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Plan van Aanpak PVH 1/15 

Februari 2017 

Module: 01 Arbobeleid 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

01 Arbodoelstellingen Groot 1 - Hoog Er is geen arbo beleidsplan op 

schrift 

Stel een arbo-beleidsplan op, 

zoals omschreven in Aro-

informatieblad AI 01. 

 01/06/2017 

02 Preventiemedewerker Midden 2 - Midden Preventiemedewerker is 

opgeleid, maar nog niet formeel 

benoemd. 

Zorg voor een formele 

aanstelling van de preventie 

medewerker. Preventie 

medewerker kent aanvullende 

wettelijke bescherming vanuit 

de uitvoering van zijn rol. 

 01/09/2017 

03 Inventarisatie en 

evaluatie van arbo risico’s 

Klein 1 - Hoog Er is geen volledige en actuele 

RI&E en PVA. 

RI&E en PVA zijn in maart 2017 

klaar. Zorg dat deze RI&E en 

PVA minimaal jaarlijks wordt 

geactualiseerd. 

 01/03/2017 

04 Betrokkenheid 

werknemers bij de RI&E 

Groot 1 - Hoog Arbo is geen vast punt op de 

agenda bij het werkoverleg. 

Zorg dat ARBO en de RI&E een 

vast onderwerp zijn op de 

agenda bij het werkoverleg. 

 01/06/2017 

11 Samenwerking 

werkgever met de 

werknemers 

Groot 1 - Hoog PVH beschikt niet over 

personeelsvertegenwoordiging 

of VGW-commissie en voldoet 

daarmee niet aan de wet. 

Stel een VGW-commissie in als 

onderdeel van een 

ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging. 

Agendeer overleg met de 

 01/06/2017 
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personeelsvertegenwoordiging 

over de arbeidsomstandigheden 

en de uitvoering van het plan 

van aanpak. 

12 Samenwerking tussen 

werkgevers onderling 

Klein 3 - Laag Uitzendbureaus hebben geen 

afschrift van de Risico 

Inventarisatie. 

Zorg dat uitzendbureaus een 

afschrift krijgen van de RI&E en 

PVA. Zie er op toe, dat 

uitzendkrachten de RI&E 

kunnen inzien. 

 01/03/2018 

13 Voorlichting, onderricht 

en toezicht 

Klein 1 - Hoog Toezicht op veilig werkgedrag is 

onvoldoende. (gebruik van 

palletwagens als step als 

voorbeeld) 

Zie er op toe, dat wordt 

toegezien en gehandhaafd op 

veiligheidsregels. Leg afspraken 

over toezicht vast. Omschrijf 

daarbij, wie verantwoordelijk is 

voor toezicht, hoe hier op 

gecontroleerd wordt en wat de 

mate van toezicht is. 

 01/06/2017 

16 

Arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek 

Klein 3 - Laag  Bied, in overleg met de 

bedrijfsarts, PAGO aan, voor 

functies met bijzondere risico's. 

(zoals bijvoorbeeld 

beeldschermwerk, functies met 

repeterende bewegingen of 

functies met een hoog 

geluidniveau) Voor deze PAGO 

is het noodzakelijk, een 

verdiepende risico inventarisatie 

te doen op een aantal functies) 

 01/06/2017 
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Module: 02 Verzuimbeleid 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

11 Medezeggenschap Groot 1 - Hoog Binnen PVH is geen 

medezeggenschapsorgaan 

actief. 

Organiseer een vorm van 

medezeggenschap of 

personeelsvertegenwoordiging. 

Leg de regeling m.b.t. controle 

en begeleiding, ter instemming, 

voor aan de 

personeelsvertegenwoordiging. 

 01/06/2017 

 

  



Bijlage 1 Plan van aanpak 

Plan van Aanpak PVH 4/15 

Februari 2017 

Module: 03 Algemene voorzieningen 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

07 Vloeren Midden 

B 10 x E 3 x W 

3 = R 90 

2 - Midden Vloer bij binnenkomst 

hangende kleding magazijn is 

verlaagd bij binnenkomst. 

Vanuit de hal bij de 

kleedkamers, moet over de 

verdieping van de vloer heen 

gestapt worden wanneer men 

de hal wil betreden. 

Doelmaatregel: zorg dat er 

geen niveau verschil is 

tussen de vloer van de hal 

bij binnenkomst en de vloer 

van het magazijn. Overweeg 

de vloer in de hal te 

verhogen. 

 01/09/2017 

08 Trappen, bordessen 

en steigers 

Groot 

Hier kan sprake 

zijn van een 

zware wettelijke 

overtreding. 

B 6 x E 7 x W 

10 = R 420 

1 - Hoog Gevaarlijk verzwakte trap naar 

bordes in Hal Q. Door de 

verzwakking kunnen treden 

afbreken. 

Sluit de toegang tot de trap. 

Vervang de trap of laat deze 

restaureren. Laat inspectie 

uitvoeren op deze trappen 

en laat trappen zo nodig 

onderhouden. 

 01/03/2017 

09 Ladders en trapleren Klein 

Hier kan sprake 

zijn van een 

zware wettelijke 

overtreding. 

B 2 x E 7 x W 3 

1 - Hoog Bij kantoorruimte tweede 

verdieping hal Q, hangt een 

zelfgemaakte, onveilige stalen 

trap welke niet gekeurd is. 

Verwijder alle niet gekeurde 

trappen of zelfgemaakte 

trappen. Als alternatief: laat 

zelfgemaakte trappen 

keuren en zorg dat ze tot die 

tijd niet gebruikt kunnen 

worden. 

 01/03/2017 
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= R 42 

10 Gestapelde goederen Groot 

Hier kan sprake 

zijn van een 

zware wettelijke 

overtreding. 

B 10 x E 40 x 

W 10 = R 4000 

1 - Hoog Op diverse plaatsen worden 

lege pallets te hoog 

opgestapeld in de magazijnen, 

met het gevaar van omvallen 

van de stapeling. Op diverse 

plaatsten staan teveel lege 

pallets bij elkaar gestapeld, 

met een verhoogd risico voor 

brandgevaar. 

Hout de richtlijnen van de 

brandweer aan en interne 

richtlijnen over hoogte van 

de stapeling en het aantal 

pallets op één plek. Licht 

medewerkers voor over het 

gevaar en over de normen 

voor hoogte en hoeveelheid. 

Zie er op toe dat 

medewerkers niet teveel en 

te hoog stapelen. 

 01/06/2017 

17 Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Klein 

Hier kan sprake 

zijn van een 

zware wettelijke 

overtreding. 

B 6 x E 3 x W 3 

= R 54 

1 - Hoog Medewerker 

stellingbedieningsapparatuur 

gebruikt bij het stofvrij maken 

van de installatie, met een 

blaaspistool, geen 

adembescherming of gehoor 

bescherming. 

Instrueer medewerkers over 

de risico's van het schoon 

blazen van de apparatuur 

met perslucht. Instrueer 

medewerkers over de 

beheersmaatregelen 

(PBM's). Voorzie 

medewerkers van geschikte 

PBM's. Houdt toezicht op 

het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 01/06/2017 
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Module: 04 Geluid 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

01 Schadelijk geluid 

(gehoorbeschadiging) 

Groot 

Hier kan 

sprake zijn van 

een zware 

wettelijke 

overtreding. 

B 10 x E 7 x W 

10 = R 700 

1 - Hoog Medewerker 

stellingbedieningsapparatuur 

(bij gebruik persluchtpistool), 

medewerker strap-machine en 

medewerker elektrische pallet 

truck worden blootgesteld aan 

een vermoedelijk te hoog 

geluidsniveau. 

Inventariseer werkzaamheden 

met mogelijk te hoog 

geluidsniveau en voer metingen 

uit om te bepalen of het 

geluidsniveau onder de 

grenswaarde licht. Onderzoek 

of er andere methoden of 

andere middelen gebruikt 

kunnen worden, met een lager 

geluidsniveau. 

 01/06/2017 

02 Gehoorbescherming Groot 

Hier kan 

sprake zijn van 

een zware 

wettelijke 

overtreding. 

B 10 x E 7 x W 

6 = R 420 

1 - Hoog Medewerkers die blootstaan 

aan een te hoog geluidsniveau, 

hebben geen adequate 

gehoorbeschermingsmiddelen. 

Voorzie medewerkers, op basis 

van een verdiepende 

inventarisatie geluid, van 

adequate gehoorbescherming. 

 01/06/2017 

03 Gebruik 

gehoorbescherming 

Groot 

Hier kan 

sprake zijn van 

een zware 

1 - Hoog Geluidsniveaus zijn niet 

geïnventariseerd. Beleid over 

voorlichting ontbreekt. 

Instrueer medewerkers, op 

basis van de verdiepende 

inventarisatie, over de 

gezondheidsrisico's van te hoog 

geluidsniveau. Instrueer 

 01/06/2017 
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wettelijke 

overtreding. 

medewerkers over het gebruik 

van 

gehoorbeschermingsmiddelen. 

Houd toezicht op het gebruik 

van 

gehoorbeschermingsmiddelen. 

05 Audiometrie Groot 1 - Hoog Medewerkers krijgen geen 

PAGO aangeboden. 

Bied medewerkers een PAGO 

aan, op basis van de 

verdiepende inventarisatie 

geluid. Overleg met de 

bedrijfsarts, wie in aanmerking 

komen voor dit onderzoek en 

hoe vaak dit onderzoek 

herhaald moet worden. 

 01/06/2017 
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Module: 08 Lichamelijke belasting 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

01 Lichaamshouding Groot 

B 10 x E 7 x W 

6 = R 420 

1 - Hoog Medewerkers van o.a. 

expeditie, pakken dozen 

van de band en zetten 

deze op een pallen. Met 

een draaiende beweging, 

en soms laag bij de grond. 

Zorg, door opstelling van 

rollenbanden en pallets, dat 

draaien en tillen zoveel 

mogelijk voorkomen wordt. 

Stel til hulpmiddelen 

beschikbaar, zodat onder 

belasting draaien en bukken 

voorkomen wordt. 

 01/06/2017 

02 Tillen Groot 

B 10 x E 7 x W 

3 = R 210 

1 - Hoog Medewerkers van o.a. 

expeditie, pakken dozen 

van de band en zetten 

deze op een pallet. Met 

een draaiende beweging, 

en soms laag bij de grond. 

Verdiepende inventarisatie 

van de belasting met de 

NIOSH-methode. Stel zo 

nodig een plan van aanpak 

op om binnen de normen te 

blijven. Denk daarbij aan 

aanpassen van gewicht. 

Aanpassen van werkhouding, 

toepassen van til 

hulpmiddelen of 

werkzaamheden rouleren, 

zodat minder vak getild hoeft 

te worden. 

 01/06/2017 

04 Repeterende 

bewegingen 

Groot 

B 10 x E 7 x W 

1 - Hoog Medewerkers van o.a. 

expeditie, pakken dozen 

van de band en zetten 

deze op een pallen. Met 

Inventariseer 

werkzaamheden met 

repeterende bewegingen. 

(denk o.a. aan 

 01/06/2017 
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3 = R 210 een draaiende beweging, 

en soms laag bij de grond. 

inpakwerkzaamheden) 

Beoordeel de belasting met 

de OCRA-methode (Arbo 

Informatieblad 29). Stel een 

plan van aanpak op om 

binnen de normen van NEN-

EN 1005-5 en NEN-EN 1005-

4:2005+A1:2008. 

05 Voorlichting Groot 1 - Hoog Er is geen beleid omtrent 

voorlichting specifieke 

arbeidsrisico's. PVH 

voldoet hiermee niet aan 

artikel 8 van de arbo-wet. 

Licht medewerkers, op basis 

van de verdiepende 

inventarisatie fysieke 

belasting, voor over de 

risico's van lichamelijke 

belasting. Instrueer en train 

medewerkers over de 

beheersmaatregelen, zoals 

het gebruik van 

hulpmiddelen, een goede 

houding e.d. 

 01/06/2017 
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Module: 11 Trillingen 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

03 Voorlichting Groot 1 - Hoog Risico's van trillingen en 

schokken op het 

bewegingsapparaat zijn niet 

onderzocht. Beleid omtrent 

voorlichting ontbreekt. 

Met name de elektrische 

pallettrucks, kunnen 

schokken geven op het 

bewegingsapparaat. Voer 

een verdiepende 

inventarisatie uit over de 

schok en tril belasting waar 

de medewerkers op de 

pallet trucks aan bloot staan. 

Geef op basis van deze 

inventarisatie, zo nodig, 

voorlichting over de risico's 

van schokken en trillingen 

en licht de medewerkers 

voor over de 

beheersmaatregelen. 

 01/06/2017 

04 

Arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek 

Groot 1 - Hoog Risico trillingen en 

schokken zijn niet 

onderzocht en in kaart 

gebracht. 

Bied, op basis van de 

verdiepende inventarisatie 

en in overleg met de 

bedrijfsarts, PAGO aan. 

Bepaal in overleg met de 

bedrijfsarts, hoe vaak 

onderzoek herhaald moet 

worden. 

 01/06/2017 

 



Bijlage 1 Plan van aanpak 

Plan van Aanpak PVH 11/15 

Februari 2017 

Module: 20 Bedrijfshulpverlening / Basishulpverlening (BHV) 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

03 Zorg op maat Midden 

B 10 x E 15 x 

W 1 = R 150 

2 - Midden Het is onduidelijk of de 

BHV'ers adequaat worden 

opgeleid. 

Onderzoek of de opleiding 

van BHV'ers is afgestemd op 

de specifieke risico's binnen 

het bedrijf. Pas zo nodig de 

opleiding van de BHV'ers 

aan. 

 01/09/2017 

04 Medewerkers Midden 

B 10 x E 15 x 

W 1 = R 150 

2 - Midden Het is onduidelijk of het 

bedrijfsnoodplan is ingevoerd 

en wanneer deze is geoefend. 

Zorg dat periodiek 

medewerkers geïnstrueerd 

worden over wat te doen bij 

brand of een ongeval. Zorg 

dat periodiek, scenario's uit 

het bedrijfsnoodplan 

geoefend worden. 

 01/09/2017 

06 Oefeningen Midden 

B 10 x E 15 x 

W 1 = R 150 

2 - Midden Het is niet duidelijk wanneer 

voor het laatst een 

ontruimingsoefening is 

gehouden. 

Zorg dat periodiek (op basis 

van bepaling in het 

bedrijfsnoodplan) 

ontruimingsoefeningen 

gehouden worden. 

  

10 

Ontruimingsplattegronden 

Midden 

B 10 x E 15 x 

W 0,5 = R 75 

2 - Midden Ontruimingsplattegronden zijn 

te ingewikkeld en voldoen niet 

aan huidige normen voor 

ontruimingsplattegronden. 

Pas de 

ontruimingsplattegronden 

aan, aan de normen van NEN 

8112. 

 01/09/2017 
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Module: 22 Bijzondere groepen 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

05 Anderstaligen Klein 3 - Laag Enkele medewerkers in de 

magazijn hallen, spreken 

geen Nederlands. 

   

 

Module: 24 Ongevallen 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

02 Bekendheid 

meldingsprocedure 

Klein 3 - Laag Er is geen 

meldingsprocedure 

ongevallen op schrift. Er is 

wel een ongevallen 

formulier aanwezig. 

Stel een procedure op voor 

het melden en registreren 

van ongevallen en 

incidenten (bijna 

ongevallen) 

 01/03/2018 

04 Onderzoek Groot 1 - Hoog Er is geen procedure voor 

ongeval onderzoek. 

Ontwikkel beleid voor het 

onderzoeken van 

ongevallen. Als leidraad kan 

Arbo Informatieblad 43, 

Ongevallen Analyse, 

gebuikt worden. 

 01/06/2017 
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05 Basisoorzaken Groot 1 - Hoog Er is geen procedure voor 

ongeval onderzoek. 

Ontwikkel beleid voor het 

onderzoeken van 

ongevallen. Als leidraad kan 

Arbo Informatieblad 43, 

Ongevallen Analyse, 

gebuikt worden. Zorg dat 

met dit beleid de 

achterliggende 

basisoorzaak gevonden 

wordt. (AI 43) 

 01/06/2017 

06 Trendanalyse Groot 1 - Hoog Er is geen beleid voor 

ongeval onderzoek. 

Ontwikkel beleid voor het 

onderzoeken van 

ongevallen. Als leidraad kan 

Arbo Informatieblad 43, 

Ongevallen Analyse, 

gebuikt worden. 

 01/06/2017 

07 Communicatie Groot 1 - Hoog Er is geen beleid voor 

ongeval onderzoek. 

Ontwikkel beleid voor het 

onderzoeken van 

ongevallen. Als leidraad kan 

Arbo Informatieblad 43, 

Ongevallen Analyse, 

gebuikt worden. 

 01/06/2017 

08 Verbeteracties Groot 1 - Hoog Er is geen beleid voor 

ongeval onderzoek. 

Ontwikkel beleid voor het 

onderzoeken van 

ongevallen. Als leidraad kan 

Arbo Informatieblad 43, 

Ongevallen Analyse, 

gebuikt worden. 

 01/06/2017 
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09 Inspectie SZW Groot 

Hier kan sprake 

zijn van een 

zware wettelijke 

overtreding. 

1 - Hoog Er is geen 

meldingsprocedure voor 

melding plichtige 

ongevallen. 

Stel een meldingsprocedure 

op voor het melden van 

ongevallen bij de Inspectie 

SZW. (AI 43, 10.2) 

 01/06/2017 

11 Risico-inventarisatie Groot 1 - Hoog Er is geen beleid voor 

ongeval onderzoek. 

Betrek bij de volgende 

Risico inventarisatie de 

gegevens uit het ongevallen 

register en het ongevallen 

onderzoek. 

 01/03/2018 

12 Maatregelen Groot 

B 6 x E 15 x W 3 

= R 270 

1 - Hoog Beleid omtrent leren van 

ongevallen ontbreekt. 

Ontwikkel beleid voor het 

onderzoeken van 

ongevallen. Als leidraad kan 

Arbo Informatieblad 43, 

Ongevallen Analyse, 

gebuikt worden. 

 01/06/2017 
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Module: 32 Werken in magazijnen 
 

Vraag Risico Prioriteit Beschrijving knelpunt Maatregel Wie Einddatum 

16 Gebruiksbestemming Midden 

Hier kan sprake 

zijn van een 

zware wettelijke 

overtreding. 

B 10 x E 3 x W 6 

= R 180 

2 - Midden Medewerkers bij het 

order-picken gebruiken 

palletwagens als step. 

Houd structureel toezicht 

op het juiste gebruik van 

arbeidsmiddelen. 

 01/09/2017 

 


