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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-rie2020/Deel-3 

Datum:  

1 november 2021 

Onderwerp 
 

Deel 3: Afdeling Openbare Werken 
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. Deelrapportage 3 heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden bij Openbare Werken 
(inclusief Havenkantoor en Begraafplaats) en is opgesteld door onze arbeidshygiënist, de heer C. van 
Zwam MSc MSOH.  
 
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 
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 waaruit een Plan van Aanpak is opgesteld. 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 december 2019 is begonnen met de RI&E voor de gemeente Huizen 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 Handhaving en toezichthouders) 
Deel 3: Openbare werken (Gemeentewerf, Havenkantoor en Begraafplaats) 
 

Dit verslag 
Dit verslag is deel 3 van de geactualiseerde RI&E voor de gemeente Huizen en heeft betrekking op de 
afdeling Openbare werken (Gemeentewerf, Havenkantoor en Begraafplaats) 

 
Uitvoeringsverantwoordelijke 
Tijdens de actualisering van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie zijn de volgende personen betrokken: 
 
Gemeente Huizen 
Dhr. J. Stegman: Arbo-coördinator/Preventiemedewerker. 
Dhr. H. Brakkee: Coördinator buitendienst 
De beheerder van de begraafplaats 
De havenmeester 

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 in 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 februari 2020 met betrekking tot de 
arbeidsomstandigheden van Afdeling Openbare Werken. 
 
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. 
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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 de adviezen ter 

verbetering van de situatie. Onderdeel van dit tabel is het Plan van Aanpak.  
Bijlage 1:   Geeft de aandachtsgebieden weer die in deze RI&E zijn beoordeeld.  
Bijlage 2:   Hierin wordt de werkwijzen en methodiek behandeld 
Bijlage 3:  Schema voor arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).   
Bijlage 4:   Kennis en Vaardigheden BHV 
Bijlage 5:  Kennis en Vaardigheden van de Preventiemedewerker.  
Bijlage 6:  Schema voorlichting en onderricht. 

Kwaliteitsborging 
Deze deelrapportage van de actualisering van de RI&E van de gemeente Huizen, met betrekking tot de 
afdeling Openbare Werken, 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 een  bespreking op 2 maart 
2020 is de   juistheid en volledigheid beoordeeld. Vervolgens vond een Arbotechnische rondgang plaats 
op de volgende locaties: 
1. Gemeentewerf:  Ambachtsweg 13 te Huizen. 
2. Begraafplaats:  Naarderstraat 68 te Huizen. 
3. Havenkantoor:  Havenstraat 302 te Huizen. 
 
Na de locatiebezoeken zijn alle bevindingen worden verwerkt in deze deelrapportage waarna het Plan van 
Aanpak door de opdrachtgever is gecomplementeerd. 
 
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. Arbeidsomstandigheden bij Afdeling Openbare Werken. 
2. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia. 
3. Psychosociale arbeidsbelasting. 
4. Wetswijzigingen per 1 juli 2017/2018. 

 

Informeren en actualiseren 
Alle medewerkers werkzaam op de afdeling Openbare Werken van de gemeente Huizen moeten na 
afronding van de RI&E en het Plan van Aanpak worden geïnformeerd over de in de RI&E vermelde 
arbeidsrisico’s, waarbij de werkgever moet aangeven op welke wijze men inzage kan krijgen tot de RI&E 
van Afdeling Openbare Werken inclusief het Plan van Aanpak. 
 
Met deze actualisering is de start van de Arbomanagementcyclus voor de gemeente Huizen gerealiseerd. 
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.  
Een vast onderdeel van het Arbomanagement is periodieke (tenminste 1 x per jaar) overleg en 
ondersteuning door de professionele Arbodienstverlening. 
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Het Plan van Aanpak voor de afdeling Openbare Werken heeft een looptijd van 5 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 5 jaar 
dient de RI&E voor de afdeling Openbare Werken opnieuw te worden uitgevoerd. 
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2. Organisatiekenmerken 
 
Binnen afdeling Openbare Werken zijn een tweetal medewerkers van de team Civiele Werken werkzaam 
op de locatie van de gemeentehaven (aangevuld met een paar oproepkrachten) aan de Havenstraat 302 te 
Huizen. Bij de team Wijkbeheer en Service werken 36 medewerkers in de buitendienst, meest vanuit de 
locatie van de gemeentewerf aan de Ambachtsweg 13 te Huizen. Verder werken een paar medewerkers op 
de locatie van de Begraafplaats aan de Naarderstraat 68 te Huizen. 
 

Organisatie  Gemeente Huizen 

Locatieadres Afdeling Openbare Werken 
Gemeentewerf  
Ambachtsweg 13 A  
1271 AM Huizen 

Overige locaties Havenkantoor 
Havenstraat 302 
1271 GD Huizen 
Begraafplaats  
Naarderstraat 68 
1272 NL Huizen 

Openbare ruimten 

Wijkbeheer en Service en wegen 

Contactpersoon De heer Jos Stegman 

P&O 

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

Branche Gemeente 

Preventiemedewerker Jos Stegman 

Personeelsvertegenwoordiging OR 

Aantal medewerkers  Afdeling Openbare werken (inc. Werf, Haventoezicht en 
Begraafplaats):   57  
Afdelingshoofd: 1 
Team Geo-informatie: 6 
Team Civiele werken: 13 (incl. oproepkrachten haventoezicht) 
Team Wijkbeheer en Service: 37 

Bijzondere groepen  

(eigen medewerkers en derden) 

Derden 
- Inwoners en voorbijgangers 

Eigen medewerkers. 
- Ouderen (vergrijzing) 

Ziekteverzuimbegeleiding Maetis/Zorg van de Zaak 

Werktijden en -diensten Volgens CAO 

Gevaarlijke stoffen Werkplaats: (Bio)brandstoffen, olie 
Calamiteiten: divers, asbest herkenning, vervuild grond 
Schoonmaak: schoonmaakmiddelen/reinigingsmiddelen,  

Biologische agentia Wijkbeheer en Service, Begraafplaats: Tetanus, Hepatitis B 
(lijkwater), insectenbeten (Wesp, Bij, Teek) 
Openbare Ruimte:  Hepatitis B (Agressie, bijtincidenten) 
                       Kadavers (bacteriën en schimmels) 

Zonlicht/UV-straling Wijkbeheer en Service, Begraafplaats: 

Arbeidsmiddelen Grasmaaier, motorkettingzaag, motorheggenschaar, bladblazer, 
bosmaaier. 
Vervoermiddelen (vrachtauto, bestelbus, multikar) 
Veegmachine, EBI 
Handgereedschappen  
Laswerkplek 

Ambulant Ja (chauffeurs vervoermiddelen, veegmachine e.d.) 
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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  
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Gemeente Huizen 
Geactualiseerd Plan van aanpak  

Afdeling Openbare Werken 
          Gemeentewerf, Havenkantoor en Begraafplaats 

2020 

3.1. Arbozorg en verzuimbeheersing  

 

   Plan van Aanpak              Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdspla

n 

Af 

ja/nee 

1.  Methodiek RI&E 
Het Plan van Aanpak heeft een looptijd van 5 
jaar.  
Advies: 
Stel jaarlijks een Arbojaarplan op. 
Na 5 jaar de RI&E opnieuw uitvoeren 
 

R=3 

P=2 

Maken arbo- 
jaarplannen vanaf 
2022; 
Opnieuw uitvoeren 
organisatie-brede 
RI&E per 2026 

Arbo-

coördinator  

en preventie- 

medewerkers 

Start Q1 

2022  

Daarna 

jaarlijks 

 

2.  Voorlichting en onderricht (V&O) 
Medewerkers worden niet systematisch 
voorgelicht over de instructies en voorschriften 
voor veilig en gezond werken.  
Advies: 
In de bijlage is een V&O schema opgenomen 
waarin wordt aangegeven welke 
onderwerpen, voor V&O in aanmerking 
komen. Stel op basis hiervan een jaarschema 
op. 
Werknemers zijn verplicht aan het V&O deel te 
nemen.  
 

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. 
Vooruitlopend op een 
Arbozorgsysteem 
opstellen, toepassen en 
actueel houden van 
een V&O schema 

 

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

 

 

 

 

Start Q3 

2022 

Afronding 

Q2 2023 

Idem en 

door-

lopend 

 

3.  PAGO-beleid 
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig 
Onderzoek (PAGO) wordt niet op basis van de 
indicaties in deze RI&E structureel aangeboden. 
Advies: 
In de bijlage van deze RI&E is een PAGO-
schema opgenomen. 
Zorg dat het PAGO volgens schema wordt 
aangeboden. Zie verder het gemeentebeleid 
m.b.t. PAGO. 
 

R=3 

P=2 

Evalueren beleid in 
relatie met de 
uitkomsten RI&E en in 
overleg met OR en 
bedrijfsarts voorstellen 
van gewijzigde aanpak. 
(zie ook deelplan A en 
V beleid). 
 
   

Arbo- 
Coördinator en 
preventie-
medewerkers 
 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 

 

4.  Preventiemedewerker 
Onduidelijk is wie de Preventiemedewerker is 
voor openbare werken. 
Advies: 
Gezien de aard en omvang van de afdeling 
Openbare Werken is het aan te bevelen een 
Preventiemedewerker aan te wijzen voor deze 
afdeling. 
 
 
 
 
 

R=2 

P=2 

Beschrijven en laten 
vaststellen kennis en 
profiel 
preventiemedewerkers  
  
Voorstellen van het 
benoemen, rekening 
houdend met (kennis- 
en vaardigheden) 
profiel  van 3 
preventie-
medewerkers: 

Arbo-
coördinator 
 
 
 
Arbo-
coördinator 

Start en 
afronding 
najaar 
2021 
 
Start en 
afronding 
najaar 
2021 
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   Plan van Aanpak              Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdspla

n 

Af 

ja/nee 

 Preventiemedewerker 
gemeentehuis; 
Preventiemedewerker 
buitendienst; 
Preventiemedewerker 
psychosociale 
aspecten. 
 

5.  Preventiemedewerker 
Kennis en vaardigheden. 
Er is niet aangegeven aan welke 
deskundigheidseisen de preventiemedewerker 
moet voldoen. In deze deelrapportage is een 
kennis en vaardigheden profiel opgenomen in 
de bijlage. 
Advies 
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 (zie 
de bijlage).  
Zie toe dat de Preventiemedewerker over de 
gewenste kennis en vaardigheden beschikt. 
 

R=3 

P=2 

In de taakomschrijving 
van de 
preventiemedewerkers 
zullen de 
deskundigheidseisen 
worden benoemd. 

 
 
 
 
 
Scholing op kennis en 
vaardigheden m.b.t. de 
kerntaken worden 
meegenomen in de 
uitgevraagde opleiding 
van preventie-
medewerkers. 

Arb0-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 

Start en 

afronding 

2021 

 

 

 

 

 

Start Q1 

2022 

Afronding 

2022 

 

6.  Preventiemedewerker en deskundige  
Externe deskundige overleg en ondersteuning 
Er is geen afspraak m.b.t. structureel overleg en 
ondersteuning van de Preventiemedewerker 
van Openbare Werken door de externe 
Arbodeskundige conform de wetgeving per 1-7-
2017, 
Advies: 
Afspraken m.b.t. adviseren en ondersteunen 
van de Preventiemedewerker door de 
Arbodeskundige dient te zijn vastgelegd. Dit 
dienst tenminste 1 x per jaar plaats te vinden. 
Een goed moment is om dit te laten samen-
vallen met de evaluatie van het Plan van 
Aanpak en actualisering van de RI&E. 
 
 

R=3 

P=2 

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

 

Arbo-

coördinator en 

preventie-

medewerkers 

Start 2022 

en daarna 

jaarlijks 

 

7.  Evaluatie Plan van Aanpak 
Er is geen procedure om de uitvoering van het 
Plan van Aanpak van Openbare Werken jaarlijks 
te evalueren. 
Advies 
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 en 

preventie- 

medewerkers 

 
 
 
 

Start 2022 

en daarna 

jaarlijks 
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   Plan van Aanpak              Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 

Te nemen 

maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdspla

n 

Af 

ja/nee 

8.  Actualisering RI&E 
Er is geen afspraak m.b.t. het actueel houden van 
de RI&E van Openbare Werken. 
Advies 
Geadviseerd wordt de RI&E jaarlijks te 
screenen op actualiteit, on overleg met de 
externe Arbodeskundige. 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 
2026 
 

Arbo-

coördinator en 

preventie-

medewerkers 

Start 2022 

en daarna 

jaarlijks 

 

9.  Meerdere werkgevers 
Een groot aantal werkzaamheden worden 
uitbesteed. Er is onvoldoende afstemming 
tussen de organisatie en andere werkgevers die 
bij Openbare Werken actief zijn. 
Advies: 
Stem de werkzaamheden op elkaar af. Leg vast 
wie-voor-wat verantwoordelijk (en dus 
aansprakelijk) is bijvoorbeeld op basis van 
werkvergunningen. 
Voor risicovolle situaties geldt een 
informatieplicht. 
 

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 (zie ook 
deelplan A en V beleid) 

Arbo-

coördinator 

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
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3.2.  Arbeidsomstandigheden 

 

   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

BHV 

10.  BHV-plan  
Openbare Werken heeft geen (actueel) eigen 
BHV-plan. Er is geen aansluiting bij het concern 
BHV plan. 
Advies: 
Gemeentewerf en Begraafplaats  
Leg vast in een BHV-plan voor Openbare 
Werken op welke wijze de BHV is georganiseerd 
en de procedure voor de ontruiming 
(gemeentewerf). Leg vast hoe 
ontruimingsoefeningen worden voorbereid, 
uitgevoerd en geëvalueerd. Leg vast hoe en door 
wie het BHV-plan en ontruimingsplan wordt 
geëvalueerd en geactualiseerd. 
Bij buitenwerkzaamheden de medewerkers 
instrueren 112 te bellen. 
 

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 en met 
ontbreken van een eigen 
plan voor de 
Gemeentewerf en de 
begraafplaats. Op   
 

Coördinator 

BHV 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

11.  Ontruimingsoefening  
Er wordt geen jaarlijkse ontruimingsoefening 
georganiseerd. 
Advies 
Gemeentewerf en Begraafplaats 
Organiseer tenminste 1 x per jaar een 
ontruimingsoefening m.b.t. de werkplaatsen. 
Zorg voor een goede evaluatie van de oefening. 
 

R=2 

P=2 

Op locatieniveau het 
BHV en 
ontruimingsplan verder 
uitwerken en jaarlijks 
ontruimingsoefeningen 
organiseren.   
 

Coördinator 

BHV 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

12.  BHV  
In het BHV-plan wordt geen rekening gehouden 
met sub-coördinatoren per locatie. 
Advies 
Gemeentewerf en Begraafplaats  
Houd bij het opstellen van de BHV-plan 
rekening met het aanwijzen van sub-
coördinatoren per locatie. 
 

R=3 

P=2 

Bij het opstellen van de 
BHV-plan rekening 
houden met het 
aanwijzen van sub-
coördinatoren per 
locatie. 
 

Coördinator 

BHV 

Start Q1 
2022 

Afronding 

2022 

 

13.  Opleiding BHV’ers 
Tijdens de gesprekken is aangegeven dat er ten 
tijde van de RI&E geen BHV’ers zijn opgeleid. 
Het opleidingsprofiel BHV dient te worden 
geactualiseerd en worden afgestemd op het 
ongevallenprofiel uit de RI&E. 
Advies 
Zorg dat voldoende BHV’ers worden opgeleid. 
In de bijlage van deze 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=1 

 
 
 
 
 
 
Voldoende BHV’ers  op-
leiden, rekening 
houdend met het 
geadviseerde 
opleidingsprofiel. Dit 
profiel inbrengen bij de 
opleider van de in het 
profiel (v.w.b.  aangege-
ven lesstof in de lessen). 

 

 

 

 

Coördinator 

BHV 

 
 
 
 

Start Q2 

2022 

Afronding 

2022 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

14.  BHV en gevaarlijke stoffen 
Er zijn gevaarlijke stoffen in gebruik zoals 
brandstoffen en olie. 
Advies 
Zorg dat de BHV’ers van Openbare Werken 
voldoende zijn geïnstrueerd over ongevallen 
met gevaarlijke stoffen. Neem de aangegeven 
BHV-instructies in de VIB’s op in de herhalings-
lessen BHV. 

R=2 

P=1 

Zorgen dat de BHV’ers 
van OW (buitendienst) 
voldoende zijn 
geïnstrueerd over 
ongevallen met 
gevaarlijke stoffen. De 
aangegeven BHV-
instructies opnemen in 
de veiligheidsinforma-
tiebladen en in de 
herhalingslessen BHV. 

Coördinator 

BHV 
Start Q2 

2022 

Afronding 

2022 

 

15.  Blusmiddelen 
In de kantine van de gemeentewerf wordt 
gefrituurd. Er is geen vetblusser aanwezig. 
Advies 
Zorg dat een vetblusser wordt geplaatst in de 
buurt van waar gefrituurd wordt. 
Zorg dat de BHV’ers worden geïnstrueerd in het 
gebruik van de blusser. 

R=2 

P=1 

Plaatsen van een 
vetblusser in de buurt 
van waar gefrituurd 
wordt. 
Instruëren BHV’ers in 
het gebruik van de 
blusser. 

Coördinator 

BHV 

Start Q2 

2022 

Afronding 

2022 

 

Algemene voorzieningen  

16.  Sanitair 
Er is op het Havenkantoor, Begraafplaats 
(Aula)een invalidentoilet aanwezig. 
Het is niet duidelijk welke afspraken er zijn 
gemaakt omtrent het reageren op het alarm. 
Advies 
Leg vast door wie gereageerd op het alarm. De 
voorkeur gaat uit naar een BHV-procedure. 

R=2 
P=2 

Evaluëren afspraken 
over reageren op het 
alarm van het 
invalidentoiletten 
Vastleggen en 
meenemen in een 
schriftelijke BHV 
procedure 

Preventie-

medewerker 

 

Coördinator 

BHV 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

17.  Vluchtwegen 
Havenkantoor 
De Havenmeester kan te maken hebben met 
agressie door derden en er is sprake van een 
overvalrisico. Op het havenkantoor is geen 
vluchtmogelijkheid. 
Advies 
Zorg voor een nooduitgang/vluchtroute. 

R=2 
P=2 

Realiseren van een  
nooduitgang/ 
vluchtroute. 

Betreffende 

teamleider 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

18.  Aanrijdrisico (loop-en rijroutes) 
Gemeentewerf 
Op het terrein van de gemeentewerf is er sprake 
van loop- en rijverkeer. Loop-en rijpaden zijn 
niet gescheiden. 
Advies: 
Onderzoeken of een vrije rijrichting op de 
Gemeentewerf de veiligheid te goede komt en of 
dit te realiseren is.  
Bijvoorbeeld 

- Loop en rijpaden scheiden 
- Eenrichtingverkeer instellen 
- Spiegels en verkeersinstructies. 
- Akoestische signalen 

R=2 
P=1 

Onderzoeken of een vrije 
rijrichting op de 
Gemeentewerf de 
veiligheid te goede komt 
en of dit te realiseren is.  
 

Teamleider 

S&O 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 

 

19.  Bedrijfshygiëne 
Kantoor gemeentewerf 
Tijdens de rondgang werden loshangende kabels 
en snoeren geconstateerd onder de bureaus. 
Hierin kan stof (met schimmels en bacteriën) 
zich verzamelen. 
Advies: 
Snoeren/kabels in kabelgoten wegwerken. 

 Snoeren/kabels in 
kabelgoten wegwerken. 
 
 

Teamleider 

S&O 

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

Fysische belasting 

20.  Geluid 
Werkzaamheden/situaties met mogelijk een te 
hoog lawaainiveau (> 80 dB(A), zijn door de 
ArboUnie in 2018 in kaart gebracht. De dagdosis 
van blootstelling aan geluid bij de 
transportmiddelen, machines en apparatuur is 
gemeten (zie verslag Arbo Unie 2018). 
De adviezen moeten nog worden omgezet in 
implementatie binnen Wijkbeheer en Service. 
Advies: 
Wijkbeheer en Service, Gemeentewerf, 
Civiele Werken en Begraafplaats 

- Stel het gebruik van gehoorbescherming 
verplicht voor alle aangedreven arbeids-
middelen. Ook voor directe omstanders. 

- Bij langdurig gebruik verdienen 
otoplastieken de voorkeur i.v.m. draag-
comfort. 

- Betrokken medewerkers dienen periodiek te 
worden voorgelicht over schadelijk geluid en 
gebruik van gehoorbescherming. 

- Op basis van het Arbobesluit is de werk-
gever verplicht een PAGO aan te bieden. 
 

R=3 
P=2 

Implementeren adviezen 
ArboUnie 2018 binnen 
team S&O. 
 
 
Verplichten gebruik van 
gehoorbescherming (bij 
voorkeur 
orthoplastieken) voor 
alle aangedreven 
arbeidsmiddelen, ook 
voor directe omstanders. 
 
Betrokken medewerkers 
periodiek voorlichten 
over schadelijk geluid en 
gebruik van 
gehoorbescherming. 
Periodiek aanbieden van 
een PAGO. 

Teamleider 

S&O 

 

 

Teamleider 

S&O 

 

 

 

Teamleider 

S&O 

 

 

Arbo-

coördinator 

Start Q2 

2022 

Afronding 

2022 

Start Q2 

2022 

Afronding 

2022 

 

Start Q3 

2022 

Afronding 

2022 

Start Q1 

2022 

Daarna 

doorlopend 

 

21.  Zonlicht/UV-straling 
In 2018 is een onderzoek uitgevoerd door de 
Arbo Unie. De adviezen moeten nog worden 
omgezet in implementatie maatregelen. 
Tijdens laswerkzaamheden kan de lasser worden 
blootgesteld aan UV-straling. De inschakelduur 
is < 15% 
Advies: 
Wijkbeheer en Service, Civiele Werken en 
Begraafplaats 

- Pas de werktijden aan (tussen 12-15 uur 
niet in directe zonlicht werken). 

- Gebruik UV-werende kleding 
- Draag kleding met lange mouwen en 

pijpen 
- Draag een pet met flap in de nek en UV 

werende zonnebril 
- Pas de werkzaamheden aan en werk op 

schaduwrijke plekken. 
- Smeer de handen en gezicht regelmatig in 

met zonnecrème. 
- Zorg voor voldoende rustmomenten en 

drinken 
- Biedt een PAGO (huid) aan. 
- Geef voorlichting over de risico’s van 

blootstelling aan zonnelicht/UV-straling 
Laswerkzaamheden 

- Gebruik een verbeterde lashelm 
- Gebruik handschoenen met lange 

manchetten 
 
 

R=1 
P=1 

Implementeren adviezen 
ArboUnie 2018 binnen 
team S&O.  
Onderzoeken noodzaak 
en mogelijkheid 
aanpassing werktijden 
in combinatie met 
werken op schaduwrijke 
plaatsen; Laat UV-
werende kleding en 
kleding met lange 
mouwen en pijpen 
gebruiken, een pet met 
flap in de nek en UV 
werende zonnebril, laat 
regelmatig  zonnecrème 
gebruiken, laat voor 
voldoende rustmomen-
ten en drinken zorgen. 
 
Laten meenemen in een  
PAGO (huid) en dit 
periodiek aanbieden. 
 
Voorlichten over de 
risico’s van blootstelling 
aan zonnelicht/UV-
straling 
 
Aanschaffen/laten 
gebruiken van een 
verbeterde lashelm en  
handschoenen met lange 
manchetten 

Teamleider 

S&O en Arbo-

coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo-

coördinator 

 

Teamleider 

S&O 

 

 

Teamleider 

S&O 

Start Q1 

2022 

Afronding 

2022 en 

daarna 

doorlopend 
 
 
 
 

 
 
 
 

Start Q1 

2022 

Afronding 

2022 en 

daarna 

doorlopend 

 

Start Q1 

2022 

Afronding 

Q2 2022 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

22.  Trillingen 
Er wordt gewerkt met schokkend of stotend 
handgereedschap dat tot hand-arm trillingen 
leidt. 
Advies: 
Wijkbeheer en Service, Gemeentewerf, 
Civiele Werken en Begraafplaats 
Inventariseer de werkzaamheden op de werf en 
in de buitendienst waarbij hand-/armtrillingen 
optreden en bepaal de duur en intensiteit in 
relatie tot de actiewaarde. Laat zo nodig 
maatregelen nemen over aanpassing (vb. 
verkorting) van deze werkzaamheden. 

R=1 
P=1 

Implementeren adviezen 
ArboUnie 2018 
(trillingsonderzoek) 
binnen team S&O. 
 

Teamleider 

S&O 

Start Q1 

2022 

Afronding 

2022 

 

Fysieke belasting 

23.  Fysieke overbelasting  
Fysieke overbelasting komt voor bij diverse 
werkzaamheden. Het betreft met name kort 
cyclische bewegingen 
Advies: 
Wijkbeheer en Service, Gemeentewerf, 
Civiele Werken en Begraafplaats 
Nadere beoordeling aan de hand van een 
checklist CANS. Daarna mogelijk voorstel voor 
maatregelen te verbetering en/of taakroulatie.  
Bij fysieke overbelasting is de werkgever 
verplicht maatregelen te treffen, voorlichting te 
geven en PAGO aan te bieden. 

R=2 
P=3 
 

Beoordelen fysiek 
belastende 
werkzaamheden binnen 
team S&O aan de hand 
van een checklist CANS 
en zo nodig voorstel 
voor maatregelen te 
verbetering en/of 
taakroulatie. 
 
 
 
 
 
 

Teamleider 
S&O 

Start Q3 
2022 
Afronding 
2023 

 

Beeldschermwerk  

24.  Beeldschermwerk en RSI preventie 
Betreft de medewerkers van team Civiele 
Werken die op de locatie van het Havenkantoor 
werkzaam zijn. 
Er wordt geen structureel voorlichting gegeven 
over beeldschermwerk en RSI-preventie 
ER wordt niet structureel een PAGO aangeboden 
Advies 
Havenkantoor en kantoor Gemeentewerf 
M.b.t de inrichting van de werkplek wordt 
geadviseerd: 

- Zorg voor periodieke voorlichting over 
RSI-preventie met aandacht voor 
langdurig zitten, herstelmomenten, 
visuele belastingen, werkhouding en 
inzet hulmiddelen. 

- Biedt PAGO aan. Bij aanstelling en 
vervolgens periodiek herhalen 

R=2 
P=2 

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 
zal worden geëvalueerd 
op laptopgebruik en op 
periodieke 
voorlichting/instructie  
Voorlichten volgens 
voorlichtingsschema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbo-
coördinator 
en preventie-
medewerker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q3 
2022 
Afronding 
2023 

 

Gevaarlijke stoffen 
25. Calamiteiten met gevaarlijke stoffen 

Toezichthouders kunnen in contact komen met 
schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen. 
Er is een aanvullend onderzoek uitgevoerd door 
de Arbo Unie in 2018.  
Dit advies moet nog worden omgezet in 
implementatie binnen Openbare Werken. 

R=1 

P=1 

Implementeren adviezen 
ArboUnie 2018 
(onderzoek gevaarlijke 
stoffen) binnen afdeling 
OW (inclusief procedure 
LMRA na een 
calamiteit). 

Arbo-
coördinator + 
preventie-
medewerker 

Start Q1 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

Advies: 
Toezichthouders, wijkbeheer en service  
Maak bij elke calamiteit een LMRA (last minute 
risicoanalyse). Leg dit in een procedure vast.  

 

26. Productinformatiebladen  
De productinformatiebladen van de gevaarlijke 
stoffen zijn niet makkelijk voor handen. 
Advies: 
Werf, Magazijn en Begraafplaats 
Zorg ervoor dat de productinformatiebladen 
van alle gevaarlijke stoffen er zijn en makkelijk 
voor handen zijn. 
 
 
 

R=2 

P=2 

Productinformatie-
bladen van alle 
gevaarlijke stoffen 
inventariseren, 
verzamelen beschikbaar 
houden bij de 
werfbeheerder. 
 
 

Functionaris 
beheer werf 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 

 

27. Etikettering 
Niet alle gevaarlijke producten zijn op de juiste 
wijze geëtiketteerd met naam en eventueel 
bijbehorend gevarenetiket. 
Advies: 
Werf, Magazijn en Begraafplaats 
Zorg voor juiste etikettering van chemische 
producten (naam plus gevarenetiket). 
Gedurende de Arbo-audit dit controleren. 
 
 
 

R=2 

P=2 

Zorgen voor juiste 
etikettering van 
chemische producten 
(naam plus 
gevarenetiket). 
 
 

Functionaris 
beheer werf 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 

 

28. Register gevaarlijke stoffen 
Er is geen register gevaarlijke stoffen. 
Advies: 
Werf, Magazijn en Begraafplaats 
Er dient een register voor gevaarlijke stoffen te 
worden opgesteld voor alle stoffen die voor 
Openbare Werken worden gebruikt. Hiervoor 
kan de informatie in de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van belang 
zijn. Er moeten dus actuele VIB’s aanwezig zijn. 
In het register dienen de volgende gegevens te 
worden vermeld: 
- productnaam; 
- werkzame stof; 
- CAS-nummer; 
- omschrijving van de gevaren     
   (gevaarscategorie, H- zinnen); 
- plaatsen waar de stoffen worden gebruikt; 
- plaats en wijze van opslag. 
De gegevens moeten worden aangewend voor 
voorlichting en onderricht, BHV-instructies en 
gebruik van persoonlijke beschermings-
middelen. 
Zorg voor duidelijke werkinstructies. 
 
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 

Het register gevaarlijke 
stoffen zo nodig 
actualiseren, inclusief 
actuele VIB’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delen gegevens 
geactualiseerde register 
gevaarlijke stoffen met 
coördinator BHV, 
preventiemedewerker, 
Arbo-coördinator en 
teamleider. 
Aanpassen 
gebruiksinstructies PBM 
en werkinstructies; 
Aanpassen BHV 
instructies; 
Verwerken BHV 
instructies in VIB; 

Functionaris 
beheer werf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functionaris 
beheer werf 
 
 
 
 
 
Teamleider 
S&O 
 
Coördinator 
BHV 
Functionaris 
beheer werf 
 

Start Q1 
2022 
Afronding 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start Q4 
2022 
Afronding 
Q2 2023 
Daarna 
doorlopend 
 
Start Q4 
2022 
Afronding 
Q2 2023 
Start Q4 
2022 
Afronding 
Q2 2023 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

Verwerken BHV 
instructies in 
herhalingslessen BHV. 
 

Coördinator 
BHV 

Start Q4 
2022 
Afronding 
Q2 2023 

29. Blotstelling aan gevaarlijke stoffen 
M.b.t. de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, is 
de aard, mate en duur van de blootstelling door 
de ArboUnie in 2018 beoordeeld en zijn adviezen 
gegeven. De adviezen moeten nog worden 
omgezet in implementatie. 

Advies 
Werf/Werkplaats en magazijn: 

- Voer overtollige gevaarlijke olie en 
brandstoffen af. 

- Vuile werkkleding niet mee naar huis 
nemen om te wassen. 

- Geadviseerd wordt bedrijfskleding te 
verstrekken. Vervang verontreinigde 
bedrijfskleding dezelfde dag. 

- Accu oplaadplaatsen niet situeren in 
ruimtes waar bardgevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn. 

- Aandacht voor persoonlijke hygiëne 
Begraafplaats 

- Vuile werkkleding niet mee naar huis 
nemen om te wassen. 

- Aandacht voor persoonlijke hygiëne. 
 

R=2 

P=2 

Implementeren adviezen 
ArboUnie 2018 
(onderzoek gevaarlijke 
stoffen) binnen team 
S&O, rekening houdend 
met de adviezen onder 
punt 29. 
 

Teamleider 
S&O 

Start Q1 
2022 
Afronding  
2022 

 

30. Grafsteenreiniger 
Op de begraafplaats wordt Biomoss gebruikt om 
grafstenen schoon te spuiten met de 
hogedrukreiniger. Bij het vernevelen kan men de 
nevel inademen. 
Advies 
Probeer een lage druk te hanteren om 
nevelvorming tegen te gaan.  
Bij inademen van een fijne neven kan een P2 
wegwerpmasker worden gebruikt. Deze moet 
geschikt zijn voor nevels. Raadpleeg de 
levernacier. 

R=2

P=2 

 

Evalueren noodzaak en 
wijze van gebruik van 
Biomoss en indien 
gebruikt dit doen 
volgens advies punt 30   

Teamleider 
S&O 
 

Start Q1 
2022 
Afronding  
2022 

 

31. Laswerkzaamheden 
Voor laswerkzaamheden is niet door een 
deskundige beoordeeld of de afzuiging, ventilatie 
en persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen 
aan de wettelijke voorschriften. 

- Lastechniek: Autogeen;MIG/MAG 
- Materiaal: ongelegeerd staal 
- Afzuiging: bronafzuiging is aanwezig 
- Inschakelduur: < 15% 
- PBM:Laskleding en lashelm 

Advies 
Werf/Werkplaats: 
Geadviseerd wordt een verbeterde lashelm te 
gebruiken. 
 
 
 
 

R=2 

P=1 

Evalueren afzuiging, 
ventilatie en PMB op 
gebruik volgens 
wettelijke voorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
Ter beschikking stellen 
verbeterde lashelm. 

Teamleider 
S&O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teamleider 
S&O 

Start Q1 
2022 
Afronding  
Q3 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Start en 
afronding 
Q1 2022 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

Biologische agentia 

32. Prikaccidenten/Hepatitis B 
Er is niet bekend hoe moet worden gehandeld in 
geval van een prikaccident. 

Advies 
Wijkbeheer en Service, Civiele Werken 
Maak afspraken over de handelswijze in geval 
van een prikaccident. Maak de afspraken 
bekend bij de medewerkers. De BHV’ers dienen 
bijtincidenten in de (herhaling)lessen behandeld 
te krijgen. Stel ook een BHV-instructie op met 
aandacht voor tijdig doorverwijzen naar 
ziekenhuis (binnen 24 uur). Neem contact op 
met een deskundige, bijvoorbeeld van de GGD, 
als een medewerker zich prikt aan een naald. 
Een profylaxe is niet geïndiceerd. 
 

R=2

P=2 

In overleg met 
bedrijfsarts en 
management/ 
medewerkers opstellen 
van een handelwijze/ 
procedure m.b.t. 
handelen bij een 
prikaccident. 
 
Opstellen BHV-
instructie, incl. 
doorverwijzing naar 
ziekenhuis 

Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinator 
BHV 

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q4 2022 

 
 
 
 
Start Q4 
2022  
Afronding 
Q2 2023 

 
 

 

33. Bijt incidenten  
Er is een verhoogd risico van een hepatitis B 
infectie bij bijtincidenten (agressie door derden).  

Advies 
Wijkbeheer en Service, Civiele Werken 
Geef voorlichting over hoe te handelen na een 
bijtincident en hepatitis B risico. Neem dit op in 
het V&O schema. 
De BHV’ers dienen bijtincidenten in de 
(herhaling)lessen behandeld te krijgen. Stel ook 
een BHV-instructie op met aandacht voor tijdig 
doorverwijzen naar ziekenhuis (binnen 24 uur). 
Een profylaxe is niet geïndiceerd. 
 
 

R=2 

P=2 

In overleg met 
bedrijfsarts (laten) 
voorlichten over 
handelen na een 
bijtincident en hepatitis 
B en deze voorlichting 
opnemen in V&O 
schema. 
 
Opstellen BHV-
instructie, incl. 
doorverwijzing naar 
ziekenhuis 
 
 

Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinator 
BHV 
 

Start Q2 
2022 
Afronding  
Q2 2023 

 
 
 
 
 
Start Q4 
2022  
Afronding 
Q2 2023 

 

 

34. Tetanus 
Tijdens werkzaamheden in Wijkbeheer en 
Service en openbare werken is er een risico van 
een tetanus infectie (snij- en schaafwonden). 
Advies: 
Wijkbeheer en Service, Civiele Werken, 
Begraafplaats 
Geef voorlichting over hoe te handelen bij snij- 
en schaafwonden en tetanus risico. Neem dit op 
in het V&O schema. Gezien de aard van de 
werkzaamheden is een profylaxe is geïndiceerd.  
De BHV’ers dienen snij- en schaafwonden en de 
risico’s van tetanus in de (herhaling)lessen 
behandeld te krijgen. Stel ook een BHV-
instructie op met aandacht voor tijdig 
doorverwijzen naar ziekenhuis (binnen 24 uur). 
Geadviseerd wordt een tetanus profylaxe aan te 
bieden. 
 
 
 
 
 
 

R=2 

P=2 

Betreft team S&O 
In overleg met 
bedrijfsarts (laten) 
voorlichten over risico 
op tetanus en deze 
voorlichting opnemen in 
V&O schema. 
 
 
 
Opstellen BHV-
instructie, incl. 
doorverwijzing naar 
ziekenhuis 
 
In overleg met 
bedrijfsarts en in lijn 
met vaccinatiebeleid 
aanbieden tetanus 
profylaxe  

Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coördinator 
BHV 
 
 
 
Arbo-
coördinator 

Start Q2 
2022 
Afronding  
Q2 2023 

 
 
 
 
 
Start Q4 
2022  
Afronding 
Q2 2023 

 
Start Q3 
2022 
Afronding 
2022 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

35. Insecten 
Gedurende de zomermaanden is er een verhoogd 
risico op insectenbeten en -steken. Vooral 
wespen- en bijensteken evenals teken (ziekte van 
Lyme) verdienen aandacht. Tevens verdient het 
in aanraking te kunnen komen met de 
eikenprocessierups aandacht. 
Advies:  
Wijkbeheer en Service, Civiele Werken, 
Begraafplaats 
Geef voorlichting over de risico’s van 
insectenbeten. 
Handhaaf een werkinstructie m.b.t. de risico’s 
van teken (volledige huidbescherming en 
huidinspectie bij weken in struiken en bossen).  
Zorg dat de BHV’ers weten wat te doen bij een 
steek van een Wesp of een Bij.  
Plaat een tekenset in de verbandtrommel en 
instrueer de BHV’er hoe hiermee om te gaan. 
Vermijd huidcontact met de  eikenprocessierups. 
Instrueer de BHV’ers in hoe te handelen in 
genoemde gevallen. Neem dit op in de BHV- 
herhalingslessen. 

R=2 

P=2 

 
In overleg met bedrijfs-
arts (laten) voorlichten 
over risico’s op insecten-
beten, waaronder teken, 
en deze voorlichting op-
nemen in V&O schema. 
Handhaven werk-
instructie preventie 
tekenbeten. 
Controleren 
aanwezigheid tekenset 
in verbandtrommels. 
Evalueren 
werkinstructies bij 
eikenprocessierups, zo 
nodig aanpassen en 
handhaven. 
Opstellen BHV-
instructies en verwerken 
BHV instructies in 
herhalingslessen BHV. 

 
Arbo-
coördinator 
 
 
 
 
Teamleider 
S&O 
 
Preventie-
medewerker 
 
Teamleider 
S&O 
 
 
 
Coördinator 
BHV 

 
Start Q4 
2022  
Afronding 
Q2 2023 

 
Start Q4 
2022  
Afronding 
Q2 2023 
Start en 
afronding 
Q2 2022 
Start en 
afronding 
Q2 2022 

 
 
Start Q4 
2022  
Afronding 
Q2 2023 

 

 

36. Legionella 
Er zijn douches aanwezig.  
Er zijn 2 nood-oogspoeldouches in gebruik. 
Er is geen legionella beheersplan. 
Advies: 
Werf, Havenkantoor en Begraafplaats 
Zie toe dat de legionella analyse tijdig wordt 
uitgevoerd. Stel een procedure op m.b.t. wat te 
doen als uit een analyse een legionella besmet-
ting dreigt. Zorg dat de Preventiemedewerker 
de analyseresultaten tijdig ontvangt zodat 
hij/zij kan nagaan of de procedure in werking is 
gezet. 
Spoel de nood-oogdouches regelmatig door ter 
controle op werkingen en i.v.m. legionella 
preventie. Leg dit vast in een schema. 

R=2 

P=2 

Er is wel een legionella 
beheersplan 
 
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 

 
 
 
Adviseur 
accommoda-
tiebeheer 
 
 
 
 
 

 
 
 
Start Q1 
2022 
Afronding 
Q3 2022 en 
daarna 
doorlopend 

 
 
 

 

37. Kadavers 
Het komt voor dat men kadavers van aangereden 
wild e.d. moet verwijderen. Er is een verhoogd 
risico van inademen van schadelijke bacteriën. 
Advies 
Zorg voor goede huidbescherming (waterdichte 
handschoenen en gebruik een FFP-3 masker als 
adembescherming. 
Houd er rekening mee dat de FFP-3 niet kan 
worden gebruikt voor personen met een baard. 
 

R=2 

P=2 

Evalueren gebruik PBM 
en soort/type PBM bij 
verwijderen en afvoeren 
van kadavers en zo 
nodig vervangen voor de 
geadviseerde PBM 

Teamleider 
S&O 

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 

 

Arbeidsveiligheid 
38. Machine veiligheid 

Ten aanzien van het werken met een of meerdere 
machines zijn geen schriftelijke instructies 
opgesteld hoe veilig en goed te werken. 
Advies  
Werf/Werkplaats 

R=1 
P=1 

Opstellen van 
veiligheidsinstructies 
voor het werken met 
machines, waarvoor 
deze nog niet 
beschikbaar zijn. 

Teamleider 
S&O 

Start Q1 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
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   Plan van Aanpak    Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Uitvoering 

door 

 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

Stel voor het werken met machines, waarvoor 
deze nog niet beschikbaar zijn, veiligheids-
instructies op. 

39. Machine veiligheid 
Er zijn geen werk-/veiligheidsinstructies 
beschikbaar voor risicovolle werkzaamheden en 
/of er wordt niet toegezien op de naleving ervan. 
Advies  
Wijkbeheer en Service, Begraafplaats 
Draag ten aanzien van te verrichten risicovolle 
werkzaamheden zorg voor de beschikbaarheid 
van werk- / veiligheidsinstructies en zie toe op 
de naleving ervan. Het gaat hierbij om: 
■werken met een kettingzaag; 
■werken met een motormaaier 
■werken met een bosmaaier; 
■werken met een elektrische heggenschaar 

R=1 
P=1 

Waar nog niet 
beschikbaar opstellen 
van werk/ 
veiligheidsinstructies 
voor het werken met 
kettingzagen, 
motormaaiers, 
bosmaaiers en 
elektrische 
heggenscharen en 
borgen toezicht op 
naleving ervan. 

Teamleider 
S&O 

Start Q1 
2022 
Afronding 
Q3 2022 

 

40. Machine veiligheid 
Op de kolomboor ontbreek de afscherming van 
de boorkop. 
Advies  
Werf/Werkplaats 
Zorg dat de afscherming wordt aangebracht. 
De kolomboor mag niet worden gebruikt zolang 
de afscherming ontbreekt. 

R=2 
P=1 

Laten aanbrengen 
afscherming.  
Er op toezien dat de 
kolomboor niet wordt 
gebruikt zolang de 
afscherming ontbreekt. 

Teamleider 
S&O 
 

Start en 
afronding 
Q1 2022 

 

41.. Besloten ruimten 
Er is geen procedure ‘besloten ruimten’ en 
werken in putten en sleuven aanwezig.  
Advies 
Openbare werken en begraafplaats  
Ga na welke besloten ruimten aanwezig zijn en 
welke voorzieningen nog getroffen moeten 
worden. Stel een procedure op en geef aan wie 
onder welke voorwaarden de ruimten mag 
betreden. 
Als het werk is uitbesteed hanteer een 
werkvergunning. 

R=2 
P=1 

Inventariseren welke  
besloten ruimten er 
aanwezig zijn en welke 
voorzieningen nog 
getroffen moeten 
worden.  
Opstellen procedure en 
aangeven wie onder 
welke voorwaarden de 
ruimten mag betreden. 
Bij uitbesteding werk 
hanteren van een 
werkvergunning. 

Preventie-
medewerker 
 
 
 
 
Preventie-
medewerker 
 
 
Teamleider 
S&O 

Start Q2 
2022 
Afronden 
Q3 2022 
 
 
Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 

 

42. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Er is een duidelijk beleid m.b.t. de inzet van 
PBM’en op werkzaamheid niveau. 
Advies: 
Leg het volgende vast in een werkvoorschrift. 

 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). 

R=3 
P=2 

Schriftelijke 
werkvoorschriften 
maken en (laten) 
toepassen t.a.v.: 
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. 

Teamleider 
S&O en 
preventie-
medewerker 

Start Q3 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
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3.3. Psychosociale arbeidsbelasting 

 

   Plan van Aanpak      Afdeling Openbare Werken 

Nr. 
Aandachtspunt 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel 

Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

Werkdruk, functie-inhoud en grensoverschrijdend gedrag 

43. 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.  
Informatie over de procedures wordt onvol-
doende gecommuniceerd. 
Advies: 
Geef voorlichting over het protocol 
ongewenst gedrag. Dit dient direct na 
aanstelling plaats te vinden en vervolgens 
volgens een vastgesteld periodiciteit. Geef 
tijdens de voorlichting aan wat de 
procedures zijn, wie als vertrouwenspersoon 
fungeert en wie toezicht houdt en als 
aanspreekpunt fungeert. 

R=3 
P=2 

T.a.v. agressie: een 
nieuw organisatiebreed 
agressieprotocol met 
daarbij ook norm-
stellingen per team 
implementeren, daar-
naast implementeren 
van het GIR.  
Na implementatie 
opnieuw voorlichten 
over agressieprotocol en 
breder  ongewenst/ 
grensoverschrijdend 
gedrag, en dit ook bij 
indiensttreding doen. 
 
 
 

 

Arbo-
coördinator en 
preventie-
medewerker  
 
 
 
 
Arbo-
coördinator en 
preventie-
medewerker en 
beleidsadviseur 
P&O 

Start 2021 
Afronding 
Q2 2022 
 

 
 
 
Start 2022 
Daarna 
doorlopend 
 

 

44. Alcohol en drugs misbruik 
Er is beleid m.b.t. misbruik van alcohol en 
drugs tijdens het werk. Informatie over de 
procedures wordt onvoldoende 
gecommuniceerd. 
Advies: 
Geef voorlichting over het protocol m.b.t. 
misbruik van alcohol en drugs tijdens het 
werk. Dit dient direct na aanstelling plaats te 
vinden en vervolgens volgens een vastgesteld 
periodiciteit. Geef tijdens de voorlichting aan 
wat de procedures zijn, wie als 
vertrouwenspersoon fungeert en wie toezicht 
houdt en als aanspreekpunt fungeert. 

R=3 

P=2 

Evalueren beleid m.b.t. 
misbruik van alcohol en 
drugs tijdens het werk. 
Na evaluatie en mogelijk 
aanpassing van het 
beleid opnieuw 
voorlichten, en dit ook 
bij indiensttreding doen. 
 
 

Arbo-
coördinator 
 
 

Start Q3 
2023 
Afronding 
Q2 2024 en 
daarna 
doorlopend 

 

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 (bijvoorbeeld de kettingzaag).  
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. 
 

R=2 

P=2 

In overleg met de 
bedrijfsarts opstellen 
van een 
medicijnprotocol m.b.t. 
medicijnen die het 
bewustzijn en/of de 
rijvaardigheid kunnen 
beïnvloeden, waarbij 
tevens wordt 
meegenomen dat de 
betrokken medewerker 
dit moet melden aan zijn 
leidinggevende. 
Vooorlichten van alle 
betrokkenenen over de 
meldplicht 

Arbo-
coördinator en 
preventiemede
werker 

Start Q3 
2022 
Afronding 
Q1 2023 
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   Plan van Aanpak      Afdeling Openbare Werken 
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Advies 

R 

P 
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Uitvoering 

door 

 

Tijdsplan 
Af 

ja/nee 

46 Agressie door derden 
Er kunnen zich bij het uitvoeren van de 
dagelijkse werkprocessen risicomomenten 
situaties voordoen met een verhoogd risico op 
agressie en geweld. Er is een onderzoek 
uitgevoerd door de Arbo Unie. De adviezen 
zijn nog niet geïmplementeerd. 
Advies: 
In de rapportage van de Arbo Unie wordt het 
volgende geadviseerd. 
- Hanteer voor medewerkers van de buiten-

dienst, die buiten kantooruren werken, het 
beleid “Omgaan met agressie en geweld” 

- Implementeer een alarmprocedure voor 
alle buitendienstmedewerkers die buiten 
kantoorurenwerken (zie conceptprocedure 
in de rapportage van de Arbo Unie) 

- Blijvend letsel en ziekenhuis opname als 
gevolg van geweld wordt beschouwd als 
een bedrijfsongeval en dient te worden 
gemeld aan de inspectie-SZW. 

R=1 

P=1 

Een nieuw 
organisatiebreed 
agressieprotocol met 
daarbij ook normstel-
lingen per team imple-
menteren, daarnaast 
implementeren van het 
GIR. Het doen van 
melding van een 
bedrijfsongeval aan o.m. 
de inspectie-SZW bij 
blijvend letsel en 
ziekenhuis opname als 
gevolg van geweld is al 
staand beleid. 

Arbo-
coördinator en 
preventiemede
werker 

Start Q4 
2021 
Afronding 
Q2 2022 

 

 

47. Agressie door derden 
Op het havenkantoor is men vaak alleen 
aanwezig. Men kan worden geconfronteerd 
met agressie door derden en er is sprake van 
een overvalrisico (geld is aanwezig). 
Advies: 
Ga na welke mogelijkheden er zijn om de 
risico’s te beperken. Denk bijvoorbeeld aan: 

- Aansluiting op het alarmsysteem 
zoals bij het Gemeentehuis. 

- Cameratoezicht. 
- Geen contant geld meer innen. 
- Vrije toegankelijkheid beperken. 

 

R=2 

P=2 

Evalueren genomen 
maatregelen ter 
preventie agressie en 
geweld (incl. ongevals-
risico) op het haven-
kantoor.  
(Aanvullende) maart-
regelen nemen en 
implementeren op de 
risico’s te beperken; 
Haventoezicht 
meenemen inde 
normstelling per team 
bij de implementatie van 
een nieuw 
agressieprotocol 

Arb0-
coördinator 
 
 
 
 
Betreffende 
teamleider 
 
 
Arbo-
coördinator 

Start Q1 
2022 
Afronding 
Q2 2022 
 
 
Start Q2 
2022 
Afronding 
2022 
Start Q1 
2022 
Afronding 
Q2 2022 

 

48. Agressie door derden 
Er werken meer organisaties samen met 
Openbare Werken. 
Advies: 
Afspraken maken met de Tomin en anderen 
over de afstemming van preventie en 
beheersing van agressie en geweld op zowel 
de locatie van de werf als tijdens 
werkzaamheden in de buitendienst. Doet dit 
in overleg met de coördinator agressie en 
geweld. 

R=2 

P=2 

Afspraken maken met de 
Tomin en andere derden 
over de afstemming van 
preventie en beheersing 
van agressie en geweld 
op zowel de locatie van 
de werf als tijdens 
werkzaamheden in de 
buitendienst.  

Teamleider 
S&O, Arbo-
coördinator en 
preventie-
medewerker 

Start Q2 
2022 
Afronding 
Q3 2022 
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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 3: Geactualiseerde RI&E en Plan van Aanpak van Afdeling Openbare Werken omvat de 
resultaten van een viertal informatiebronnen namelijk; 
1. Een bedrijfsoriëntatie 
Middels een verkenning zijn de aard en omvang van de werkzaamheden van Openbare Werken in kaart 
gebracht evenals de personeelsomvang en de organisatiestructuur.  
 
2. Informatie vanuit managementperspectief 
Gebruik is gemaakt van de volgende bronnen. 

- Plannen van Aanpak van de voorgaande RI&E van het A&O-fonds,  
- Rapportage gevaarlijke stoffen (Arbo Unie 2018) 
- Rapportage geluidsmetingen (Arbo Unie 2018) 
- Rapportage agressie en geweld (Arbo Unie 2018) 
- 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 J. 
Stegman de status van de geactualiseerde Plan van Aanpak voor Openbare Werken besproken evenals 
gewijzigde wet- en regelgeving. 
 
3. Informatie verkregen tijdens de arbotechnische rondgang 
Tijdens de Arbotechnische rondgang zijn de volgende locaties bezocht: 
1. Gemeentewerf:  Ambachtsweg 13 te Huizen. 
2. Begraafplaats:  Naarderstraat 68 te Huizen. 
3. Havenkantoor:  Havenstraat 302 te Huizen. 
Samen met de heer J. Stegman is de heer van Zwam geïnformeerd over de zogenaamde “harde/ tastbare” 
arbeidsomstandigheden op de locatie.  
 
4. Stand van de wetenschap en professionele dienstverlening  
Het vierde perspectief is die van de Arbo-professional.  
Op basis van de resultaten van het voorgaande abstractieniveaus 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 definitief 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 bij de afdeling Openbare Werken werkzaam zijn en 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. 
 
 

http://www.rie.nl/
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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. 
 
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. 
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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: PAGO-indicatoren Afdeling Openbare Werken 
 
In Art. 18 van de Arbowet wordt aangegeven dat de werkgever verplicht is arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek aan te bieden. Omdat gezondheidsschade vaak pas na jaren van blootstelling zich kan 
manifesteren dient het onderzoek periodiek te worden aangeboden. Hierdoor is de term PAGO (periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek) ontstaan. PAGO is geen health check. Het is een 
arbeidsrisicogerelateerde keuring. Dit houdt in dat alleen schade door de betreffende blootstelling wordt 
onderzocht. De PAGO-indicatie blijft altijd als aandachtspunt staan omdat de uitvoeringsdatum 
verschuift conform de aangegeven periodiciteit. De PAGO-indicatie vervalt als er geen sprake meer is van 
blootstelling. 
In dit verslag zijn de PAGO-adviezen uit de deel-RI&E voor Openbare Werken gegroepeerd in deze bijlage 
in de vorm van een PAGO-plan. In het plan wordt aangegeven de PAGO-indicatie, de doelgroep, de 
frequentie en waarop het onderzoek zich moet richten.  
 
PAGO-beleid 
De gemeente Huizen beschikt over een PAGO-beleid.  
Het beleid geeft invulling aan het volgende; 

- Hoe en wanneer het PAGO wordt aangeboden,  
- De inhoud van het onderzoek,  
- Waar het onderzoek zal plaatsvinden, 
- De wijze waarop de resultaten van de onderzoeken als verbetermaatregel in het arbobeheersplan 

verwerkt worden. 
De werkgever is verplicht een PAGO aan zijn personeel aan te bieden. Dit moet periodiek gebeuren. 
Het Arbobesluit geeft aan dat PAGO altijd dient te worden aangeboden direct bij aanvang van de 
betreffende functie (bijvoorbeeld bij aanstelling of na wisseling van functie), ongeacht de leeftijd van de 
betrokken medewerker. De werknemers zijn niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken en mogen 
dus het aanbod (zonder opgaaf van reden) naast zich neer leggen. Het is daarom van belang om middels 
goede voorlichting de medewerkers te informeren zodat zij de juiste keuze kunnen maken. 
 
Uw PAGO-advies 
Uit de Risico-Inventarisatie van Afdeling Openbare Werken vormen de volgende blootstellingrisico’s een 
indicatie voor een PAGO. In overleg met de bedrijfsarts dienen afspraken te worden gemaakt m.b.t. het 
PAGO -plan. Het PAGO-plan is een onderdeel van uw PAGO-beleid. 
PAGO-plan Afdeling Openbare Werken 

Indicatie Doelgroep 
Frequentie 

Inhoud van het onderzoek 

Fysieke belasting Wijkbeheer en Service, 
Civiele Werken, 
Begraafplaats 

1x per 4 jaar 
 

Vragenlijst bewegingsapparaat 
Lichamelijk onderzoek 

Schadelijk geluid Wijkbeheer en Service, 
Civiele Werken, 
Begraafplaats 

1 x per 4 jaar Vragenlijst gehoor en evenwicht 
Biometrie 

- audiometrie 
Schadelijk hand-
arm trillingen 

Wijkbeheer en Service, 
Civiele Werken, 
Begraafplaats 

1 x per 4 jaar Vragenlijst bewegingsapparaat 
- Witte-vinger syndroom 
- Gewrichtsklachten hand-

arm  
Gevaarlijke stoffen Wijkbeheer en Service, 

Civiele Werken, 
Begraafplaats 

1x per 4 jaar 
 

Vragenlijst algemene gezondheid 
Lichamelijk onderzoek 

- Ademhaling (longfunctie) 
- Huid 

Lassen/lasrook Lassers 1 x per 4 jaar Vragenlijst ademhaling en ogen 
Biometrie 

- Longfunctie 
- Huidinspectie (UV-straling) 

Zonlicht/UV-
straling 

Wijkbeheer en Service, 
Begraafplaats 

1 x per 4 jaar Vragenlijst huid 
Lichamelijk onderzoek 

- Huidinspectie (UV-straling) 
Beeldscherm 
en RSI 

Medewerkers team 
Ontwikkeling 

1x per 4 jaar 
> 45 jaar 1x per 2 
jaar 

Vragenlijst oog en RSI-klachten 
Visus op verte, lezen en 65 cm 
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Bijlage 4: Opleidingsprofiel Bedrijfshulpverlening 

 
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 inhoud van de opleiding voor bedrijfshulpverlening dient te zijn afgestemd op de te verwachten 
ongevals- en letselrisico’s op de locatie van Openbare Werken. 
In onderstaand schema is dit n.a.v. de RI&E van Openbare Werken nader uitgewerkt. Geadviseerd wordt 
een kopie van deze bijlage voor te leggen aan uw BHV-docent. Deze dient de aangegeven letselrisico’s te 
integreren in zijn lessen. Zo voldoet de inhoud van de BHV-opleiding aan de Risico-Inventarisatie 
(wettelijke eis per 01-01-2007). 
 
BHV-PROFIEL 

Blootstelling/Risico Letsel/Schade Doelgroep 
EHBO 
Levensreddende handelingen 
 
 
 
Ongevallen en calamiteiten met 
chemische stoffen (zie VIB) 
 
 
 
Snij/schaafwonden 
 
 
 
Agressie 
 
 
 
Insectenbeten (Bij/Wesp/Teek) 
 
 
 
 
UV-straling,  
 
 
 
 
Brandwonden 

 
Bewusteloosheid, 
ademstilstand, 
circulatiestilstand 
 
Letselschade  
(chemische brandwonden, 
ademnood) 
 
 
Bloedingen/tetanus 
 
 
 
Bijtwonden/hepatitis B 
Letsel door fysiek geweld 
 
 
Bijt/steekwond, allergie,  
Anafylactische shock 
Tekenbeet (ziekte van Lyme) 
Eikenprocessierups 
 
Huidverbranding, “heat stress” 
Lasogen 
 
 
 
Lassen 

 
Bewoners, omstanders, 
voorbijgangers 
 
 
Medewerkers Wijkbeheer en 
Service, Civiele Werken en 
Begraafplaats 
 
 
Medewerkers Wijkbeheer en 
Service, Civiele Werken en 
Begraafplaats 
 
Medewerkers Wijkbeheer en 
Service, Civiele Werken en 
Begraafplaats 
 
Medewerkers Wijkbeheer en 
Service, Civiele Werken en 
Begraafplaats 
 
 
Lasser 
Medewerkers Wijkbeheer en 
Service, Civiele Werken en 
Begraafplaats 
 
Lasser 
 

 
Brand 
Kortsluiting/Brandbare stoffen 

 
Brandschade 
Rook, ademhalingsproblemen 

 
Werf, magazijn 

 
Evacuatie 
Open vuur/rook 
 

 
Brandwonden, 
Ademhalingsstoornissen 

 
Medewerkers Wijkbeheer en 
Service, Civiele Werken en 
Begraafplaats 
 

Overigen: Naast bovenstaande RI&E-gerelateerde opleidingseisen kan de werkgever aanvullende BHV-
wensen aan de opleiding toevoegen zoals het gebruik van een AED e.d.  
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Bijlage 5: Kennis en Vaardigheden Preventiemedewerker 
 
De Arbowet (art.13.) eist dat de Preventiemedewerker over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. 
Het betreft algemene kennis over de Arbowet en het voldoen aan de zorgplicht en specifieke kennis over 
risico-gerelateerde onderwerpen. M.b.t. de laatste is de RI&E leidend. 
 
Naar aanleiding van de RI&E voor Afdeling Openbare Werken is onderstaand overzicht opgesteld waarin 
wordt aangegeven welke kennis en/of vaardigheden voor de Preventiemedewerker geïndiceerd zijn. 
 
Onderwerp    Basiskennis  Vaardigheid/training 
Coördinatietaken 

Arbozorg     ja   nee 
Methodiek RI&E    ja   ja 
Organisatie van de BHV   ja   nee 

 
Blootstelling 
 Gevaarlijke stoffen    ja   nee 
 Biologische agentia    ja   nee 
 Geluid en trillingen    ja   nee 
 Fysieke belasting    ja   nee 
 Beeldschermwerk    ja   nee 
 Veilig werken     ja   nee 
 Machineveiligheid (CE)    ja   nee 
 UV-straling     ja   nee 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen  ja   nee 
 Psychosociaal (agressie)   ja   nee 
 
Geadviseerd wordt een kopie van deze bijlage voor te leggen aan BGD-Noord West. Op basis hiervan 
kunnen opleidingsafspraken worden gemaakt. 
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Bijlage 6: Schema Voorlichting en Onderricht 
 
Uit de Risico-Inventarisatie voor Afdeling Openbare Werken komen diverse onderwerpen in aanmerking 
voor periodieke voorlichting en onderricht. Deze zijn weergegeven in het volgende schema. Het betreft 
alleen de risico-gerelateerde onderwerpen. 
 

onderwerp doelgroep aanbevolen periodiciteit 

Ongewenst gedrag derden Alle buitendienst 
medewerkers  

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Medicijn protocol Alle buitendienst 
medewerkers en 
chauffeurs voertuigen 
 

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

BHV “wat te doen bij brand en ongeval?” Alle medewerkers Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

BHV ontruiming Alle medewerkers Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Fysieke belasting Alle buitendienst 
medewerkers 

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Beeldschermwerk Alle medewerkers die 
langer dan 2 uur per 
dag beeldschermwerk 
verrichten 

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Gebruik, onderhoud en vervanging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

Alle buitendienst 
medewerkers  

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Schadelijk geluid en trillingen Alle buitendienst 
medewerkers. 

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Gevaarlijke stoffen 
- Werken met gevaarlijke stoffen 
- Herkennen (storingen en 

calamiteiten) 
- Asbestherkenning 

Alle buitendienst 
medewerkers. 
Toezichthouders 

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Biologische agentia 
- Insecten (West, Bij en Teek) 
- Tetanus 
- Hepatitis B 

Alle buitendienst 
medewerkers 

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

UV-straling 
- Zonlicht 
- laswerkzaamheden 

Alle buitendienst 
medewerkers 
Lasser 

Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

Veilig werken  
- werkvoorschriften 
- machineveiligheid 

Alle medewerkers  Eenmalig, bij aanstelling en 
vervolgens 1x per 2 jaar 

 


