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Samenvatting 
 
In december 2016 is door de Saasen Groep een risico-inventarisatie en evaluatie (nader te 
noemen RI&E) uitgevoerd bij PVH Europe B.V.. 
De aanleiding voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij is de 
wens om structureel te werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Door 
uitvoering van het plan van aanpak (PvA) kan de PVH Europe B.V. gestructureerd de risico’s 
aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot 
een minimum te beperken. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de door Saasen Groep uitgevoerde RI&E vragen wij 
vooral aandacht voor de volgende algemene aanbevelingen. 
 

· Registratie incidenten en onderzoek incidenten 

· Opstellen arbo beleidsplan 

· Betrokkenheid personeelsvertegenwoordiging bij Arbo taken 

· Benoeming preventie medewerker 

· Voorlichting, instructie en toezicht 

· Verdiepende inventarisaties geluid en fysieke belasting 
 
Er is één plan van aanpak opgesteld, voor de verschillende locaties in Venlo. Daar waar 
actiepunten betrekking hebben op een specifieke locatie, staat dat bij het actiepunt vermeld.  
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1 Contactgegevens 
 

Bedrijf PVH Europe B.V. 

Bezoekadres Marco Poloweg 5 
5928 LE Venlo 

Telefoon 077-3739588 

Contactpersoon   

  
 

Telefoon contactpersoon   

e-mail contactpersoon @pvh.com 

 

Veiligheidskundige Saasen Groep  

Datum Inventarisatie Ronde 22-12-2016 

Datum opstellen concept rapport Februari 2017 

Datum definitief 12-06-2017 

Naam preventie medewerker  (niet formeel benoemd) 

Inventarisatie methode IMA-A en IMA-K methode 
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2 Inleiding 

 
De verplichting tot het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geldt voor 
elke werkgever, ongeacht de omvang van het bedrijf of instelling.  
Alle werkgevers die een RI&E moeten uitvoeren, dienen ook een Plan van Aanpak (PvA) te 
maken. 
De RI&E, aangevuld met een PvA, vormen belangrijke bouwstenen voor een goed ARBO- 
en ziekteverzuimbeleid. Goede arbeidsomstandigheden verminderen de kans op ongevallen 
en verzuim; zo wapent een ondernemer zich tegen schadeclaims van klanten, ziekte- en 
vervangingskosten van werknemers bij ongelukken of beroepsziekten, en tegen boetes van 
de Inspectie SZW. 
 
Daarnaast is de RI&E van belang voor het vaststellen van goede: 
 

· voorlichting en onderricht aan werknemers;  
· ondersteuning door (ARBO)deskundigen;  
· opzet van de bedrijfshulpverlening(BHV); 
· frequentie van het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). 

 
 
Voor het opstellen van deze rapportage zijn ook de volgende relevante documenten 
doorgenomen: 
 
 

· Personeelshandboek 

· Bedrijfsnoodplan 
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3 Algemeen 
 

3.1 Bedrijfsinformatie 

PVH is een kledingbedrijf met bekende merken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein. 
PVH Logistics is het distributie centrum, van waaruit kleding wordt ontvangen en wordt 
verzonden. 
PVH heeft magazijnen op verschillende locaties in Venlo. Deze risico inventarisatie heeft 
betrekking op de volgende locaties in Venlo. 

- Marco Poloweg 3, 5, en 7 
- Columbusweg 14 
- John Hicksstraat 4 

De activiteiten en risico’s in de verschillende bedrijfshallen, hebben een grote overlap. 

3.2 Personeelsopbouw 

Totaal aantal medewerkers hoogseizoen : plusminus 700  
Aantal man : 360 
Aantal vrouw : 340 
 
Totaal aantal medewerkers laagseizoen : plusminus 500 
Aantal man : 275 
Aantal vrouw : 225 
 
 
Gedetailleerde gegevens zijn bekend bij personeelszaken. 
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3.4 Bijzondere groepen 

Bij PVH Europe B.V. werken wel bijzondere groepen. 

· Zwangeren en/of werknemers tijdens de lactatie 

· Stagiars 

· Uitzendkrachten 

· Anderstaligen 
 

3.5 Personeelsverloop 

Vanwege het seizoensgebonden karakter is het personeelsverloop van de afgelopen 3 jaar 
moelijk te bepalen. Er is tijdens seizoenspieken een sterke toename van arbeidskrachten die 
tijdens het laagseizoen dan weer geleidelijk uitstromen. Onder het vaste personeel is 
praktisch geen verloop, dit wordt geschat op ongeveer 3 % over de afgelopen 3 jaar. 
 

3.6 Verzuimgegevens 

Gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de afgelopen 3 jaar binnen PVH B.V. ligt op 4,2 
%. 
Gedetailleerde gegevens zijn bekend bij personeelszaken.(HR) 
 

3.7 Intrede WIA 

De afgelopen 3 jaar zijn er geen medewerkers in de WIA terecht gekomen. 
 

3.8 Melding beroepsziekten, ongevallen en aan het werk gerelateerd verzuim 

Er is een registratiesysteem aanwezig. Deze wordt gebruikt door de coördinator die in elke 
hal aanwezig is en verantwoordelijk is voor het melden. Er is uitgebreide historie aanwezig 
waarbij ook te zien is welke meldingen geleid hebben tot verzuim.  

3.9 Bezoek I-SZW 

De afgelopen 3 jaar heeft geen bezoek van de I-SZW plaatsgevonden. 
 

3.10 Gemelde klachten m.b.t. arbeidsomstandigheden 

Er zijn geen geregistreerde klachten over de arbeidsomstandigheden bekend 
Binnen PVH worden klachten niet centraal geregistreerd en geanalyseerd.  
 

3.11 Welzijnsaspecten 

De medewerkers kunnen terecht op het spreekuur van de bedrijfsarts. Hiervoor heeft PVH 
Europe B.V. een contract met een gecertificeerde Arbodienst te weten Human Capital Care 
Ook kunnen zij een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de Arbodienst naam . 
Binnen PVH Europe B.V. zijn de HR-medewerkers aangesteld als vertrouwenspersoon.. 
 

3.12 Preventiemedewerkers 

Als  aangewezen. Hij heeft hiervoor de 
opleiding  gevolgd, maar is nog niet formeel benoemd als  
medewerker. 
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4 Aanvullende inventarisatie- en registratieverplichtingen 
 

Volgens de Arbowet mag de RI&E globaal zijn en waar nodig verdiepend. De Arbowet noemt 
een aantal onderwerpen waarvoor een aanvullende (of verdiepende) inventarisatie verplicht 
is. Deze verdiepende inventarisaties moeten uitgevoerd worden als het onderwerp relevant 
is voor het bedrijf. 
Als er binnen een bedrijf bijvoorbeeld gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, dan is een 
verdiepende inventarisatie gevaarlijke stoffen verplicht. Zijn er geen gevaarlijke stoffen, dan 
is dat uiteraard niet verplicht. 
De RI&E is pas volledig als alle verplichte nadere inventarisaties zijn uitgevoerd. 
 
Op basis van deze RI&E is gebleken dat er binnen PVH Europe B.V. nadere inventarisaties 
uitgevoerd dienen te worden.  

· Geluid 

· Fysieke belasting 
o Tillen 
o Repeterende bewegingen 
o Trillingen/schokken 
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5 Uitvoering van het onderzoek 
 
 
Tijdens de inventarisatie is aandacht besteed aan: 
 

1. Bedrijfshulpverlening ( BHV) 
2. Inrichting werkplaatsen en werkplekken 
3. Fysieke belasting en beeldschermwerk 
4. Ongewenst gedrag en werkdruk 
5. Werk- en rusttijden 
6. Omgevingsfactoren 
7. Machineveiligheid 
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en veiligheids- en 

gezondheidssignaleringen 
9. Arbozorg en organisatie van de arbeid 
 

Deze risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden door middel van onderzoek van reeds 
bestaande informatiebronnen, interviews en inspecties op de werkplek. Uit de bevindingen 
hiervan is deze schriftelijke rapportage opgesteld. De resultaten van het onderzoek zijn samen 
met de opdrachtgever(s) geëvalueerd. In deze evaluatie zijn eveneens mogelijke maatregelen 
besproken. Bij het opstellen van de adviezen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
- liggen in de lijn met wetgeving, normen en richtlijnen 
- geven aan welke maatregelen er concreet genomen kunnen worden om de 

risico's te elimineren (bronaanpak) of zoveel mogelijk te beperken  
- zijn begrijpelijk, toegankelijk en afgestemd op de doelgroep. 
 
Er dient op gewezen te worden dat de risico-inventarisatie en -evaluatie geen doel op zich is, 
maar dat het in feite gaat om te nemen maatregelen om de geconstateerde risico's te 
verminderen of te elimineren. Hierbij vormt de rangorde van risico's, die het resultaat is van de 
risico-evaluatie, het uitgangspunt voor het treffen van deze maatregelen. 
Een beschrijving van de te nemen maatregelen in een plan van aanpak op basis van de risico-
inventarisatie en -evaluatie is evenals het (laten) uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluatie 
een wettelijke verplichting. 
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5.2 Prioriteit vaststellen 

De risicoscore geeft aan in welke mate een aandachtspunt een risico vormt voor gezondheid 
of veiligheid.  
 
Vaak kunnen niet alle risico's direct worden opgelost. Dan moet de werkgever prioriteiten 
stellen.  
Aan de onderwerpen zijn door de auditoren indicatieve prioriteiten toegekend. Hierbij is 
onder anderen rekening gehouden met de risicoscore, wettelijke bepalingen, eenvoud van 
de door te voeren maatregel. 
Deze prioriteiten kunnen een uitgangspunt zijn voor het overleg met het bevoegd gezag. 
 
Prioriteit ‘laag’:  actie op lange termijn (6-12 maanden) 
Prioriteit ‘midden’: actie op middellange termijn (3-6 maanden) 
Prioriteit ‘hoog’:  actie op korte termijn (binnen 3 maanden) 
 
Voor het invullen van het plan van aanpak wordt de indeling van tabel 5 aangehouden. 
 
Tabel 5: omzetting risicoscore naar prioriteit. 

 
Risicoscore* 

 

 
Omschrijving 

 
Prioriteit 

 
R < 70 

 
Zeer beperkt risico tot risico 

mogelijk 
 

 
laag 

 
     R 70 - 200 

 

 
Belangrijk risico 

 
 

 
middel 

 
R > 200 

 
Hoog tot zeer hoog risico 

 
 

 
hoog 

 
* De grenzen van de risicoscore zijn arbitrair vastgelegd en de weging van een risicoscore kan per 
auditor enigszins verschillen als gevolg van interpretatieverschillen. 

 
 

5.3 Coördinatie 

De preventiemedewerker binnen PVH Europe B.V. dient samen met de arbo commissie 
invulling aan de RI&E en uitvoering van het Plan van Aanpak te geven. Zij zorgen ervoor dat 
de verantwoordelijke afdeling of functionaris de voorgeschreven maatregelen op zich neemt 
en uitvoert. 
De voortgangsbewaking dient plaats te vinden tijdens vergaderingen, die de arbo commissie 
voert met de preventiemedewerker en afdelingsvertegenwoordigers waarin ARBO 
gerelateerde zaken als agendapunt besproken worden. 
De directie is in alle gevallen de eindverantwoordelijke.  
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5.4 Plan van aanpak 
Uit de RI&E zijn een aantal risico’s naar voren gekomen en het is nu zaak deze één voor één 
op te lossen, bij voorkeur door bestrijding aan de bron. Het is aan te bevelen om de 
medewerkers bij het Plan van Aanpak (PvA) te betrekken omdat zij: 
 

· beschikken over de nodige kennis van het aan hen toegewezen werkgebied; 

· vaak diegene zijn die verbetervoorstellen kunnen aandragen; 

· de verbetervoorstellen vaak zelf (of met behulp van deskundige) doorvoeren; 

· in eerste instantie toezicht houden op de naleving van de regels; 

· gesprekspartners zijn voor de directie en overige betrokkenen (klanten en 
leveranciers); 

· door inspraak deelgenoot in de oplossingen worden. 
 
De bepaling dat er jaarlijks een schriftelijke rapportage over de uitvoering van het PvA moet 
plaatsvinden, is per 1 januari 2007 vervallen. Wel geldt dat de werkgever overleg voert over 
het arbobeleid met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.  
De rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) en de 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR).  
In de nieuwe Arbo-wet worden deze rechten en bevoegdheden ondersteund door de 
verplichting van de werkgever om mondeling overleg te voeren met de OR of PVT over het 
arbeidsomstandighedenbeleid. Daarbij moet actief informatie worden uitgewisseld. 
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6 Algemene aanbevelingen 

6.1 Doelvoorschriften 

De herziene ARBO wetgeving beperkt zich voor een groot deel tot zogenaamde 
doelvoorschriften. Doelvoorschriften zijn normen en grenswaarden die niet overschreden 
mogen worden. Hoe een wettelijke norm of grenswaarde gehaald kan worden, wordt 
overgelaten aan werkgevers en werknemers in de bedrijven/branches. Het toepassen van de 
arbeidshygiënische strategie (AHS) is hierbij wel verplicht. De AHS houdt in dat maatregelen 
zo dicht mogelijk bij de bron moeten worden genomen en pas als dat redelijkerwijs niet kan 
mogen maatregelen van een “lager” niveau worden genomen. 

Het opvolgen van de in het Plan van Aanpak vermelde maatregelen is geen verplichting er 
kan ook voor een andere oplossing gekozen worden als deze maar voldoet aan de 
doelvoorschriften. 
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7 BHV 

 

7.1 Bedrijfshulpverlening 

Aan de hand van de inventarisatie in de IMA vragenlijst, is de bedrijfshulpverlening 
beoordeelt.  
De risico’s die binnen de organisatie kunnen voorkomen zijn. 

· ongeval waarbij de BHV Eerste Hulp kan verlenen (bv. snijwond) 

· ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts 

· ongeval waarbij een ambulance nodig is 

· ongeval met meerdere slachtoffers  

· slachtoffer met hartstilstand 

· brandje dat door de BHV kan worden geblust 

· brand die inzet van de brandweer vraagt 

· ontruiming (bv. door brand, gas-/gevaarlijke stof lekkage of bommelding) 
 
 
Uit de controle is naar voren gekomen. 
 

· PVH beschikt over een bedrijfsnoodplan 

· Het bedrijfsnoodplan is actueel 

· De informatie voorziening naar de medewerkers is actueel 

· Het is onduidelijk in hoeverre het bedrijfsnoodplan is ingevoerd in de organisatie en in 
hoeverre de medewerkers op de hoogte zijn. 

· Nieuwe BHV’ers volgen een basiscursus. Vervolgens vindt er jaarlijks een herhaling 
plaats. 

· De laatste ontruiming heeft op 23-06 plaatsgevonden. Deze staan 2x p/jaar gepland 
omstreeks mei en oktober. 

· De ontruimingsplattegronden (uitgezonderd de nieuwbouw) zijn te ingewikkeld, te 
gedetailleerd en voldoen niet aan de huidige norm. 
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