zwangerschap en 
lactatieperiode en 
anderstaligen 
 
 
 
 
Bij het vorm geven van 
hybride werken tevens 
meenemen en 
vastleggen dat 
thuiswerkplekken 
worden 
geïnventariseerd en 
gefaciliteerd, rekening 
houdend met geldende 
normen en regelgeving 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q3 
2022 
Afronding 
Q4 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q4 
2021 
Afronding 
2022 
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   Plan van Aanpak  Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

delen op geschiktheid en te faciliteren (dus 
meubilair, werkplek ergonomie, verlichting en 
hulpmiddelen).  

2.  Dat de thuiswerkplek als vast onderdeel van 
de (actualisering van) de RI&E beoordeeld 
moet worden. 

3. Extra aandacht geeft aan de zorg voor een 
evenwichtige werk/privé balans (burgerlijke 
wetboek). Dit kan invloed hebben op de stijl 
van leidinggeven en de inhoud van de 
functioneringsgesprekken. Mogelijk dat 
leidinggevenden hierop geschoold moeten 
worden.  

4. Ergonomie van de flexwerkplek, vooral m.b.t. 
een gebruikersvriendelijk instelbaarheid van 
het meubilair.  

5. Denk ook aan werkbeleving en het instrueren 
van medewerkers die moeite hebben met het 
handhaven van een gezonde balans tussen 
werk en privé. 

Arbozorgsysteem 
In het zorgsysteem dient het beoordelen van de 
thuiswerk/flexwerkplek onderdeel van de RI&E 
te zijn. De uitvoering van de beheersmaatregelen 
dienen vervolgens gecontroleerd, geëvalueerd en 
geborgd te worden. In het kader van V&O komen 
alle betrokkenen in aanmerking voor informatie 
over HNW. PAGO beeldschermwerk is 
geïndiceerd. 
Vrijwilligers 
Arbobeleid 
In het arbobeleid moet duidelijk worden 
aangegeven dat de zorgplicht van de gemeente 
niet alleen voor eigen werknemers geldt maar 
ook voor derden die onder het gezag van de 
gemeente werkzaamheden uitvoeren zoals 
vrijwilligers.  
Arbozorgsysteem 
Voor vrijwilligers geldt geen RI&E-plicht 
(behalve bij werkzaamheden met gevaarlijke 
stoffen en biologische agentia). Er is echter wel 
een zorgplicht dat middels een taak risicoanalyse 
invulling geeft m.b.t. de zorgplicht. De beheers-
maatregelen dienen vervolgens gecontroleerd, 
geëvalueerd en geborgd te worden. Denk ook 
aan V&O, werkinstructies en het verstrekken van 
PBM’en. 

Thuiswerkplekken als 
vast onderdeel van de 
RI&E beoordelen 
 
 
 
Voorlichten/instruëre
n van leiding en 
medewerkers over 
evenwichtige 
werk/privé balans, als 
onderdeel van het 
vorm geven van 
hybride werken binnen 
de organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de actualisatie van 
het beleid dit opnemen 
in het beleid, tevens in 
lijn met een 
Arbozorgsysteem.  
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

en preventie-

medewerkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q2 
2022 
Afronding 
2022 

19.  Arbeidsgerelateerd verzuim 
Er is een verzuimregistratie.  
Er is onvoldoende inzicht in welke mate de 
arbeidssituatie invloed heeft op het verzuim. 
Advies: 
Arbo- Verzuimbeleid 
Maak inzichtelijk in welke mate er sprake is van 
arbeidsgerelateerd verzuim. Indien er sprake is 
van arbeidsgerelateerd verzuim dan dient de 

arbeidssituatie te worden verbeterd. 

R=2 

P=2 

Er is geen actueel 
volledig dekkend beeld 
van de omvang van het 
arbeidsgerelateerd 
ziekteverzuim. Waar 
arbeidsgerelateerde 
oorzaken bekend zijn 
worden in overleg met 
de bedrijfsarts 
maatregelen genomen.  
Dit jaarlijks 
meenemen in het laten 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q1 
2022 
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   Plan van Aanpak  Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

analyseren van de 
verzuimcijfers door de 
Arbodienst. 
  

Vervolgens 
jaarlijks 
meenemen 

20.  Basiscontract Bedrijfsarts 
Medewerkers zijn onvoldoende ingelicht over de 
afspraken in het Basiscontract aangaande de rol en 
toegankelijkheid van de bedrijfsarts.  
Advies 
Verzuimbeleid 
Informeer alle medewerkers over het volgende: 
 Dat de bedrijfsarts vrije toegang heeft voor 

een bezoek aan de werkplek. 
 De regeling voor een second opinion voor de 

werknemer. 
 De procedure voor een adequate 

klachtenbehandeling. 
 Afspraken voor toegang tot de bedrijfsarts 

buiten werkgever om. 

 Afspraken voor consultatie (het recht voor 
werknemers om m.b.t. gezondheidsklachten 
in relatie tot het werk de bedrijfsarts te 
raadplegen, ook gedurende werktijd). 

R=2 

P=2 

Bij de overgang naar 
de Arbodienst Zorg 
van de Zaak zijn 
medewerkers 
uitgebreid voorgelicht. 
Verder is informatie 
beschikbaar op 
intranet. De 
beschikbare informatie 
zal worden 
geëvalueerd en waar 
nodig worden 
aangevuld met de 
vermelde punten 

P&O 

adviseurs 

Start Q1 
2022 
Afronding 
Q2 2022 
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3.2.  Arbobeleid met betrekking tot de werkomstandigheden 

 

   Plan van Aanpak    Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

BHV 

21.  BHV-plan 
Er is niet voor de gehele organisatie een BHV-
plan met daarin een ontruimingsplan opgeteld. 
Er is geen procedure gericht op het actueel 
houden van de BHV-plan. 
Advies: 
Arbobeleid 
Leg vast in een BHV-plan op welke wijze de 
BHV is georganiseerd en de procedure voor de 
ontruiming. Leg vast hoe ontruimingsoefen-
ingen worden voorbereid, uitgevoerd en 
geëvalueerd. Leg vast hoe en door wie het BHV-
plan en ontruimingsplan wordt geactualiseerd. 
Arbozorgsysteem 
In de deelverslagen wordt op locatieniveau de 
BHV-en ontruimingsplannen nader uitgewerkt. 

R=2 

P=2 

Evaluëren BHV-plan 
(nen) voor de gehele 
organisatie en waar 
nodig aanvullen en/of 
vernieuwen, rekening 
houdend met het advies 
over het Arbobeleid 
dienaangaande. Op 
locatieniveau het BHV 
en ontruimingsplan 
verder uitwerken.   
 

Coördinator 

BHV 

 

 

 

 

 

 

 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

22.  Ontruiming 
Inspectie van het invalidentoilet is geen 
onderdeel van de ontruiming. 
Advies 
Arbozorgsysteem 
Neem het inspecteren van het invalidentoilet op 
in de ontruimingsprocedure. 

R=2 

P=2 

Dit wordt wel standaard 
meegenomen bij 
ontruimingsoefeningen. 
Zo nodig toevoegen aan 
de schriftelijk 
vastgelegde 
ontruimingsprocedure 

Coördinator 

BHV 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

23.  Opleiding BHV’ers 
Het opleidingsprofiel BHV dient te worden 
geactualiseerd en worden afgestemd op het 
ongevallenprofiel uit de RI&E . 
Advies 
Arbozorgsysteem 
In de bijlage van elke deelverslag is een 
opleidingsprofiel opgenomen afgestemd op de 
bevindingen uit de RI&E. Overleg met de 
opleider over het opnemen van de in het profiel 
aangegeven lesstof in de lessen. 

R=2 

P=2 

Evaluëren 
opleidingsprofiel BHV-
ers aan de hand van 
bijgevoegde 
opleidingsprofielen en 
zo nodig mee laten 
nemen in de lesstof 

Coördinator 

BHV 

 

Start Q2 

2022 

Afronding 

2022 

 

 

Algemene voorzieningen 

24.  Werkplek ergonomie 
Er is geen structureel beleid gericht op werkplek 
ergonomie en inrichting van de werkplek. 
Advies: 
Arbobeleid 
M.b.t. werkplek ergonomie en inricht zijn 
specifieke eisen opgenomen in het Arbobesluit 
en gerelateerde NEN-normen. Bij in richting- en 
herinrichting van de werkplekken dient een 
programma van eisen te worden opgesteld 
rekening houdend met genoemde normen. 
Arbozorgsysteem 
Werkplek ergonomie en inrichting is onderdeel 
van de RI&E. Bij herinrichting en op nieuwe 
locaties dient de werkplek te worden beoordeeld 
en de RI&E zo nodig hierop worden 
geactualiseerd. 

R=3 
P=2 

Evalueren en zo nodig 
actualiseren beleid 
gericht op 
werkplekergonomie.  
Bij inrichting- en 
herinrichting van de 
werkplekken wordt 
overigens wel altijd een 
programma van eisen  
opgesteld rekening 
houdend met de 
geldende actuele 
normen. 
Bij herinrichting en op 
nieuwe locaties 
standaard beoordelen 
van  de werkplek en zo 
nodig actualiseren van 
de RI&E. 

Arbo-

coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

en preventie-

medewerker 

Start Q2 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q1 
2022 
Doorlopend 
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   Plan van Aanpak    Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

25.  Sanitair 
Er is in het gemeentehuis en zwembad een 
invalidentoilet aanwezig. 
Het is niet duidelijk welke afspraken er zijn 
gemaakt omtrent het reageren op het alarm. 
Advies 
Arbozorgsysteem 
Leg vast door wie gereageerd op het alarm. De 
voorkeur gaat uit naar een BHV-procedure. 

R=2 
P=2 

Er zijn afspraken 
gemaakt over reageren 
door bodes op het alarm 
van het invalidentoilet in 
het gemeentehuis.   
Vastleggen en 
meenemen in een 
schriftelijke BHV 
procedure 

 

 

 

Coördinator 

BHV 

 
 
 
 
 
Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

Fysische belasting 

26.  Mobiele telefoons  
Er zijn medewerkers die veelvuldig en langdurig 
gebruik maken van mobiele telefoons voor het 
werk (o.a Handhaving)  
Advies 
I.v.m. een verhoogd gezondheidsrisico 
afkomstig van elektromagnetische straling door 
mobiel telefoons geeft de Gezondheidsraad aan 
het gebruik van mobiel telefoons tot een 
minimum te beperken.  
Arbobeleid 
Het beleid is gericht op het voorkomen van 
gezondheidsschade als gevolg van langdurig en 
veelvuldig gebruik van mobiele telefoons. Ga na 
of het mogelijk is mobiele gesprekken door te 
schakelen naar een vaste telefoon als men op 
kantoor aanwezig is.  
Andere mogelijkheden: 

- Gebruik earphones 
- Gebruik SMS of e-mail  

Arbozorgsysteem 
Voorlichting opnemen in het voorlichting en 
onderricht schema 

P=2 
R=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoeken en 
implementeren van 
mogelijkheden om 
mobiele telefoons 
minder veelvuldig te 
gebruiken  
 
 
 
Voorlichten/instruëren 
over preventie mogelijke  
gezondheidsschade 
veelvuldig gebruik 
mobiele telefoons 

 

 

 

 

 

 

 

Teamleider 

Informatie-

management 

 

 

 

Teamleider 

Informatie-

management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Q1 

2022 

Afronding 

2023 

 

 

Start Q1 

2022 

Afronding 

2023 

 

Fysieke belasting 

27.  Fysieke overbelasting  
Fysieke overbelasting komt voor bij diverse 
werkzaamheden. Dit wordt in de RI&E en 
deelverslagen nader gespecificeerd. 
Een algemeen beleid gericht op het voorkomen 
van fysieke overbelasting is niet opgesteld. 
Advies 
Arbobeleid 
Bij het opstellen van een functie dient de mate 
fysieke belasting (statisch, dynamisch en 
houdingsbelasting) te worden beoordeeld. 
Indien er sprake is van structurele fysieke 
overbelasting dan is mogelijk een aanstellings-
keuring geïndiceerd. Houd ook rekening met 
vergrijzing en de belastbaarheid van de 
medewerker. 
Arbozorgsysteem 
De beoordeling van de fysieke belasting is 
onderdeel van de RI&E. 
Bij fysieke overbelasting is de werkgever 
verplicht maatregelen te treffen, voorlichting te 
geven en PAGO aan te bieden. 
 

R=2 
P=3 
 

 
 
 
 
 
 
 
In overleg met 
bedrijfsarts opstellen 
van profielen fysieke 
belasting per functie 
waar dit aan de orde is 
en waar nodig indiceren 
en implementeren van  
aanstellingskeuringen. 
Waar nodig nemen van 
maatregelen ter 
voorkoming van fysieke 
overbelasting, 
voorlichten hierover en 
meenemen in PAGO. 

 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
 

 
 
 
 
 
 
 
Start Q2 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
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   Plan van Aanpak    Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

 

Beeldschermwerk  

28.  Beeldschermwerk en RSI preventie 
Er is geen structureel beleid m.b.t. beeldscherm-
werk en RSI preventie. 
Advies 
Arbobeleid 
Het Arbobeleid voor beeldschermwerk (hiermee 
wordt ook bedoeld laptops en andere visuele 
hulpmiddelen) ongeacht waar deze plaatsvindt 
is van toepassing op iedereen die langer dan 2 
uur per dag beeldschermwerk verricht. 
Het beleid is gericht op het voorkomen van 
klachten (RSI) en verzuim. Aandachtspunten 
zijn: 

- Inrichting van de werkplek (meubilair 
conform de NEN norm. Verlichting 
conform de NEN norm, indeling 
conform de NEN 1824 en AI-2. 

- RSI-preventie met aandacht voor 
langdurig zitten, herstelmomenten, 
visuele belasting, werkhouding. 

- Voorlichting 
- PAGO. Bij aanstelling en vervolgens 

periodiek herhalen 
- Afspraken m.b.t. de beeldschermbril. 
- Inzet hulmiddelen 
- Werkplek hygiëne 

Arbozorgsysteem 
Het beoordelen van de het beeldschermbeleid en 
de werkplekken is onderdeel van de RI&E. 

R=2 
P=2 

Er is wel degelijk een 
structureel beleid m.b.t. 
beeldschermwerk en 
RSI. Bij de inrichting 
van werkplekken wordt 
rekening gehouden met 
de vereiste normen; 
zowel actief als op 
intranet wordt 
voorlichting en 
instructie gegeven, in de 
PAGO is het 
meegenomen, er is 
beleid t.a.v. verstrekking 
beeldschermbrillen. 
 
Bovengenoemd beleid  
waar nodig evalueren 
(laptopgebruik).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q2 
2022 
Afronding 
2022 

 

Gevaarlijke stoffen 

29.  Ongevallen 
Er zijn geen specifieke maatregelen binnen de 
organisatie gericht op het voorkomen van 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Advies: 
Arbobeleid 
M.b.t. het arbobeleid dient te worden aange-
geven dat het doel is te streven naar een zo laag 
mogelijk blootstelling en gebruik van 
gevaarlijke stoffen. 
Arbozorgsysteem 
Er moet iemand worden aangewezen die 
verantwoordelijk is voor de inkoop, registratie, 
opslag en beheer. Op het niveau van het 
zorgsysteem zal op basis van een taak-risico 
analyse een aanvullende risicobeoordeling 
moeten plaats vinden om vervolgens de 
beheersmaatregelen vast te stellen. Denk aan: 
- werkinstructies 
- voorlichting/cursus 
- PAGO 
- BHV-instructies 
- PBM 
 

R=2 

P=2 

Er zijn maatregelen 
genomen op het 
beperken van gebruik 
van gevaarlijke stoffen. 
Verder zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
voorhanden voor de nog 
resterende omgang met 
deze stoffen. Is 
onderdeel opleiding 
BHV (EHBO). 
Het beleid op deze 
punten wordt 
geëvalueerd en waar 
nodig aangepast. 
Het register gevaarlijke 
stoffen zo nodig 
actualiseren. 
Hierbij rekening houden 
met de aandachtspunten 
van een 
Arbozorgsysteem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
en 
preventieme-
dewerkers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
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   Plan van Aanpak    Arbo- en Verzuimbeleid 
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Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

 

30.  Register gevaarlijke stoffen 
Er is geen register gevaarlijke stoffen. 
Advies: 
Er dient een register voor gevaarlijke stoffen te 
worden opgesteld. Hiervoor kan de informatie 
in de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van 
belang zijn. Er moeten dus actuele VIB’s 
aanwezig zijn. 
Arbobeleid 
In het kader van REACH is men down stream 
user. Men mag de gevaarlijke stoffen alleen 
gebruiken voor de in het VIB aangegeven 
doeleinden. Het beleid moet gericht zijn op het 
voorkomen of beperken van de blootstelling 
(programma van eisen m.b.t. inkoop). Doel is 
om het voorkomen (bijv. andere werkwijze), en 
als dat niet mogelijk is, het beperken van de 
inzet en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 
Arbozorgsysteem 
Het register is een onderdeel van het zorg-
systeem en wordt beoordeeld in de RI&E.  
Zorg voor duidelijke werkinstructies en geef 
periodiek voorlichting hierover. 
Er dienen PAGO-afspraken te worden gemaakt.  
Verwerk de gebruiksinstructies en PBM- 
indicatie uit de VIB’s in werkvoorschriften en 
neem BHV-instructies in de VIB’s op in de 
herhalingslessen BHV. 

R=3 

P=2 

Er is een register 
gevaarlijke stoffen is 
mogelijk niet actueel.  
Het register gevaarlijke 
stoffen zo nodig 
actualiseren, inclusief 
actuele VIB’s 
 
Er zijn maatregelen 
genomen op het 
beperken van gebruik 
van gevaarlijke stoffen. 
Zowel in de binnen- als 
de buitendienst is het 
aantal gebruikte stoffen 
sterk terug gedrongen. 
Een verdere beperking 
onderzoeken en zo nodig 
doorvoeren. 
Werkinstructies 
evalueren en zo nodig 
aanpassen/maken;  
periodiek voorlichten 
hierover. 
PAGO-afspraken maken;  
 
BHV-instructies en  
herhalingslessen BHV 
laten aansluiten op de 
VIB’s en 
werkvoorschriften 

Teamleiders 
S&O en 
Facilitaire 
zaken 
 
 
 
 
Teamleiders 
S&O en 
Facilitaire 
zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Arbo-
coördinator 
 
Coördinator 
BHV 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
 
 
Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q4 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
Start Q4 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
 

 

Biologische agentia 

31.  Vaccinaties 
Er is geen vaccinatiebeleid opgesteld in 
samenwerking met een deskundige. 
Advies: 
Het gaat hierbij om preventieve vaccinaties in 
relatie tot infectierisico bijv. een tetanus 
profylaxe (zie bijlage).  
Arbobeleid 
In het Arbobeleid moet worden aangegeven dat 
de werkgever preventief vaccineren zal 
faciliteren op indicatie van de RI&E of andere 
onderzoeken en wettelijke verplichtingen. 
Arbozorgsysteem 
Binnen het arbozorgsysteem is het aan te 
bevelen op basis van functie- of taakprofielen de 
noodzaak van vaccinaties vast te stellen. Verder 
kan worden aangegeven of het om een 
profylaxe gaat (preventief inenten) of als 
onderdeel van de BHV-behandeling (zorg dan 
dat dit is opgenomen in de BHV training). 

R=2 

P=2 

In overleg met 
bedrijfsarts een 
vaccinatiebeleid 
opstellen. 
 
 
 
In het Arbobeleid  aan-
geven dat preventief 
vaccineren gefaciliteerd 
zal worden op indicatie 
van de RI&E of andere 
onderzoeken en wette-
lijke verplichtingen, 
rekening houdend met 
functiegroepen. 
Meenemen in BHV plan 
en training 
   
 

Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 

Start Q3 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
Start Q3 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
 
 
Start Q4 
2022 
Afronding 

Q1 2023 
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Af 
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32.  Prik- en bijt incidenten  
Er is een verhoogd risico van een hepatitis B 
infectie bij prikaccidenten (prikken aan 
wegeworpen injectienaalden tijdens groen 
werkzaamheden) en bijtincidenten (agressie 
door derden).  

Advies 
Arbobeleid. 
Leg vast om welke medewerkers het betreft. 
Arbozorgsysteem 
Stel een werkinstructie op m.b.t. de risico’s van 
het aantreffen van gebruikte injectienaalden en 
hoe te handelen. Neem dit op in het V&O 
schema. 
De BHV’ers dienen prik- en accidenten en snij 
incidenten evenals bijtincidenten in de 
(herhaling)lessen behandeld te krijgen. Stel ook 
een BHV-instructie op.   Aandacht voor tijdig 
doorverwijzen naar ziekenhuis (binnen 24 uur). 

R=2 

P=2 

In overleg met 
bedrijfsarts en 
management/ 
medewerkers opstellen 
van een handelwijze/ 
procedure m.b.t. 
handelen bij een 
prikaccident (incl. 
aantreffen gebruikte 
injectienaalden). 
 
Opstellen BHV-instruc-
tie, incl. doorverwijzing 
naar ziekenhuis en 
verwerken BHV 
instructies in 
herhalingslessen BHV. 
 

 

Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinator 
BHV 

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q4 2022 
 
 
 
 
 
 
Start Q4 
2022  
Afronding 
Q2 2023 
 

 

33.  Legionella 
Er is geen legionella beheersplan. 
Arbobeleid 
Leg de bestaande afspraken vast in het beleid 
m.b.t. biologische agentia. Dit heeft betrekking 
op alle locaties waar blootstelling aan water-
nevel mogelijk is (douches, sproei installaties, 
denk ook aan nooddouches ed.) 
Arbozorgsysteem 
De uitvoering en controle op de legionella 
analyse is onderdeel van de RI&E. 
In het zorgsysteem dient een procedure te 
worden opgesteld m.b.t. wat te doen als uit een 
analyse een legionella besmetting dreigt. Zorg 
dat de Preventiemedewerker de analyse-
resultaten tijdig ontvangt zodat hij/zij kan 
nagaan of de procedure in werking is gezet. 

R=3 

P=2 

Er is wel een legionella 
beheersplan. 
De afspraken uit het 
beheerplan meenemen 
in beleid biologische 
agentia. 
Legionella analyses 
tijdig uitvoeren (volgens 
het beheersplan). 
Evalueren procedures 
uit het beheersplan op 
actualiteit. 
Doorgeven van 
analyseresultaten aan de 
preventiemedewerker. 
Periodiek doorspoelen 
nood-oogdouches, 
volgens schema 

 
 
Arbo-
coördinator 
 
 
Adviseur 
accommoda-
tiebeheer 

 
 

 
 
Start Q3 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
 
Start Q1 
2022 
Afronding 
Q3 2022 en 
daarna 
doorlopend 
 
 
 
 
 

 

Arbeidsveiligheid 
34. Keuringen en inspecties 

Er is geen procedure voor keuringen en 
inspecties en wat te doen bij geconstateerde 
tekortkomingen. 
Advies 
Arbobeleid 
Leg de procedure vast voor keuringen en 
inspecties van alle arbeidsmiddelen. Leg vast 
wie verantwoordelijk is voor de tijdige 
uitvoering (planning) en wat er moet gebeuren 
bij geconstateerde tekortkomingen. 
Arbozorgsysteem 
Beoordeling op locatieniveau is een onderdeel 
van de RI&E. Zorg dat de Preventiemede-
werker alle verslagen en rapporten ontvangt 
van keuringen en inspecties. Deze dient 
betrokken te zijn bij verbetermaatregelen. 
Informeer betrokken medewerkers over de 
resultaten van de keuringen en inspecties. Zij 

R=2 
P=2 

Evalueren bestaande 
procedures (die er in 
ieder geval deels wel 
zijn) voor keuringen en 
inspecties van alle 
arbeidsmiddelen en 
waar nodig aanscherpen 
en vastleggen, inclusief 
verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden op 
locatieniveau. 
Doorgeven verslagen en 
rapporten keuringen aan 
betreffende 
preventiemedewerker en 
informeren 
medewerkers over 
resultaten. 

Betreffende 
teamleiders 
en preventie-
medewerkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start Q2 
2022 
Afronding 
2022 
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kunnen praktische informatie aandragen m.b.t. 
uitvoerbare verbeteringen. 

35 Voertuigveiligheid 
Er zijn medewerkers die gebruik maken van hun 
eigen voertuig voor vervoer in opdracht van de 
werkgever. Er is geen regeling m.b.t. 
voertuigveiligheid. 
Advies: 
Transportmiddel en voertuigen (o.a. auto’s, 
bromfietsen, fietsen enz.) dienen in een goede 
staat van onderhoud te verkeren en periodiek 
(volgens voorschrift) onderhouden te worden. 
Arbobeleid 
Het beleid is gericht op alle medewerkers die 
hun eigen vervoermiddel voor hun werkzaam-
heden gebruiken in opdracht van de werkgever.  
Leg vast in een procedure dat de voertuigen van 
de genoemde doelgroep die zich op de openbare 
weg begeven dienen te voldoen aan de 
wegenverkeerswet en andere gelde regelgeving 
m.b.t. voertuig- en verkeersveiligheid (denk aan 
banden, remmen, verlichting e.d.). Dit is een 
werknemers verantwoordelijkheid. 
Arbozorgsysteem 
Geef voorlichting aan de berokken medewerkers 
over de procedure. 
Laat medewerkers een verklaring ondertekenen 
dat zij zullen zorgen dat het voertuig aan de 
gestelde eisen voldoet. 
Het is zeker aan te bevelen ervoor te zorgen dat 
brildragende bestuurders met een correctie van 
+ of – 4 en hoger over een reservebril in het 
voertuig beschikken (o.a. een regeling bij 
beroepsgoederen vervoer).  

R=3 

P=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuleren van een  
procedure m.b.t .de 
werknemersverant-
woordelijkheid  in 
relatie tot eisen aan 
gebruik van eigen  
voertuigen in opdracht 
van de werkgever op de 
openbare weg. 
 
Voorlichten van de 
betrokken medewerkers 
over de procedure 
Laten ondertekenen van 
een verklaring door 
medewerkers, waarin zij 
verklaren te zorgen dat 
het voertuig voldoet aan 
de gestelde eisen, 
inclusief noodzaak 
reservebril. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q3 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
 
 
 
 
 
Start Q1 
2023 
Afronding 
Q3 2023 

 

36. Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen 
Er is geen duidelijk beleid m.b.t. de inzet van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
Advies: 
Arbobeleid 
Op beleidsniveau moet worden aangegeven dat 
de keuze om PBM’s te gebruiken wordt 
gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie. 
Ten behoeve van inkoop wordt een programma 
van eisen opgesteld rekening houdend met het 
beschermfactor en draagcomfort. De werkgever 
dient PBM’en altijd gratis en onbeperkt te 
verstrekken. De werknemer is verplicht de 
verstrekte PBM’en te gebruiken volgens 
voorschrift. De leidinggevende houdt hierop 
toezicht. 
Arbozorgsysteem 
Het volgende dient te worden vastgelegd in een 
functie-risico analyse. 

 Een overzicht van werkzaamheden, risico’s 
en te gebruiken PBM (op basis van de RI&E) 

R=3 
P=2 

Evalueren bestaand 
beleid m.b.t. inzet van 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
rekening houdend met 
keuze PBM functie-
risico-analyse, en 
inclusief programma van 
eisen inkoop; 
Toezien op gebruik PBM 
en voorlichten over 
noodzaak en gebruik. 

Arbo-
coördinator 
en 
betreffende 
preventie-
medewerkers 

Start Q3 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
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 Eisen en procedures m.b.t. aanschaf, gebruik, 
onderhoud, opbergen en vervanging 

 Toezicht op gebruik en sancties bij 
overtredingen 

 V&O m.b.t. gebruik, onderhoud, opbergen en 
vervanging op functieniveau. 

 Beoordelen of een PBM overbodig kan 
worden (bij. bronaanpak). 

Let op: op het gebruik van sommige PBM’en 
rust een keuringsplicht (bijvoorbeeld perslucht). 
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Werkdruk, functie-inhoud en grensoverschrijdend gedrag 

36. Ongewenst/grensoverschrijdend gedrag van 
medewerkers. 
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: 

- Agressie (verbaal, fysiek geweld) 
- Pesten 
- Seksuele intimidatie 
- Discriminatie (alle vormen) 
- Machtsmisbruik 

Er is beleid m.b.t. ongewenst gedrag. 
Aandacht voor arbeidsdiscriminatie 
ontbreekt. 
Het beleid en de procedures worden onvol-
doende gecommuniceerd. 
Onduidelijk is of het sanctiebeleid m.b.t. 
ongewenst gedrag duidelijk is omschreven. 
Advies: 
Voeg een protocol arbeidsdiscriminatie toe. 
Arbobeleid 
In het beleid moet duidelijk worden aange-
geven dat ongewenst gedrag niet wordt 
getolereerd en dat sancties kunnen worden 
getroffen. Geef tevens aan wat de procedures 
zijn, wie als vertrouwenspersoon fungeert en 
wie toezicht houdt en als aanspreekpunt 
fungeert. 
Arbozorgsysteem 
Werk het protocol nader uit m.b.t. uitvoering 
en registratie. Besteed aandacht aan het 
protocol in het schema algemene 
voorlichting. Zorg dat het protocol wordt 
geëvalueerd op effectiviteit. Hiervoor dient 
een meldings-registratie te worden 
bijgehouden. 

R=3 
P=2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  

 

   

37. (Arbeids)discriminatie 
In de gedragsregels van de Gemeente Huizen 
ligt de nadruk op de onderwerpen integriteit 
en omgangsvormen.  
Advies: 
Arbobeleid: 
Een specifieke benoeming over het 
onderwerp discriminatie is noodzakelijk. Het 
verdient de aanbeveling om de 13 
discriminatiegronden allemaal op te nemen 
in de documentatie. 

R=2 

P=2 

Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  
 

   

38. (Arbeids)discriminatie 
De training/ voorlichting en instructie die is 
gegeven aan medewerkers van de Gemeente 
Huizen dient een structureel karakter te 
krijgen.  
Advies: 
Arbobzorgsysteem: 
Geadviseerd wordt om deze voorlichting ook 
in 2020 te geven. Aangezien het gaat om 
bewustwording om op deze wijze 
gedragsverandering te bewerkstelligen is 

R=2 
P=2 

Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  
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naast de inhoud van de training ook de vorm 
van de training van belang om het gewenste 
resultaat te bereiken.  

39. (Arbeids)discriminatie 
De Gemeente Huizen hanteert duidelijke 
kaders als het gaat om integriteit, 
omgangsnormen en discriminatie. Echter een 
sanctiebeleid ontbreekt.  
Advies: 
Arbobeleid: 
Het betreft hier met name om het treffen van 
duidelijke sancties (schorsing, officiële 
waarschuwing, etc.) in geval van een 
overtreding. 

R=2 
P=1 

Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  
 

   

40 (Arbeids)discriminatie 
Diversiteit in het personeelsbeleid van de 
Gemeente Huizen is een belangrijke pijler 
Advies: 
Arbobeleid: 
Als diversiteit in het personeelsbeleid van de 
Gemeente Huizen een belangrijke pijler is, 
dan dient gesteld te worden dat er meer dan 
voorgaande jaren initiatieven ontplooid 
moeten worden om meer vrouwen aan de top 
te krijgen. 

R=2 
P=2 

Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  
 

   

41 (Arbeids)discriminatie 
Er is sprake van een transparante werving en 
selectieprocedure. 
Advies: 
Arbobeleid: 
Ondanks dat er sprake is van een transparante 
werving en selectieprocedure spreekt het tot 
de aanbeveling om sollicitaties anoniem te 
behandelen door een afdeling de 
binnengekomen brieven ontdoen van 
persoonskenmerken als naam, geslacht en 
leeftijd, alvorens deze beoordeeld worden. 

R=2 
P=2 

Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  
 

   

42 (Arbeids)discriminatie 
Registratie van klachten en voorvallen ten 
aanzien van discriminatie vindt op 
verschillende niveaus door verschillende 
actoren plaats.  
Advies: 
Arbobzorgsysteem: 
Het verdient de aanbeveling om de registratie 
te centraliseren waarbij het jaarverslag van de 
vertrouwenspersoon en het jaarverslag van de 
bedrijfsarts een van de vele inputs is. Punt van 
aandacht hierin is wel het borgen van de 
vertrouwelijkheid van de melder.  

R=2 
P=2 

Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  
 

   

43 (Arbeids)discriminatie 
Er is geen systematische borging van de 
procedures m.b.t. (arbeids)discriminatie. 
Advies: 
Arbobzorgsysteem: 
Een laatste stap die gezet moet worden door 
de Gemeente Huizen is het beoordelen van de 
effectiviteit van de genomen 

R=2 
P=2 

Verwezen wordt naar 
het plan van aanpak 
psychosociale arbeids-
belasting.  
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beheersmaatregelen ten aanzien van 
discriminatie. Een middel om de zogenoemde 
“rest” risico’s te beoordelen is het initiëren 
van een Periodiek Arbeids 
Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). 
Overigens is een PAGO een wettelijke 
verplichting die vanuit de Arbowet. Het PAGO 
kan vragen bevatten ten aanzien van de 
algemene gezondheid maar ook vragen ten 
aanzien van de beleving en beoordeling van de 
arbeid. 
Eventueel kan ook een zogenoemd 
Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) 
ingezet worden om te informeren naar de 
ervaren mate van discriminatie. 

44 Agressie door derden 
Er is een richtlijn m.b.t. agressie door derden 
echter er is geen analyse gericht op het 
voorkomen van risicovolle situaties en 
momenten.  
Advies: 
Arbobeleid 
Het beleid moet gericht zijn op blootstelling 
aan agressie door derden tot een minimum te 
beperkt. Alle maatregelen dienen gericht te 
zijn op een veilige werkomgeving en 
bescherming van de betrokken werknemers. 
M.b.t. de BHV dient aandacht voor letsel 
door fysiek geweld opgenomen te worden in 
de opleiding.  
Leg de werkwijze vast m.b.t. nazorg en 
slachtoffer-opvang. Verder aandacht voor 
facilitaire voorzieningen zoals vluchtwegen, 
noodknop e.d. en een gericht training. 
Arbozorgsysteem 
Op zorgsysteem niveau is het aan te bevelen 
in eerste instantie te onderzoeken welke 
functie het betreft en om welke vorm van 
agressie het gaat (verbaal, fysiek) middels 
een functie-risico analyse. Vervolgens kan 
invulling worden gegeven aan: 
- V&O, cursussen en trainingen 
- Beoordeling of men alleen of met een   
   collega optreedt 
- Veilige omgeving 
- Alarmerings- en vluchtmogelijkheden 
- Nazorg/BHV enz 
Indien er sprake is van een verhoogde 
werkstress door de bedreigende situatie is 
een PAGO geïndiceerd (onderzoek stress 
gerelateerd symptomen en balans werk en 
privé). 

R=2 
P=2 

 
In het najaar van 2021 
wordt een nieuw 
agressieprotocol 
ontwikkeld, waarbij 
geanalyseerd wordt wat 
de mate van agressie en 
geweld is en welke 
risicovolle situaties zich 
voor doen en hoe daar 
mee wordt omgegaan. 
Op deze wijze wordt in 
overleg met de 
werkvloer en het 
management als 
onderdeel daarvan een 
organisatienorm 
ontwikkeld en 
geïmplementeerd met 
een vertaling naar 
teamniveau. Tevens zal 
aandacht zijn voor 
nazorg. Het GIR wordt 
geïmplementeerd ter 
vervanging van huidige 
registratie. Een 
opleidingsplan voor 
trainingen wordt 
gemaakt en 
geïmplementeerd. 
 
Indien nodig zal 
vervolgens nog op 
functieniveau nog een 
analyse worden gedaan 
en zullen de alarmering, 
en andere genoemde 
punten worden 
beoordeeld en 
geïnspecteerd. Zo nodig 
worden aanvullende 
maatregelen genomen.   
 

 

 
Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator en 
preventie-
medewerker 

 
Start Q4 
2021 
Afronding 
Q2 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q1 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
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45 Medicijn gebruik  
Er is geen duidelijk beleid geformuleerd m.b.t. 
het gebruik van medicijnen die het bewustzijn 
en/of de rijvaardigheid beïnvloeden.  
Advies 
Het medicijnprotocol heeft betrekking op alle 
medewerkers die namens de gemeente deel 
nemen aan het verkeer, een voertuig besturen 
en/of werken met gevaarlijke arbeids-
middelen. Ook kan het protocol betrekking 
hebben op medewerkers die in gevaarlijke 
situaties werken (agressie, verkeer).  
Arbobeleid 
Stel een protocol op waarin wordt 
aangegeven dat bij gebruik van medicijnen 
die het bewustzijn of de rijvaardigheid 
beïnvloeden de betrokken medewerker dit 
moet melden aan zijn leidinggevende. Van 
belang is dat wordt afgewogen of het 
verantwoord is dat deze personen 
werkzaamheden mag uitvoeren waar een 
gevaar van letsel en ongelukken bestaat 
gedurende het gebruik van de medicatie. 
Doe dit eventueel in samenspraak met de 
bedrijfsarts. 
Arbozorgsysteem 
Breng in kaart op welke functies en/of 
werkzaamheden het protocol van toepassing 
is. Zorg dat alle betrokken worden voorgelicht 
over de meldplicht.  

R=2 

P=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In overleg met bedrijfs-
arts opstellen van een 
medicijnprotocol waarin 
wordt aangegeven dat 
bij gebruik van medi-
cijnen die het bewustzijn 
of de rijvaardigheid 
beïnvloeden de betrok-
ken medewerker dit 
moet melden aan zijn 
leidinggevende. Dit 
inclusief inventarisatie 
functies/ 
werkzaamheden waarop 
het protocol van 
toepassing is en 
vooorlichten van alle 
betrokkenenen over de 
meldplicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator en 
preventie-
medewerkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q3 
2022 
Afronding 
Q1 2023 

 

46. Klokkenluidersregeling  
Er is geen klokkenluidersregeling 
Advies: 
Alle organisaties waar 50 of meer mensen 
werken, zijn wettelijk verplicht een 
klokkenluidersregeling hebben (Wet Huis 
Klokkenluiders 2016). Het getalscriterium 
heeft betrekking eigen medewerkers, zzp’ers, 
vrijwilligers en stagiairs.  
Arbobeleid 
In de klokkenluidersregeling wordt 
aangegeven hoe de werkgever omgaat met 
meldingen van een vermoeden van een 
misstand. In de wet is vastgelegd dat in ieder 
geval het volgende in de regeling moet zijn 
opgenomen: 
- Op welke manier met de interne melding 

wordt omgegaan. 
- Wanneer er  sprake is van een misstand 

(met als uitgangspunt de wettelijke 
definitie daarvan). 

- Bij welke functionaris een interne melding 
gedaan moet worden. 

- De omstandigheden waaronder een extern 
melding gedaan kan worden. 

- Dat de melding vertrouwelijk wordt 
behandeld als de melder aangeeft dat hij 
dat wil. 

R=3 
P=2 

De gemeente Huizen 
heeft wel degelijk een 
dergelijke regeling die 
verankerd is in het 
beleid integriteit en 
omgangsvormen: de 
“Regeling melding 
vermoede misstanden”. 
Verder is de voorlichting 
gegeven over melding bij 
(externe) 
vertrouwenspersonen 
van Bureau Integriteit 
Nederlandse Gemeen-
ten (BING).  

  ja 
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   Plan van Aanpak      Arbo- en Verzuimbeleid 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

- Dat de melder een adviseur in vertrouwen 
mag nemen om advies in te winnen. 

- De rechtsbescherming bij een melding. 
De werkgever is daarnaast verplicht om alle 
werknemers schriftelijk of digitaal te 
informeren over de hierboven genoemde 
punten.  
De ondernemingsraad heeft 
instemmingsrecht op de interne meldregeling. 
Het is aan te raden de ondernemingsraad zo 
vroeg mogelijk te betrekken bij de 
totstandkoming van de regeling. 

  



 

Gemeente Huizen: Rapportage geactualiseerde RI&E Deel 1 Arbo- en verzuimbeleid         december 2019 pagina 31  

Bijlage 1: Beoordeelde aandachtsgebieden 

Arbobeleid 

 Arbobeleidsvoering 

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Personeelsvertegenwoordiging 

 Preventiemedewerkers 

 Samenwerking en overleg 

 Voorlichting en instructie 
 PAGO / PMO 

 Rookbeleid en inkoopbeleid 

 Ongevallen en gevaarlijke situaties 

 Bijzondere groepen medewerkers 

 Alleen werken 

 Thuiswerk 

 Introductie nieuwe medewerkers 
 Werkprocedures en protocollen 

 Toezicht en gedrag 

Verzuimbeleid 

 Verzuim- en re-integratiebeleid  

 Arbeidsomstandigheden spreekuur 
 Beroepsziekten 

Algemene voorzieningen 

 Algemene inrichting gebouwen, werkplekken, 
terreinen  

 Onderhoud en hygiëne 

 Sanitaire voorzieningen en pauzeruimte 

 Elektrische installatie en toebehoren 

 Bedrijfshulpverlening (organisatie, opleiding, 
oefening, noodplan, etc.) 

 Voorzieningen voor calamiteiten (EHBO, 
blusmiddelen, nooduitgangen, etc.) 

Geluid 

 Schadelijk/hinderlijk geluid (NEN 3818) en 
trillingen 

 Inventarisatie en evaluatie van de blootstelling 

 Beheersmaatregelen 

Klimaat en ventilatie 

 Binnenklimaat(klachten) 

 Extreem klimaat (hitte/kou) 
 Ventilatie 

Fysieke belasting 

 Tillen, duwen, trekken, ongunstige 
werkhoudingen, repeterend werk, etc. 

 Beeldschermwerk/RSI 

 Preventie 

 Hulpmiddelen 

 Eventuele klachten 

Werk- en rusttijden 

 Roosters, pauzes, etc. 

 Werktijden en (bijzondere) diensten 

 Nachtarbeid 

Werkplekinrichting en ergonomie 

 Ruimte (NEN 1824) 

 Magazijnstellingen en ladekasten 

 Bureaus en tafels 

 Beeldschermwerkplekken  

 Apparatuur 

 Beeldschermbril 
 Voorlichting en instructie 

 Visuele informatie 

Gevaarlijke stoffen 

 Register en VIB’s 

 Inventarisatie en evaluatie van de blootstelling 

 Beheersmaatregelen en borging 
 Gevaar voor: verstikking, bedwelming, 

vergiftiging, brand of explosie 
 Etikettering 

 Beleid zelfmedicatie 

 Voorraden en opslag 

 Afvalstromen 

Biologische agentia 

 Inventarisatie en evaluatie van de blootstelling  

 Contact met bloed verontreinigde 
lichaamsvloeistoffen, prikaccidenten etc. 

 Infectieziekten zoals Legionella, tetanus 
hepatitis A/B/C, MRSA, TBC, HIV, scabiës, 
virusinfecties (o.a. Corona) etc. 

 Preventieve vaccinaties, curatieve behandeling 
en beheersmaatregelen 

Straling 

 UV-, laser-, röntgen-, ioniserende- en niet 
ioniserende straling 

 Beheersmaatregelen 

Arbeidsmiddelen 

 CE-keurmerk, keuring, onderhoud, etc. 

 Risicobeoordeling (direct en indirect gevaar 
voor letsel) 

 Noodzakelijke maatregelen 

Welzijn, functie-inhoud en werkdruk 

 Functie-/taakinhoud en ontplooiings-
mogelijkheden, belasting/belastbaarheid 

 Arbeidsverhoudingen en stijl van leidinggeven 

 Werktempo, werkindeling, werkbeleving, 
werkbelasting/werkdruk, balans werk en privé 

Psychosociale Arbeidsbelasting 

 Emotionele belasting en ingrijpende 
gebeurtenissen 

 Ongewenst/grensoverschrijdend gedrag 

 Alcohol- en drugsmisbruik 
 Agressie door derden 

 Medicijngebruik 

 Arbeidsdiscriminatie 

 Klokkenluidersregeling 
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Bijlage 2: Werkwijze en methodiek 

Werkwijze en methode 
De gehanteerde methodiek is gebaseerd op ‘De Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden' van de 
Inspectie SZW en TNO. Verder is gebruik gemaakt van het erkend branche specifieke RI&E-
instrument voor gemeentes (zie www.rie.nl), aangevuld met standaard lijsten op indicatie van de 
bedrijfsverkenning. 
Deelverslag 1: Arbo- en Verzuimbeleid omvat de resultaten van een tweetal 
informatiebronnen/perspectieven namelijk; 
 
1. Informatie vanuit interviews en inventarisaties 
Gebruik is gemaakt van de Plannen van Aanpak van de voorgaande RI&E van het A&O-fonds, 
onderzoek documenten en het Plan van Aanpak van de gemeente (Exel bestand). Op grond hiervan 
is een geactualiseerde Plan van Aanpak als concept opgesteld.  
Met betrekking tot hoeverre de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de 
arbeidsomstandigheden- en verzuimwetgeving zijn geïmplementeerd en geformaliseerd is middels 
een overleg met de heer Stegman de status van de geactualiseerde Plan van Aanpak voor het Arbo- 
en Verzuimbeleid besproken evenals gewijzigde wet- en regelgeving. 
Tijdens de gesprekken en interviews was een vertegenwoordiging van de OR aanwezig. 
 
2. Stand van de wetenschap en professionele dienstverlening 
Het tweede perspectief, is die van de Arbo-professional.  
Op basis van de resultaten van het voorgaande abstractieniveau is door de heer C. van Zwam MSc. 
MSOH een waardeoordeel geveld conform de door de arbo-professional gehanteerde 
referentiekaders. De resultaten hiervan zijn vervolgens in het definiteif verslag verwerkt in een 
omschrijving van de geconstateerde knelpunten en het adviseren van mogelijke verbeteringen.  
 
Indien een aandachtspunt specifiek van toepassing is op een bepaalde doelgroep dan wordt dit 
aangegeven. Als er geen specificatie is aangegeven dan heeft het knelpunt betrekking op alle 
betrokkenen die onder de zorgplicht van de gemeente vallen. 

 

Weging van de risico’s 
Tijdens de evaluatie is door de deskundige de ernst van het risico bepaald. Als leidraad is hierbij de 
“relatieve ranking methode” van Fine & Kinney gebruikt. Dit resulteert in een risicoklasse en dit 
geeft meteen een indicatie voor de prioriteit waarmee het risico moet worden opgeheven of beheerst 
(zie tabel 1). Methoden voor risicoschatting zijn toe te passen op gevaren (zoals schadelijk geluid en 
valgevaar) maar niet op arbobeleid, beheersmaatregelen, psychosociale arbeidsrisico’s en 
administratieve verplichtingen (zoals het houden van toezicht en registratie van gevaarlijke 
stoffen). Voor het ontbreken van beoordelingsmethode voor deze risico’s wordt standaard 
risicoklasse 2 gebruikt, tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken. 
 
Voor het bepalen van de risicoklasse zijn de volgende factoren meegewogen: 

 Wettelijke verplichtingen; 

 Aard van het gevaar; 

 Blootstellinghoogte en duur; 

 Waarschijnlijkheid; 

 
De volgende factoren moeten door de organisatie worden meegewogen: 

 Technische haalbaarheid; 

 Verwachte kosten; 

 Verwachte opbrengsten (een laag risico kan toch een hoge prioriteit krijgen); 

 Grootte risicogroep; 

 Weerstand tegen maatregelen; 

 Ernst knelpunten onderling. 
 
 
 

http://www.rie.nl/
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Tabel 1: Indeling risico- en prioriteitsklassen 

Risico- 

score 

Risico  

(Bijvoorbeeld kans op) 

Prioriteit 

 

Prioriteit en  

Oplossingstermijn 

R=1 

Hoog risico 
- Grote kans op (mogelijk) blijvende 

gezondheidsschade 
- Grote kans op (mogelijk) langdurig 

arbeidsverzuim 
- Kans op (mogelijk) één of meer dodelijke 

ongevallen  

P=1 

Prioriteit hoog  
- Snelle actie noodzakelijk 
- Zo spoedig mogelijk werk 

stilleggen totdat maatregelen 
zijn getroffen 

 

R=2 

Gemiddeld /aanzienlijk risico 
- Reële kans op gezondheidsschade 
- Reële kans op verzuim 
- Aandachtspunten n.a.v. een wettelijke 

verplichting 

P=2 
Prioriteit midden 
Actie nodig, binnen 1 jaar  

R=3 

Laag risico 
- Geringe kans op gezondheidsschade 
- Geringe kans op verzuim 
- Hinderlijke factoren 

P=3 

Prioriteit laag 
Aandachtspunt, actie binnen 1-3 
jaar  
 

 

Beheersen van de risico’s 
Voor gemeentes is een Arbo-catalogus beschikbaar waarin aanbevelingen worden gedaan voor het 
aanpakken van vele bij gemeentes voorkomende risico’s. 
Indien een oplossing voor een knelpunt niet in de Arbocatalogus is opgenomen dan eist de Arbowet 
dat de beheersmaatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie worden aangepakt. 
De arbeid hygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. 
Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden 
gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. 
De arbeid hygiënische strategie ziet er als volgt uit: 

 Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. 
Voorbeeld: Een schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief. 

 Technische-Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden 
bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. 
Voorbeeld: Het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie. 

 Organisatorische-Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet 
kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele 
maatregelen nemen. Voorbeeld: Het werk zo organiseren dat werknemers minder risico 
lopen door taakroulatie. 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen of 
onvoldoende effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis en adequate 
persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: Beschermende 
handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen e.d. 

 
Het is toegestaan verschillende maatregelen uit verschillende niveaus te combineren om de risico’s 
te verminderen. 

 

Redelijkerwijs principe 
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. De 
werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau onderzoeken voordat besloten wordt 
tot maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede 
redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs-
principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw.  
Uitzondering hierop vormen risico's van carcinogenen en biologische agentia. Dan mag alleen een 
stap lager in de hiërarchie worden gedaan als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. 
Economische oorzaken mogen voor deze twee groepen ook niet worden aangewend als reden voor 
een lager niveau van maatregel.  
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Bijlage 3: Arbo- en verzuimbeleid 

 

ARBOBELEID ALGEMEEN 
Eén van de grondbeginselen van de Arbowet is de verplichting van de werkgever om ervoor te 
zorgen dat de gezondheid en veiligheid van de werknemers zo goed mogelijk worden beschermd 
tijdens het uitvoeren van de arbeid. Dit conform de stand van de wetenschap en professionele 
dienstverlening.  
De strategische doelstellingen van het arbobeleid dienen te zijn vastgelegd, daarbij moet worden 
aangegeven welke mensen, middelen, regelmogelijkheden en methodes kunnen worden ingezet om 
de doelstellingen te bereiken. Dit kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld in een intentieverklaring. 
Het Arbobeleid dient een integraal onderdeel te zijn van het ondernemingsbeleid. 
De uitvoering van het beleid dient systematisch te gebeuren. Dit wordt het Arbozorgsysteem 
genoemd.  
 
Beleid en zorgplicht 
De zorgplicht richt zich op het de veiligheid, gezondheid en de psychosociale arbeidsbelasting 
(welzijn) van iedereen die onder het gezag van de werkgever arbeid verricht. Verder valt onder de 
zorgplicht ook derden die mogelijk een risico lopen en/of schade kunnen oplopen door de 
werkzaamheden van de werkgever. Instrumenten hiervoor zijn o.a.: 

 Intentieverklaring 

 Inkoopbeleid 

 Arbeidstijden 

 CAO afspraken 

 Overleg (werkoverleg/OR/deskundigen) 

 Verzuimbeleid (Analyse arbeidsgerelateerd verzuim en beroepsziekten) 

 Beleid arbeidsinzetbaarheid 
In het besluitvormingsproces dient Arbo (de gevolgen op de arbeidsomstandigheden n.a.v. een 
besluit) vroegtijdig als agendapunt meegenomen te worden. De inzet van de Preventiemedewerker 
en andere Arbodeskundigen speelt hierbij een belangrijke rol. 

 
Arbozorgsysteem 
In het Arbozorgsysteem worden de strategische doelen aangegeven in het Arbobeleid nader 
uitgewerkt in operationele doelen gericht op het beheersen van de arbeidsrisico’s en borgen van 
effectieve maatregelen. De uitvoering vindt systematisch plaats door de risico’s te inventariseren, 
evalueren, verbeteren en borgen (plan-do-check-act cirkel): 
Instrumenten hiervoor zijn o.a: 
1.  Het hebben van een actuele RI&E met Plan van Aanpak. 
2. Zo nodig wordt de RI&E aangevuld met een taak/functie risico-analyse (TRA/FRA) of 

andere onderzoeken zoals blootstellingsmetingen. 
3.  Het zorgen voor deskundige ondersteuning (intern is dit de Preventiemedewerker en extern 

de Arbodeskundige) en periodiek overleg.  
4. Toezicht en handhaving 
5. Opzet van beheersmaatregelen conform de arbeidshygiënische strategie 

 
Arbobeleid Thuiswerk  
Het nieuwe werken komt steeds meer voor in bepaalde sectoren en in relatie tot bepaalde 
werkzaamheden. De werkgever is verantwoordelijk voor de inrichting en geschiktheid van de 
werkplek, ongeacht waar deze zich bevindt. Dus ook de inrichting en geschiktheid van de 
thuiswerkplek of de werkplek op een andere locatie is een verantwoordelijkheid van de werkgever. 
Er dient een beleid te zijn gericht op het beoordelen van de werkplek en te nemen aanpassingen. De 
kosten mogen niet op de werknemer worden verhaald. 
Het beoordelen op de geschiktheid van de thuiswerkplek is een verplicht onderdeel van de RI&E. 
De gangbare procedures is als volgt. 
De werknemer ontvangt van de Preventiemedewerker een checklist thuiswerk. 
De werknemer vult de checklist in en stuurt deze, samen met een foto van de thuiswerkplek terug 
naar de Preventiemedewerker. 
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De Preventiemedewerker beoordeelt de situatie aan de hand van de ingevulde checklist en foto in 
relatie tot de geldende normen en richtlijnen. 
Als de werkplek geschikt wordt bevonden dan wordt een thuiswerkovereenkomst opgesteld. 
Als de werkplek ongeschikt wordt bevonden dan volgen 2 opties; 
De Preventiemedewerker bezoekt de thuiswerkplek en stelt vast welke aanpassingen nodig zijn. De 
werkgever is verplicht deze voorzieningen te treffen en te betalen. Vervolgens wordt een 
thuiswerkovereenkomst opgesteld. 
De werkgever wil de voorzieningen niet treffen en betalen. Dan is thuiswerk voor deze medewerker 
niet toegestaan. 
Indien de werknemer niet meewerkt met de inventarisatie of geen toestemming geeft voor het 
bezoeken van de thuiswerkplek dan is thuiswerken niet toegestaan. 
 
De thuiswerkovereenkomst 
De thuiswerkovereenkomst is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. 
In de thuiswerkovereenkomst wordt afspraken vastgelegd m.b.t. werktijden, de werkzaamheden, 
arbeidsomstandigheden, vergoedingen enz. Besteed aandacht aan het volgende. 
1. Thuisarbeid 

- Welke werkzaamheden wordt thuis uitgevoerd 
- Bereikbaarheid 
- Arbeidstijden 
- Werk-privé balans 
- Contact met leidinggevende (toezicht) 
- Contact met collega’s 

2. Vergoedingen 
- Afspraken m.b.t. gebruik van internet, stroom en abonnementen en privé locatie ter 

beschikking voor de werkgever (let op cao-afspraken) 
3. Veiligheid 

- Afspraken m.b.t. privacygevoelig materiaal zoals (mee nemen van usb-sticks, verlies en 
diefstal) 

- Veiligheid internetverbindingen. 
4. Arbowet verplichtingen 

- Beoordeling werkplek in het kader van de RI&E 
- Ergonomie van de werkplek 
- Voorlichting  
- PAGO 
- Hulpmiddelen zoals een laptophouder, ergonomische muis e.d. 
- Eisen aan software en hardware 

5. Toezicht en supervisie 
- Welke maatregelen worden getroffen als de werknemer zich niet aan de regels houdt. 
- Is de workload afgestemd op de thuiswerksituatie? 
- Afspraken m.b.t. privé gebruik van verstrekte middelen (laptop, mobiele telefoon enz). 

 

VERZUIMBELEID ALGEMEEN 
De Arbowet richt zich primair op de veiligheid en gezondheid van de werknemers en het voorkomen 
dat medewerkers arbeidsongeschikt raken door hun werk. Het arbobeleid is dus gericht op 
preventie.  
Art. 4 van de Arbowet eist van de werkgever dat deze zo nodig de werkplek aanpast en voorzieningen 
treft om zodoende de werknemer (met beperkingen) weer aan het arbeidsproces te laten 
deelnemen. Dit Artikel sluit aan op de bepalingen opgenomen in de Wet verbetering Poortwachter. 
 
Het verzuimbeleid vanuit het perspectief van de Arbowet omvat dus een aantal activiteiten gericht 
op; 
- Preventie van werkgerelateerd verzuim, 
-  Verzuimbeheersing (terugdringen van het verzuim), 
-  Maatregel om te bevorderen dat een medewerker zo snel mogelijk weer aan het 

arbeidsproces kan deelnemen. 
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Ook de werknemer heeft een aantal verplichtingen zoals het meewerken aan een snelle re-integratie 
en het niet belemmeren van zijn genezingsproces. 
In principe richt het verzuimbeleid zich op de mate van arbeidsinzetbaarheid waarbij de functionele 
belasting en de belastbaarheid van de betrokken medewerker leidend zijn. 
 
Controle, begeleiding en re-integratie  
Ondanks alle maatregelen en goede voornemens kan verzuim alsnog plaatsvinden. Niet alle 
verzuim is een direct gevolg van het werk. De Wet verbetering Poortwachter speelt hierbij een 
belangrijke rol als het gaat om (dreigende) langdurige zieken. Met de bedrijfsarts dienen afspraken 
te zijn gemaakt m.b.t. de melding (werkgeversverklaring), wijze van beoordeling en terugkoppeling. 
M.b.t. re-integratie dienen met de bedrijfsarts en verzuimmanagers afspraken te zijn gemaakt over 
de mogelijkheid van aangepast werk of andere mogelijkheden om de zieke medewerker zo snel 
mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen. Denk hierbij ook aan procedures ten aanzien van 
een ziekmelding vanuit het buitenland. 
 
Verzuimrichtlijn of protocol 
Het bedrijf dient over een (schriftelijke) richtlijn te beschikken waarin wordt aangegeven; 
-  bij wie men zich moet ziekmelden (bij voorkeur de direct-leidinggevende), 
-  voor welk tijdstip men zich moet ziekmelden, 
-  wanneer men thuis moet zijn voor controle,  
 
Voor degene die de ziekmelding ontvangt is het van belang om vast te leggen; 
-  datum en tijdstip van ziekmelding, 
-  klachten en evt. oorzaak van verzuim (als de klacht/ verzuimoorzaak werkgerelateerd is 

dan is de werknemer, verplicht dit aan te geven*, zo niet dan mag de werknemer weigeren, 
uit privacyoverwegingen, informatie te geven), 

-  vermoede duur van het verzuim, 
-  vervolgafspraken. 
*Arbowet. Art.11, lid-e 
 
Er mag geen onderscheid zijn (bijv. m.b.t. functie of positie in het bedrijf) bij het uitvoeren van de 
ziekmelding. De werkgever dient er op toe te zien dat iedereen op gelijke wijze wordt behandeld. 
In het protocol moet verder duidelijk zijn omschreven wat de rol (verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden) is van de leidinggevende, ondernemer, P&O, de werknemer of OR. Verder de 
afspraken m.b.t. de rol en inzetbaarheid van de arbodienst/bedrijfsarts en andere deskundigen. Ook 
moet zijn aangegeven wat de procedures zijn m.b.t. het terugdringen van het verzuim en hoe men 
deze tracht te beheersen. 
 
Verzuimanalyse 
Het periodiek analyseren van de verzuimcijfers (percentage, meldingsfrequentie en gemiddelde 
verzuimduur) geeft inzicht in verzuimgedrag en trends. Deze informatie kan gebruikt worden ter 
bijsturing van het Arbo- en verzuimbeleid. Ook de melding van een beroepsziekte door de 
bedrijfsarts dient gebruikt te worden om arbeidsgerelateerd verzuim te beheersen. 

 
Voorlichting aan werknemers m.b.t. het basiscontract 
De werkgever dient de werknemers te informeren over hun rechten en plichten in het kader van 
verzuimbegeleiding en het basiscontract met de Bedrijfsarts. M.b.t. de procedures rondom 
verzuimbegeleiding en controle (denk aan wijze van ziekmelding, beschikbaarheid en 
bereikbaarheid i.v.m. controles e.d.) dient dit bij aanstelling plaats te vinden en na wijzigingen. 
 
M.b.t. het basiscontract dienen alle medewerkers op de hoogte te zijn van de afspraken rondom: 
-   Vrije toegang voor een bezoek van de bedrijfsarts aan de werkplek. 
-   De regeling aangaande een second opinion voor de werknemer. 
-   Wijze van klachtbehandeling. 
-    Het recht op toegang tot de bedrijfsarts buiten werkgever om. 
-   Het consultatierecht voor werknemers m.b.t. gezondheidsklachten in relatie tot het werk 

(vrije toegang tot het Arbospreekuur), ook gedurende werktijd. 
- De afspraken m.b.t. privacy, beheer en uitwisseling van medische gegevens.  
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Bijlage 4: PAGO beleid 

Begrippen PAGO en PMO 
Omdat de begrippen Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO) regelmatig door elkaar worden gebruikt, wordt toegelicht wat hieronder wordt 
verstaan. Hierbij is rekening gehouden met de Arbowetgeving en de leidraad PMO van de 
Nederlandse Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB).  

 

PAGO 
In de Arbowet wordt gesproken over arbeidsgezondheidskundig onderzoek (art 18 Arbowet). 
Omdat schade door de arbeidsomstandigheden soms pas na een langere termijn zich manifesteert 
wordt het onderzoek periodiek aangeboden. 
PAGO mag alleen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts. Aan een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek stelt de wet- en regelgeving (Art. 18 Arbowet) de volgende 
eisen: 
De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat 
erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt 
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Medewerkers kunnen hier op vrijwillige basis gebruik 
van maken. 
De inhoud van het onderzoek moet zijn afgestemd op de gevaren en risico’s die de arbeid voor de 
gezondheid van de werknemers kan hebben (Nota van toelichting Arbowet).  
Zo hoeft bijvoorbeeld het gehoor alleen onderzocht te worden als in het werk sprake is van 
geluidsdosisniveaus die kunnen leiden tot gehoorschade.  
 
Er zijn 2 indicatoren waaraan een PAGO-advies in de RI&E gegeven kan worden: 
1. In verband met restrisico’s 
Bij restrisico’s kan in bepaalde gevallen sprake zijn van de kans op gezondheidsschade. Dit leidt tot 
een PAGO-indicatie met als doel eventuele schade vroegtijdig (en voordat de betrokkene dit zelf 
ervaart) vast te stellen middels een gerichte keuring.  
 
2. Wettelijke verplichtingen op basis van het Arbobesluit 
Het Arbobesluit stelt dat in bepaalde situaties een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan 
relevante werknemers moet worden aangeboden als er sprake is van:  

- Jeugdigen 
- Nachtarbeid 
- Kankerverwekkende stoffen en processen 
- Vinylchloridemonomeer 
- Asbeststof 
- Lood en loodwit 
- Biologische agentia 
- Beeldschermwerk 
- Geluidsdosisniveau van 80 dB(A) of meer 
- Schadelijke trillingen 
- Kunstmatige optische straling 
- Duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk 

Het onderzoek moet worden aangeboden direct na in diensttreding en vervolgens conform de 
afgesproken periodiciteit. Leeftijd is geen bepalende factor. Leeftijd kan wel een rol spelen m.b.t. 
de periodiciteit van het aanbieden van het PAGO. 
Een PAGO is functie-/risico gebonden (dus niet automatisch voor alle medewerkers) en de 
werkgever is wettelijk verplicht PAGO aan te bieden: 

 Als er sprake is van een restrisico (zie RI&E-rapportage); 

 Als een (P)AGO als tool kan worden ingezet om vroegtijdig gezondheidsschade te bepalen.  

 Op indicatie van het Arbobesluit 
 
De uitslag van het onderzoek wordt alleen aan de betrokken medewerker bekend gemaakt. 
Bij voldoende deelname kan op functieniveau een groepsverslag voor de werkgever worden 
opgesteld. Hierin zijn alle uitslag statische verwerkt om de privacy van de deelnemers te 
waarborgen. 
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PMO 
Mede door het opkomende gezondheids- en arbeidsinzetbaarheidsmanagement, vergrijzing en 
beleid gericht op duurzame inzetbaarheid wordt in de PMO-leidraad van de NVAB, naast de 
arbeid gerelateerde aandachtspunten uit de RI&E (PAGO-indicaties), meer aandacht gegeven aan 
algemene gezondheidsklachten. Onder PMO wordt over het algemeen een soort health check 
verstaan, waar de indicatoren voor (P)AGO niet onder vallen. 
Een PMO wordt aangeboden: 

 Los van de arbeidsrisico’s. 

 Aan alle medewerkers ongeacht functie. Leeftijd kan een bepalende factor zijn. 

 Los, of in combinatie met PAGO. 

 Los of in combinatie met andere onderzoeken zoals een MTO, cao-bepalingen ed. 

 Als health check, eventueel aangevuld met onderwerpen als vitaliteit, life style, work 
ability. 

Omdat het PMO gekoppeld wordt aan uitspraken gerelateerd aan arbeidsinzetbaarheid (belasting 
en belastbaarheid) de keuring alleen onder verantwoordelijkheid worden uitgevoerd door een 
gecertificeerd bedrijfsarts. 
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Bijlage 5: Beleid Bedrijfshulpverlening 

 
De organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) 
De organisatie van de bedrijfshulpverlening is erop gericht om direct na een ongeval de juiste 
handelingen uit te voeren tot het moment dat professionele hulpverleners ter plaatse zijn. Doel is 
om de gevolgen van het opgelopen letsel tot een minimum te beperken. Goede 
bedrijfshulpverlening kan levens redden en grote schade voorkomen. 
Het beleid m.b.t. BHV is gericht op 3 aandachtspunten: 
1. de organisatie van de BHV 
2. het voldoen aan de aanwezigheidsplicht 
3. het opleidingsniveau en inzet van de juiste middelen 
 
De wijze waarop de BHV is georganiseerd is sterk afhankelijk van interne en externe factoren. 
Interne factoren zijn de arbeidsrisico’s en het aantal aanwezigen. Externe factoren zijn ligging, 
hoeveel tijd nodig is voor de aanwezigheid van de professionele hulpverlening en bedreigingen van 
buitenaf. 
De RI&E is hierin bepalend. 
 
Kennis en vaardigheden van de BHV’ers 
De basistaken van de BHV’er zijn: 
1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen 
2. bestrijden van beginnende brand 
3. het alarmeren en evacueren bij grote calamiteit 
 
De kennis en vaardigheden van de BHV’ers dienen verder afgestemd te zijn op de aard en omvang 
van de ongevalsrisico’s en soort letselschade. Dit kan binnen elk bedrijf of zelfs binnen afdelingen 
en locaties verschillend zijn. Daarom worden de kennis en vaardigheden eisen bepaald op indicatie 
van de RI&E. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld verbandleer, infectierisico’s en evt. gebruik van een 
AED. Elk bedrijf dient dus een eigen opleidingsprofiel op te stellen, aanvullend op de 3 
basisvaardigheden, op grond van wat er in de RI&E wordt geïndiceerd. 
 
Herhalingslessen dienen gericht te zijn op het op peil houden van de kennis en vaardigheden. De 
inhoud en frequentie van de herhalingslessen dienen afgestemd te zijn op de ernst van de risico’s. 
De belangrijkste vaardigheden (EHBO en brandbestrijding) dienen tenminste 1x per 2 jaar te 
worden herhaald of vaker als de RI&E dit indiceert. Er dient tenminste 1 x per jaar een 
ontruimingsoefening plaats te vinden. 
Bij gehandicapten (o.a. mobiliteitsbeperkingen), kinderen, ouderen enz. dient de 
bedrijfshulpverlener een aanvullende opleiding te hebben gevolgd voor ongevallen met- en het 
evacueren van deze doelgroepen.  
Het is tevens aan te bevelen om andere medewerkers (bijvoorbeeld leidinggevenden) te trainen met 
ondersteunende BHV-taken zoals het begeleiden van medewerkers bij een ontruiming. 
 
 
BHV-plan en calamiteitenplan  
BHV-plan 
Het BHV-plan is een schriftelijke weergave van hoe de BHV is georganiseerd.  
Vaste aandachtspunten zijn: 
- alarmprocedures en alarmnummers;  
- de afspraken m.b.t. de inzet van de BHV’ers bij verschillende incidenten (wat te doen bij brand en  
   ongeval);  
- wijze van alarmering aangaande de inzet van de BHV’ers; 
- de taakverdeling en verantwoordelijkheden van de BHV’ers;  
- de dienstroosters van de BHV’ers (denk aan aanwezigheidsplicht);  
- het opleidingsprofiel (indicatie RI&E) en lesinhoud en frequentie van de herhalingslessen; 
- de afspraken over de opvang van externe hulpverleners (brandweer, politie, ziekenauto);  
- eventuele afspraken over contact met familie en pers.  
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Calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan) 
Een onderdeel van het hulpverleningsplan is een calamiteitenplan. Belangrijke onderdelen van dit 
plan zijn: 
- Wat te doen bij een ernstige gebeurtenis (calamiteit); 
- Een instructiekaart waarop wordt aangegeven wat te doen bij brand, ongeval en calamiteit en 

voorzien van een plattegrond van het complex met aanduidingen van vluchtroutes, 
nooduitgangen, plaats van brandblussers, verbandtrommels en andere hulpmiddelen. Ook de 
verzamelplaats dient op de plattegrond te worden aangegeven. Deze kaarten dienen te hangen in 
alle werklokalen, bij de ingang van het gebouw en op plaatsen waar bezoekers komen. Geef bij 
liften aan dat deze bij ontruiming niet gebruikt mogen worden. Plaats deze waarschuwing bij de 
ingang van de lift (niet in de liftcabine); 

- De wijze van waarschuwing (bijvoorbeeld een slow whoop), wat te doen bij ontruiming en waar 
men zich moet verzamelen; 

- Alarmprocedures en werkwijzen (alarmeren hulpdiensten, taakverdeling BHV’ers, 
leidinggevenden enz.) bij een ontruiming; 

- De afspraken over de opvang van externe hulpverleners (brandweer, politie, ziekenauto); 
- Een plattegrond voor de brandweer met extra informatie over belangrijke leidingen, aansluiting 

nutsvoorzieningen, brandventilatieschakelingen, hoofdschakelaars, etc.; 
- Eventuele afspraken over contact met de pers; 
- Oefenschema ontruiming; het noodplan (ontruiming) dient ten minste 1x per jaar te worden 

geoefend. 
 
De NEN 8112 geeft in 5 stappen aan hoe een noodplan op te stellen en uit te voeren. 
1.Risico analyse 
In deze stap wordt een overzicht gemaakt van de relevante risico’s en wordt aangegeven hoe groot 
de kans en de impact van ieder risico is. Hiervoor kan de RI&E als brondocument worden gebruikt. 
2. Beheersmaatregelen 
Met welk pakket aan beheersmaatregelen worden de risico’s uit stap 1 beheerst?. Denk aan 
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. 
3. Ontwerp BNO (bedrijfsnoodorganisatie) 
Het BNO-ontwerp hangt onder meer af van de bedrijfsprocessen, werkzaamheden, werktijden, 
aanwezige personen, noodvoorzieningen en de organisatiestructuur. 
4. Implementatie 
De fase om de BNO-organisatie concreet in te vullen. Deze stap omvat onder meer het maken van 
een oefenplan en invulling geven aan de personele invulling. 
5. Borging & evaluatie 
Iedere bedrijfsnoodorganisatie vergt periodiek evaluatie, aanpassing en onderhoud. In deze stap 
wordt dit aangeven en bijhouden.  
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Bijlage 6: Preventiemedewerker 

 

Inleiding 
De Arbowet eist dat de werkgever goede arbeidsomstandigheden nastreeft. Dit moet beleidsmatig 
gebeuren. Het arbobeleid moet een integraal onderdeel zijn van het ondernemingsbeleid en dient 
systematisch te worden uitgevoerd, in nauwe samenwerking met het personeel of indien aanwezig, 
hun vertegenwoordiging (OR/PVT).  
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie dient als basis voor het arbobeleid en het arbozorgsysteem.  
De werkgever laat zich hierbij ondersteunen door zowel interne als externe Arbodeskundigen. 
Externe deskundigen zijn de veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en 
organisatiedeskundige en de bedrijfsarts. De interne Arbodeskundigheid wordt ingevuld door de 
Preventiemedewerker. De eisen omtrent de interne en externe deskundige ondersteuningen zijn 
aangegeven in artikel 13 en 14 van de Arbowet. 

 
De Preventiemedewerker 
Elk bedrijf in Nederland moet beschikken over een of meer Preventiemedewerkers (art. 13 
Arbowet). De Preventiemedewerker is een eigen deskundige werknemer die actief bezig is om de 
werkgever en werknemers te ondersteunen in de uitvoering van de arbozorg binnen de 
onderneming. Bij bedrijven met 25 of minder werknemers mag de werkgever zelf de functie van de 
Preventiemedewerker vervullen.  

 
Art. 13 van de Arbowet  
Art. 13 van de Arbowet gaat over de Preventiemedewerker. In juli 2017 zijn een aantal 
wetswijzigingen van toepassing geworden met extra nadruk op de betrokkenheid van het personeel 
of, indien aanwezig, hun vertegenwoordiging (OR/PVT) als het gaat om de keuze, taken en 
positionering van de Preventiemedewerker (instemmingsrecht). Indien er geen OR/PVT aanwezig 
is dan dienen de betrokken werknemers bij de procedure te worden geraadpleegd. 
Doel van de wetswijziging is: 
- Meer aandacht voor preventie 
- Versterking van de positie en onafhankelijkheid van de Preventiemedewerker 
- Verduidelijking van het takenpakket van de Preventiemedewerker  
- Meer zeggenschap van de OR/PV T of medewerkers m.b.t. de benoeming, rol en positionering 

van de Preventiemedewerker 
- Verduidelijking van de samenwerking tussen de Preventiemedewerker en externe 

arbodeskundigen 

 
Benoemingsprocedure 

De volgende bepalingen dienen te zijn vastgelegd bijvoorbeeld in een procedure (arbobeleid): 

- OR/PVT heeft instemmingsrecht m.b.t. taken, keuze van persoon en positie in de organisatie 
(o.a. waarborg van de onafhankelijkheid). 

- Als er geen medezeggenschap is georganiseerd dan moeten de belanghebbende werknemers zijn 
geraadpleegd. 

- Naast de werkgever mogen ook de medewerkers (of hun vertegenwoordiging) kandidaten 
benoemen voor de taak van Preventiemedewerker (van toepassing op bedrijven met meer dan 
25 werknemers). 

 
Keuze van de Preventiemedewerker en relatie tot de RI&E  

Vooral de arbeidsrisico’s en complexiteit van het bedrijf zullen bepalend zijn bij het vaststellen van: 

- Wie Preventiemedewerker wordt en zijn positie in de organisatie; 
- Hoeveel Preventiemedewerkers noodzakelijk zijn; 
- Wat het kennis- en vaardigheidsniveau van de Preventiemedewerker moet zijn. 
Bovengenoemde eisen moeten in de RI&E duidelijk zijn beoordeeld en aangegeven. De RI&E 
fungeert dus als referentie-/toetsingsbron. Dit houdt in dat tijdens elke actualisering van de RI&E 
het aandachtspunt “Preventiemedewerker” moet worden meegenomen.  
Tijdens de actualisering van de RI&E of bij audits zal steeds opnieuw het functioneren en de positie 
van de Preventiemedewerker en zijn kennisniveau aan de huidige situatie moeten worden getoetst. 
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De functie en taken van de Preventiemedewerker 
1. Functionele eisen 
Wettelijk gezien zijn werkgever en werknemers (OR/PVT) verantwoordelijk voor de 
arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk.  
De Preventiemedewerker kan nooit de taak/verantwoordelijkheid van de werkgever overnemen. 
Hij/zij heeft slechts een (niet onbelangrijke) adviserende, ondersteunende en coördinerende rol. 
Gezien deze rol dient de Preventiemedewerker toegang te hebben tot alle hiërarchische lagen 
binnen de organisatie. Het ligt daarom voor de hand de Preventiemedewerker als staffunctionaris 
binnen de organisatie te positioneren, bij voorkeur met de werkgever als direct-leidinggevende. Hoe 
dan ook, de Preventiemedewerker dient aan de werkgever en aan de 
werknemers(vertegenwoordiging) rechtstreeks te adviseren (zelfstandig en onpartijdig). Verder 
moet er een duidelijk verband zijn tussen de werkzaamheden van de Preventiemedewerker (op 
basis van kennis en vaardigheden) en wanneer de externe Arbodeskundige aanvullende 
ondersteuning biedt.  
 
2. Takenpakket 

De basistaken van de Preventiemedewerker zijn: 
 De werkgever en werknemers (of OR/PVT) adviseren aangaande Arbo 

vraagstukken; 
 Meewerken aan opstellen en uitvoeren van de RI&E; 
 Bewaking van de uitvoering van het Plan van Aanpak; 
 Beantwoorden van Arbo vragen van werknemers (spreekuur). 
 Voorlichting en onderricht organiseren (indicatie RI&E); 
 Registreren en onderzoeken van bedrijfsongevallen; 
 Onderzoek arbeidsgerelateerd verzuim (ook beroepsziekten); 
 Samenwerken met en adviseren van werknemers of hun vertegenwoordiging; 
 Jaarlijks overleg met externe Arbodeskundigen. 

 
Het is aan de werkgever, in overleg met de OR/PvT, om te bepalen tot welke niveau de taken door 
de Preventiemedewerker zullen worden ingevuld en of er nog andere Arbotaken bij komen. E.e.a. 
zal afhankelijk zijn van de grootte en complexiteit van de organisatie alsmede op indicatie van de 
RI&E. 
Afhankelijk van ontwikkelingen in het bedrijf kunnen de positie en taken van de 
Preventiemedewerker uitgroeien tot een fulltime functie. Zeker bij de wat grotere bedrijven. 
Mogelijk dat het wenselijk is de functie te verdelen over meerdere personen. 
Verder dient de Preventiemedewerker de beschikking te hebben over een goede computer met 
aansluiting op internet en goede (up to date) documentatie. Om de kennis en vaardigheden actueel 
te houden zal regelmatig bijscholing noodzakelijk zijn. 
 
Met betrekking tot onpartijdigheid en onafhankelijkheid dient de Preventiemedewerker 
rechtstreeks aan de werkgever en belanghebbende werknemers (of hun vertegenwoordiging) te 
rapporteren. De Preventiemedewerker heeft dezelfde rechtsbescherming als een OR-lid (art. 13). 
Verder moet in de functieomschrijving zijn vastgelegd: 

- Hoeveel tijd de Preventiemedewerker ter beschikking heeft om de taken uit te voeren; 
- Eisen m.b.t. kennis en vaardigheden op indicatie van de RI&E (opleidingsprofiel); 
- Beschikbare middelen (denk aan literatuur, toegang tot internet); 
- Hoe onpartijdigheid en onafhankelijkheid is geregeld; 
- Afspraken m.b.t. externe deskundige ondersteuning. 

 
3. Samenwerking met externe arbodeskundigen 
De Preventiemedewerker dient samenwerkingsafspraken te hebben met externe Arbodeskundigen 
voor deskundige ondersteuning, advisering en periodiek overleg.  
Overleg en ondersteuning dient tenminste 1 x per jaar plaats te vinden. Een goed moment is tijdens 
de wettelijk verplichte evaluatie van het Plan van Aanpak (1x per jaar). Dit is een geschikt moment 
om aandacht te vestigen op: 
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- De voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak en de effectiviteit van de 
verbetermaatregelen, 

- De actualiteit van de RI&E, 
- Wijzigingen in wet- en regelgeving, 
- Aandacht voor bedrijfsongevallen en arbeidsgerelateerd verzuim. 

 
Relatie tot externe deskundigen 
Het gekozen niveau en de inzetbaarheid van de Preventiemedewerker zullen bepalend zijn voor de 
mate van ondersteuning door externe arbodeskundigen. De bedoeling is dat dit “samenspel” 
contractueel wordt vastgelegd (art. 14a lid 6).  

 
Kennis en vaardigheden van de Preventiemedewerker 
Het mag duidelijk zijn dat de Preventiemedewerker over enige kennis en vaardigheden moet 
beschikken om de taken te kunnen uitvoeren. De wet spreekt immers over “deskundige 
werknemers” die de werkgever moeten bijstaan. Deels is deze kennis algemeen (Arbo- en 
verzuimwetgeving enz.) en deels zullen kennis en vaardigheden worden afgeleid uit de Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie. 
De kennis en vaardigheden van de Preventiemedewerker dient te zijn afgestemd op de risico's in 
het bedrijf waar hij/zij werkt en het door de werkgever vastgestelde niveau. Dit zal verder bepalend 
zijn voor de wijze waarop aanvullend externe deskundige ondersteuning afgesproken wordt. 
Tijdens de uitvoering van de RI&E (ook bij actualisering) zal dit telkens opnieuw moeten worden 
beoordeeld. 
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Sjabloon Functieomschrijving Preventiemedewerker 
Referentiekader 
Het bedrijf is vrij om het niveau van invulling van deze taken vast te stellen. Dit is vervolgens wel 
bepalend voor het aantal Preventiemedewerkers, de beschikbare tijd, kennis en vaardigheden en de 
mate van aanvullende ondersteuning door externe deskundigheid. Met deze overwegingen in 
gedachte kan het volgende sjabloon worden gehanteerd. 

 

SJABLOON  

1.  Positionering (geef bij elk punt aan hoe het in zijn werk gaat) 
1.a.  De Preventiemedewerker is in overleg met de werknemers (OR/PVT) gekozen. 

De Preventiemedewerker is: <naam> (mogen meer personen zijn). 
1.b.  De Preventiemedewerker rapporteert rechtstreeks aan de werkgever en de belanghebbende 

werknemers (OR/PVT). 
1.c.  Bij actualisering van de RI&E wordt het takenpakket van de Preventiemedewerker 

beoordeeld, evenals het kennis- en vaardighedenniveau. 
1.d.  Voor het uitvoeren van de taken heeft de Preventiemedewerker ….. uur per week ter 

beschikking. 
1.e.  De Preventiemedewerker voert zijn taken onafhankelijk en zelfstandig uit. 
1.f.  De Preventiemedewerker geniet rechtsbescherming conform art. 13 van de Arbowet. 

 

2.  Taken (geef bij elk punt aan hoe het binnen de organisatie uitgevoerd wordt) 

2.1.  De werkgever en werknemers (of OR/PVT) adviseren aangaande arbovraagstukken. 

2.2.  Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E. 

2.3.  Bewaking van de uitvoering van het Plan van Aanpak. 

2.4.  Beantwoorden van arbovragen van werknemers (spreekuur). 

2.5.  Voorlichting en onderricht organiseren (indicatie RI&E). 

2.6.  Toezicht op het uitvoeren van PAGO-adviezen (indicatie RI&E). 

2.7.  Registreren en onderzoeken van bedrijfsongevallen. 

2.8.  Onderzoek arbeidsgerelateerd verzuim (ook beroepsziekten). 

2.9.  Samenwerken met en adviseren van werknemers of hun vertegenwoordiging. 

 

3. Kennis en vaardigheden 

3.1.   De kennis en vaardigheden van de Preventiemedewerker zijn afgestemd op de risico's in 

het bedrijf zoals aangegeven in de RI&E. 

3.2.  Het kennis- en vaardighedenprofiel omvat: <geef aan wat er in de RI&E staat>. 

3.3.  Bijscholing wordt 1x per <geef frequentie aan> geregeld. 

3.4.   De Preventiemedewerker heeft beschikking over internet en is geabonneerd op de volgende 

tijdschriften <geef literatuurlijst aan>. 

 

4. Deskundige externe ondersteuning en overleg 
Er wordt 1x per jaar (mag meer zijn) overleg gepleegd met externe Arbodeskundigen tijdens de 
evaluatie van het Plan van Aanpak. Afhankelijk van het onderwerp kan dit telefonisch plaatsvinden, 
via e-mail of zal de deskundige op het bedrijf worden uitgenodigd. Tevens kan dan de RI&E op 
actualiteit worden beoordeeld en andere vraagstukken worden beantwoord. 
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Bijlage 7: Beleid Voorlichting en Onderricht 

 
Er wordt onderscheid gemaakt m.b.t. algemene voorlichting en onderricht en voorlichting en 
onderricht specifiek gericht op een specifiek onderwerp/risico en doelgroep. 
 
Het verzorgen van voorlichting en onderricht is een werkgevers verplichting (Arbowet art. 8). Dit 
moet met een afgesproken (instemming OR) periodiciteit plaatsvinden.  
De werknemer is verplicht deel te nemen aan voorlichting en onderricht. Het is aan te bevelen een 
schema op te stellen waarin de onderwerpen, periodiciteit en doelgroep zijn aangegeven. 

 
Algemene voorlichting 
Algemene voorlichting en onderricht is bedoeld voor alle personen werkzaam op het bedrijf, 
ongeacht functie en dienstverband. Denk bijvoorbeeld aan BHV-instructies en gedragsrichtlijnen, 
verzuimprocedures e.d. 
Algemene voorlichting dient altijd bij aanstelling plaats te vinden als onderdeel van een 
introductieprogramma. Over het algemeen kan verder worden volstaan met een verwijzing naar 
waar het onderwerp te vinden is (personeelshandboek, intranet e.d.). Bij wijzigingen dient wederom 
voorlichting te worden gegeven. 
 
 
Specifieke voorlichting en onderricht 
Specifieke voorlichting en onderricht is bedoeld voor aangewezen groepen medewerkers 
(doelgroep) en betreft specifieke informatie gericht op de risico’s waaraan deze groepen worden 
blootgesteld zoals beeldschermwerk, schadelijk geluid e.d. Dit dient te worden aangegeven in de 
RI&E.  
 
Risico gerelateerde voorlichting dient altijd direct bij aanstelling plaats te vinden in verband met de 
arbeidsrisico’s en zorgplicht. 
Risico gerelateerde voorlichting (indicatie RI&E) is gericht op het bewust maken van gevaren. 
Veelal is hieraan ook onderricht verbonden zoals agressietrainingen, BHV-ontruimingsoefening, 
werkvoorschriften en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Soms zijn hieraan 
vakbekwaamheids- en diploma-eisen verbonden. 
Risico- en doelgroep gericht voorlichting en onderricht dienen altijd mondeling te worden gegeven 
met schriftelijke ondersteuning volgens een vastgestelde periodiciteit.  
 
Vanuit het perspectief van de zorgplicht en aansprakelijkheidsrisico wordt aanbevolen een 
presentielijst te hanteren. Indien een medewerker niet aanwezig is (bijvoorbeeld verzuim, vakantie 
e.d.) dan dient op zeer korte termijn de voorlichting en onderricht herhaald te worden voor deze 
medewerker(s).  
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Bijlage 8: Beleid Vaccinatieprogramma 

 
Het beleid m.b.t. vaccinaties is gericht op 3 aspecten. 
1. preventie vaccineren 
2. post-trauma vaccinaties  
3. BHV-instructie 

 

Infectieziekten 

Tetanus 
Tetanus, ook wel kaakklem genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani, die 
algemeen in aarde en straatvuil voorkomt. 
De tetanusbacterie komt voor in aarde, straatvuil, afval, mest en dus ook in de mond, speeksel en 
ontlasting van dieren (denk aan honden, katten, varkens, graasdieren e.d.). De spore van de 
tetanusbacterie kan bij een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. 
Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden (trappen in een roestige spijker), ook bij beten door 
dieren kan men tetanus krijgen, omdat de tetanusbacterie het best groeit in een zuurstofarme 
omgeving. Ook open brandwonden en schaafwonden zijn berucht.  
Preventie  
Goede voorlichting over de risico’s en het gebruik van beschermingsmiddelen om verwondingen te 
voorkomen is van belang. De BHV’ers dienen te zijn geïnstrueerd in het behandelen van diepe 
verwondingen, schaaf- en brandwonden. Hierbij behoort kennis van het goed schoon maken van 
de wond en direct doorsturen van het slachtoffer voor medische behandeling. 
In geval van een open of diepe wond of een wond waarin vuil is gekomen, is mogelijk een injectie 
tegen tetanus nodig als de vorige inenting langer dan vijf jaar geleden was.  
Bij blootstelling aan besmettingsgevaar wordt zo spoedig mogelijk een injectie met 
tetanusimmunoglobulinen, dit zijn bepaalde afweereiwitten, gegeven om het door de bacterie 
aangemaakte vergif te neutraliseren voordat dit het zenuwstelsel bereikt.  

Tetanusprofylaxe 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een pre-expositieprofylaxe en een postexpositieprofylaxe:  
Pre-expositieprofylaxe.  
Dit programma betreft mensen die tot een risicogroep behoren, zoals jonge kinderen (o.a. door een 
Rijksinentingprogramma), militairen, straatwerkers (riool e.d.), automonteurs, agrariërs en 
mensen die met dieren werken, preventief te vaccineren zodat zij beschermd zijn als ze ooit een 
verwonding oplopen. Pre-expositieprofylaxe in de vorm van een volledige basisimmunisatie 
gevolgd door revaccinatie iedere 15 jaar geeft met (vrijwel) 100% zekerheid volledige bescherming 
tegen tetanus bij welke verwonding dan ook. De RI&E is een goed instrument om vast te stellen of 
een pre-expositieprofylaxe geïndiceerd is. Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek en 
het Arbobesluit verplicht kosteloos een vaccinatie tegen Tetanus aan te bieden (op indicatie van de 
RI&E) 
Postexpositieprofylaxe, 
Postexpositieprofylaxe, dus profylaxe op het moment dat er een verwonding is, is alleen nodig als 
de verwonde niet (volledig) beschermd is door pre-expositieprofylaxe of als dat niet zeker is. 
Postexpositieprofylaxe is lastiger dan pre-expositieprofylaxe en er is altijd tijdsdruk bij: deze 
profylaxe heeft alleen zin als ze snel (het liefst direct na het incident) wordt gegeven. 
Tetanusbacteriën kunnen zich op de meest onverdachte plaatsen ophouden. Iedere verwonding kan 
daarom een risico van tetanusbesmetting opleveren, zij het dat het risico meestal zeer gering is. Dit 
betekent dat in feite bij iedere verwonding, hoe klein ook, tetanusprofylaxe nodig is. Het is daarom 
van belang dat de BHV’ers weten wat de doen bij door vuil verontreinigde wonden. 
Iedereen ouder dan 24 jaar (maar ook jongere ongevaccineerden) zullen afhankelijk van de ernst 
van een verwonding een tetanuspostexpositieprofylaxe moeten krijgen, tenzij het slachtoffer zeker 
weet dat hij/zij de basisvaccinatie én minder dan 15 jaar geleden nog een revaccinatie heeft gehad. 
Des te langer de laatste vaccinatie geleden is, des te groter het risico dat bij ernstige en/of vervuilde 
verwondingen toch een tetanusinfectie optreedt. 
Een tetanusvaccinatie beschermt alleen tegen tetanus, niet tegen wondinfectie in het algemeen, 
zoals nog wel eens wordt gedacht. 
Tetanuspostexpositieprofylaxe bij mensen die ooit in hun leven de basisvaccinatie hebben gehad, 
bestaat uit één enkele revaccinatie. Postexpositieprofylaxe bij mensen die niet de (volledige) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Clostridium_tetani
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basisvaccinatie hebben gehad, dient te geschieden met de combinatie van Menselijk Antitetanus 
Immuunglobuline (MATIG) en vaccinatie.  

 

Hepatitis B ( humane bijtincidenten, prikaccidenten enz.) 
Hepatitis B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. De virus heeft 
een sterke voorkeur om zich te nestelen in levercellen. De levercelschade wordt overigens 
toegebracht door het afweersysteem, niet door het virus.  
Bij ongeveer 10% van de volwassenen die besmet zijn geraakt is het lichaam niet in staat de ziekte 
te bestrijden. Bij deze mensen blijft de virus permanent in de lever en het bloed zitten. Deze 
chronische dragers blijven hun leven lang besmettelijk voor anderen. Chronische hepatitis B kan 
leiden tot levercirrose en leverkanker.  
Het hepatitis B-virus wordt van mens op mens overgedragen door blootstelling aan geïnfecteerd 
bloed, sperma, vaginaal vocht of andere lichaamsvloeistoffen die bloed bevatten (bijv. speeksel). 
Enkele mogelijke vormen van transmissie agressieletsel zoals na een bijtincident, prikaccidenten 
door gecontamineerde naalden, 
Het virus kan ook buiten de mens enige tijd overleven. De mens is de enige gastheer van het virus. 
Het hepatitis B-virus kan niet van dier op mens worden overgedragen.  
In Nederland zijn de dragers die een besmettingsrisico vormen veelal van buitenlandse afkomst, 
omdat in hun land van herkomst veel meer hepatitis B voorkomt. 
Als er sprake is van een hoog blootstellingsrisico (veelvuldige blootstelling) zoals in beroepen waar 
men in contact kan komen met besmette lichaamsvloeistoffen bijvoorbeeld bij agressie 
(handhavers, medewerkers van gemeentes die met agressie te maken hebben en buitendienst 
medewerkers die zich kunnen prikken aan weggeworpen injectienaalden) dan is een 
hepatitisprofylaxe geïndiceerd. Anders kan een protocol, goede voorlichting en BHV-instructie 
(wondverzorging en doorverwijzen naar ziekenhuis) voldoende zijn. 
 
Profylaxe:  
Er bestaan vaccins tegen hepatitis B. Na vaccinatie ontstaat bij de grote meerderheid van de 
gevaccineerde antistoffen. Deze antistoffen beschermen tegen infectie met het hepatitis B-virus.  
Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek en het Arbobesluit verplicht kosteloos een 
vaccinatie tegen hepatitis B aan te bieden (op indicatie van de RI&E). De vaccinatie bestaat uit 3 
prikken. Men is dan beschermd voor tenminste 15 jaar en naar verwachting levenslang. 
Er is ook een combinatie vaccin hepatitis A en B beschikbaar (3 prikken). 

 

Hepatitis A 
Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus.  
Het virus komt voor in ontlasting, bloed en speeksel. Mensen raken besmet met het hepatitis A-
virus door contact met ontlasting (schoonmaak toiletten, rioolwerkzaamheden) en verontreinigd 
materiaal (deurknoppen, handenschudden), door het eten en drinken van voedsel of water dat 
verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat. Daarom is het belangrijk om de handen te 
wassen voor het eten, voor het klaarmaken van eten en na een bezoek aan het toilet. De kans op 
besmetting neemt toe naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn.  
Beroepsgroepen binnen de gemeente die een verhoogd risico lopen zijn beroepen die vooral met 
ontlasting in aanraking kunnen komen zoals, riool werk, plantsoen- en groenvoorziening, 
schoonmaakwerkzaamheden enz. 
Er is geen behandeling met medicijnen voor hepatitis A. 
 
Profylaxe: 
Het is mogelijk om te vaccineren tegen hepatitis A om de ziekte te voorkomen. Dat gebeurt vooral 
bij reizigers die vertrekken naar landen waar hepatitis A veel voorkomt en beroepsgroepen die een 
verhoogd risico lopen. Het is een effectief en veilig vaccin. 
Werkgevers zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek en het Arbobesluit verplicht kosteloos een 
vaccinatie tegen hepatitis A aan te bieden (op indicatie van de RI&E). De vaccinatie bestaat uit 2 
prikken. Men is dan beschermd voor tenminste 25 jaar. 
Er is ook een combinatie vaccin hepatitis A en B beschikbaar (3 prikken). 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leverontsteking
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatitis_B-virus&action=edit&redlink=1
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