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1 Aanleiding en doelstelling opdracht 

1.1 Aanleiding en context 

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in het kader van het Ondernemingsplan 2015 

(OP2015) een omvangrijk reorganisatieproces doorlopen, als gevolg waarvan de 

organisatie en de werkprocessen zijn gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen gehad 

voor de inrichting en organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV). Dit vormde 

in 2015 aanleiding om de BHV binnen RWS uniform in te richten conform de 

rijksbrede uitgangspunten voor BHV. Dit heeft geresulteerd in de ‘Uitvoerings-

nota Bedrijfshulpverlening RWS’ van 15 juli 2015. In deze nota wordt de 

organisatie van de BHV beschreven en het zogeheten Partneroverleg 

aangewezen als het regionale overlegorgaan voor BHV-aangelegenheden. Verder 

is in deze nota onder meer opgenomen dat de aangegeven uitgangspunten na 

één jaar zullen worden geëvalueerd. Deze audit geeft uitvoering aan deze 

evaluatie. 

De context van deze evaluatie is als volgt: 

De bedrijfshulpverlening (BHV) heeft als doel de veiligheid en gezondheid van de 

aanwezige personen op de betreffende locatie zoveel mogelijk te waarborgen, 

calamiteiten onder controle te brengen en te houden totdat hulpverlenende 

instanties arriveren en de schadeontwikkeling tijdens en na een calamiteit tot 

een minimum te beperken. 

Teneinde te komen tot een eenduidige en efficiënte inrichting van de BHV binnen 

RWS is in september 2015 door de DG RWS opdracht aan de Hoofdingenieur- 

Directeuren (HID-en) gegeven om de implementatie van de bedrijfshulpverlening 

conform de ‘Uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening Rijkswaterstaat’ en de 

instelling van het Partneroverleg op zich te nemen. 

 

1.2 Doelstelling, centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

De doelstelling van dit onderzoek is om aan de opdrachtgever (nader) inzicht te 

verschaffen in de vraag of de BHV-organisatie binnen RWS voldoet aan de 

‘Uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening RWS’ (verder te noemen: het kader). 

 

Voor zover dit niet het geval blijkt te zijn wil de opdrachtgever weten wat hier de 

oorzaken van zijn en zou hij aanbevelingen willen ontvangen ter verbetering van 

de organisatie van de BHV binnen RWS. 

 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt zodoende als volgt: 

 
Is de bedrijfshulpverlening binnen RWS georganiseerd conform het hiervoor geldende 

RWS-kader en – voor zover dit niet het geval blijkt te zijn - wat zijn hiervoor de door de 

auditee aangegeven oorzaken en welke eventuele aanbevelingen ter verbetering kunnen 

worden gedaan? 
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De deelvragen die zijn geformuleerd om de centrale onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden zijn afgeleid uit het voor dit onderzoek ontwikkelde referentie-

kader (zie bijlage 1) en luiden als volgt: 

1. Worden BHV-plannen opgesteld en gebeurt dit conform de procedure als beschreven in 

het kader? 

 
2. Is sprake van een BHV-organisatie die op haar taken is berekend en is deze organisatie 

kenbaar gemaakt aan de medewerkers? 

 
3. Rapporteren de BHV-coördinatoren jaarlijks aan de HID en doen zij dit conform de 

normen als genoemd in het kader? 

 
4. Is er met betrekking tot BHV sprake van een cultuur van leren en verbeteren? 

 

1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk (2) zal eerst de centrale onderzoeksvraag worden 

beantwoord waarna in de daarop volgende hoofdstukken (3 t/m 6) de 

bevindingen uit het onderzoek worden weergegeven, ingedeeld op basis van het 

voor dit onderzoek gehanteerde referentiekader (zie bijlage). In deze 

hoofdstukken worden ook de vier deelvragen beantwoord. Vervolgens worden in 

hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan. Het rapport sluit af met een hoofdstuk 

‘Verantwoording onderzoek’ (8) en ‘Ondertekening’ (9). 
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2 Centrale hoofdboodschap 

In opdracht van de Chief Financial Officer (CFO) van Rijkswaterstaat (RWS) is 

door de Audienst Rijk (ADR) onderzoek gedaan naar de (uniforme) organisatie 

van de Bedrijfshulpverlening (BHV) conform de interne kaders op dit terrein. De 

CFO is ‘eigenaaar’ van het primaire proces Bedrijfsvoering, waar BHV een 

onderdeel van uitmaakt.    

Beantwoording onderzoeksvraag en bevindingen 

De centrale hoofdboodschap betreft de beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag: 

Is de bedrijfshulpverlening binnen RWS georganiseerd conform het hiervoor geldende 

RWS-kader en – voor zover dit niet het geval blijkt te zijn - wat zijn hiervoor de door de 

auditee aangegeven oorzaken en welke eventuele aanbevelingen ter verbetering kunnen 

worden gedaan? 

 

Voor de uniformering van de BHV-organisatie binnen RWS zijn belangrijke 

stappen gezet, maar deze voldoet nog niet in alle opzichten aan het 

uitvoeringskader.  

 

De primaire doelstelling van het kader is uniformering van de BHV organisatie 

van RWS conform het rijksbrede kader dat door RWS in een uitvoeringskader is 

vertaald. RWS heeft sinds 2015 belangrijke stappen gezet naar een meer 

uniforme inrichting van de BHV organisatie conform dit uitvoeringskader: 

• Er is een overzicht van alle objecten van de organisatieonderdelen van RWS; 

• BHV-plannen zijn opgesteld op basis van een risicoanalyse (Risico 

Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)); 

• Alle rollen voor de BHV zijn ingevuld; 

• De organisatie wordt, onder meer via een uitgebreide intranetpagina 

geïnformeerd over de BHV-organisatie; 

• Er wordt jaarlijks - volgens een landelijke standaard - door de Coördinator 

BHV aan de HID over de BHV, gerapporteerd. 

 

Dit laat onverlet dat de BHV-organisatie nog niet in alle opzichten voldoet aan 

het uitvoeringskader. Elementaire punten waarop nog niet aan dit kader wordt 

voldaan zijn: 

• De afstemming van BHV-plannen met ‘inwonende’ diensten in het 

partneroverleg laat nog te wensen over; 

• De capaciteit van de BHV-organisatie (kwantiteit) staat behoorlijk onder 

druk; 

• Het uitvoeringskader bleek niet bij alle BHV-rolhouders even goed bekend te 

zijn en behoeft een actualisatie; 

• De jaarlijkse rapportages bevatten geen aanduiding van het niveau van 

functioneren van de BHV; 

• De sturing- en escalatielijn ten aanzien van BHV-issues is niet duidelijk 

geregeld en is bovendien nergens vastgelegd. 

 

 

 

 



 

 

7  van 25  |  Audit Bedrijfshulpverlening Rijkswaterstaat 

 

- 

- 

Oorzaken 

Uit onze analyse van de aangegeven oorzaken voor het niet in alle opzichten 

voldoen aan het uitvoeringskader komt naar voren dat binnen RWS ten aanzien 

van de BHV sprake blijkt te zijn van een ‘informele organisatie’1 waardoor rol- en 

taakverdeling en besluitvormingsstructuur in de praktijk diffuus te noemen zijn 

(veel mensen gaan erover maar wie neemt nu eigenlijk de besluiten) en vaak 

afwijken van hetgeen in het kader is beschreven.  

Dit wordt nog eens versterkt doordat voor een aantal locaties sprake is van de 

situatie dat de regionale ‘beheerder’ van de locatie niet altijd de hoofdbewoner 

van de betreffende locatie is. De hiervoor in het leven geroepen afstemming via 

het Partneroverleg blijkt in de praktijk bovendien niet overal even goed te 

werken, omdat deze afstemming hetzij als overbodig wordt beschouwd of omdat 

het Partneroverleg niet als het geschikte gremium wordt gezien en waarin BHV 

niet de aandacht heeft die het verdient.  

 

BHV blijkt een behoorlijk beslag te leggen op de toch al schaarse capaciteit 

binnen RWS, met name op locaties waar operationele werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een druk vanuit het primaire proces op de 

bemensing van de BHV op bepaalde locaties. Een druk die weliswaar begrijpelijk 

is (ook met een goede uitvoering van operationele taken is de veiligheid immers 

gediend) maar die niet ten koste zou mogen gaan van de bemensing van de 

BHV-organisatie. Daarnaast blijkt ook het plaats- en tijdonafhankelijk werken 

(Het Nieuwe Werken) negatieve gevolgen te hebben voor de bezettingsgraad. Er 

ligt daarom een uitdaging voor RWS om de bemensing van de BHV-organisatie 

op het gewenste peil te houden.  

 

Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen uit ons onderzoek bevelen wij aan om: 

 
� het uitvoeringskader te actualiseren en uit te breiden met een heldere en 

volledige beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden, de 

overlegstructuur en een escalatielijn. Vorm het kader tevens om tot een 

formeel RWS Kader waarop het RWS kaderproces van toepassing is. 

� te onderzoeken welke landelijke acties en maatregelen genomen kunnen 

worden om de teruglopende bezetting van BHV’ers op locaties tegen te gaan 

ter voorkoming van eventuele onderbezetting. 

� een efficiënter afstemmingsmechanisme te introduceren voor de BHV 

plannen en jaarrapportages. De huidige afstemmingsprocedure via het 

Partneroverleg is omslachtig en wordt in de praktijk niet goed gevolgd. 

� ervoor te zorgen dat afstemming van de plannen blijkt uit mede-parafering 

door alle functionarissen van betrokken dienstonderdelen. Op dit moment 

voorziet het format van deze documenten alleen in interne parafen. 

� op strategisch niveau met alle betrokkenen in gesprek te gaan over de voor 

RWS meest efficiënte inrichting van de BHV organisatie. Adresseer daarbij in 

ieder geval het vraagstuk van de ‘regionale BHV verantwoordelijkheid’ voor 

panden waar landelijke diensten de hoofdbewoner zijn en het vraagstuk 

naar mogelijke verdergaande centralisering van BHV taken. 

� een efficiënte en effectieve methodiek te ontwikkelen om ‘inwonende’ 

externe organisaties te betrekken bij de BHV-organisatie op regionaal 

niveau. 

� de Sharepoint-omgeving breder toegankelijk te maken zodat ook andere 

belanghebbenden toegang hebben tot de locatiespecifieke informatie. 

 

 

1 Een informele organisatie is het geheel van relaties, processen, informatie en besluiten dat plaatsvindt buiten 

de organisatiestructuur van de formele organisatie. 



 

3 Bevindingen Plan-fase 

 

 

 

3.1 Onderzoeksbevindingen planfase 

 

 

 

 

 

3.1 Onderzoeksbevindingen Plan-fase 

 

Er is een centraal overzicht van alle locaties maar de regionale indeling van de 

BHV-organisatie wordt niet overal gevolgd 

Er is een RWS breed overzicht van alle locaties dat is opgenomen in de 

Sharepoint BHV. In dit overzicht staat voor elke locatie onder meer het aantal 

werkplekken vermeld en wordt aangegeven welke coördinator verantwoordelijk is 

voor de betreffende locatie en wie de BHV’ers zijn. Onder een aantal 

Coördinatoren BHV (CBHV) blijkt echter twijfel te bestaan over de actualiteit en  

volledigheid van dit overzicht waardoor zij zich voor hun taakuitoefening  

baseren op overzichten vanuit hun eigen dienstonderdeel. Ook bestaat   

onduidelijkheid over de definitie van “locatie”. Dit is van belang om te kunnen 

bepalen of op de betreffende locatie een RI&E moet worden uitgevoerd of niet. 

Het kader gebruikt diverse begrippen door elkaar (locatie, object, gebouw, 

terrein) en bovendien komt het voor dat één locatie uit verschillende panden 

bestaat met verschillende locatiebeheerders2 en een eigen BHV-organisatie.  

 

Een ander punt is dat de regionale indeling van de BHV-organisatie niet overal 

wordt gevolgd waardoor het voor betrokkenen soms onduidelijk is welke 

directeur BV of CBHV verantwoordelijk is voor welke locatie. Zo komt het voor 

dat bepaalde locaties onder het beheer van een CBHV van een andere dienst valt 

(bijv. Smedinghuis) of dat een directeur BV van een andere dan de beherende 

dienst (bijv. Westraven) verantwoordelijk is voor de BHV. Hierdoor ontstaat het 

gevaar van een onduidelijke (of dubbele) aansturing. 

 

Voor alle objecten is een BHV-plan of veiligheidsinstructie vastgesteld maar nog 

niet alle plannen voldoen aan het nieuwe format 

Voor alle grote locaties (≥15 werkplekken) is een BHV Plan opgesteld. Deze BHV 

plannen voldoen nog niet allemaal aan het nieuwe rijksbrede format, maar de 

coördinatoren zijn doende om – waar nodig - deze plannen te actualiseren. 

Verwacht  mag worden dat op redelijk korte termijn voor alle grote locaties 

actuele BHV plannen beschikbaar zijn. De BHV plannen zijn beschikbaar op de 

Sharepoint BHV. 

 

Voor kleine locaties (< 15 werkplekken) behoeft volgens het kader geen BHV 

organisatie aanwezig te zijn tenzij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

uitwijst dat er sprake van een verhoogd risico (bijvoorbeeld op grond van lange 

aanrijtijden van hulpdiensten). Uit het onderzoek komt naar voren dat de grens 

van 15 werkplekken door de meeste Coördinatoren BHV als arbitrair wordt 

beschouwd. Vanuit het periodieke Coördinatorenoverleg BHV is daarop het 

initiatief genomen om ook voor kleine locaties standaard een (verkorte) RI&E uit 

 

2 Zo bestaat bijvoorbeeld de locatie Papendorpseweg (MN) uit drie afgescheiden panden (A, B en C) waarvan 

één van de panden niet door MN maar door VWM wordt beheerd en over een ‘eigen’ BHV-organisatie beschikt.              

   
 

Deelvraag: worden BHV-plannen opgesteld en gebeurt dit conform de procedure als beschreven in het 

kader? 
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te voeren, hetgeen in een aantal gevallen ook daadwerkelijk tot de inrichting (of 

handhaving) van een BHV-organisatie voor die locatie heeft geleid.  

 

De BHV plannen worden niet door de HID maar door de directeur Bedrijfsvoering 

(BV) vastgesteld. Op grond van de procedurebeschrijving BHV van het Arbo 

Management Systeem (AMS) is de directeur BV gemandateerd om op het terrein 

van BHV namens de HID te acteren. In hoeverre dit mandaat in 

overeenstemming is met de mandaatregeling RWS is niet nader onderzocht, 

maar het kader BHV gaat nog steeds uit van vaststelling van het BHV-plan door 

de HID. 

 

BHV-plannen zijn opgesteld op basis van een risicoanalyse (RI&E) 

Alle BHV plannen zijn gebaseerd op een RI&E. Voor de grote locaties worden 

RI&E’s – in tegenstelling tot wat het kader BHV suggereert - overigens niet door 

de coördinatoren BHV geïnitieerd maar door de adviseurs integrale veiligheid 

(AIV). De reden hiervoor is dat RI&E’s niet alleen BHV-aspecten omvatten, maar 

over alle ARBO aangelegenheden gaan. 

Voor de kleine locaties (< 15 werkplekken) worden beperkte RI&E’s uitgevoerd 

specifiek gericht op BHV (zie vorige criterium). Deze RI&E’s worden wel door de 

Coördinatoren BHV geïnitieerd.     

 

Voor de risicoanalyse maakt RWS gebruik van het instrument RIE-(RI&E-) 

manager van het AMS. Dit instrument bevat een module BHV, die de speciale 

aandachtspunten voor de (inrichting van) BHV weergeeft. De RI&E’s worden niet 

op de Sharepoint BHV opgeslagen maar worden centraal opgeslagen bij de 

eenheid binnen de Corporate Dienst RWS die het AMS beheerd. 

 

BHV-plannen worden niet in alle gevallen afgestemd met ‘inwonende’ diensten 

Niet in alle gevallen worden BHV plannen afgestemd met de partnerdiensten en  

daar waar dit wel het geval is, vindt deze afstemming niet altijd in het 

Partneroverleg plaats. Bij één van de onderzochte diensten is op dit moment 

geen Partneroverleg actief. Bij de overige diensten is wel een Partneroverleg 

actief maar dit overleg wordt door een aantal CBHV – vanwege de brede scope 

en het strategische karakter -niet gezien als het meest geschikte gremium voor 

operationele aangelegenheden op het gebied van BHV (zoals het vaststellen van 

BHV plannen voor afzonderlijke locaties). Ook de beperkte betrokkenheid van de 

deelnemers bij BHV wordt als oorzaak genoemd. Het Arbo-kernteam (AKT) wordt 

door hen als het hiervoor meest geëigende overleg gezien. Hierin hebben alle 

sleutelfuncties met betrekking tot BHV zitting (voorgezeten door directeur BV en 

deelname vanuit onder meer de Ondernemingsraad (OR)). Afstemming van het 

BHV plan met een partnerdienst vindt in dat geval hetzij bilateraal of in het 

geheel niet plaats.    

 

Een ander probleem is dat een Partneroverleg niet voorziet in betrokkenheid van 

inwonende organisaties die niet tot RWS behoren. Voor deze locaties zijn 

afzonderlijke overlegstructuren gecreëerd. 

 

3.2 Beantwoording deelvraag 1 (Plan-fase) 

 

BHV-plannen zijn aanwezig en worden conform de procedure opgesteld maar de 

afstemming met ‘inwonende’ diensten laat te wensen over 

Van de totstandkoming van de BHV plannen binnen de diensten kan over het 

algemeen worden gezegd dat dit conform het kader gebeurt. Voor alle grote 

locaties zijn BHV plannen vastgesteld op basis van een risicoanalyse en de CBHV 

zijn op dit moment doende om ook voor de kleine locaties specifiek op BHV 

gerichte risicoanalyses uit te voeren. Aan de hand van de uitkomsten wordt 

vervolgens bepaalt of voor die locaties een BHV organisatie wordt ingericht of dat 
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kan worden volstaan met een veiligheidsinstructie (eventueel aangevuld met 

specifieke voorzieningen). 

 

De afstemming met inwonende partnerdiensten verloopt niet overal zoals 

voorzien in het kader. Over concrete BHV plannen wordt niet altijd afgestemd 

met partnerdiensten en daar waar wel sprake is van afstemming gebeurt dit niet 

overal via het Partneroverleg. Overigens moet worden opgemerkt dat het kader 

niet verplicht voorschrijft dat afstemming via het Partneroverleg plaatsvindt 

maar dat dit bij voorkeur geschiedt in het Partneroverleg. 
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4 Bevindingen Do-fase 

 
 

Deelvraag: is er sprake van een BHV organisatie die op haar taken is berekend en kenbaar 

is gemaakt aan de medewerkers? 

 

4.1 Onderzoeksbevindingen Do-fase 

 

De rollen voor BHV op regionaal niveau zijn ingevuld. Er bestaan daarnaast nog 

veel aanvullende organisatorische rollen die nergens vastliggen 

De operationele rollen op de verschillende locaties zijn bij alle onderzochte 

diensten ingevuld. Voor het kantoorpand Westraven is daarnaast nog sprake van 

een aanvullende rol van "ontruimer". Deze afwijking van het kader is onder-

bouwd vanuit de RI&E en hiervoor is toestemming verleend door de CFO van 

RWS. Een overzicht van alle BHV’ers is beschikbaar op de Sharepoint BHV. 

 

Naast de operationele rollen staan er nog twee aanvullende organisatorische 

rollen beschreven in het kader. Zo heeft de HID van een regionale dienst de 

overkoepelende verantwoordelijkheid voor de BHV binnen zijn dienst en heeft de 

coördinator BHV de coördinerende organisatorische verantwoordelijkheid binnen 

de dienst. Ten aanzien van de rol van de HID is gebleken dat deze rol in de 

praktijk door de directeur Bedrijfsvoering wordt uitgeoefend3 en dat de 

betrokkenheid van de HID bij BHV zeer beperkt is. 

 

Naast deze twee beschreven organisatorische rollen is gebleken dat er nog   

andere functies een rol hebben in de BHV organisatie, zonder dat deze zijn 

beschreven in het kader. Gesteld kan worden dat er binnen RWS voor BHV 

sprake is van een behoorlijk omvangrijke informele organisatie. Zo spelen naast 

de directeuren BV, ook de hoofden Werkenpakket van de regionale diensten een 

rol en hebben de coördinatoren BHV niet alleen een regionale rol maar vervullen 

zij gezamenlijk een landelijke rol in het zogenaamde Coördinatorenoverleg BHV.  

Daarnaast vervult de directeur BV Midden Nederland (MN) ten aanzien van BHV 

een landelijke rol vanuit haar portefeuillehouderschap voor HRM. Het onder haar 

ressorterende hoofd Werkenpakket neemt deze taak voor haar waar, onder meer 

door middel van het uitoefenen van het voorzitterschap van het 

Coördinatorenoverleg. Binnen het Coördinatorenoverleg hebben een aantal 

coördinatoren BHV een landelijke uitvoerende taak toebedeeld gekregen (w.o. 

voor het bijhouden van de Sharepoint BHV en het bijhouden van een database 

voor opleidingen). Deze rollen en deze organisatiestructuur staat, zoals gezegd, 

niet beschreven in het kader en evenmin op de RWS intranetpagina over BHV. 

 

De kwaliteit en capaciteit van BHV’ers wordt geborgd maar de capaciteit staat 

behoorlijk onder druk 

De kwantitatieve bezetting van BHV’ers wordt tijdens kantooruren voortdurend 

gemonitord door een centrale aan- en afwezigheidregistratie van BHV’ers bij de 

receptie. In een enkel geval gebeurt dit met behulp van een koppeling van de 

BHV-rol aan de Rijkspas (wordt nog niet overal toegepast). Indien sprake blijkt 

te zijn van onderbezetting wordt hierop door de CBHV actie ondernomen. 

 

3 Het doormandateren van deze verantwoordelijkheid naar de directeuren BV is niet beschreven in het kader 

maar volgt wel uit procedure 8 van het AMS. 
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Op een aantal locaties blijkt de bezetting op bepaalde dagen de kritieke grens te 

naderen. Het Nieuwe Werken en de roosterproblematiek bij VWM worden 

hiervoor als de belangrijkste oorzaken genoemd. De teruggang van het aantal 

BHV’ers naar aanleiding van de roosterproblematiek bedroeg in 2017 zelfs 200 

medewerkers. Hier blijkt actief op te zijn gestuurd door leidinggevenden in 

verband met de continuïteit van het primaire proces. Dit heeft echter wel de 

nodige knelpunten met zich meegebracht voor de bezetting van de BHV-

organisatie. 

 

Als één van de oplossingen voor het probleem van de teruglopende bezetting 

gaat het rijksbeleid uit van een rijksbrede inzet van BHV’ers (ook op locaties die 

geen ‘thuislocatie’ zijn) maar hier zitten nog wel de nodige haken en ogen aan. 

Zo registreert niet elke BHV’er bij een bezoek aan een ander rijkskantoor zich als 

zodanig (automatische registratie bij binnenkomst via de rijkspas biedt hier 

uitkomst) maar ook indien dit wel gebeurt, blijft het lastig om als BHV’er te 

opereren in panden waar men letterlijk en figuurlijk de weg niet weet. 

  

De kwaliteit van de BHV’ers wordt geborgd door verplichte (herhalings)trainingen 

en opleidingen uitgevoerd door gecertificeerde instituten. De training- en  

opleidingsbehoefte wordt vastgelegd in het jaarplan opleidingen dat voor heel 

RWS wordt opgesteld en gemonitord door de CBHV van Noord Nederland (NN) 

(zie ook hoofdstuk 5). 

 

De kwaliteit van de BHV organisatie van RWS als geheel wordt niet geregeld in 

het kader. Dit wordt door de meeste directeuren BV en CBHV als een gemis 

ervaren. In de praktijk wordt hieraan invulling gegeven door het Coördinatoren-

overleg BHV waarin onderling wordt afgestemd en waarin een aantal landelijke 

taken zijn ondergebracht (w.o. het beheer van de intranetpagina  en de 

Sharepoint en het beheer van het jaarplan opleidingen).  

De directeur BV Midden Nederland (MN) is portefeuillehouder BHV vanuit haar 

proceseigenaarschap voor HRM. Deze rol vervult zij samen met het hoofd 

afdeling Werkenpakket MN, die tevens het Coördinatorenoverleg voorzit.  

De meeste CBHV ervaren het desondanks als lastig om tot concrete, 

gezamenlijke standpunten en besluiten over de BHV organisatie  te komen en 

missen sturing vanuit het management op basis van een duidelijke landelijke 

visie en kaders. 

 

De werkvloer wordt geïnformeerd over de BHV-organisatie maar de informatie is 

niet volledig en zou bovendien actiever kunnen worden verspreid 

De informatievoorziening over de organisatie van de BHV binnen RWS geschiedt 

primair via de intranetsite over BHV. De intranetpagina wordt echter sporadisch 

bezocht en  is lastig vindbaar. Bovendien bevat de pagina niet alle relevante 

informatie over de organisatie van de BHV binnen RWS. Zo is de (landelijke) 

overleg- en besluitvormingsstructuur niet beschreven, waardoor het voor een 

buitenstaander moeilijk te doorgronden is hoe het RWS-beleid ten aanzien van 

BHV tot stand komt en wie de sleutelspelers zijn. 

 

Daarnaast worden medewerkers geïnformeerd via de gebruikelijke 

communicatiemiddelen zoals posters, flyers en newsreels via monitors. Jaarlijks 

wordt op alle grote locaties van RWS de 'Dag van de BHV' georganiseerd. 

Tenslotte vervult de CBHV de rol van vraagbaak  voor medewerkers indien zij 

specifieke vragen hebben. 

 

Ondanks dit alles zien de meeste CBHV de informatievoorziening over BHV als 

een verbeterpunt. De informatievoorziening gaat in hun ogen op dit moment te 

veel uit van een 'haalplicht' in plaats van een ‘brengplicht’ van informatie. De 

intranetpagina is lastig vindbaar en wordt bovendien maar matig bezocht. Graag 
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zouden zij een meer pro-actieve communicatie richting de werkvloer zien, 

bijvoorbeeld door een betere terugkoppeling van de resultaten van oefeningen. 

 

Het kader bleek niet bij alle rolhouders even goed bekend te zijn. De meeste 

rolhouders ervaren het kader als duidelijk en werkbaar maar vinden een 

actualisatie wenselijk 

Het kader BHV RWS bleek niet bij alle rolhouders (CBHV en Directeuren BV) even 

goed bekend. Van de rolhouders die hier wel mee bekend waren werd het kader   

als richtinggevend ervaren. Zij waarderen de ruimte die het kader biedt om de 

BHV organisatie in te richten conform de specifieke regionale omstandigheden en 

de mogelijkheid om af te wijken indien deze omstandigheden hiertoe aanleiding 

geven (‘zorg op maat’ principe). In hun ogen zou het kader hooguit op 

onderdelen moeten worden geactualiseerd (het kader dateert van 15 juli 2015) 

en moeten worden aangepast aan de huidige organisatiestructuur en werkwijze. 

 

Een aantal rolhouders ervaren het kader daarentegen als weinig richtinggevend. 

Zij merken op dat het kader geen volledige uitwerking geeft van de inrichting 

van de BHV organisatie in het algemeen en van de taken en verantwoordelijk-

heden, de overlegstructuur en de besluitvorming- en escalatielijn in het 

bijzonder. Vrijwel allen zijn van mening dat het kader de status van formeel RWS 

kader (conform het RWS-kaderproces) zou moeten krijgen en dat het periodiek 

geëvalueerd zou moeten worden. 

 

Een aantal rolhouders gaat nog verder en stelt de uitgangspunten van het kader 

ter discussie. Met name het uitgangspunt dat de HID-en van de regionale 

diensten ook voor die panden die hoofdzakelijk door andere RWS diensten 

worden bewoond, verantwoordelijkheid dragen voor de BHV organisatie, wordt in 

dit verband genoemd. Ook een verdergaande centralisatie van BHV taken – 

onder te brengen bij de CDR – wordt door een aantal rolhouders genoemd als 

een ‘kans’ op efficiencywinst en een meer uniforme inrichting en werkwijze 

binnen de BHV. 

 

4.2 Beantwoording deelvraag 2 (Do-fase) 

 

De BHV organisatie op regionaal niveau is op haar taken berekend. De 

informatievoorziening over de BHV – organisatie richting de werkvloer is voor 

verbetering vatbaar 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat de regionale BHV organisatie van 

RWS op haar (operationele) taken is berekend maar dat de personele bezetting 

op een aantal kleinere locaties behoorlijk onder druk staat of dreigt te komen. De 

bezettingsgraad wordt goed gemonitord en indien nodig wordt hier op geacteerd. 

 

In  de organisatiebrede (landelijke) kwaliteitszorg voor BHV wordt in het kader 

niet voorzien. In de praktijk wordt hieraan wel invulling gegeven door middel van 

een landelijk portefeuillehouder BHV (directeur BV MN) en een Coördinatoren-

overleg BHV. Deze “informele” structuur werkt nog niet optimaal en een aantal 

CBHV heeft aangegeven behoefte te hebben aan sturing door het management 

vanuit een duidelijke landelijke visie en kaders. 

 

In de informatievoorziening richting de werkvloer over de BHV organisatie wordt 

primair voorzien door middel van een RWS intranetpagina over BHV. Deze 

intranetpagina is echter lastig vindbaar en wordt matig bezocht. De betrokken-

heid van de werkvloer bij BHV zou in de ogen van de CBHV kunnen worden 

vergroot door een meer pro-actieve informatievoorziening, bijvoorbeeld  over 

bevindingen uit ontruimingsoefeningen of doorgevoerde verbeteringen op 

bepaalde locaties. 
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5 Bevindingen Check-fase 

 
 

 

Deelvraag: rapporteren de coördinatoren BHV jaarlijks aan de HID conform de normen als 

genoemd in het kader? 

 

5.1 Onderzoeksbevindingen Check-fase 

 

Er wordt jaarlijks door de coördinator BHV gerapporteerd 

Er wordt door de CBHV jaarlijks gerapporteerd en dit gebeurt in vrijwel alle 

gevallen volgens het afgesproken RWS brede format voor de jaarrapportage. De 

jaarrapportages worden intern afgestemd in het AKT. Het format voor deze 

jaarrapportage voorziet in parafering door de CBHV, het hoofd afdeling 

Werkenpakket en directeur BV. De rapportage wordt afgestemd met de OR en 

vervolgens vastgesteld in het DT van de regionale dienst. De instemming van de 

OR wordt verleend door middel van een afzonderlijke instemmingbrief gericht 

aan de HID. De jaarrapportages worden op Sharepoint gepubliceerd. 

 

De rapportages bevatten de issues als omschreven in het kader met uitzondering 

van een aanduiding van het niveau van functioneren van de BHV 

Alle issues zoals beschreven in het RWS Kader komen in de jaarrapportages aan 

de orde, met uitzondering van een aanduiding van "het niveau van functioneren 

van de BHV". Dit blijkt een lastig punt te zijn omdat het kader niet duidelijk 

aangeeft op welke wijze het niveau van functioneren dient te worden aangeduid. 

Een ander aandachtspunt is dat in de jaarrapportages weliswaar uitgebreid wordt 

teruggeblikt op activiteiten en getroffen maatregelen van het afgelopen jaar, 

maar dat er daarbij geen expliciete koppeling wordt gelegd met de lijst van 

(voorgenomen) verbeteracties zoals opgenomen in de jaarrapportage van het 

voorgaande jaar. Dit maakt het monitoren van de verbeteracties lastig. 

 

De jaarrapportages worden niet in alle gevallen gedeeld met overige ‘inwonende 

diensten’ 

Jaarrapportages worden niet in alle gevallen gedeeld met andere “inwonende” 

diensten. Daar waar dit wel gebeurt wordt dit ook niet in alle gevallen in het 

Partneroverleg gedaan. De jaarrapportages staan wel op de Sharepoint maar dit 

is alleen toegankelijk voor een beperkte kring van geautoriseerde gebruikers. Zo 

is het bijvoorbeeld voor directeuren BV van landelijke diensten niet mogelijk om 

BHV documenten te raadplegen van locaties waarvan zij de hoofdbewoner zijn. 

 

5.2 Beantwoording deelvraag 3 (Check-fase) 

 

De coördinatoren BHV rapporteren grotendeels conform de normen uit het kader 

jaarlijks aan de HID 

Er wordt door de CBHV jaarlijks gerapporteerd aan de hand van een RWS breed 

format, waarin de issues zijn opgenomen zoals genoemd in het kader, met 

uitzondering van een aanduiding van "het niveau van functioneren van de BHV". 

De jaarrapportages worden niet in alle gevallen afgestemd met “inwonende” 

collega diensten. 
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6 Bevindingen Act-fase 

 
 

Deelvraag: is er met betrekking tot de BHV sprake van een cultuur van leren en 

verbeteren? 

 

6.1 Onderzoeksbevindingen Act-fase 

 

Voorgestelde verbeteringen worden daadwerkelijk opgevolgd maar dit wordt in 

de jaarplannen niet duidelijk aangegeven 

De meeste verbetermaatregelen zoals opgenomen in de jaarplannen worden door 

de CBHV – indien nodig in overleg met de locatiebeheerder en/of het hoofd BHV 

van de betreffende locatie – zelf uitgevoerd. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds 

is aangegeven wordt over de follow up van de verbetermaatregelen 

gerapporteerd in het daarop volgende jaarplan. Deze rapportage vindt echter 

niet gestructureerd plaats aan de hand van de lijst met verbetermaatregelen, 

waardoor het voor derden lastig is om de voortgang te monitoren. 

 

Bij veranderde arbeidsomstandigheden wordt een nieuwe RI&E uitgevoerd 

Het uitvoeren van een RI&E bij veranderde arbeidsomstandigheden is niet de 

verantwoordelijkheid van de CBHV maar van de AIV of de Arbo-coördinator. Het 

kader gaat er ten onrechte van uit dat een RI&E door hen wordt geïnitieerd. De 

CBHV geven aan dat er in de bij hen bekende gevallen inderdaad een nieuwe 

RI&E is uitgevoerd. Een aantal van hen geeft echter ook aan dat het begrip 

‘gewijzigde arbeidsomstandigheden’ rekbaar is. Volgens hen kan hier al sprake 

van zijn bij de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) met flexplekken en heeft 

dit in de praktijk niet in alle gevallen tot het uitvoeren van een nieuwe RI&E 

geleid. 

 

Er is een landelijk jaarplan voor opleidingen 

Jaarlijks wordt een plan voor opleidingen opgesteld. Dit gebeurt echter niet op 

regionaal, maar op landelijk niveau vanuit het Coördinatorenoverleg BHV. Dit 

plan wordt besproken en geaccordeerd in dit overleg en wordt niet – zoals in het 

kader vermeld - formeel vastgesteld door een HID of directeur BV. 

Op dit moment worden de opleidingen verzorgd door het Veiligheidsinstituut: een 

externe partij waarmee tot 2022 een contractuele relatie is aangegaan. Dit 

contract wordt beheerd door de Corporate Dienst Rijkswaterstaat (CDR), waar 

tevens het bijbehorende budget is ondergebracht. 

 

6.2 Beantwoording onderzoeksvraag 4 (Act-fase) 

 

Er is op regionaal niveau sprake van een cultuur van leren en verbeteren. Op 

landelijk niveau is hiertoe een aanzet gegeven 

Op het regionale niveau van de dienstonderdelen zijn de coördinatoren BHV 

(mede) belast met het initiëren en monitoren van verbetermaatregelen ten 

aanzien van de BHV. De meer omvangrijke of tijdrovende verbetermaatregelen 

worden opgenomen in de Jaarplannen BHV, maar het komt ook voor dat kleine 

verbeteringen langs informele weg - in overleg met de hoofden BHV of de 

locatiebeheerders - direct worden doorgevoerd. 
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De coördinatoren initiëren de verbetermaatregelen dus zelf of zien toe op de 

uitvoering van deze maatregelen door anderen. Ook zien de coördinatoren toe op 

de tijdige (bij)scholing van BHV’ers en worden zij die niet aan de eisen voldoen 

hierop aangesproken. Bij alle onderzochte organisatieonderdelen vulden de 

coördinatoren BHV deze rol op deze wijze in, waarmee gezegd kan worden dat zij 

een belangrijke schakel vormen in het onderhouden en verbeteren van de BHV 

organisatie binnen hun organisatieonderdeel. 

 

Op het landelijke niveau wordt in het kader van “Een RWS” gewerkt aan het 

verbeteren van de BHV organisatie door middel van het ontwikkelen van formats 

en een uniforme inrichting en werkwijze voor de BHV. Dit gebeurt vooral in het 

Coördinatorenoverleg BHV. Bepaalde landelijke taken, zoals het beheren van de 

Sharepoint BHV en het opstellen van het jaarplan opleidingen, zijn belegd bij 

hiervoor aangewezen CBHV. Hoewel deze structuur op zichzelf goed werkt 

ervaren veel CBHV een gebrek aan sturing en doorzettingsmacht indien er issues 

spelen waarover geen consensus bestaat. Het is niet geheel duidelijk wie in 

dergelijke gevallen de knoop kan doorhakken en wat de juiste escalatielijn is. 
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7 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen uit ons onderzoek bevelen wij aan om: 

 

� het uitvoeringskader te actualiseren en uit te breiden met een heldere en 

volledige beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden, de 

overlegstructuur en een escalatielijn. Vorm het kader tevens om tot een 

formeel RWS Kader waarop het RWS kaderproces van toepassing is. 

 
� te onderzoeken welke landelijke acties en maatregelen genomen kunnen 

worden om de teruglopende bezetting van BHV’ers op locaties tegen te gaan 

ter voorkoming van eventuele onderbezetting. 

 
� een efficiënter afstemmingsmechanisme te introduceren voor de BHV 

plannen en jaarrapportages. De huidige afstemmingsprocedure via het 

Partneroverleg is omslachtig en wordt in de praktijk niet goed gevolgd. 

 
� ervoor te zorgen dat afstemming van de plannen blijkt uit mede-parafering 

door alle functionarissen van betrokken dienstonderdelen. Op dit moment 

voorziet het format van deze documenten alleen in interne parafen. 

 
� op strategisch niveau met alle betrokkenen in gesprek te gaan over de voor 

RWS meest efficiënte inrichting van de BHV organisatie. Adresseer daarbij in 

ieder geval het vraagstuk van de ‘regionale BHV verantwoordelijkheid’ voor 

panden waar landelijke diensten de hoofdbewoner zijn en het vraagstuk 

naar mogelijke verdergaande centralisering van BHV taken. 

 
� een efficiënte en effectieve methodiek te ontwikkelen om ‘inwonende’ 

externe organisaties te betrekken bij de BHV-organisatie op regionaal 

niveau. 

 
� de Sharepoint-omgeving breder toegankelijk te maken zodat ook andere 

belanghebbenden toegang hebben tot de locatiespecifieke informatie. 
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8 Verantwoording onderzoek 

8.1 Werkzaamheden en afbakening 

Het object van dit onderzoek is de organisatie van de bedrijfshulpverlening 

binnen RWS. 

De scope van het onderzoek is RWS-breed waarbij voor het onderzoek een 

selectie is gemaakt van de volgende regionale organisatieonderdelen: 

- RWS Midden Nederland (MN); 

- RWS Zuid Nederland (ZN); 

- RWS West Nederland Zuid (WNZ); 

- RWS Zee en Delta (ZD); 

- RWS West Nederland Noord (WNN). 

 

Bij bovenstaande diensten zullen gesprekken worden gevoerd met de coördinator 

BHV, de directeur Bedrijfsvoering (BV) en een vertegenwoordiger van de 

Ondernemingsraad. Daarnaast zullen gesprekken worden gevoerd met de 

directeuren Bedrijfsvoering (BV) van de volgende landelijke diensten van RWS: 

- RWS Centrale Informatievoorziening (CIV); 

- RWS Verkeer en Watermanagement (VWM); 

- RWS Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO). 

Het centrale (corporate) niveau van RWS maakt geen deel uit van de scope van 

het onderzoek. 

De bevindingen uit de interviews zullen door de geïnterviewden waar mogelijk 

moeten worden onderbouwd door middel van het overleggen van documenten. 

 

In overleg met de opdrachtgever is voor dit onderzoek een referentiekader 

ontwikkeld dat is gebaseerd op de ‘Uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening RWS’. 

Dit referentiekader is opgenomen in de bijlage. 

 

8.2 Gehanteerde Standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

 

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-

opdracht is uitgevoerd. 

 

8.3 Verspreiding rapport 

De opdrachtgever, Chief Financial Officer Rijkswaterstaat, is eigenaar van dit 

rapport. 

 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd 

voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 

ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR 

een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van 

de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 

Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels 

van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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9 Ondertekening
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10 Managementreactie  

Op 8 februari 2018 ontvingen wij onderstaande managementreactie van de Chief 

Financial Officer: 

 

Algemene reactie op het rapport en de resultaten: 

 

Het doel van het onderzoek betrof het aan de opdrachtgever verschaffen van 

(nader) inzicht in de vraag of de BHV-organisatie binnen RWS voldoet aan de 

“uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening RWS”. Hiertoe zijn vier deelvragen 

geformuleerd (zie aanleiding onderzoek).  
- Het rapport geeft in hoofdstukken 2-6 antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag en de vier deelvragen.  
- RWS herkent het beeld van de ADR dat er sinds 2015 belangrijke stappen 

zijn gezet naar een meer uniforme inrichting van de BHV organisatie 
conform het uitvoeringskader en erkent dat op een aantal elementaire 
punten nog niet aan de “uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening RWS” is 
voldaan.  

- In hoofdstuk 2 “Centrale hoofdboodschap” noemt de ADR de onderstaande 
mogelijke oorzaken voor de constatering dat RWS nog niet in alle opzichten 
voldoet aan het uitvoeringskader:  
- binnen RWS blijkt ten aanzien van BHV sprake  te zijn van een “informele 
organisatie” waardoor rol- en taakverdeling en besluitvormingsstructuur in 
de praktijk diffuus is (veel mensen gaan erover maar wie neemt nu eigenlijk 
de besluiten) en vaak afwijken van hetgeen in het kader is beschreven.  
- voor een aantal locaties geldt dat de regionale “beheerder” van de locatie 
niet altijd de hoofdbewoner van de betreffende locatie is. De hiervoor in het 
leven geroepen afstemming via het Partneroverleg blijkt in de praktijk niet 
overal even goed te werken, omdat deze afstemming hetzij als overbodig 
wordt beschouwd of omdat het Partneroverleg niet als het geschikte 
gremium wordt gezien en waarin BHV niet de aandacht heeft die het 
verdient.  
- BHV blijkt een behoorlijk beslag te leggen op de capaciteit binnen RWS, 
met name op locaties waar operationele werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een druk vanuit het primaire proces op de 
bemensing van de BHV op bepaalde locaties. Een druk die weliswaar 
begrijpelijk is (ook met een goede uitvoering van operationele taken is de 
veiligheid immers gediend) maar die niet ten koste zou mogen gaan van de 
bemensing van de BHV-organisatie. Daarnaast blijkt ook het plaats- en 
tijdonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken) negatieve gevolgen te 
hebben voor de bezettingsgraad. Er ligt daarom een uitdaging voor RWS om 
de bemensing van de BHV-organisatie op het gewenste peil te houden.  

 
- RWS herkent een groot deel van de bovenstaande mogelijke oorzaken. Het 

auditrapport van de ADR bevestigt dat de gewenste uniforme inrichting van 
de BHV organisatie conform het uitvoeringskader geen gelopen race is, 
hoewel er belangrijke stappen zijn gezet om dit te bereiken. Nader 
onderzoek naar de oorzaken is nodig om effectieve verbetermaatregelen te 
kunnen opstellen en implementeren. De rode draad die RWS uit het rapport 
destilleert: meer centrale sturing op de inrichting van de BHV organisatie 
conform het uitvoeringskader (uniformiteit tenzij), actualisatie van de 
uitvoeringsnota (“het kader”)  en via de PDCA volgen of de uitvoeringsnota 
RWS breed is/wordt geïmplementeerd.   

 

- In haar rapport heeft de ADR oorzaken rechtstreeks gekoppeld aan 7 
aanbevelingen. RWS geeft haar reactie per specifieke aanbeveling.  
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Aanbevelingen en reactie: 

 

Aanbeveling 1:  

Het uitvoeringskader te actualiseren en uit te breiden met een heldere en 

volledige beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden, de 

overlegstructuur en een escalatielijn. Vorm het kader tevens om tot een formeel 

RWS kader waarop het RWS kaderproces van toepassing is.  

 

Reactie:   

RWS vindt het van groot belang dat het uitvoeringskader actueel is en dat alle 

relevante rollen, taken en verantwoordelijkheden helder zijn beschreven.  Uit de 

audit blijkt dat een aantal organisatorische rollen nergens zijn vastgelegd; deze 

rollen dienen aan het uitvoeringskader te worden toegevoegd.  

RWS vindt het tevens van belang dat er meer centraal wordt gestuurd op de 

inrichting en het functioneren van de BHV organisaties. Een belangrijke rol is hier 

weggelegd voor de portefeuillehouder HRM (namens de directeuren 

Bedrijfsvoering) in samenwerking met de hoofden Werkenpakket en de 

Coördinatoren BHV. Aan de portefeuillehouder HRM wordt gevraagd om i.s.m. de 

hoofden Werkenpakket en de portefeuillehouder Arbeidsomstandigheden 

BS/HRMO te onderzoeken op welke wijze de centrale sturing  op de inrichting en 

het functioneren van de BHV organisaties kan worden vormgegeven. Het is van 

belang om de “ BHV – Keten” breed in te richten en in te zetten; dit betekent dat 

ook de portefeuillehouder Arbeidsomstandigheden BS/HRMO, het cluster Werk & 

Gezondheid en een vertegenwoordiger van de medezeggenschap (periodiek) 

dient deel te nemen aan het overleg van de Coördinatoren BHV.   

 

Aanbeveling 2:  

Te onderzoeken welke landelijke acties en maatregelen genomen kunnen worden 

om de teruglopende bezetting van BHV’ers op locaties tegen te gaan ter 

voorkoming van eventuele onderbezetting.  

 

Reactie:   

Voor een grote uitvoeringsorganisatie als RWS is de realisatie van het doel van 

de BHV van essentieel belang: de veiligheid en gezondheid van de aanwezige 

personen op de betreffende locatie zoveel mogelijk waarborgen, calamiteiten 

onder controle brengen en houden totdat hulpverlenende instanties arriveren en 

de schadeontwikkeling tijdens en na een calamiteit tot een minimum beperken.  

 

Om dit doel te kunnen (blijven) realiseren is een constante bezetting van de BHV 

op locaties van essentieel belang. De wijze van organiseren van de BHV binnen 

Rijkswaterstaat is zo ingericht dat ingespeeld wordt op het fenomeen flexwerken. 

Alle rijksmedewerkers kunnen als BHV-er in elkaars panden hulp aanbieden.  

Echter, gelet op de bevindingen van de audit, wordt aan de hoofden 

Werkenpakket gevraagd om per regio en i.s.m. de Coördinatoren BHV te 

onderzoeken welke specifieke locaties met een teruglopende bezetting van 

BHV’ers daadwerkelijk een risico vormen. Vervolgens zal in overleg met de 

directeur(en) Bedrijfsvoering van deze locaties worden besproken welke 

interventies nodig zijn om teruglopende bezetting van de BHV organisatie te 

voorkomen. Een totaaloverzicht voor RWS wordt zo nodig besproken in het 

overleg van de hoofden Werkenpakket en/of de directeuren Bedrijfsvoering.   

 

Aanbeveling 3:  

Een efficiënter afstemmingsmechanisme te introduceren voor de BHV plannen en 

jaarrapportages. De huidige afstemmingsprocedure via het Partneroverleg is 

omslachtig en wordt in de praktijk niet goed gevolgd.  
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- 

Reactie:   

RWS vindt het van groot belang dat afstemming van BHV plannen en 

jaarrapportages met alle inwonende diensten van een locatie plaatsvindt. De 

“uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening RWS” geeft aan dat afstemming bij 

voorkeur via het Partneroverleg plaatsvindt.  

Aan de hoofden Werkenpakket wordt gevraagd om  i.s.m. de coördinatoren BHV 

: 

- In kaart te brengen op welke locaties wel/niet gebruik wordt gemaakt van het 

Partneroverleg voor afstemming met inwonende diensten.  

- Te onderzoeken waarom het Partneroverleg als “omslachtig” wordt ervaren.  

- In kaart te brengen welke alternatieven voor afstemming worden gebruikt. 

- Te onderzoeken of een alternatief afstemmingsmechanisme  voor BHV plannen 

en jaarrapportages nodig is.   

 

Aanbeveling 4:  

Ervoor te zorgen dat afstemming van de plannen blijkt uit mede-parafering door 

alle functionarissen van betrokken dienstonderdelen. Op dit moment voorziet het 

format van deze documenten alleen in interne parafen.  

 

Reactie:   

Zie reactie aanbeveling 3; in het verlengde hiervan zal de sturing op mede-

parafering door alle betrokken dienstonderdelen door de hoofden Werkenpakket 

i.s.m. de Coördinatoren BHV dienen plaats te vinden.  

 

Aanbeveling 5:  

Op strategisch niveau met alle betrokkenen in gesprek te gaan over de voor RWS 

meest efficiënte inrichting van de BHV organisatie. Adresseer daarbij in ieder 

geval het vraagstuk van de “regionale BHV verantwoordelijkheid” voor panden 

waar landelijke diensten de hoofdbewoner zijn en het vraagstuk naar mogelijke 

verdergaande centralisering van BHV taken (bv concentratie van BHV taken en 

coördinatie bij de Corporate Dienst beleggen).  

 

Reactie:   

De “uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening RWS” is een afgeleide van het 

Rijksbrede kader. RWS vindt het van belang om de uitvoeringsnota als centraal 

kader voor de inrichting van de BHV organisatie binnen RWS te blijven hanteren. 

Aan de hoofden Werkenpakket wordt gevraagd om i.s.m. de Coördinatoren BHV 

en in afstemming met de portefeuillehouder arbeidsomstandigheden van 

BS/HRMO in een plan van aanpak aan te geven welke concrete acties nodig zijn 

om de BHV organisatie (nog) beter te laten werken.   

 

Aanbeveling 6:  

Een efficiënte en effectieve methodiek te ontwikkelen om “inwonende” externe 

organisaties te betrekken bij de BHV-organisatie op regionaal niveau.  

 

Reactie:  

RWS hecht veel waarde aan actieve betrokkenheid van “inwonende” externe 

organisaties bij de BHV-organisatie op regionaal niveau. Aan de hoofden 

Werkenpakket wordt verzocht om hiervoor, i.s.m. de Coördinatoren BHV, het 

cluster Werk & Gezondheid van de CD en de portefeuillehouder 

Arbeidsomstandigheden BS/HRMO, een effectieve methodiek te ontwikkelen.  

 

Aanbeveling 7:  

De Sharepoint-omgeving breder toegankelijk te maken zodat ook andere 

belanghebbenden toegang hebben tot de locatie specifieke informatie.  
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- 

Reactie:   

RWS hecht veel waarde aan toegankelijke en actuele informatie over de BHV. 

Aan de hoofden Werkenpakket wordt gevraagd om i.s.m. de Coördinatoren BHV 

met voorstellen te komen om de informatievoorziening over de BHV aan andere 

belanghebbenden te verbeteren.  

 

Tenslotte: 

In bovenstaande reacties op de verschillende aanbevelingen zijn verschillende 

oplossingsrichtingen opgenomen. Deze oplossingsrichtingen zijn niet definitief en 

gelden als leidraad/voorbeeld voor de actiehouder. Het verzoek aan de 

portefeuillehouder HRM van de directeuren Bedrijfsvoering is om, in 

samenwerking met de Hoofden Werkenpakket/de coördinatoren BHV én in 

afstemming met de portefeuillehouder Arbeidsomstandigheden van BS/HRMO, 

tot een plan van aanpak te komen waarin concreet wordt aangegeven hoe een 

en ander wordt opgepakt en wat nodig is om invulling te geven aan de 

aanbevelingen.   
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Bijlage 

Als referentiekader voor dit onderzoek is de PDCA

voor elke fase in de cyclus

 

Ter beantwoording van deze deelvragen zijn

gebaseerd op 

kader voor de 

interviews en een documentanalyse.

 

Plan Er worden BHV-plannen opgesteld en dit gebeurt conform de procedure 

als beschreven in het kader.

 

Criteria 
1. Er is een overzicht van alle objecten binnen de dienst.  

 

2. Voor alle objecten is een door de HID vastgesteld BHV

vastgesteld. 

 

3. BHV-plannen zijn opgesteld o.b.v. een risicoanalyse (RI&E). 

   

4. BHV-plannen zijn afgestemd met collega HID

partneroverleg.   

  

Do  Er is sprake van een 

kenbaar is gemaakt aan de medewerkers. 

 

Criteria 1. Alle rollen voor BHV zijn 

 

2. Er wordt geborgd dat de be

kwalitatief op orde is.

 

3. De organisatie is geïnformeerd over de BHV

 

4. De rolhouders ervaren de centrale kaders als duidelijk en werkbaar.

 

Is er met betrekking tot BHV sprake 
cultuur van leren en verbeteren?

 

Rapporteren de BHV

aan de HID en doen zij dit conform de 
normen als genoemd in het kader?

 

ing Rijkswaterstaat 

 1  Referentiekader 

Als referentiekader voor dit onderzoek is de PDCA-cyclus gehanteerd waarbij 

voor elke fase in de cyclus een deelvraag is geformuleerd. 

 
beantwoording van deze deelvragen zijn vervolgens toetscriteria ontwikkeld 

gebaseerd op de Uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening Rijkswaterstaat: 

voor de BHV voor RWS. Deze criteria zijn getoetst aan de hand van de 

erviews en een documentanalyse. Per criterium geeft dit het volgende beeld:

plannen opgesteld en dit gebeurt conform de procedure 

als beschreven in het kader. 

Er is een overzicht van alle objecten binnen de dienst.   

Voor alle objecten is een door de HID vastgesteld BHV-plan of veiligheidsinstructie 

plannen zijn opgesteld o.b.v. een risicoanalyse (RI&E).  

plannen zijn afgestemd met collega HID-en en OR  en dit gebeurt binnen het 

partneroverleg.    

Er is sprake van een BHV-organisatie die op haar taken is berekend en 

kenbaar is gemaakt aan de medewerkers.  

rollen voor BHV zijn ingevuld.  

Er wordt geborgd dat de bemensing van de BHV-organisatie kwantitatief en 

kwalitatief op orde is. 

De organisatie is geïnformeerd over de BHV-organisatie. 

De rolhouders ervaren de centrale kaders als duidelijk en werkbaar. 

Worden BHV-plannen opgesteld en 
gebeurt dit conform de procedure als 

beschreven in het kader?

 

Is er sprake van een BHV-organisatie die op 

haar taken is berekend en is deze organisatie 
kenbaar gemaakt aan de medewerkers?

 

Is er met betrekking tot BHV sprake van een 
cultuur van leren en verbeteren? 

Rapporteren de BHV-coördinatoren jaarlijks 

aan de HID en doen zij dit conform de 
normen als genoemd in het kader? 

- 

cyclus gehanteerd waarbij 

toetscriteria ontwikkeld 

de Uitvoeringsnota Bedrijfshulpverlening Rijkswaterstaat: het 

Deze criteria zijn getoetst aan de hand van de 

Per criterium geeft dit het volgende beeld: 

Antwoord 

Ja 

of veiligheidsinstructie 
Deels 

Ja 

en en OR  en dit gebeurt binnen het 
Deels 

Antwoord 

Ja 

Deels 

Ja 

Deels 

plannen opgesteld en 
gebeurt dit conform de procedure als 

beschreven in het kader? 

organisatie die op 

n is deze organisatie 
kenbaar gemaakt aan de medewerkers? 
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- 

Check  De coördinatoren BHV rapporteren jaarlijks aan de HID conform de 

normen als genoemd in het kader. 

 

Antwoord 

Criteria 1. Er wordt jaarlijks door de coördinator aan de HID gerapporteerd. 

 

Ja 

2. De rapportages bevatten de issues als omschreven in het kader.  

 

Deels 

3. Indien van toepassing worden de rapportages gedeeld met overige HID-en. 

 

Deels 

ACT Er is m.b.t. BHV sprake van een cultuur van leren en verbeteren.  

 

Antwoord 

Criteria 1. Voorgestelde verbeteringen worden daadwerkelijk opgevolgd. 

 

Ja 

2. Bij veranderde arbeidsomstandigheden is nieuwe RI&E uitgevoerd.  

 

Deels 

3. Er is een door de HID vastgesteld jaarplan voor opleidingen.  

 

Ja 

 


