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 Geachte heer , 
 
Op woensdag 24 april 2013 hebben wij, de heer  en mevrouw 

, beiden arbeidsinspecteur,  een inspectie uitgevoerd op de 
arbeidsplaats: 
Heemhorst International B.V. 
Rollecate 57 
NIEUWLEUSEN. 
 
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden werd voldaan. 
Er is gesproken met de heren  en . 
 
De volgende overtredingen vragen om actie van uw kant: 
 
1. In uw bedrijf vonden verschillende laswerkzaamheden plaats, waaronder 

MIG/MAG en TIG van staal en incidenteel aluminium. In de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E) werd niet door middel van een 
beoordeling aangetoond dat de gebruikte voorzieningen bij het lassen en 
snijden de blootstelling aan lasrook zoveel mogelijk beperken, in ieder 
geval tot onder de grenswaarde. 
Dit is een overtreding van artikel 4.2, lid 1 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
De grenswaarde van blootstelling aan lasrook is 1 mg/m3. Wanneer de 
lasprocessen vallen onder de Verbetercheck Lasrook, kunt u gebruik maken 
van dit instrument, te vinden op www.5xbeter.nl. Indien door middel van 
de Verbetercheck lasrook wordt aangetoond dat de grenswaarde niet wordt 
overschreden beschouw ik de blootstelling als doeltreffend beheerst. U 
dient dan in de RI&E aan te geven op grond van welke variabelen de 
maatregelen zijn getroffen, en wat de capaciteit is van de 
ventilatievoorzieningen. 
 
Als uit de blootstellingsbeoordeling blijkt dat er maatregelen genomen 
dienen te worden om onder de grenswaarde van 1 mg/m3 lasrook te 
komen, dient u doeltreffende maatregelen te nemen om de blootstelling 
terug te brengen tot beneden de grenswaarde (op grond van artikel 4.3 
van het Arbobesluit). 
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Deze maatregelen dient u op te nemen in een plan van aanpak (PvA) 
waarin u duidelijk aangeeft wie verantwoordelijk is voor de maatregelen, 
de geplande termijn van de invoering van de maatregelen en de 
daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. 
 

2. In de verfaanmaakruimte waar de verven met oplosmiddelen werden 
gemengd, werd gebruik gemaakt van een elektrische menger, die niet 
explosieveilig was uitgevoerd en derhalve brand en explosie kon 
veroorzaken. Dit is een overtreding van artikel 3.17 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.  
 

3. Tijdens de inspectie is gebleken dat  de puntafzuiging bij het MIG/MAG 
lassen niet correct werd gebruikt, d.w.z. onvoldoende dicht bij de bron. Het 
bedrijf dient voorlichting over en toezicht te geven op het juiste gebruik 
van de door de werknemers gebruikte puntafzuigingen. Dit is een 
overtreding van artikel 8,  lid 4 van de Arbeidsomstandighedenwet. 
 

4. Tijdens de inspectie is gebleken dat de arbeidsplaatsen niet overal 
voldoende zindelijk werden gehouden (o.a. lege verfblikken, niet gebruikte 
arbeidsmiddelen, materialen e.d.). 
Dit is een overtreding van artikel 8, lid 1 en lid 4 van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 

5. Risico-inventarisatie en –evaluatie machineveiligheid 
Uw bedrijf beschikte niet over een volledige schriftelijke risico-
inventarisatie en -evaluatie machineveiligheid en een plan van aanpak 
(PVA).  Dit is een overtreding van artikel 5, 1e en 3e lid, van de 
Arbeidsomstandighedenwet.  
In uw bedrijf zijn de volgende, niet geïnventariseerde, risico’s 
aangetroffen: 

o Er was geen noodstop (schopkoord) aangebracht op de metaalwals 
met kans op meegetrokken te worden door de draaiende walsen. 

o Het ponsgedeelte van de ponsmachine was onvoldoende 
afgeschermd, met kans op knelgevaar.  

o De kolomboormachines waren niet voorzien van een zodanig 
scherm (vaste afschermkap of beweegbare afschermkap met 
schakelvoorziening) of beveiligingsinrichting zodat de boorspil en 
het ingespannen gereedschap tijdens het in werking zijn van de 
boormachine in de nulpositie niet bereikbaar waren. Hierdoor 
ontstond gevaar voor knel-, plet- en snijgevaar en meegetrokken 
te worden. Ook waren niet alle boormachines voldoende aan de 
werkvloer verankerd met kans op omvallen. 

o De inloopzijde (achterkant) van de Haco guillotineschaar was 
onvoldoende beveiligd met kans op snij- en knelgevaar voor 
personen. 

o In uw bedrijf waren de conventionele draaibank niet voorzien van 
een zodanig scherm of beveiligingsinrichting, zodat het gevaar voor 
bewegende delen zoveel mogelijk werd voorkomen. De 
kleminrichting (klauwplaat) was niet voorzien van een afscherming 
in de vorm van een beweegbaar scherm met schakelvoorziening, 
die opstarten van de machine bij geopende afscherming uitsluit en 
waarbij de machine afslaat als de afscherming wordt geopend. 
Hierdoor bestaat, door de roterende beweging, het gevaar 
getroffen te worden door wegvliegende delen en meegetrokken te 
worden. 
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Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en handhaving door de 
Inspectie SZW kunt u vinden op: www.inspectieszw.nl. 
 
Er is door de Inspectie SZW voor uw branche een brochure gemaakt. U kunt deze 
brochure inzien op: www.inspectieszw.nl. 
Belangrijke websites zijn verder: 
www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen en www.5xbeter.nl 
 
 
De overtredingen moeten binnen een termijn van 4 maanden na de hiervoor 
genoemde inspectiedatum zijn opgeheven. 
 
Na afloop van de termijn wordt uw bedrijf opnieuw geselecteerd voor een 
inspectie op de overtreden onderwerpen. 
 
Worden tijdens deze nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen als 
bedoeld in artikel 8.29c van de Arbeidsomstandighedenregeling aangetroffen, dan 
wordt hiervoor een boeterapport opgemaakt. 
 
Ik verzoek u de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk in kennis te 
stellen van de inhoud van deze brief. 
 
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon. 
 
Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend. 
 
Hoogachtend, 
Inspectie SZW 

 
 

 
Arbeidsinspecteur 
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 Geachte heer , 
 
Naar aanleiding van mijn  bezoek aan uw bedrijf op 2 september 2013 en uw brief 
met kenmerk PdO/ Inspectie SZW 13-001, deel ik u mede dat ik akkoord ga met 
de verlenging van de termijn naar eind november 2013. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Inspectie SZW 

 
 

 
Arbeidsinspecteur 
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        Nieuwleusen 09-September 2013 
 
 
 
Uw. Ref.  : 401300399/01  dd. 13-05-2013 
Onze Ref.: PdO / Inspectie SZW 13-001 
Betreft     : Activiteiten in kader arbeidsomstandigheden 
 
 
Geachte Hr. , 
 
 
Naar aanleiding van uw inspectie in ons bedrijf in mei dit jaar, alsmede uw brief van 13 
mei, zijn door Heemhorst een aantal acties ondernomen, met het doel de aanwezige 
installaties en machines zodanig te verbeteren, dat wordt voldaan aan de wettelijke 
bepalingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden wetgeving. 
 
Tijdens het vervolgbezoek van de heer  op 2 september is gebleken dat we bij het 
doorvoeren van verbeteringen in de afgelopen maanden, niet de juiste weg bewandelen.  
 
Zoals u heeft gezien zijn een aantal van de door u geconstateerde gebreken, voortvarend 
aangepakt, door de aanschaf van ondermeer een nieuwe afzuig-installatie met filter voor 
lasdampen en een lucht aangedreven menger in de spuitcabine.  
Verder heeft een bedrijf dat is gespecialiseerd in de beveiliging van machines, een 
inventarisatie en prijs-opgave gemaakt van verbeteringen aan onze machines, die nodig 
zijn om deze machines te laten voldoen aan de wettelijke bepalingen. 
 
Zoals door u terecht is opgemerkt, hebben we tot op heden nagelaten een Risico-
Inventarisatie en –Evaluatie machineveiligheid op te stellen alsmede een plan van 
aanpak (PVA). 
 
Als gevolg van drukke werkzaamheden, zijn we voornemens de opzet van een RIE en 
PVA uit te besteden bij een erkende organisatie op dit gebied. 
Contacten zijn vorige week gelegd. Wij hopen op zeer korte termijn opdracht te kunnen 
geven tot uitvoering.   
 
Wij realiseren ons dat we niet voldoen aan de gestelde termijn in uw brief van 13 mei jl.,  
maar vragen u uw goedkeuring te verlenen aan het volgende tijdpad: 
1. Opzet van RIE en PVA; gereed half oktober 
2. Uitvoering van resterende werkzaamheden aan bestaande machines, vervanging 
van machines, e.d. ; gereed ca. eind november. 
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De veiligheid en gezondheid van onze collega’s in de werkplaats is van het grootste 
belang. Zij worden dan ook zoveel mogelijk betrokken bij de noodzakelijke 
veranderingen die tot doel hebben hun veiligheid te verbeteren. 
 
 
Ik hoop dat u zich kunt verenigen met deze werkwijze en het voorgestelde tijdpad. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Heemhorst International B.V. 
, 

algemeen directeur.   
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

3 A003 A.A.3
De vloeren zijn egaal, stroef en vrij van 
struikelobjecten. 

NEE

In de werkplaats liggen de nodige 
halffabrikaten en andere 
hulpmiddelen op de vloer. Het 
ontbreekt aan orde en netheid.

Middel
Orde en netheid creëren op 
werkvloer.

1-10-2013 31-3-2014

5 A005 A.A.5
De elektrische deuren en hekken zijn 
in goede staat en worden periodiek 
geïnspecteerd. 

NEE

Bedrijfsdeuren worden niet 
structureel jaarlijks geïnspecteerd. 
I.v.m. schade zijn er in juni 2013
wel reparaties en inspecties geweest 
aan 2 elektrische deuren.

Laag
Inspectie(s) uitvoeren conform 
voorschrift van de fabrikant / 
leverancier (minimaal 1x/jaar).

1-10-2013 30-9-2014

8 A008 A.A.8
De luchtbehandelinginstallatie is in 
goede staat. 

NEE

Nog onderzoeken of dit is opgenomen 
in het onderhoudsplan. Op kantoor 
zijn i.v.m. het klimaat (te warm in de 
zomer) nog metingen gedaan, waarbij 
men tot de conclusie is gekomen
dat de verversing ok was.

Laag
Nog onderzoeken of dit is opgenomen 
in het onderhoudsplan. Onderhoud 
laten uitvoeren.

1-10-2013 30-9-2014

12 A012 A.B.1 Er zijn voldoende nooduitgangen. NEE
3x in werkplaats. 1x kantoor. 
Voldoende ? Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie.

Middel

Stel BHV-organisatie en 
ontruimingsplan op en ga hierbij na of 
er  voldoende vluchtwegen en 
nooduitgangen aanwezig zijn. De 
plaatselijke brandweer raadplegen bij 
twijfelgevallen.

1-10-2013 31-3-2014

13 A013 A.B.2
De nooduitgangen zijn vrij 
toegankelijk en kunnen altijd geopend 
worden. 

NEE
Nog nalopen. Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie.

Middel

Stel BHV-organisatie en 
ontruimingsplan op en ga hierbij na of 
nooduitgangen niet geblokkeerd en/of 
niet te openen zijn. Maak periodiek 
een controlerondje.

1-10-2013 31-3-2014

14 A014 A.B.3
De nooduitgangen en vluchtwegen 
zijn duidelijk aangegeven met 
pictogrammen. 

NEE
Nog nalopen. Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie.

Middel

Stel BHV-organisatie en 
ontruimingsplan op en ga hierbij na of 
nooduitgangen en vluchtwegen zijn 
voorzien van de juiste pictogrammen.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG

3 A003 A.A.3
De vloeren zijn egaal, stroef en vrij van 
struikelobjecten. 

5 A005 A.A.5
De elektrische deuren en hekken zijn 
in goede staat en worden periodiek 
geïnspecteerd. 

8 A008 A.A.8
De luchtbehandelinginstallatie is in 
goede staat. 

12 A012 A.B.1 Er zijn voldoende nooduitgangen. 

13 A013 A.B.2
De nooduitgangen zijn vrij 
toegankelijk en kunnen altijd geopend 
worden. 

14 A014 A.B.3
De nooduitgangen en vluchtwegen 
zijn duidelijk aangegeven met 
pictogrammen. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

15 A015 A.B.4
De vluchtwegen, nooduitgangen en 
arbeidsplaatsen zijn zonodig voorzien 
van noodverlichting. 

NEE

Vluchtwegen en nooduitgangen wel. 
Arbeidsplaatsen niet/ te weinig ? Er is 
nog geen
ontruimingsplan en BHV-organisatie.

Middel

Stel BHV-organisatie en 
ontruimingsplan op en ga hierbij na of 
nooduitgangen, vluchtwegen en 
arbeidsplaatsen zijn voorzien van 
voldoende noodlichting. Maak 
periodiek een controle rondje op de 
werking ervan.

1-10-2013 31-3-2014

16 A016 A.B.5

De vluchtroutes, nooduitgangen en 
BHV-middelen zijn op een plattegrond 
aangegeven, die goed zichtbaar is 
opgehangen. 

NEE
Plattegrond is niet aanwezig. Er is nog 
geen ontruimingsplan en BHV-
organisatie.

Laag

Stel BHV-organisatie en 
ontruimingsplan op en zorg voor 
voldoende plattegronden waarop 
vluchtroutes, nooduitgangen en EHBO-
middelen zijn aangegeven.

1-10-2013 30-9-2014

19 A019 A.B.8

In het pand zijn voldoende van de 
juiste kleine brandblusmiddelen 
aanwezig (zoals aangegeven in de 
toelichting) en die hangen op de juiste 
plek. 

NEE
Nog nalopen. Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie.

Middel

Stel BHV-organisatie en 
ontruimingsplan op en zorg voor 
voldoende en juiste blusmiddelen. 
Aantal, soort en plaats van kleine 
blusmiddelen in orde brengen. Bij 
twijfel advies aan de plaatselijke 
brandweer vragen.

1-10-2013 31-3-2014

22 A022 A.B.11
De brandblusmiddelen zijn altijd voor 
iedereen goed bereikbaar. 

NEE
In de werkplaats moeten 
brandblusmiddelen vrij toegankelijk 
worden gemaakt.

Middel
Brandblusmiddelen goed bereikbaar 
maken en houden. Maak periodiek 
een controlerondje.

1-10-2013 31-3-2014

24 A024 A.B.13
Er zijn voldoende, complete 
verbandtrommels aanwezig. 

NEE

Werkplaats 1st, kantoor 1st. 
Tenminste-houdbaar-tot-datum van 
enkele artikelen in de EHBOtrommel
op werkvloer is niet op orde (dateert 
o.a. april 2012).

Laag

Zorg voor voldoende complete 
verbandtrommels aan. Wijs iemand 
aan die zorgt voor het in goede staat 
houden van de verbandtrommel(s). 
Maak periodiek een controlerondje.

1-10-2013 30-9-2014

10.2.e
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15 A015 A.B.4
De vluchtwegen, nooduitgangen en 
arbeidsplaatsen zijn zonodig voorzien 
van noodverlichting. 

16 A016 A.B.5

De vluchtroutes, nooduitgangen en 
BHV-middelen zijn op een plattegrond 
aangegeven, die goed zichtbaar is 
opgehangen. 

19 A019 A.B.8

In het pand zijn voldoende van de 
juiste kleine brandblusmiddelen 
aanwezig (zoals aangegeven in de 
toelichting) en die hangen op de juiste 
plek. 

22 A022 A.B.11
De brandblusmiddelen zijn altijd voor 
iedereen goed bereikbaar. 

24 A024 A.B.13
Er zijn voldoende, complete 
verbandtrommels aanwezig. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

31 A031 A.E.1
Er is een goed binnenklimaat op 
kantoor, in het magazijn en in de 
overige productieruimten. 

NEE

Op kantoor zijn i.v.m. het klimaat (te 
warm in de zomer) nog metingen 
gedaan, waarbij men tot
de conclusie is gekomen dat de 
verversing ok was.
In productieruimte op dit moment 
bezig met een nieuwe afzuiginstallatie 
voor lasrook.
Nog e.e.a. nalopen.

Hoog

Aan de hand van o.a. Verbetercheck 
Lasrook op www.5xbeter.nl nalopen 
of het binnenklimaat in orde is en de 
afzuiginstallatie en luchtbehandeling 
voldoende capaciteit heeft.  

1-10-2013 31-12-2013

32 A032 A.E.2
Er is voldoende, regelbare ventilatie 
op de werkplekken. 

NEE
Nog e.e.a. nalopen (zie vraag 1 uit 
deze module).

Hoog

Aan de hand van o.a. Verbetercheck 
Lasrook op www.5xbeter.nl nalopen 
of het binnenklimaat in orde is en de 
afzuiginstallatie en luchtbehandeling 
voldoende capaciteit heeft.  

1-10-2013 31-12-2013

33 A033 A.E.3 Alle werkplekken zijn rookvrij. NEE

Roken op de werkplekken is verboden, 
maar er is geen rookbeleid vastgelegd; 
huishoudelijk
reglement o.i.d. ontbreekt.

Laag Stel rookbeleid op. 1-10-2013 30-9-2014

35 A035 A.F.2
De stellingen voldoen aan de eisen 
zoals in de toelichting beschreven. 

NEE

Magazijn op entresol: een stelling met 
flenzen wordt met een hijsband 
gekoppeld aan een
takelketting in balans gehouden.
Stellingen op de werkvloer zijn van 
eigen makelij. O.a. maximale belasting 
per vak is onbekend.

Middel

Inspecteer i.s.m. extern deskundig 
bedrijf alle stellingen en breng deze 
op orde (stabiliteit, max. belasting, 
aanrijdbeveiliging, liggers geborgd).

1-10-2013 31-3-2014

36 A036 A.F.3

De maximaal toelaatbare 
vloerbelasting is aangegeven en de 
vloer beschikt over voldoende 
draagvermogen. 

NEE
Onbekend voor bijvoorbeeld het 
entresol magazijn.

Middel
Controleer i.s.m. extern deskundig 
bedrijf de maximaal toelaatbare 
vloerbelasting.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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31 A031 A.E.1
Er is een goed binnenklimaat op 
kantoor, in het magazijn en in de 
overige productieruimten. 

32 A032 A.E.2
Er is voldoende, regelbare ventilatie 
op de werkplekken. 

33 A033 A.E.3 Alle werkplekken zijn rookvrij. 

35 A035 A.F.2
De stellingen voldoen aan de eisen 
zoals in de toelichting beschreven. 

36 A036 A.F.3

De maximaal toelaatbare 
vloerbelasting is aangegeven en de 
vloer beschikt over voldoende 
draagvermogen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

38 A038 A.F.5
De looppaden zijn gescheiden van de 
rijpaden en voorzien van markeringen. 

NEE

Er is geen scheiding aanwezig. De 
werkvloer geeft op diverse plaatsen 
een wanordelijke indruk
door bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van niet gebruikte arbeidsmiddelen, 
halffabrikaten,
materialen, "olie-"vaten.

Laag
Zorg voor orde en netheid en bepaal 
vervolgens of looproutes nog apart 
moeten worden aangegeven.

1-10-2013 30-9-2014

42 A042 A.F.9

Er zijn voldoende goede trappen 
beschikbaar om goederen op een 
verantwoorde manier te kunnen 
bereiken. 

NEE
Het aanwezige mobiele klimmaterieel 
(enkele ladders) is niet aantoonbaar 
geïnspecteerd.

Hoog

Zorg voor stabiel klimmaterieel 
(ladders en trappen) en inspecteer dit 
materieel minimaal 1x per jaar  (i.s.m. 
extern deskundig bedrijf). Repareer of 
vervang kapotte ladders/ trappen. 

1-10-2013 31-12-2013

51 B002 B.A.2

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" of door een 
bevoegde instantie is de blootstelling 
aan lawaai beoordeeld en is 
onderzocht welke maatregelen 
noodzakelijk zijn om de blootstelling 
zoveel mogelijk te beperken. De 
resultaten hiervan zijn schriftelijk 
vastgelegd. 

NEE Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" op www.5xbeter.nl 
of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie de blootstelling aan 
lawaai beoordelen en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

52 B003 B.A.3

In uw bedrijf worden lawaaiige 
activiteiten uitgevoerd die in de 
Verbetercheck Schadelijk Geluid niet 
aan de orde komen. 

JA
Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" op www.5xbeter.nl 
of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

53 B004 B.A.4

Er wordt voldaan aan de maatregelen 
die op basis van de Verbetercheck 
Schadelijk Geluid getroffen moeten 
worden. 

NEE
Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" op www.5xbeter.nl 
of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

10 2 e
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38 A038 A.F.5
De looppaden zijn gescheiden van de 
rijpaden en voorzien van markeringen. 

42 A042 A.F.9

Er zijn voldoende goede trappen 
beschikbaar om goederen op een 
verantwoorde manier te kunnen 
bereiken. 

51 B002 B.A.2

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" of door een 
bevoegde instantie is de blootstelling 
aan lawaai beoordeeld en is 
onderzocht welke maatregelen 
noodzakelijk zijn om de blootstelling 
zoveel mogelijk te beperken. De 
resultaten hiervan zijn schriftelijk 
vastgelegd. 

52 B003 B.A.3

In uw bedrijf worden lawaaiige 
activiteiten uitgevoerd die in de 
Verbetercheck Schadelijk Geluid niet 
aan de orde komen. 

53 B004 B.A.4

Er wordt voldaan aan de maatregelen 
die op basis van de Verbetercheck 
Schadelijk Geluid getroffen moeten 
worden. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

54 B005 B.A.5

Bij een geluidsbelasting (dagdosis) 
groter of gelijk dan 80 dB(A) zijn alle 
mogelijke maatregelen genomen om 
de geluidbelasting te verminderen. 

NEE

Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid. 
Medewerkers hebben wel oorkappen 
of otoplastieken, welke 1x per jaar op 
lekdichtheid getest
worden.
Een PBM-register ontbreekt.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" op www.5xbeter.nl 
of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen.

PBM-register opstellen.

1-10-2013 31-12-2013

55 B006 B.A.6
De ruimten waar het geluidsniveau 
boven de 85 dB(A) ligt, zijn duidelijk 
afgebakend. 

NEE
Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" op www.5xbeter.nl 
of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk signalering/markering 
aanbrengen.

1-10-2013 31-12-2013

56 B007 B.A.7
De medewerkers die blootstaan aan 
schadelijk geluid zijn voorgelicht over 
de risico's van schadelijk geluid. 

NEE
Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" op www.5xbeter.nl 
of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en 
medewerkers op de hoogte brengen 
van de resultaten. 
Medewerkers voorlichten/instrueren 
m.b.t. het uitvoeren van maatregelen 
en toepassen van PBM's 
(gehoorbescherming).

1-10-2013 31-12-2013

57 B008 B.A.8
De medewerkers die blootstaan aan 
schadelijk geluid is een periodiek 
gehooronderzoek aangeboden. 

NEE

Preventief medisch onderzoek (PMO) 
wordt voor zover bekend niet 
aangeboden (is niet
vastgelegd).
Medewerkers met otoplastieken 
krijgen wel éénmaal per jaar een 
controle (lekdichtheidstest).

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Schadelijk Geluid" op www.5xbeter.nl 
of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en 
medewerkers, die worden 
blootgesteld aan schadelijk geluid (> 
80 dB(A)) preventief medisch 
onderzoek (PMO) aanbieden.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e



Heemhorst International B.V., Nieuwleusen RIE - Plan van Aanpak (PvA)

PvA versie 11-10-2013 Pagina 10 van 130 Printdatum: 4-4-2019

NR NR RIE-NR RIE-VRAAG

        
 

54 B005 B.A.5

Bij een geluidsbelasting (dagdosis) 
groter of gelijk dan 80 dB(A) zijn alle 
mogelijke maatregelen genomen om 
de geluidbelasting te verminderen. 

55 B006 B.A.6
De ruimten waar het geluidsniveau 
boven de 85 dB(A) ligt, zijn duidelijk 
afgebakend. 

56 B007 B.A.7
De medewerkers die blootstaan aan 
schadelijk geluid zijn voorgelicht over 
de risico's van schadelijk geluid. 

57 B008 B.A.8
De medewerkers die blootstaan aan 
schadelijk geluid is een periodiek 
gehooronderzoek aangeboden. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

61 B012 B.B.4
Er zijn regels en afspraken over het 
werken in een koude situatie. 

NEE

Daar waar van toepassing hebben 
medewerkers (met name monteurs 
buitendienst) de
beschikking over beschermende 
kleding. Er is echter niets vastgelegd.

Middel

Nog inventariseren en vastleggen in 
bijvoorbeeld een huishoudelijk/ 
bedrijfsreglement en/of PBM-register.
Alle medewerkers hiervan op de 
hoogte stellen.

1-10-2013 31-3-2014

63 B014 B.B.6
Er zijn regels en afspraken over 
langdurige buitenwerkzaamheden in 
de directe zon. 

NEE

Nog nagaan of langdurige 
buitenwerkzaamheden in de directe 
zon door monteurs in de
buitendienst voorkomt.

Middel

Nog inventariseren en vastleggen in 
bijvoorbeeld een 
huishoudelijk/bedrijfsreglement en/of 
PBM-register.
Medewerkers hiervan op de hoogte 
stellen.

1-10-2013 31-3-2014

64 B015 B.B.7
Er zijn regels en afspraken om 
blootstelling aan ultraviolette straling 
te beperken. 

NEE

Medewerkers (o.a. lassers en 
monteurs buitendienst) hebben de 
beschikking over de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM's). Er is echter geen PBM-
register, waarin is
beschreven voor welke 
werkzaamheden PBM's moeten 
worden toegepast, etc.

Hoog

Nog inventariseren en vastleggen in 
bijvoorbeeld een 
huishoudelijk/bedrijfsreglement en/of 
PBM-register.
Medewerkers hiervan op de hoogte 
stellen.

1-10-2013 31-12-2013

65 B016 B.B.8
Er zijn regels en afspraken om 
blootstelling aan infrarode straling te 
beperken. 

NEE

Medewerkers (o.a. lassers en 
monteurs buitendienst) hebben de 
beschikking over de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM's). Er is echter geen PBM-
register, waarin is
beschreven voor welke 
werkzaamheden PBM's moeten 
worden toegepast, etc.

Hoog

Nog inventariseren en vastleggen in 
bijvoorbeeld een 
huishoudelijk/bedrijfsreglement en/of 
PBM-register.
Medewerkers hiervan op de hoogte 
stellen.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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61 B012 B.B.4
Er zijn regels en afspraken over het 
werken in een koude situatie. 

63 B014 B.B.6
Er zijn regels en afspraken over 
langdurige buitenwerkzaamheden in 
de directe zon. 

64 B015 B.B.7
Er zijn regels en afspraken om 
blootstelling aan ultraviolette straling 
te beperken. 

65 B016 B.B.8
Er zijn regels en afspraken om 
blootstelling aan infrarode straling te 
beperken. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

70 B021 B.C.2

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" is de blootstelling aan 
lasrook beoordeeld en is onderzocht 
welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om de blootstelling zoveel mogelijk te 
beperken. De resultaten hiervan zijn 
schriftelijk vastgelegd.  

NEE
Verbetercheck Lasrook is nog niet 
uitgevoerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" op www.5xbeter.nl of door 
een extern deskundig bedrijf/instantie 
de blootstelling aan lasrook 
beoordelen en indien noodzakelijk 
(blootstellingsgrenswaarde is 1 
mg/m3) maatregelen treffen.
Capaciteit afzuiging en ventilatie op 
orde brengen.

1-10-2013 31-12-2013

71 B022 B.C.3

In uw bedrijf worden lasprocessen of 
aanverwante processen uitgevoerd 
die in de Verbetercheck Lasrook niet 
aan de orde komen. 

JA
Nog niet bekend omdat 
Verbetercheck Lasrook nog niet is 
uitgevoerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" op www.5xbeter.nl of door 
een extern deskundig bedrijf/instantie 
controleren en indien noodzakelijk 
maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

72 B023 B.C.4

Er wordt voldaan aan de maatregelen 
(m.n. ventilatie-eisen) die op basis van 
de Verbetercheck Lasrook getroffen 
moeten worden. 

NEE
Nog niet bekend omdat 
Verbetercheck Lasrook nog niet is 
uitgevoerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" op www.5xbeter.nl of door 
een extern deskundig bedrijf/instantie 
controleren en indien noodzakelijk 
maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

73 B024 B.C.5
Er zijn waar mogelijk maatregelen 
genomen om het ontstaan van lasrook 
te beperken. 

NEE
Nog niet bekend omdat 
Verbetercheck Lasrook nog niet is 
uitgevoerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" op www.5xbeter.nl of door 
een extern deskundig bedrijf/instantie 
controleren en indien mogelijk 
(aanvullende) maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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70 B021 B.C.2

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" is de blootstelling aan 
lasrook beoordeeld en is onderzocht 
welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om de blootstelling zoveel mogelijk te 
beperken. De resultaten hiervan zijn 
schriftelijk vastgelegd.  

71 B022 B.C.3

In uw bedrijf worden lasprocessen of 
aanverwante processen uitgevoerd 
die in de Verbetercheck Lasrook niet 
aan de orde komen. 

72 B023 B.C.4

Er wordt voldaan aan de maatregelen 
(m.n. ventilatie-eisen) die op basis van 
de Verbetercheck Lasrook getroffen 
moeten worden. 

73 B024 B.C.5
Er zijn waar mogelijk maatregelen 
genomen om het ontstaan van lasrook 
te beperken. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

74 B025 B.C.6
Recirculatie van lasrook wordt zoveel 
mogelijk voorkomen. 

NEE

Nog niet bekend omdat 
Verbetercheck Lasrook nog niet is 
uitgevoerd.
Men is wel bezig om de 
afzuiginstallatie te vernieuwen.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" op www.5xbeter.nl of door 
een extern deskundig bedrijf/instantie 
controleren en indien mogelijk 
(aanvullende) maatregelen treffen.
Capaciteit afzuiging en ventilatie op 
orde brengen.

1-10-2013 31-12-2013

75 B026 B.C.7
Laswerkzaamheden in besloten 
ruimten zoals een ketel of tank 
worden verantwoord uitgevoerd. 

NEE

Nog niet bekend omdat 
Verbetercheck Lasrook nog niet is 
uitgevoerd. Ook is er geen 
PBMregister
aanwezig, waarin omschreven is bij 
welke werkzaamheden (ook voor 
monteurs
buitendienst) bijvoorbeeld een 
speciale laskap moet worden gebruikt.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" op www.5xbeter.nl en/of 
door eigen taak-risico-analyses (TRA) 
controleren en indien mogelijk 
(aanvullende) maatregelen treffen.
Vastleggen in een VGM-plan.
Opstellen PBM-register.

1-10-2013 31-12-2013

76 B027 B.C.8

De medewerkers die las- en 
snijprocessen uitvoeren zijn 
voorgelicht over de risico's van las- en 
snijrook en zijn geïnstrueerd over de 
te nemen maatregelen. 

NEE

Nog niet bekend omdat 
Verbetercheck Lasrook nog niet is 
uitgevoerd. Medewerkers hebben
wel de beschikking over PBM's, maar 
er is geen PBM-register aanwezig, 
waarin omschreven is
bij welke werkzaamheden de PBM's of 
andere maatregelen moeten worden
gebruikt/uitgevoerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Lasrook" op www.5xbeter.nl of door 
een extern deskundig bedrijf/instantie 
controleren en medewerkers op de 
hoogte brengen van de resultaten. 
Medewerkers voorlichten/instrueren 
m.b.t. het uitvoeren van maatregelen 
en toepassen van PBM's bij 
blootstelling aan las- en snijrook ( o.a. 
extra ventilatie, bronafzuiging en 
goede adembescherming (laskap met 
verse luchttoevoer) ).

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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74 B025 B.C.6
Recirculatie van lasrook wordt zoveel 
mogelijk voorkomen. 

75 B026 B.C.7
Laswerkzaamheden in besloten 
ruimten zoals een ketel of tank 
worden verantwoord uitgevoerd. 

76 B027 B.C.8

De medewerkers die las- en 
snijprocessen uitvoeren zijn 
voorgelicht over de risico's van las- en 
snijrook en zijn geïnstrueerd over de 
te nemen maatregelen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

78 B029 B.D.2

De gezondheidseffecten van de 
gebruikte 
metaalbewerkingsvloeistoffen zijn 
bekend. 

NEE

Nog controleren. Er is geen overzicht 
aanwezig welke 
metaalbewerkingsvloeistoffen 
gebruikt
worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) 
aanwezig.

Middel

Inventariseren en opstellen van een 
"Gevaarlijke stoffen register".
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op.
Overeenkomstig deze VIB's 
blootstelling aan 
metaalbewerkingsvloeistoffen 
beoordelen en maatregelen uitvoeren 
die nodig zijn om de (mogelijke) 
blootstelling te elimineren dan wel 
binnen aanvaardbare grenzen te 
houden.

1-10-2013 31-3-2014

79 B030 B.D.3
De blootstelling aan 
metaalbewerkingsvloeistoffen is 
beoordeeld. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. Er 
is geen overzicht aanwezig welke
metaalbewerkingsvloeistoffen 
gebruikt worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen
(VIB) aanwezig.

Middel

Inventariseren en opstellen van een 
"Gevaarlijke stoffen register".
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op.
Overeenkomstig deze VIB's 
blootstelling aan 
metaalbewerkingsvloeistoffen 
beoordelen en maatregelen uitvoeren 
die nodig zijn om de (mogelijke) 
blootstelling te elimineren dan wel 
binnen aanvaardbare grenzen te 
houden.

1-10-2013 31-3-2014

80 B031 B.D.4
Waar mogelijk is voor een alternatief, 
minder schadelijk product gekozen. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. Er 
is geen overzicht aanwezig welke
metaalbewerkingsvloeistoffen 
gebruikt worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen
(VIB) aanwezig.

Middel

Regelmatig (ca. 1x/jaar) via 
leveranciers nagaan of er mogelijk 
minder schadelijke producten op de 
markt zijn gekomen.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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78 B029 B.D.2

De gezondheidseffecten van de 
gebruikte 
metaalbewerkingsvloeistoffen zijn 
bekend. 

79 B030 B.D.3
De blootstelling aan 
metaalbewerkingsvloeistoffen is 
beoordeeld. 

80 B031 B.D.4
Waar mogelijk is voor een alternatief, 
minder schadelijk product gekozen. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

81 B032 B.D.5
Waar mogelijk wordt de blootstelling 
aan metaalbewerkingsvloeistoffen 
voorkomen. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. Er 
is geen overzicht aanwezig welke
metaalbewerkingsvloeistoffen 
gebruikt worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen
(VIB) aanwezig.

Middel

Inventariseer en beoordeel de 
mogelijkheden en verminder de 
blootstelling aan metaalbewerkings-
vloeistoffen door bijvoorbeeld: 
- een gesloten retoursysteem per 
machine met filtering van de 
spanen/slijpstof; 
- geperforeerde uitlekbakken om 
koelsmeermiddelen te scheiden van 
spanen/slijpstof;
- afzuiging per machine;
- niet "schoon" blazen met perslucht, 
maar afzuigen, vegen o.i.d.. 

1-10-2013 31-3-2014

82 B033 B.D.6
De conditie van de 
metaalbewerkingsvloeistoffen wordt 
regelmatig gecontroleerd. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. Er 
is geen overzicht aanwezig welke
metaalbewerkingsvloeistoffen 
gebruikt worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen
(VIB) aanwezig.

Middel

Controleer periodiek de 
conditie/concentratie van de 
metaalbewerkingsvloeistoffen. 
Controlepunten kunnen zijn: 
- geur; 
- kleur; 
- schuimvorming; 
- pH-waarde; 
- bacteriegroei e.d. 
Raadpleeg leverancier over de 
controlemogelijkheden.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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81 B032 B.D.5
Waar mogelijk wordt de blootstelling 
aan metaalbewerkingsvloeistoffen 
voorkomen. 

82 B033 B.D.6
De conditie van de 
metaalbewerkingsvloeistoffen wordt 
regelmatig gecontroleerd. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

83 B034 B.D.7
De medewerkers zijn geinformeerd en 
geïnstrueerd over het werken met 
metaalbewerkingsvloeistoffen. 

NEE

Nog controleren. Er is geen overzicht 
aanwezig welke
metaalbewerkingsvloeistoffen 
gebruikt worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen
(VIB) aanwezig.

Middel

Mede aan de hand van VIB 
medewerkers voorlichting en 
instructie geven over het werken met 
metaalbewerkingsvloeistoffen. 
Daarin moet zijn opgenomen: 
- doel en toepassing van de gebruikte 
metaalbewerkingsvloeistoffen; 
- risico's verbonden aan het gebruik; 
- technische en organisatorische 
beheersmaatregelen zoals gebruik 
maken van omkasting/afzuiging; 
- vermijden van verontreinigingen; 
- gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (géén 
handschoenen bij verspanende 
bewerkingen!). 

1-10-2013 31-3-2014

89 B040 B.F.2
De mogelijke gezondheidseffecten bij 
het gebruik van oplosmiddelhoudende 
producten zijn bekend. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. Er 
is geen overzicht aanwezig welke 
oplosmiddelen (verf,
ontvetter,etc.) gebruikt worden en er 
zijn geen Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig.

Hoog

Inventariseren en opstellen van een 
"Gevaarlijke stoffen register".
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op.
Overeenkomstig deze VIB's 
blootstelling aan oplosmiddelen (verf, 
ontvetter, e.d.) beoordelen en 
maatregelen uitvoeren die nodig zijn 
om de (mogelijke) blootstelling te 
elimineren dan wel binnen 
aanvaardbare grenzen te houden.

1-10-2013 31-12-2013

10 2 e
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83 B034 B.D.7
De medewerkers zijn geinformeerd en 
geïnstrueerd over het werken met 
metaalbewerkingsvloeistoffen. 

89 B040 B.F.2
De mogelijke gezondheidseffecten bij 
het gebruik van oplosmiddelhoudende 
producten zijn bekend. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

90 B041 B.F.3

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" is de blootstelling aan 
oplosmiddelen beoordeeld en is 
onderzocht onderzocht welke 
maatregelen noodzakelijk zijn om de 
blootstelling zoveel mogelijk te 
beperken. De resultaten hiervan zijn 
schriftelijk vastgelegd. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
a.h.v. Verbetercheck Oplosmiddelen. 
Er is geen overzicht
aanwezig welke oplosmiddelen (verf, 
ontvetter,etc.) gebruikt worden en er 
zijn geen
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) 
aanwezig.

Hoog

Inventariseren en opstellen van een 
"Gevaarlijke stoffen register".
Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl of
door een extern deskundig 
bedrijf/instantie de blootstelling aan 
oplosmiddelen beoordelen en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

91 B042 B.F.4

In uw bedrijf worden processen met 
oplosmiddelen uitgevoerd die in de 
Verbetercheck Oplosmiddelen niet 
aan de orde komen. 

JA
De Verbetercheck Oplosmiddelen is 
nog niet uitgevoerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl of
door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen.
Toets de blootstelling aan de normen 
(bijv. grenswaarden) die voor de 
betreffende stoffen gelden. 
Maatregelen om de blootstelling te 
verminderen zijn o.a.: 
- vervanging door oplosmiddel arme 
of -vrije verven en reinigingsmiddelen;
- ventilatie en afzuiging; 
- ademhalingsbescherming; 
- vermijden van contact met de huid; 
- persoonlijke hygiëne.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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90 B041 B.F.3

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" is de blootstelling aan 
oplosmiddelen beoordee d en is 
onderzocht onderzocht welke 
maatregelen noodzakelijk zijn om de 
blootstelling zoveel mogelijk te 
beperken. De resultaten hiervan zijn 
schriftelijk vastgelegd. 

91 B042 B.F.4

In uw bedrijf worden processen met 
oplosmiddelen uitgevoerd die in de 
Verbetercheck Oplosmiddelen niet 
aan de orde komen. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

92 B043 B.F.5

Er wordt voldaan aan de maatregelen 
die op basis van de Verbetercheck 
Oplosmiddelen getroffen moeten 
worden. 

NEE
De Verbetercheck Oplosmiddelen is 
nog niet uitgevoerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl of 
door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen.

1-10-2013 31-12-2013

93 B044 B.F.6
Waar mogelijk is voor een alternatief, 
minder schadelijk product gekozen. 

NEE
De Verbetercheck Oplosmiddelen is 
nog niet uitgevoerd.

Hoog

Regelmatig (ca. 1x/jaar) via 
leveranciers nagaan of er mogelijk 
minder schadelijke producten op de 
markt zijn gekomen. 
Kies bij een gelijkwaardig product 
voor een minder schadelijk effect op 
de gezondheid. Voorbeelden zijn: 
- waterige reinigingsmiddelen; 
- hoogkokende oplosmiddelen 
(minder dampvorming); 
- poedercoaten; 
- high solids verven; 
- watergedragen lakken. 
Uiteraard is uitbesteden aan een 
deskundig bedrijf een nog betere 
oplossing.

1-10-2013 31-12-2013

94 B045 B.F.7 Mens en bron worden gescheiden. NEE

De Verbetercheck Oplosmiddelen is 
nog niet uitgevoerd. Er is wel een 
aparte opslagruimte met
afzuiging, maar het juist functioneren 
van e.e.a. is onvoldoende 
aantoonbaar.

Hoog

Plaats waar mogelijk 
scheidingswanden of richt een aparte 
werkruimte in. 
Gebruik zo mogelijk een aparte 
uitdampruimte. 
Verschuif werkzaamheden in de tijd 
om op die manier zo min mogelijk 
mensen bloot te stellen aan 
oplosmiddelen.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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92 B043 B.F.5

Er wordt voldaan aan de maatregelen 
die op basis van de Verbetercheck 
Oplosmiddelen getroffen moeten 
worden. 

93 B044 B.F.6
Waar mogelijk is voor een alternatief, 
minder schadelijk product gekozen. 

94 B045 B.F.7 Mens en bron worden gescheiden. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

95 B046 B.F.8
Het verfspuiten wordt uitgevoerd 
volgens de laatste stand der techniek. 

NEE

De Verbetercheck Oplosmiddelen is 
nog niet uitgevoerd. Er is wel een 
aparte
opslagruimte/verfaanmaakruimte met 
afzuiging, maar het juist functioneren 
van e.e.a. is
onvoldoende aantoonbaar. De 
elektrische menger is n.a.v. bezoek 
Inspectie SZW inmiddels
vervangen door een pneumatische 
menger. Hierdoor brand-
/explosiegevaar t.g.v. elektrische
vonken geëlimineerd.

Hoog

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl 
en/of regelmatig (ca. 1x/jaar) via 
leveranciers nagaan of er nieuwe 
ontwikkelingen zijn om blootstelling 
bij het verfspuiten te verminderen. 
O.a.:
- gebruik van een 
verfaanmaakmachine;
- verbeterde spuittechnieken;
- spuiten in een spuitcabine;
- gesloten 
verfspuitreinigingsapparatuur;
- poedercoaten;
- high solids en watergedragen 
verven. 

1-10-2013 31-12-2013

96 B047 B.F.9
De juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn 
beschikbaar en worden gebruikt. 

NEE

De PBM's zijn wel aanwezig, maar een 
PBM-register met daarin omschreven 
voor welke
werkzaamheden de PBM's moeten 
worden toegepast en waarom is niet 
aanwezig.

Hoog

Mede aan de hand van de VIB's 
medewerkers voorlichting en 
instructie geven over het werken met 
oplosmiddelen (verf, ontvetter, e.d.).
Stel een PBM-register op. 
Verstrek de juiste soort persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Geef 
voorlichting over het
doel en het juiste gebruik van deze 
middelen. 
Houd toezicht op een correct gebruik 
en zorg voor tijdige vervanging.

1-10-2013 31-12-2013

10 2 e
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95 B046 B.F.8
Het verfspuiten wordt uitgevoerd 
volgens de laatste stand der techniek. 

96 B047 B.F.9
De juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn 
beschikbaar en worden gebruikt. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

97 B048 B.F.10
De medewerkers zijn geïnformeerd en 
geïnstrueerd over het werken met 
oplosmiddelen. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. Er 
is geen overzicht aanwezig welke 
oplosmiddelen (verf,
ontvetter,etc.) gebruikt worden en er 
zijn geen Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig.
De PBM's zijn wel aanwezig, maar een 
PBM-register met daarin omschreven 
voor welke
werkzaamheden de PBM's moeten 
worden toegepast en waarom is niet 
aanwezig.

Hoog

Geef voorlichting en instructie over 
het werken met oplosmiddelen. Stel 
aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl 
instructiekaarten op met daarin 
opgenomen, o.a.:
- doel en toepassing van gebruikte 
oplosmiddelen;
 - de risico's verbonden aan het 
gebruik;
- de technische en organisatorische 
beheersmaatregelen zoals 
omkastingen, afzuigingen e.d.;
- gebruik van PBM's
- tijdig vervangen van PBM's. 

1-10-2013 31-12-2013

99 B050 B.G.2
De ingekochte gevaarlijke stoffen die 
in uw bedrijf in gebruik zijn, staan 
vermeld in een register. 

NEE

Zoals vastgesteld in de modules 
metaalbewerkingsvloeistoffen en 
oplosmiddelen ontbreekt
een gevaarlijke stoffen register. 
Hierdoor ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen
(VIB's) aanwezig zijn.

Hoog

Inventariseren en opstellen van een 
"Gevaarlijke stoffen register".
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op.
Overeenkomstig deze VIB's 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
beoordelen en maatregelen uitvoeren 
die nodig zijn om de (mogelijke) 
blootstelling te elimineren dan wel 
binnen aanvaardbare grenzen te 
houden.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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97 B048 B.F.10
De medewerkers zijn geïnformeerd en 
geïnstrueerd over het werken met 
oplosmiddelen. 

99 B050 B.G.2
De ingekochte gevaarlijke stoffen die 
in uw bedrijf in gebruik zijn, staan 
vermeld in een register. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

100 B051 B.G.3
Voor de kankerverwekkende en 
reprotoxische stoffen is een 
aanvullend register aanwezig. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het gevaarlijke stoffen register 
ontbreekt. Hierdoor
ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) 
aanwezig zijn.

Hoog

Inventariseren en opstellen van een 
"Gevaarlijke stoffen register".
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op.
Stel indien van toepassing een 
aanvullend register op voor 
kankerverwekkende en reprotoxische 
stoffen. Dit register omvat minimaal: 
- de motivering waarom deze stoffen 
(nog) gebruikt worden; 
- toelichting welke maatregelen zijn 
overwogen voor vervanging en 
waarom vervanging technisch niet 
uitvoerbaar is;
- hoeveelheid van de stof die op 
jaarbasis wordt gebruikt/aanwezig is; 
- het aantal werknemers dat mogelijk 
contact heeft met de stof (inclusief 
een lijst met omschrijving van functie 
en afdeling); 
- de aard van de werkzaamheden/ 
omschrijving van het proces; 
- de wijze waarop het personeel wordt 
blootgesteld (inademen, huid- en 
oogcontact); 
- de genomen maatregelen om 
blootstelling te vermijden. 

1-10-2013 31-12-201310.2.e
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100 B051 B.G.3
Voor de kankerverwekkende en 
reprotoxische stoffen is een 
aanvullend register aanwezig. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

101 B052 B.G.4

Bij (mogelijke) blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen is de aard, de mate 
en de duur van de blootstelling 
voldoende beoordeeld. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het gevaarlijke stoffen register 
ontbreekt. Hierdoor
ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) 
aanwezig zijn.

Hoog

Inventariseren en opstellen van een 
"Gevaarlijke stoffen register".
Overleg met arbodienst/bedrijfsarts of 
een nader onderzoek naar de aard, de 
mate en de duur van de blootstelling 
aan gevaarlijke en/of hinderlijke 
stoffen noodzakelijk is. 

1-10-2013 31-12-2013

102 B053 B.G.5

Op alle verpakkingen van gevaarlijke 
stoffen zit een etiket waar op staat 
wat er in zit, en in de verpakking zit 
ook wat er op het etiket staat. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. Op 
de werkvloer staan op diverse plekken 
cans, blikken (al
dan niet leeg), waarop enkele geen 
omschrijving meer hebben of niet 
duidelijk is wat er in zit.

Hoog

Vraag aan uw leverancier 
verpakkingen met de juiste 
etikettering. Ook gevaarlijke stoffen 
die worden overgetapt/omgepakt in 
uw eigen bedrijf moet u zelf voorzien 
van het juiste gevarenetiket. 
Breng de werkplekken op orde, voer 
cans/blikken (al dan niet leeg) af of sla 
ze op volgens de geldende wet- en 
regelgeving. 
Breng vóór opslag ontbrekende 
etiketten aan, of corrigeer deze 
zonodig.

1-10-2013 31-12-2013

103 B054 B.G.6

Van alle in gebruik zijnde gevaarlijke 
stoffen zijn de 
veiligheidsinformatiebladen 
beschikbaar. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het gevaarlijke stoffen register 
ontbreekt. Hierdoor
ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) 
aanwezig zijn.

Hoog

Inventariseer of van alle in gebruik 
zijnde gevaarlijke stoffen de (actuele) 
veiligheidsinformatiebladen 
beschikbaar zijn. Vraag ontbrekende 
veiligheidsinformatiebladen op bij de 
leverancier. Deze is verplicht de 
bladen gratis te verstrekken. Zorg dat 
de VIB’s beschikbaar en toegankelijk 
zijn voor de gebruikers van de stoffen.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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101 B052 B.G.4

Bij (mogelijke) blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen is de aard, de mate 
en de duur van de blootstelling 
voldoende beoordeeld. 

102 B053 B.G.5

Op alle verpakkingen van gevaarlijke 
stoffen zit een etiket waar op staat 
wat er in zit, en in de verpakking zit 
ook wat er op het etiket staat. 

103 B054 B.G.6

Van alle in gebruik zijnde gevaarlijke 
stoffen zijn de 
veiligheidsinformatiebladen 
beschikbaar. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

104 B055 B.G.7
De gevaarlijke stoffen zijn volgens 
voorschrift opgeslagen. 

NEE
Nog inventariseren en beoordelen, 
met name voor de spuiterij afdeling.

Hoog

De opslag van gevaarlijke stoffen 
toetsen aan de richtlijnen uit 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 
"Opslag van verpakte gevaarlijke 
stoffen" en/of voorschriften 
voortkomend uit Wet milieubeheer / 
activiteitenbesluit 
(omgevingsvergunning).

1-10-2013 31-12-2013

105 B056 B.G.8
Het extern transport van gevaarlijke 
stoffen wordt veilig uitgevoerd. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
aangaande het vervoer van gasflessen 
(bijvoorbeeld
acethyleen, zuurstof) door monteurs 
naar de externe werkplek.

Hoog

Het eigen vervoer van gevaarlijke 
stoffen inventariseren op risico's. 
Maatregelen nemen om ongelukken 
te voorkomen zoals:
- andere organisatie: bijv. afleveren 
van gevaarlijke stoffen door de 
leverancier direct op de gewenste 
locatie; 
- mogelijkheden om verpakkingen / 
gasflrssen tijdens tranport vast te 
zetten; 
- voldoende ventilatie, zodat lekkende 
gassen weg kunnen. 

1-10-2013 31-12-2013

107 B058 B.G.10
De werkruimten binnen de 
bedrijfsgebouwen zijn vrij van 
uitlaatgassen van dieselmotoren. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen hoe 
vaak vrachtauto's en/of ingehuurde 
heftrucks op diesel
in de werkplaats gebruikt worden.

Middel

Inventariseer of en hoe vaak 
vrachtauto's en/of ingehuurde 
heftrucks op diesel
in de werkplaats gebruikt worden.
Neem organisatorische of technische 
maatregelen om te voorkomen dat de 
kankerverwekkende 
dieseluitlaatgassen in een 
binnenruimte kunnen vrijkomen. 
Indien technisch mogelijk is geldt 
daartoe een verplichting. 

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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104 B055 B.G.7
De gevaarlijke stoffen zijn volgens 
voorschrift opgeslagen. 

105 B056 B.G.8
Het extern transport van gevaarlijke 
stoffen wordt veilig uitgevoerd. 

107 B058 B.G.10
De werkruimten binnen de 
bedrijfsgebouwen zijn vrij van 
uitlaatgassen van dieselmotoren. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

109 B060 B.G.12
De medewerkers zijn voldoende 
beschermd tegen metaalstof. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het PBM-register ontbreekt. 
Hierdoor niet bekend bij
welke werkzaamheden PBM's moeten 
worden toegepast.

Hoog

Blootstelling aan metaalstof 
inventariseren en beoordelen. 
PBM-register opstellen.
Effectieve adem- en 
gelaats/oogbescherming aanbieden. 
Stel het dragen hiervan verplicht en 
neem dit op in het bedrijfsreglement. 
Aanpassing van gereedscchappen 
zodat bronafzuiging mogelijk is 
onderzoeken en zo mogelijk 
toepassen.

1-10-2013 31-12-201310.2.e
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109 B060 B.G.12
De medewerkers zijn voldoende 
beschermd tegen metaalstof. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

111 B062 B.G.14
Er zijn regels en afspraken om 
blootstelling aan loodstof of 
looddampen te voorkomen. 

NEE
Onbekend. Beoordelen via een 
bloedmeting. Preventief medisch 
onderzoek (PMO) aanbieden.

Hoog

Blootstelling aan loodstof of 
looddampen inventariseren en 
beoordelen. Laat dit doen door een 
deskundige bijvoorbeeld via een 
preventief medisch onderzoek (PMO) 
door de bedrijfsarts.

Afhankelijk van het resultaat moeten 
maatregelen genomen worden. Er zijn 
drie actieniveaus en een wettelijke 
grenswaarde. Bij de overschrijding van 
elk van de actieniveaus geldt een 
aantal aanvullende maatregelen. 
Maatregelen zijn o.a.: 
- bronbestrijding. Keuze voor een 
minder schadelijk materiaal; 
- arbeidsgezondheidskundig medisch 
onderzoek; 
- goede effectieve afzuiging; 
- effectieve PBM's (werkkleding, 
adembescherming FFP3 of 
overdrukmasker). 
Bij een overschrijding van de 
grenswaarde moeten onmiddellijk 
maatregelen worden genomen om 
het blootstellingsniveau te reduceren.

1-10-2013 31-12-201310.2.e



Heemhorst International B.V., Nieuwleusen RIE - Plan van Aanpak (PvA)

PvA versie 11-10-2013 Pagina 40 van 130 Printdatum: 4-4-2019

NR NR RIE-NR RIE-VRAAG

        
 

111 B062 B.G.14
Er zijn regels en afspraken om 
blootstelling aan loodstof of 
looddampen te voorkomen. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

118 B069 B.G.21

Bij werkzaamheden met kans op 
verstikking, bedwelming, vergiftiging, 
brand of explosie worden de in de 
toelichting genoemde maatregelen 
genomen. 

NEE

Nog inventarisen en beoordelen hoe 
vaak bijvoorbeeld lassers en monteurs 
in besloten of
minder toegankelijke ruimten 
werkzaam zijn. Zie ook module las- en 
snijrook.

Middel

Inventarisen en beoordelen hoe vaak 
bijvoorbeeld lassers en monteurs in 
besloten of minder toegankelijke 
ruimten werkzaam zijn. Zie ook 
module las- en snijrook.
Dit kan bijvoorbeeld via een taak-
risico-analyse (TRA). 
Tref bij het werken in besloten 
ruimten maatregelen om verstikking, 
bedwelming, vergiftiging, brand of 
explosie te voorkomen. 
Denk hierbij aan: 
- onderzoek/meting om na te gaan of 
bepaalde gassen of dampen aanwezig 
(brandbare of giftige dampen), 
danwel juist afwezig (zuurstof) zijn; 
- geen gebruik van arbeidsmiddelen 
die zelf brand en explosie kunnen 
veroorzaken; 
- maatregelen zodat medewerkers de 
ruimte in geval van direct gevaar 
onmiddellijk kunnen verlaten; 
- goede PBM's ter beschikking stellen 
en gebruiken;
- indien noodzakelijk werken met ten 
minste twee personen; 
- indien noodzakelijk de medewerkers 
die de ruimte moeten betreden van 
buitenaf permanent observeren (bij 
besloten ruimten verplicht).

1-10-2013 31-3-201410.2.e



Heemhorst International B.V., Nieuwleusen RIE - Plan van Aanpak (PvA)

PvA versie 11-10-2013 Pagina 42 van 130 Printdatum: 4-4-2019

NR NR RIE-NR RIE-VRAAG

        
 

118 B069 B.G.21

Bij werkzaamheden met kans op 
verstikking, bedwelming, vergiftiging, 
brand of explosie worden de in de 
toelichting genoemde maatregelen 
genomen. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

120 B071 B.G.23
De hoeveelheid aanwezige brandbare 
stof blijft onder de minimumgrens. 

NEE
Nog inventarisen en beoordelen. Zie 
ook modules las- en snijrook en 
oplosmiddelen.

Middel

Inventarisen en beoordelen. Zie ook 
module las- en snijrook en 
oplosmiddelen.
Indien grenswaarden overschreden 
worden onder normale 
omstandigheden, moet nagegaan 
worden of er gevarenbronnen zijn 
waaruit deze stoffen kunnen 
vrijkomen.

1-10-2013 31-3-2014

121 B072 B.G.24
Gevarenbronnen waaruit deze stoffen 
kunnen vrijkomen zijn beheerst. 

NEE
Nog inventarisen en beoordelen. Zie 
ook modules las- en snijrook en 
oplosmiddelen.

Middel

Nagaan of er bronnen zijn waaruit 
brandbare stoffen kunnen vrijkomen.

Toezicht houden op een correct 
gebruik van zuurstof-
/acethyleengasfles. 
Periodiek slangaansluitingen en 
appendages op lekken controleren. 
Alert zijn op ontstekingsbron 
(statische elektriciteit, open vuur, 
elektrisch schakel-materiaal e.d.). 
E.e.a. gericht om het vrijkomen van 
brandbare/ ontvlambare/explosieve 
stoffen te voorkomen.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e

10.2.e
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120 B071 B.G.23
De hoeveelheid aanwezige brandbare 
stof blijft onder de minimumgrens. 

121 B072 B.G.24
Gevarenbronnen waaruit deze stoffen 
kunnen vrijkomen zijn beheerst. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

122 B073 B.G.25
Het lekdebiet en de tijd van de 
gevarenbronnen zijn bekend en 
blijven binnen de gestelde grenzen. 

NEE
Nog inventarisen en beoordelen. Zie 
ook modules las- en snijrook en 
oplosmiddelen.

Middel

Afhankelijk van resultaten vraag 24 uit 
deze module: 
Per bron de lekdebieten en tijden 
bepalen.

Indien brandbare stoffen aanwezig 
zijn in meer dan de aangegeven 
minimale hoeveelheden ( per bron 
meer dan 1 gram brandbare stof per 
seconde vrijkomt én indien dat langer 
duurt dan 10 uur per jaar) en
indien er bronnen zijn waaruit 
brandgevaarlijke stoffen kunnen 
vrijkomen en een explosief mengsel 
met lucht kunnen vormen dan dient 
een explosieveiligheidsdocument te 
worden opgesteld. 

1-10-2013 31-3-2014

124 B075 B.H.2
Er komen tilgewichten voor van 23 
kilo of meer per persoon. 

JA Middel

Zorg ervoor dat medewerkers alleen 
geen lasten van 23 kilo of meer 
hoeven te tillen of te dragen. 
Vergroot de mogelijkheden om 
dergelijke lasten met meerdere 
mensen te tillen of te dragen. 
Zorg anders voor tilhulpmiddelen, 
zoals balancers, heffers, 
transportwagens e.d. 
Betrek medewerkers actief bij het 
zoeken naar werkbare oplossingen.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e

10.2.e
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122 B073 B.G.25
Het lekdebiet en de tijd van de 
gevarenbronnen zijn bekend en 
blijven binnen de gestelde grenzen. 

124 B075 B.H.2
Er komen tilgewichten voor van 23 
kilo of meer per persoon. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

126 B077 B.H.4
De medewerkers volgen regelmatig 
een tilinstructie. 

NEE Middel

Verzorg een tilinstructie die zo goed 
mogelijk op de dagelijkse praktijk is 
afgestemd. 
In de instructie moet in ieder geval 
aandacht zijn voor: 
- de juiste tilhoogte; 
- de plaats van de last t.o.v. lichaam in 
begin- en eindpositie (horizontale en 
verticale afstanden); 
- niet torderen van het bovenlichaam; 
- goede hanteerbaarheid van de last; 
- tilfrequentie. 

1-10-2013 31-3-2014

130 B081 B.H.8
Werkzaamheden waarbij veel kracht 
moet worden uitgeoefend, zijn 
voldoende beperkt. 

NEE Middel

Gebruik eleKtrische of pneumatische 
gereedschappen om 
krachtuitoefening te verminderen. 
Houd bij deze keuze wel rekening met 
andere arborisico's zoals schadelijk 
geluid en trillingen. 
Nadere informatie over lichamelijke 
belasting is te vinden in o.a. 
"Verbetercheck Fysieke belasting" op 
www.5xbeter.nl. 

1-10-2013 31-3-2014

140 B091 B.H.18

Te pakken onderdelen en producten 
staan nabij de werkplek op een 
gunstige pakhoogte, dat wil zeggen 
tussen kniehoogte en ellebooghoogte. 

NEE Dit is vaak niet mogelijk. Laag

Plaats te pakken onderdelen en 
producten nabij de werkplek op een 
gunstige pakhoogte, dat wil zeggen 
tussen kniehoogte en ellebooghoogte. 
Het is eenvoudig onderdelen op een 
gunstige pakhoogte te plaatsen door 
het gebruik van een (pallet-/hef-)tafel.

1-10-2013 30-9-2014

10.2.e
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126 B077 B.H.4
De medewerkers volgen regelmatig 
een tilinstructie. 

130 B081 B.H.8
Werkzaamheden waarbij veel kracht 
moet worden uitgeoefend, zijn 
voldoende beperkt. 

140 B091 B.H.18

Te pakken onderdelen en producten 
staan nabij de werkplek op een 
gunstige pakhoogte, dat wil zeggen 
tussen kniehoogte en ellebooghoogte. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

142 B093 B.H.20
Werkzaamheden met regelmatig of 
langdurig met gebogen en/of gedraaid 
bovenlichaam zijn afwezig. 

NEE Middel

Ga na of het mogelijk is het werken 
met een gebogen en/of gedraaid 
bovenlichaam te voorkomen is door 
een aanpassing van de inrichting van 
de werkplek. Voorkom dat 
werkstukken op de grond geplaatst 
worden voor bewerkingen, maar om 
een werktafel of hulpstuk geplaatst 
worden voor het verkrijgen van een 
goede houding.
Nadere informatie over lichamelijke 
belasting is te vinden in o.a. 
"Verbetercheck Fysieke belasting" op 
www.5xbeter.nl. 

1-10-2013 31-3-2014

144 B095 B.H.22
Mogelijkheden om staand werken te 
vervangen of te minimaliseren door 
zittend werken zijn benut. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
voor medewerkers die langer dan 4 
uur per dag staand werk
verrichten.

Laag

Maak zittend werk mogelijk door 
aanpassing van de werkplek. 
Nadere informatie over lichamelijke 
belasting is te vinden in o.a. 
"Verbetercheck Fysieke belasting" op 
www.5xbeter.nl. 

1-10-2013 30-9-2014

145 B096 B.H.23

Bij werk dat staand moet worden 
uitgevoerd zijn stoelen beschikbaar, 
om van tijd tot tijd even te kunnen 
gaan zitten.

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
voor medewerkers die langer dan 4 
uur per dag staand werk
verrichten.

Laag
Stel bij werk dat staand moet worden 
uitgevoerd, voldoende stoelen 
beschikbaar.

1-10-2013 30-9-2014

10.2.e
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142 B093 B.H.20
Werkzaamheden met regelmatig of 
langdurig met gebogen en/of gedraaid 
bovenlichaam zijn afwezig. 

144 B095 B.H.22
Mogelijkheden om staand werken te 
vervangen of te minimaliseren door 
zittend werken zijn benut. 

145 B096 B.H.23

Bij werk dat staand moet worden 
uitgevoerd zijn stoelen beschikbaar, 
om van tijd tot tijd even te kunnen 
gaan zitten.

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

152 B103 B.H.30

Medewerkers die lichamelijk 
belastend werk doen worden 
voorgelicht over de gevaren van 
lichamelijk belastend werk. 

NEE Laag

Geef voorlichting aan medewerkers 
die lichamelijk belastend werk doen. 
Besteed hierbij aandacht aan de 
gezondheidgevaren bij het hanteren 
van lasten en de preventieve 
maatregelen om fysieke belasting 
door tillen, duwen en een slechte 
houding te verminderen. 
Geef verder aandacht hoe te tillen en 
te bewegen, hoe hulpmiddelen te 
gebruiken en hoe het werk te plannen 
om gebruik te maken van 
hulpmiddelen.

1-10-2013 30-9-2014

153 B104 B.H.31

Bij de organisatie van het werk in de 
werkplaats/productie wordt rekening 
gehouden met de lichamelijk belasting 
van de werkzaamheden in relatie tot 
de belastbaarheid van de 
medewerkers. 

NEE Middel
Houd bij de verdeling van het werk 
rekening met de belastbaarheid van 
de medewerkers.

1-10-2013 31-3-2014

154 B105 B.H.32
De fysieke belasting van medewerkers 
is binnen deze RIE voldoende 
beoordeeld. 

NEE

Omdat er op dit moment geen 
preventief medisch onderzoek 
"fysieke belasting/het
bewegingsapparaat" (spieren, 
gewrichten, rug e.d.) wordt 
aangeboden is deze vraag met nee
beantwoord. Via een dergelijk PMO of 
via het behandelen van klachten door 
bijvoorbeeld de
bedrijfsarts zou meer duidelijkheid 
hierin te verkrijgen zijn.

Middel

Laat zonodig een nader onderzoek 
uitvoeren naar de fysieke belasting 
van uw medewerkers. Overleg met 
uw arbodienst/bedrijfsarts voor 
bijvoorbeeld het aanbieden van een 
preventief medisch onderzoek (PMO).

1-10-2013 31-3-2014

158 B109 B.I.4

Aan beeldschermwerkers wordt een 
oogonderzoek in relatie tot het 
werken aan beeldschermen 
aangeboden. 

NEE
Er wordt geen preventief medisch 
onderzoek (PMO) "Visustest" 
aangeboden.

Laag

Bied medewerkers in kader van 
preventief medisch onderzoek (PMO) 
een oogonderzoek aan in relatie tot 
werken aan beeldschermen. 

1-10-2013 30-9-2014

10 2 e
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152 B103 B.H.30

Medewerkers die lichamelijk 
belastend werk doen worden 
voorgelicht over de gevaren van 
lichamelijk belastend werk. 

153 B104 B.H.31

Bij de organisatie van het werk in de 
werkplaats/productie wordt rekening 
gehouden met de lichamelijk belasting 
van de werkzaamheden in relatie tot 
de belastbaarheid van de 
medewerkers. 

154 B105 B.H.32
De fysieke belasting van medewerkers 
is binnen deze RIE voldoende 
beoordeeld. 

158 B109 B.I.4

Aan beeldschermwerkers wordt een 
oogonderzoek in relatie tot het 
werken aan beeldschermen 
aangeboden. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

160 B111 B.I.6
De stoelen van 
beeldschermwerkplekken voldoen aan 
de in de toelichting genoemde eisen. 

NEE Nog nalopen en beoordelen. Middel

Inventariseer en beoordeel of de 
meestal vaste werkplekken voldoende
voor de vaste medewerker zijn 
ingericht.
Zorg dat de stoelen voldoende 
instelbaar zijn. 
Houd bij de keuze van stoelen 
rekening met alle medewerkers. 
Soms is het nodig voor kleine of grote 
medewerkers een voor hun lichaam 
geschikte stoel aan te schaffen.

1-10-2013 31-3-2014

161 B112 B.I.7
De tafels voor beeldschermwerk 
voldoen aan de eisen die in de 
toelichting genoemd worden. 

NEE

Nog nalopen en beoordelen of de 
meestal vaste werkplekken voldoende 
voor de vaste
medewerker zijn ingericht.

Middel

Inventariseer en beoordeel of de 
meestal vaste werkplekken voldoende
voor de vaste medewerker zijn 
ingericht.
Zorg dat de tafels voor 
beeldschermwerk aan de eisen 
voldoen. 
Vervang zonodig op termijn de 
huidige werktafels. 
De leverancier moet middels een 
keuringsrapport kunnen aantonen dat
de tafel aan de eisen voldoet.

1-10-2013 31-3-2014

162 B113 B.I.8
De beeldschermwerkplekken zijn 
volgens de richtlijnen ingericht. 

NEE

Nog nalopen en beoordelen of de 
meestal vaste werkplekken voldoende 
voor de vaste
medewerker zijn ingericht.

Middel

Inventariseer en beoordeel of de 
meestal vaste werkplekken voldoende
voor de vaste medewerker zijn 
ingericht. Een dergelijke exercitie is 
meteen aan te grijpen als voorlichting.
Richt de werkplekken dusdanig in, dat 
in een goede lichaamshouding 
gewerkt kan worden.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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160 B111 B.I.6
De stoelen van 
beeldschermwerkplekken voldoen aan 
de in de toelichting genoemde eisen. 

161 B112 B.I.7
De tafels voor beeldschermwerk 
voldoen aan de eisen die in de 
toelichting genoemd worden. 

162 B113 B.I.8
De beeldschermwerkplekken zijn 
volgens de richtlijnen ingericht. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

164 B115 B.I.10
Bij de opstelling van deze machines is 
rekening gehouden met de emissie 
van fijnstof en ozon. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen 
betreffende laagvolume- apparaten 
(tot 5000 afdrukken per
maand), middenvolume-apparaten 
(5000 tot 50.000 afdrukken per 
maand) en hoogvolumeapparaten
(>50.000 afdrukken per maand).

Laag

Bij aankoop en/of vervanging van 
kantoorapparaten zoals (laser)printers 
verdient de aanschaf van 
energiezuinige, geluidarme (<< 65 
dB(A) (laagvolume), << 73 dB(A) 
(midden-volume) en << 81 dB(A) 
(hoogvolume-apparaat)) en ozonarme 
(ozonemissie < 0,04 mg/m3) 
apparatuur de voorkeur. Onderhoud 
en vervanging van onderdelen zoals 
interne filters beperken de emissies 
en moeten daarom regelmatig 
plaatsvinden. Normen als de 
grenswaarden voor ozon en stof 
mogen niet overschreden worden. 
Maatregelen in volgorde van prioriteit 
zijn:
1. het vervangen van de apparatuur;
2. toepassing van bronafzuiging;
3. verbetering van de ruimteventilatie; 
en/of
4. door het verplaatsen van de 
kantoorapparatuur naar een aparte 
werkruimte.

1-10-2013 30-9-201410.2.e
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164 B115 B.I.10
Bij de opstelling van deze machines is 
rekening gehouden met de emissie 
van fijnstof en ozon. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

168 B119 B.J.1
Binnen het bedrijf zijn 
arbeidsmiddelen aanwezig en in 
gebruik. 

JA Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Inventariseer en beoordeel alle 
arbeidsmiddelen. 
Neem ze op in een overzicht dat ook 
dienst gaat doen als onderhoud-
/inspectie-/keuringsplan.
Leg logboeken aan.
Voer een complete Machine-RIE uit 
m.b.v. de "Verbetercheck 
Machineveiligheid" op 
www.5xbeter.nl en/of externe 
deskundige.
Maak hierbij eventueel gebruik van 
bijvoorbeeld NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines - 
Risicobeoordeling. 
Geef vervolgens verder invulling aan 
de vragen B.J.2 t/m B.J. 26 uit de 
module "Arbeidsmiddelen" en/of 
breid dit PvA verder uit met 
aanvullende maatregelen.

1-10-2013 31-12-2013

170 B121 B.J.3

De conformiteitsverklaring en de 
gebruikershandleiding van alle 
machines met CE-markering zijn in de 
taal van de gebruiker aanwezig. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Bij de Machine-RIE meenemen.
Vraag bij de leverancier een 
gebruikershandleiding en de 
conformiteitsverklaring in het 
Nederlands.

1-10-2013 31-3-2014

171 B122 B.J.4
De medewerkers gebruiken alle 
middelen met CE-markering conform 
de gebruiksvoorschriften. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Bij de Machine-RIE meenemen.
Informeer de medewerkers over de 
wijze waarop de arbeidsmiddelen 
moeten worden gebruikt en houd 
daar toezicht op. Zorg dat de 
medewerkers de 
gebruikersvoorschriften altijd in 
kunnen zien.

1-10-2013 31-3-201410.2.e

10.2.e
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168 B119 B.J.1
Binnen het bedrijf zijn 
arbeidsmiddelen aanwezig en in 
gebruik. 

170 B121 B.J.3

De conformiteitsverklaring en de 
gebruikershandleiding van alle 
machines met CE-markering zijn in de 
taal van de gebruiker aanwezig. 

171 B122 B.J.4
De medewerkers gebruiken alle 
middelen met CE-markering conform 
de gebruiksvoorschriften. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

172 B123 B.J.5

De originele afschermingen, 
beveiligingen en/of waarschuwingen 
op alle arbeidsmiddelen met CE-
markering zijn aanwezig en in goede 
staat. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1). 
Herstel waar nodig de middelen, dan 
wel breng de voorgeschreven 
veiligheidsvoorzieningen weer aan.

1-10-2013 31-12-2013

174 B125 B.J.7

Er is een nadere inventarisatie van 
ieder arbeidsmiddel zonder CE-
markering uitgevoerd aan de hand 
van de wettelijke voorschriften. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Beoordeel ieder arbeidsmiddel zonder 
CE markering van uw bedrijf. 
Begin met de meest risicovolle, de 
oudste en de meest gebruikte 
arbeidsmiddelen. Indien de 
inventarisatie per arbeidsmiddel is 
uitgevoerd, kunnen de resultaten 
worden teruggekoppeld door de 
vragen op hoofdlijnen te 
beantwoorden. Indien het aanpassen 
van het arbeidsmiddel economisch 
niet meer haalbaar/rendabel is, kan 
aan vervanging worden gedacht. 
Neem dit op in het investeringsplan. 
Houd bij vervanging rekening met de 
te verwachten 
arbeidsomstandigheden (geluid, 
trillingen, ergonomie e.d.). 

1-10-2013 31-12-2013

175 B126 B.J.8
U wilt nu een inventarisatie van de 
arbeidsmiddelen op hoofdlijnen 
uitvoeren. 

JA Nog inventariseren en beoordelen. Hoog
Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).

1-10-2013 31-12-2013

10 2 e
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172 B123 B.J.5

De originele afschermingen, 
beveiligingen en/of waarschuwingen 
op alle arbeidsmiddelen met CE-
markering zijn aanwezig en in goede 
staat. 

174 B125 B.J.7

Er is een nadere inventarisatie van 
ieder arbeidsmiddel zonder CE-
markering uitgevoerd aan de hand 
van de wettelijke voorschriften. 

175 B126 B.J.8
U wilt nu een inventarisatie van de 
arbeidsmiddelen op hoofdlijnen 
uitvoeren. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

176 B127 B.J.9

Alle arbeidsmiddelen zonder CE-
markering zijn uitgerust met 
veiligheidsvoorzieningen om snijden, 
knellen of pletten door bewegende 
delen te voorkomen. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Breng waar nodig de noodzakelijke 
en/of voorgeschreven 
veiligheidsvoorzieningen aan om 
snijden, knellen en pletten door 
bewegende delen te voorkomen. 
Houd bij de bepaling van de 
afschermingen rekening met 
veiligheidsafstanden, om te 
voorkomen dat de gevaarlijke zones 
binnen bereik komen. 

1-10-2013 31-12-2013

177 B128 B.J.10

Het bedieningssysteem van alle 
arbeidsmiddelen zonder CE- 
markering voldoet aan de in de 
toelichting genoemde eisen. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Pas waar nodig de 
bedieningssystemen aan, zodat zij 
voldoen aan de eisen te weten: 
- duidelijk zichtbaar en herkenbaar 
zijn; 
- voorzien zijn van functionele 
aanduidingen; 
- zich bevinden buiten de gevaarlijke 
zone (bewegende onderdelen).

1-10-2013 31-12-2013

178 B129 B.J.11

Machines die niet geheel vanaf de 
bedieningsplaats zijn te overzien 
kunnen veilig in werking gesteld of 
gestopt worden. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Breng in de productie op de 
arbeidsmiddelen (zonder CE-
markering) die niet vanaf de 
bedieningsplaats kunnen worden 
overzien, voor zover nog niet 
aanwezig, geluids- of 
lichtwaarschuwingen aan m.b.t. het 
starten en stoppen van de machine.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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176 B127 B.J.9

Alle arbeidsmiddelen zonder CE-
markering zijn uitgerust met 
veiligheidsvoorzieningen om snijden, 
knellen of pletten door bewegende 
delen te voorkomen. 

177 B128 B.J.10

Het bedieningssysteem van alle 
arbeidsmiddelen zonder CE- 
markering voldoet aan de in de 
toelichting genoemde eisen. 

178 B129 B.J.11

Machines die niet geheel vanaf de 
bedieningsplaats zijn te overzien 
kunnen veilig in werking gesteld of 
gestopt worden. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

179 B130 B.J.12
Machines en gereedschappen kunnen 
alleen door een bewuste handeling in 
werking worden gesteld. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Pas, waar nodig, de 
bedieningssystemen zodanig aan dat 
zij alleen door een bewuste handeling 
kunnen worden bediend. 
Dit geldt ook na bediening van de 
noodstop of na energieuitval.

1-10-2013 31-12-2013

180 B131 B.J.13

Alle machines, gereedschappen e.d. 
met een bedieningssysteem kunnen 
op een veilige wijze worden 
stopgezet. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Pas waar nodig de arbeidsmiddelen 
aan zodat zij op veilige wijze kunnen 
worden stopgezet. 

1-10-2013 31-12-2013

181 B132 B.J.14

Alle machines en gereedschappen 
met een bedieningssysteem zijn 
voorzien van een goede, werkende 
noodstopvoorziening. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Breng op alle arbeidsmiddelen die dit 
nog niet hebben een 
noodstopvoorziening aan.

1-10-2013 31-12-2013

182 B133 B.J.15

De machines, gereedschappen en 
andere middelen zijn zodanig 
geplaatst of ingericht dat de in de 
toelichting genoemde gevaren zijn 
voorkomen. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Neem maatregelen om de plaatsing 
en opstelling van de arbeidsmiddelen 
aan te passen, zodat verschuiving, 
omvallen, kantelen wordt voorkomen 
en er geen directe of indirecte 
aanraking met elektriciteit mogelijk is.

1-10-2013 31-12-2013

10 2 e
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179 B130 B.J.12
Machines en gereedschappen kunnen 
alleen door een bewuste handeling in 
werking worden gesteld. 

180 B131 B.J.13

Alle machines, gereedschappen e.d. 
met een bedieningssysteem kunnen 
op een veilige wijze worden 
stopgezet. 

181 B132 B.J.14

Alle machines en gereedschappen 
met een bedieningssysteem zijn 
voorzien van een goede, werkende 
noodstopvoorziening. 

182 B133 B.J.15

De machines, gereedschappen en 
andere middelen zijn zodanig 
geplaatst of ingericht dat de in de 
toelichting genoemde gevaren zijn 
voorkomen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

183 B134 B.J.16

Er zijn voorzieningen aangebracht om 
te voorkomen dat medewerkers 
worden getroffen door delen die uit 
machines of gereedschappen 
wegspringen, wegschieten, 
wegkaatsen, wegslingeren of in 
aanraking komen met stoffen dampen 
en gassen. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Breng op de arbeidsmiddelen, waar 
nodig, veiligheidsvoorzieningen aan 
om de medewerkers te beschermen 
tegen rondvliegende delen. Denk ook 
aan spatschermen. Zorg zonodig voor 
een goede afzuiging.

1-10-2013 31-12-2013

184 B135 B.J.17
Het arbeidsmiddel kan weer opnieuw 
worden aangesloten zonder gevaar. 

NEE
Nog inventariseren en beoordelen op 
aanwezigheid van o.a. 
nulspanningsbeveiliging.

Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Neem maatregelen om het opnieuw 
aansluiten van arbeidsmiddelen veilig 
te kunnen laten verlopen. Gebruik b.v. 
de nieuwe pneumatische 
veiligheidssluitingen. 
Voorzie elektrisch gereedschap, voor 
zover nodig, van een beveiliging tegen 
automatisch starten.

1-10-2013 31-12-2013

185 B136 B.J.18

Alle arbeidsmiddelen worden bij 
onderhoud, reparatie en reiniging 
uitgeschakeld en drukloos of 
spanningsloos gemaakt. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Zie er op toe dat alle arbeidsmiddelen 
bij onderhoud, reparatie en reiniging 
altijd worden uitgeschakeld en druk- 
of spanningsloos worden gemaakt. 
(Uitgezonderd metingen natuurlijk).

1-10-2013 31-12-2013

186 B137 B.J.19

Er bestaat een procedure voor het uit 
bedrijf nemen van machines en 
gereedschappen die erin voorziet de 
risico's bij reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden te 
beperken. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag 
B.J.1).
Leg afspraken vast om het onderhoud 
en de reparatie van arbeidsmiddelen 
veilig te kunnen laten verlopen.

1-10-2013 31-12-2013

10 2 e
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183 B134 B.J.16

Er zijn voorzieningen aangebracht om 
te voorkomen dat medewerkers 
worden getroffen door delen die uit 
machines of gereedschappen 
wegspringen, wegschieten, 
wegkaatsen, wegslingeren of in 
aanraking komen met stoffen dampen 
en gassen. 

184 B135 B.J.17
Het arbeidsmiddel kan weer opnieuw 
worden aangesloten zonder gevaar. 

185 B136 B.J.18

Alle arbeidsmiddelen worden bij 
onderhoud, reparatie en reiniging 
uitgeschakeld en drukloos of 
spanningsloos gemaakt. 

186 B137 B.J.19

Er bestaat een procedure voor het uit 
bedrijf nemen van machines en 
gereedschappen die erin voorziet de 
risico's bij reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden te 
beperken. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

187 B138 B.J.20
De medewerkers zijn voorgelicht over 
het doel, de werking en de 
beveiligingen van arbeidsmiddelen. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag 
B.J.1).
Stel een regeling in op basis waarvan 
de (nieuwe) medewerkers voorlichting 
ontvangen over de door hen te 
gebruiken arbeidsmiddelen. Denk 
hierbij ook aan het overplaatsen van 
medewerkers.

1-10-2013 31-12-2013

188 B139 B.J.21
Alle middelen worden tijdens de 
gehele gebruiksduur toereikend 
onderhouden. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag 
B.J.1).
Maak afspraken over een periodieke 
controle en onderhoud van de 
arbeidsmiddelen. Gebruik b.v. een 
stamkaart bij de machine, waarop 
medewerkers onderhouds- en 
reparatie punten kunnen aangeven. 

1-10-2013 31-3-2014

189 B140 B.J.22

Elektrisch handgereedschappen en 
alle verplaatsbare elektrische 
apparatuur worden periodiek 
gekeurd. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Inspectie van de elektrische installatie 
heeft wel
plaatsgevonden. De eigen 
medewerker Paul Fernhout is 
NEN3140 keurmeester en heeft een
meetapparaat tot zijn beschikking. Er 
is echter geen overzicht van in gebruik 
zijnde middelen en
hoe deze worden onderhouden, 
geïnspecteerd en gekeurd. Intern zijn 
enkele middelen
aangetroffen die niet aantoonbaar 
NEN3140 gekeurd zijn (o.a. haakse 
slijper op laswerkplek en
elektraverdeelstation in container).

Hoog

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag 
B.J.1).
Elektrisch handgereedschap en 
elektrische apparatuur periodiek 
(laten) keuren door een deskundige 
conform NEN 3140 of beter. 
Voorzie gekeurde middelen van een 
keuringssticker met daarop 
aangegeven het volgende 
keuringstijdstip.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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187 B138 B.J.20
De medewerkers zijn voorgelicht over 
het doel, de werking en de 
beveiligingen van arbeidsmiddelen. 

188 B139 B.J.21
Alle middelen worden tijdens de 
gehele gebruiksduur toereikend 
onderhouden. 

189 B140 B.J.22

Elektrisch handgereedschappen en 
alle verplaatsbare elektrische 
apparatuur worden periodiek 
gekeurd. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

190 B141 B.J.23

De gegevens van onderhoud en 
reparatie van de arbeidsmiddelen 
worden bijgehouden in een 
onderhoudsboek. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag 
B.J.1).
Leg van elke controle en reparatie de 
gegevens in een onderhoudsboek 
vast.

1-10-2013 31-3-2014

191 B142 B.J.24

Het gebruik en/of 
onderhoud/reparatie van 
arbeidsmiddelen met specifieke 
gevaren wordt voorbehouden aan 
personen die voldoende deskundig 
zijn. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag 
B.J.1).
Leg (schriftelijk) vast wie de 
arbeidsmiddelen mag bedienen en 
wie voor het onderhoud zal zorgen. 

1-10-2013 31-3-2014

192 B143 B.J.25

Alle beveiligingen en 
noodstopvoorzieningen worden 
regelmatig op goed functioneren 
gecontroleerd. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag 
B.J.1).
Maak afspraken zodat alle 
beveiligingen en 
noodstopvoorzieningen regelmatig 
gecontroleerd worden. Leg e.e.a. vast 
op de stamkaart bij het arbeidsmiddel 
of op een checklist.

1-10-2013 31-3-2014

193 B144 B.J.26

Er zijn duidelijke instructies aanwezig 
met daarin de wijze van controle en 
de manier van administratieve 
vastlegging van deze controle. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag 
B.J.1).
Leg de wijze van controleren van de 
beveiligingen en 
noodstopvoorzieningen vast op de 
stamkaart bij de machine of checklist. 
Vermeld de belangrijkste 
machinegegevens en de gegevens van 
de fabrikant ook op de stamkaart. Sla 
de (uitgebreide) onderhouds- en 
reparatie gegevens op in het 
onderhoudsboek en/of het 
machinedossier.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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 190 B141 B.J.23

De gegevens van onderhoud en 
reparatie van de arbeidsmiddelen 
worden bijgehouden in een 
onderhoudsboek. 

191 B142 B.J.24

Het gebruik en/of 
onderhoud/reparatie van 
arbeidsmiddelen met specifieke 
gevaren wordt voorbehouden aan 
personen die voldoende deskundig 
zijn. 

192 B143 B.J.25

Alle beveiligingen en 
noodstopvoorzieningen worden 
regelmatig op goed functioneren 
gecontroleerd. 

193 B144 B.J.26

Er zijn duidelijke instructies aanwezig 
met daarin de wijze van controle en 
de manier van administratieve 
vastlegging van deze controle. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

194 B145 B.J.27
Het handgereedschap is in goede 
staat en wordt gebruikt waarvoor het 
bedoeld is. 

NEE

Handgereedschap wordt wel goed 
gebruikt, maar werkplekken zijn niet 
op orde t.g.v. veel niet
gebruikte arbeidsmiddelen en 
materialen.

Middel

Stel eerst orde op zaken in de diverse 
werkplekken. Verwijder voor het werk 
niet noodzakelijke middelen en 
materiaal. 
Controleer van tijd tot tijd het 
handgereedschap. Laat versleten 
gereedschap inleveren en vervangen 
door nieuw.

1-10-2013 31-3-2014

196 B147 B.J.29
Alle hijs- en/of hefwerktuigen voldoen 
aan de in de toelichting genoemde 
voorschriften. 

NEE

Heftruck, kranen en takels zijn 
gekeurd. De zelf gemaakte 
zwaaiarmen/draagbalken t.b.v. takels
bij o.a. de lasplekken zijn niet gekeurd. 
Ook ontbreekt de maximale 
belastbaarheid op deze
zwenkarm.
Er is een overzicht "Te keuren 
hijsmiddelen door Bijlsma" en in de 
werkplaats zijn de kettingen
geïdentificeerd.
Het is onduidelijk of alle kettingen, 
sluitings/oogbouten, hijsbanden en 
stroppen meegenomen
zijn, omdat er in de werkplaats nog 
diverse hijsmiddelen verspreid zijn 
over de werkvloer. Wel
is een begin gemaakt met orde en 
netheid door het inrichten van de 
"gele" hijmiddelen kar.

Hoog

Neem maatregelen om de hijs- en 
hefwerktuigen en bijbehorende hijs- 
en/of hefgereedschappen jaarlijks te 
(laten) onderhouden/inspecteren/ 
keuren door een erkend bedrijf. 
Zorg voor een duidelijke aanduiding 
van de maximale last onder de 
ongunstigste omstandigheid. Zorg 
ervoor dat de werktuigen niet 
zwaarder belast worden dan 
toegelaten.

1-10-2013 31-12-2013

10 2 e
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194 B145 B.J.27
Het handgereedschap is in goede 
staat en wordt gebruikt waarvoor het 
bedoeld is. 

196 B147 B.J.29
Alle hijs- en/of hefwerktuigen voldoen 
aan de in de toelichting genoemde 
voorschriften. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

197 B148 B.J.30
Medewerkers zijn voldoende 
geïnstrueerd om de hijs en/of 
hefwerktuigen te bedienen. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Voor zover bekend hebben 
medewerkers geen specifieke
cursus gevolgd voor heftruck en/of 
het veilig werken met hijs-
/hefmiddelen.

Middel

Instrueer uw medewerkers, zodat zij 
deskundig zijn. Laat ze zonodig een 
opleiding volgen (bijvoorbeeld 
heftruckchauffeur, Veilig hijsen).

1-10-2013 31-3-2014

198 B149 B.J.31
Alle (mobiele) transportmiddelen 
voldoen aan de in de toelichting 
genoemde voorschriften. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Inventariseer en beoordeel de 
transportmiddelen en pas ze aan 
zodat zij voldoen aan de voorschriften 
zoals: 
- transportmiddelen mogen niet 
worden overbelast door personen en 
goederen; 
- met transportmiddelen mogen geen 
mensen worden vervoerd, tenzij ze 
daarvoor specifiek zijn uitgerust. Het 
meerijden op de heftruck is dus 
verboden; 
- gemotoriseerde transportmiddelen 
mogen niet onverhoeds in beweging 
komen als de bestuurder het 
transportmiddel heeft verlaten. 

1-10-2013 31-3-2014

199 B150 B.J.32

Medewerkers die een mobiel 
arbeidsmiddel bedienen, beschikken 
over voldoende deskundigheid om dit 
te doen. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Voor zover bekend hebben 
medewerkers geen specifieke
cursus gevolgd voor heftruck en/of 
het veilig werken met hijs-
/hefmiddelen.

Middel

Zorg ervoor dat alleen medewerkers 
met speciale opleiding of instructie op 
een mobiel arbeidsmiddel mogen 
rijden en dat dit bij alle medewerkers 
bekend is.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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197 B148 B.J.30
Medewerkers zijn voldoende 
geïnstrueerd om de hijs en/of 
hefwerktuigen te bedienen. 

198 B149 B.J.31
Alle (mobiele) transportmiddelen 
voldoen aan de in de toelichting 
genoemde voorschriften. 

199 B150 B.J.32

Medewerkers die een mobiel 
arbeidsmiddel bedienen, beschikken 
over voldoende deskundigheid om dit 
te doen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

201 B152 B.J.34

Bij werkzaamheden op hoogte 
worden maatregelen genomen om te 
voorkomen dat medewerkers kunnen 
vallen. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Hoog

Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via 
Taak-Risico-Analyse (TRA), VGM-plan, 
etc. worden beoordeeld.
Tref bij werkzaamheden op hoogte 
maatregelen om te voorkomen dat 
medewerkers kunnen vallen. 
Mogelijke maatregelen zijn: 
- het plaatsen van een veilige stelling, 
steiger, bordes of werkvloer; 
- het plaatsen van hekwerken of 
leuningen; 
- het plaatsen van vangnetten; 
- het toepassen van 
valbeschermingsmiddelen.

1-10-2013 31-12-2013

203 B154 B.J.36

Voorafgaand aan de werkzaamheden 
wordt nagegaan of het mogelijk is om 
een veiliger arbeidsmiddel dan een 
ladder in te zetten. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder
werken op een ladder) op eigen 
locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via Taak-Risico-
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld.
Ga voorafgaand aan de 
werkzaamheden na of het mogelijk is 
om een veiliger arbeidsmiddel dan 
een ladder in te zetten. Informeer de 
medewerkers over de bedrijfsinterne 
regels hierover.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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201 B152 B.J.34

Bij werkzaamheden op hoogte 
worden maatregelen genomen om te 
voorkomen dat medewerkers kunnen 
vallen. 

203 B154 B.J.36

Voorafgaand aan de werkzaamheden 
wordt nagegaan of het mogelijk is om 
een veiliger arbeidsmiddel dan een 
ladder in te zetten. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

204 B155 B.J.37

Bij de toepassing van ladders als 
werkplek wordt rekening gehouden 
met de stahoogte, zoals in de 
toelichting is aangegeven. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverrre risicovolle 
werkzaamheden
(waaronder werken op hoogte/ladder) 
op eigen locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via
Taak-Risico-Analyse (TRA), VGM-plan, 
etc. worden beoordeeld.

Hoog

Houd bij de keuze en toepassing van 
ladders als werkplek rekening met de 
stahoogte. Voor de stahoogte gelden 
de volgende bepalingen: 
- tussen 2,5 - 5 m: ladder inzetbaar 
mits ook aan de overige criteria is 
voldaan;
- tussen 5 - 7,5 m: ladder inzetbaar 
met aanvullende maatregelen om 
valrisico te voorkomen; 
- boven 7,5 m: gebruik van de ladder 
niet toegestaan.

1-10-2013 31-12-2013

205 B156 B.J.38

Bij de toepassing van ladders als 
werkplek rekening gehouden met de 
statijd, zoals in de toelichting is 
aangegeven. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverrre risicovolle 
werkzaamheden
(waaronder werken op hoogte/ladder) 
op eigen locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via
Taak-Risico-Analyse (TRA), VGM-plan, 
etc. worden beoordeeld.

Middel

Houd bij de keuze en toepassing van 
ladders als werkplek rekening met de 
statijd. Voor de statijd gelden de 
volgende bepalingen: 
- minder dan 2 uur effectieve statijd: 
ladder inzetbaar, mits ook aan de 
overige criteria is voldaan; 
- 2 - 4 uur: ladder inzetbaar met 
aanvullende maatregelen om valrisico 
te voorkomen; 
- meer dan 4 uur: gebruik van de 
ladder niet toegestaan.

1-10-2013 31-3-2014

206 B157 B.J.39

Bij de toepassing van ladders als 
werkplek wordt rekening gehouden 
met de krachtuitoefening, zoals in de 
toelichting is aangegeven. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder
werken op hoogte/ladder) op eigen 
locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via Taak-Risico-
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de
"spelregels" bij laddergebruik.

Middel

Houd bij de keuze en toepassing van 
ladders als werkplek rekening met de 
krachtuitoefening. Voor de 
krachtuitoefening gelden de volgende 
bepalingen:
- meer dan 10 kg: gebruik ladder niet 
toegestaan. 
- het te transporteren materiaal of 
gereedschap is maximaal 1 m2.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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204 B155 B.J.37

Bij de toepassing van ladders als 
werkplek wordt rekening gehouden 
met de stahoogte, zoals in de 
toelichting is aangegeven. 

205 B156 B.J.38

Bij de toepassing van ladders als 
werkplek rekening gehouden met de 
statijd, zoals in de toelichting is 
aangegeven. 

206 B157 B.J.39

Bij de toepassing van ladders als 
werkplek wordt rekening gehouden 
met de krachtuitoefening, zoals in de 
toelichting is aangegeven. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

207 B158 B.J.40
De ladders worden door de 
medewerkers verplaatst als de 
reikwijdte meer dan 1 armlengte is. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via 
Taak-Risico-
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de
"spelregels" bij laddergebruik.

Middel

Ladders dienen verplaatst te worden 
wanneer de reikwijdte meer dan één 
armlengte is. Houd hier bij de 
uitvoering van het werk rekening mee.

1-10-2013 31-3-2014

208 B159 B.J.41

Er zijn regels en afspraken dat ladders 
(als werkplek) niet gebruikt worden bij 
sterke wind, d.w.z. als de windkracht 
meer dan 6 Beaufort (Bft) bedraagt. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder
werken op hoogte/ladder) op eigen 
locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via Taak-Risico-
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de
"spelregels" bij laddergebruik.

Laag
Ladders niet gebruiken wanneer de 
windkracht meer dan 6 Beaufort (Bft) 
is. 

1-10-2013 30-9-2014

209 B160 B.J.42

De medewerkers zijn op de hoogte 
dat zij alleen ladders en trappen 
mogen gebruiken die aan de criteria 
(zie toelichting) voldoen. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via 
Taak-Risico-
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de
"spelregels" bij laddergebruik.

Middel

Leg de "spelregels" voor 
laddergebruik vast en informeer de 
medewerkers over de eisen waaraan 
ladders en trappen moeten voldoen. 
Deze criteria zijn o.a.: voldoende stijf 
en sterk, stabiel opgesteld, aan boven- 
en onderkant voorzien van een 
antislipinrichting, zo nodig vastgezet 
en van voldoende lengte (1 meter 
boven de te bereiken hoogte).

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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207 B158 B.J.40
De ladders worden door de 
medewerkers verplaatst als de 
reikwijdte meer dan 1 armlengte is. 

208 B159 B.J.41

Er zijn regels en afspraken dat ladders 
(als werkplek) niet gebruikt worden bij 
sterke wind, d.w.z. als de windkracht 
meer dan 6 Beaufort (Bft) bedraagt. 

209 B160 B.J.42

De medewerkers zijn op de hoogte 
dat zij alleen ladders en trappen 
mogen gebruiken die aan de criteria 
(zie toelichting) voldoen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

210 B161 B.J.43

De medewerkers zijn geïnstrueerd 
over de omstandigheden waaronder 
zij wel of niet een ladder mogen 
gebruiken. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via 
Taak-Risico-
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de
"spelregels" bij laddergebruik.

Middel

Stel een voorschrift ("spelregels") op 
voor het werken met ladders en 
instrueer de medewerkers over deze 
voorschriften. Houd toezicht op een 
correcte uitvoering.

1-10-2013 31-3-2014

211 B162 B.J.44
De ladders en trappen worden 
regelmatig gecontroleerd. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
aangetroffen ladders en trapjes in de 
werkplaats waren niet
aantoonbaar geïnspecteerd.

Middel

Alle klimmaterieel (ladders, trappen) 
inventariseren en identificeren. 
In gebruikzijnd klimmaterieel 
periodiek (laten) controleren, 
inspecteren en/of keuren (minimaal 
1x/jaar).
Resultaten vastleggen en bewaren. Zo 
mogelijk status van inspectie/keuring 
middels een sticker op de ladders en 
trappen aangeven.

1-10-2013 31-3-2014

213 B164 B.J.46
De medewerkers zijn geïnformeerd 
over de in de toelichting aangegeven 
onderwerpen. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Heeft met name betrekking op 
gascilinders t.b.v. het lassen/snijden 
zoals acethyleen, zuurstof.

Middel

Stel een regeling in op basis waarvan 
de nieuwe en overgeplaatste 
medewerkers de benodigde 
veiligheidsinformatie krijgen zoals: 
- de wijze waarop bediening dient 
plaats te vinden; 
- de voorgeschreven periodieke 
inspectie/keuring;
- de wijze waarop aangegeven wordt 
dat een toestel onder druk voor 
gebruik is vrijgegeven.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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210 B161 B.J.43

De medewerkers zijn geïnstrueerd 
over de omstandigheden waaronder 
zij wel of niet een ladder mogen 
gebruiken. 

211 B162 B.J.44
De ladders en trappen worden 
regelmatig gecontroleerd. 

213 B164 B.J.46
De medewerkers zijn geïnformeerd 
over de in de toelichting aangegeven 
onderwerpen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

216 B167 B.K.2

Bij alle voorkomende werkzaamheden 
en omstandigheden is vastgesteld of 
en zo ja welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen noodzakelijk 
zijn. 

NEE

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Hierdoor niet aantoonbaar voor welke 
werkzaamheden
PBM's moeten worden toegepast.

Middel

Stel een PBM-register op met daarin 
aangegeven voor welke (risicovolle) 
werkzaamheden persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten 
worden gebruikt. 
Geef ook aan welke types moeten 
worden aangeschaft en gebruikt. 

1-10-2013 31-3-2014

217 B168 B.K.3
De huidige persoonlijke 
beschermingsmiddelen voldoen aan 
de in de toelichting genoemde eisen. 

NEE

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Hierdoor niet aantoonbaar voor 
risicovolle werkzaamheden
de juiste PBM's worden toegepast.

Middel

Zorg dat de verstrekte PBM's voldoen 
aan de te stellen eisen, te weten:
- CE-gemarkeerd; 
- geschikt voor de te vermijden 
gevaren; 
- leveren geen extra veiligheidsrisico 
op; 
- zijn goed passend; 
- zijn op elkaar afgestemd, indien 
gelijktijdig meerdere PBM's gedragen 
moeten worden.

1-10-2013 31-3-2014

218 B169 B.K.4

In een werkvoorschrift is vastgelegd 
bij welke werkzaamheden, onder 
welke omstandigheden en op welke 
locaties persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten 
worden gebruikt. 

NEE

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Hierdoor niet aantoonbaar bij welke 
werkzaamheden en
onder welke omstandigheden de 
PBM's moeten worden toegepast.

Laag

Stel een PBM-register op met daarin 
aangegeven voor welke (risicovolle) 
werkzaamheden, onder welke 
omstandigheden en op welke locaties 
persoonlijke beschermingsmiddelen   
moeten worden gebruikt. 
Leg op basis van deze RIE dit ook vast 
in een werkvoorschrift 
("huishoudelijk/bedrijfsreglement")  
en stel alle medewerkers daarvan op 
de hoogte.

1-10-2013 30-9-2014

10.2.e
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216 B167 B.K.2

Bij alle voorkomende werkzaamheden 
en omstandigheden is vastgesteld of 
en zo ja welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen noodzakelijk 
zijn. 

217 B168 B.K.3
De huidige persoonlijke 
beschermingsmiddelen voldoen aan 
de in de toelichting genoemde eisen. 

218 B169 B.K.4

In een werkvoorschrift is vastgelegd 
bij welke werkzaamheden, onder 
welke omstandigheden en op welke 
locaties persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten 
worden gebruikt. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

219 B170 B.K.5
Noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gratis 
verstrekt. 

NEE

De aanwezige PBM's worden gratis 
verstrekt. Maar omdat er geen PBM-
register aanwezig is, is
niet bekend welke PBM's verstrekt 
worden en bij welke werkzaamheden 
ze moeten worden
toegepast.

Middel

Verstrek de noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen gratis en in 
voldoende aantal. 
Dit geldt ook voor tijdelijke krachten. 
Laat de medewerkers tekenen voor 
ontvangst.

1-10-2013 31-3-2014

220 B171 B.K.6

De medewerkers zijn voorgelicht over 
het doel, werking, wijze van gebruik, 
onderhoud en vervanging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

NEE

Er is geen PBM-register aanwezig. Het 
is niet aantoonbaar of medewerkers 
zijn voorgelicht over
het juist toepassen, onderhouden en 
tijdig vervangen van PBM's.

Middel

Stel een PBM-register op en licht de 
medewerkers voor over het doel, de 
werking, de wijze van gebruik, het 
onderhoud en de vervanging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Benadruk daarbij dat het gebruik van 
een PBM na vaststelling van de 
noodzaak, het vastleggen in een 
werkvoorschrift en na voorlichting 
geen vrijblijvendheid meer is, maar 
een draagplicht meebrengt.

1-10-2013 31-3-2014

221 B172 B.K.7
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden onderhouden en tijdig 
vervangen. 

NEE

Er is geen PBM-register. Het is nu niet 
duidelijk of PBM's op de juiste manier 
worden
onderhouden en tijdig vervangen.

Middel

Stel een PBM-register op en leg hierin 
(of in ander 
werkvoorschrift/"bedrijfsreglement") 
ook vast hoe het onderhoud, de 
reiniging en de vervanging geregeld is. 
Licht ook hierover alle medewerkers 
in. 

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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219 B170 B.K.5
Noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gratis 
verstrekt. 

220 B171 B.K.6

De medewerkers zijn voorgelicht over 
het doel, werking, wijze van gebruik, 
onderhoud en vervanging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

221 B172 B.K.7
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden onderhouden en tijdig 
vervangen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

222 B173 B.L.1
Klachten over hoog werktempo, 
werkaanbod of werken onder 
tijdsdruk zijn afwezig. 

NEE Middel

Inventariseer en beoordeel in 
hoeverre medewerkers last hebben 
van het werken onder tijdsdruk.
Bespreek met de medewerkers welke 
oplossingen denkbaar zijn voor 
eventuele knelpunten/klachten. 
Instrueer leidinggevenden en 
medewerkers,die met planning belast 
zijn op welke wijze zij met het maken 
van de planning en het nakomen van 
de planningsafspraken kunnen 
bijdragen aan het beperken van 
tijdsdruk bij medewerkers. 
Organiseer het werkoverleg op het 
bedrijf en zie er op toe dat het overleg 
ook daadwerkelijk plaats vindt.

1-10-2013 31-3-2014

223 B174 B.L.2
De taken van de functies zijn 
evenwichtig verdeeld. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Zorg er voor dat klachten van 
medewerkers over de inhoud van hun 
werkpakket serieus worden genomen. 
Spreek af dat er een jaarlijks 
functioneringsgesprek wordt gevoerd 
tussen leiding en medewerkers.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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222 B173 B.L.1
Klachten over hoog werktempo, 
werkaanbod of werken onder 
tijdsdruk zijn afwezig. 

223 B174 B.L.2
De taken van de functies zijn 
evenwichtig verdeeld. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

224 B175 B.L.3
Medewerkers hebben voldoende 
mogelijkheid om contact met collega's 
te hebben. 

NEE

Nog inventariseren en beoordelen. 
Gelet op de geschiedenis van de 
organisatie zijn er mogelijk
nog verbeterpunten.

Laag

Inventariseer en beoordeel de 
onderlinge samenwerking en de 
werkvloersfeer.
Zorg er voor dat mensen, zeker als zij 
alleen werken, anderen kunnen 
bereiken als dat nodig is. 
Zorg voor regelmatig onderling 
overleg tussen collega’s over het 
werk.
Geef leidinggevenden voldoende tijd 
voor overleg met de medewerkers. 
Laat leidinggevenden hun stijl van 
leidinggeven en hun sociale 
vaardigheden verbeteren, bijv. via  
(externe) training of coaching.

1-10-2013 30-9-2014

225 B176 B.L.4
De middelen die nodig zijn voor het 
werk zijn op tijd beschikbaar en goed 
werkend. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Evalueer (voor zover nog niet gedaan) 
regelmatig projecten/werkzaamheden 
op punten als: planning, instructie, 
materiaalvoorziening, aard van 
verstoringen, overleg.
Los punten die regelmatig leiden tot 
verstoringen in het werk op, o.a.:
- onderhoud/keuring arbeidsmiddelen
- afspraken met andere bedrijven, die 
betrokken zijn bij projecten en 
werkzaamheden, over toelevering en 
planning. 

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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224 B175 B.L.3
Medewerkers hebben voldoende 
mogelijkheid om contact met collega's 
te hebben. 

225 B176 B.L.4
De middelen die nodig zijn voor het 
werk zijn op tijd beschikbaar en goed 
werkend. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

226 B177 B.L.5

Aan alle medewerkers wordt 
informatie verstrekt over het doel en 
de eisen (wat en hoe) die aan de 
functie te verrichten werk gesteld 
worden. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Zorg (voor zover nog niet gedaan) 
voor duidelijke instructie en 
informatie over het werk en de taken 
die verricht moeten worden, o.a. door 
het bespreken van taak-risico-analyse 
(TRA) of VGM-plan. 
Besteed extra aandacht aan het 
inwerken, instrueren en voorlichten 
van tijdelijke medewerkers.

1-10-2013 31-3-2014

227 B178 B.L.6
Systematisch overwerk wordt 
vermeden. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Zorg er voor dat mensen die langere 
tijd achter elkaar hebben overgewerkt 
dit kunnen afwisselen met rustiger 
periodes.
Zoek in overleg met medewerkers (en 
PVT, indien van toepassing) naar 
mogelijkheden en manieren om de 
werktijden voor alle medewerkers in 
balans te houden.  
Maak ook duidelijke afspraken (op te 
nemen in "bedrijfsreglement") over 
mogelijkheden vrij-af of verlof te 
nemen bij privé-aangelegenheden.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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226 B177 B.L.5

Aan alle medewerkers wordt 
informatie verstrekt over het doel en 
de eisen (wat en hoe) die aan de 
functie te verrichten werk gesteld 
worden. 

227 B178 B.L.6
Systematisch overwerk wordt 
vermeden. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

228 B179 B.L.7

Er is binnen de organisatie een 
vertrouwenspersoon of een 
meldpunt/plek om de volgende zaken 
te melden: 
- agressie en/of geweld; 
- pesten; 
- (seksuele) intimidatie; 
- discriminatie. 

NEE

Hiervan is nog niets vastgelegd. 
Productiemedewerkers en monteurs 
melden zich wel indien
nodig bij Hoofd Productie.

Middel

Als werkgever dient u een beleid te 
voeren rond psychosociale 
arbeidsbelasting. 
Neem dit beleid op in bijvoorbeeld 
een "bedrijfsreglement".
Stel een interne of externe 
vertrouwenspersoon of een meldpunt 
in om de volgende zaken te melden:
- agressie en/of geweld;
- pesten;
- (seksuele) intimidatie. 
Spreek de betrokken medewerkers 
hierop aan.

1-10-2013 31-3-2014

231 B182 B.M.3
De toegestane werk- en rusttijden 
zoals vastgelegd in de CAO worden 
aangehouden. 

NEE
Nog nalopen of voldaan wordt aan de 
CAO Metaalbewerking regels.

Middel
Zorg ervoor dat uw medewerkers niet 
langer werken of korter rusten dan 
toegestaan volgens de CAO.

1-10-2013 31-3-2014

232 B183 B.M.4
De consignatiedienstroosters voldoen 
aan de arbeidstijdenwet. 

NEE
Nog nagaan of consignatie van 
toepassing is.

Middel

Inventariseer of consignatiedienst 
voorkomt. Zo ja:
Zorg dat voldoende medewerkers 
ingezet kunnen worden voor een 
consignatiedienst. 
Raadpleeg CAO 
Metaalbewerkingsbedrijven.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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228 B179 B.L.7

Er is binnen de organisatie een 
vertrouwenspersoon of een 
meldpunt/plek om de volgende zaken 
te melden: 
- agressie en/of geweld; 
- pesten; 
- (seksuele) intimidatie; 
- discriminatie. 

231 B182 B.M.3
De toegestane werk- en rusttijden 
zoals vastgelegd in de CAO worden 
aangehouden. 

232 B183 B.M.4
De consignatiedienstroosters voldoen 
aan de arbeidstijdenwet. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

233 C001 C.A.1
De werkgever voert een actief arbo- 
en verzuimbeleid. 

NEE

Het arbo- en verzuimbeleid is niet 
vastgelegd. Een bedrijfsreglement of 
een apart
arbohandboek zijn niet aanwezig.

Hoog

Stel een arbo- en verzuimbeleid op, 
neem dit op in bijvoorbeeld een 
bedrijfsreglement. 
Voer dit beleid actief (=aantoonbaar) 
uit, waarbij de verbeterpunten naar 
aanleiding van deze RIE worden 
opgepakt en de voortgang periodiek 
wordt geëvalueerd. 
In de CAO Metaalbewerkingsbedrijf 
worden voor diverse elementen 
aanwijzingen gegeven.

1-10-2013 31-12-2013

234 C002 C.A.2

Het bedrijf heeft schriftelijke 
procedures, voorschriften en/of regels 
op het gebied van de zorg voor 
arbeidsomstandigheden. 

NEE Nog inventariseren en beoordelen. Middel

Inventariseer en beoordeel de 
aanwezigheid van procedures, 
instructies, etc. op het gebied van 
arbo-aspecten.
Actualiseer deze, vul ze aan of stel 
nieuwe voorschriften op (eventueel 
opnemen in een "Bedrijfsreglement").
Licht alle medewerkers hierover in. 
Denk hierbij aan voorschriften voor 
veilige omgang met gevaarlijke 
stoffen, te treffen 
voorzorgsmaatregelen bij schadelijk 
geluid, veilige omgang met 
arbeidsmiddelen, veilig werken op 
hoogte en dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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233 C001 C.A.1
De werkgever voert een actief arbo- 
en verzuimbeleid. 

234 C002 C.A.2

Het bedrijf heeft schriftelijke 
procedures, voorschriften en/of regels 
op het gebied van de zorg voor 
arbeidsomstandigheden. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

235 C003 C.A.3
In het bedrijf wordt een verzuimbeleid 
gevoerd, gericht op het voorkomen of 
beperken van het ziekteverzuim. 

NEE Zie vraag C.A.1 uit deze module. Middel

Voer een actief verzuimbeleid, bij 
voorkeur in samenspraak met uw 
bedrijfsarts of arbodienst. In de CAO 
Metaalbewerkingsbedrijf, die op een 
groot deel van de leden van 
toepassing is, worden enkele 
uitgangspunten genoemd. Let ook op 
de aanwijzingen die worden gegeven 
in de wet Poortwachter.

1-10-2013 31-3-2014

236 C004 C.A.4

De regels voor verzuim, controle, 
begeleiding en sancties zijn aan alle 
medewerkers bekend gemaakt. Een 
verzuimreglement is opgesteld en 
verspreid onder de medewerkers. 

NEE Zie vraag C.A.1 uit deze module. Middel

In de CAO Metaalbewerkingsbedrijf, 
die op een groot deel van de leden 
van toepassing is, zijn concrete 
gedragsregels bij 
arbeidsongeschiktheid schriftelijk 
vastgelegd. Maak deze (voor zover 
nog niet gedaan) aan alle 
medewerkers bekend. 

1-10-2013 31-3-2014

237 C005 C.A.5
Het verzuim wordt geregistreerd en 
geanalyseerd door de werkgever. 

NEE

Overzicht periode 20-09-2012 t/m 18-
09-2013 geeft een totaal 
verzuimpercentage van 8,11%
op een personeelsgemiddelde van 
15,91.
Er is op het overzicht geen 
onderscheid tussen het korte en lange 
verzuim.
Het is niet bekend of dit verzuim 
geanalyseerd wordt door de 
werkgever.

Middel

Registreer het verzuim, waaronder 
(voor zover bekend) gegevens van de 
medewerker, datum eerste ziektedag, 
de oorzaak, aard en vermoedelijke 
duur van het verzuim, de beperkingen 
ten aanzien van het werk en de 
mogelijkheden voor passend werk. 
Bespreek de verzuimgegevens ter 
vaststelling van te nemen acties als 
die te maken hebben met de 
arbeidsomstandigheden.

1-10-2013 31-3-2014

10 2 e
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235 C003 C.A.3
In het bedrijf wordt een verzuimbeleid 
gevoerd, gericht op het voorkomen of 
beperken van het ziekteverzuim. 

236 C004 C.A.4

De regels voor verzuim, controle, 
begeleiding en sancties zijn aan alle 
medewerkers bekend gemaakt. Een 
verzuimreglement is opgesteld en 
verspreid onder de medewerkers. 

237 C005 C.A.5
Het verzuim wordt geregistreerd en 
geanalyseerd door de werkgever. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

238 C006 C.A.6

De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van alle medewerkers 
ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden zijn 
schriftelijk vastgelegd én de 
medewerkers zijn hierover 
geïnformeerd. 

NEE Zie vraag C.A.1 uit deze module. Middel

Leg de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van alle 
medewerkers ten aanzien van arbo 
schriftelijk vast en informeer de 
medewerkers hierover. 
Neem hierin ook de toezichthoudende 
taak en verantwoordelijkheid van 
leidinggevenden mee. 
Informeer medewerkers tevens over 
het recht om werk te onderbreken 
indien onmiddellijk gevaar dreigt en 
de plicht om gevaarlijke situaties te 
melden. 
Er gelden tenminste de volgende 
wettelijke taken voor werknemers: 
- machines, gereedschappen, 
transportmiddelen e.d. op een juiste 
(= veilige) manier gebruiken; 
- de aangebrachte beveiligingen op 
bijvoorbeeld machines niet 
verwijderen;
- gevaarlijke stoffen op de juiste wijze 
gebruiken;
- de ter beschikking gestelde PBM's 
gebruiken; 
- meewerken aan de voor hen 
georganiseerde voorlichting en 
onderricht; 
- gevaren voor de veiligheid of de 
gezondheid direct melden bij de 
leidinggevende. 

-
1-10-2013 31-3-2014
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238 C006 C.A.6

De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van alle medewerkers 
ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden zijn 
schriftelijk vastgelegd én de 
medewerkers zijn hierover 
geïnformeerd. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

239 C007 C.A.7

In het bedrijf wordt op iedere afdeling 
regelmatig werkoverleg gevoerd, 
waarbij systematisch aandacht wordt 
besteed aan arbeidsomstandigheden. 

NEE Middel

Voer (voor zover nog niet gedaan) op 
iedere afdeling regelmatig 
werkoverleg met de medewerkers, 
met arbo als aandachtspunt. 
Laat de onderwerpen die van 
toepassing zijn, periodiek aan de orde 
komen (bijvoorbeeld per onderwerp: 
gevaarlijke stoffen, lichamelijke 
belasting, lawaai, machineveiligheid). 
Het verdient aanbeveling de 
besproken onderwerpen (kort) vast te 
leggen. Daarmee wordt voorkomen 
dat vergeten wordt wat besproken en 
afgesproken is.

1-10-2013 31-3-2014

240 C008 C.A.8

Met de ondernemingsraad, de 
personeelsvertegenwoordiging of, bij 
het ontbreken daarvan, met de 
belanghebbende medewerkers wordt 
overleg gevoerd over de uitvoering 
van het 
arbeidsomstandighedenbeleid. 

NEE

Er is nog geen arbobeleid vastgesteld. 
Deze RI&E en PvA komt in september-
oktober 2013 tot
stand.
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
of werknemersdelegatie (WD) is nog 
niet officieel vastgesteld.

Middel

Voer vooraf overleg met de PVT/WD 
of, bij het ontbreken daarvan, met de 
belanghebbende medewerkers over 
de risico-inventarisatie, de deskundige 
ondersteuning en de 
bedrijfshulpverlening. 
Stel tevens een afschrift van de risico-
inventarisatie en -evaluatie ter 
beschikking.

1-10-2013 31-3-2014

241 C009 C.A.9

Er is een OR, 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
of werknemersdelegatie (WD) 
aanwezig in het bedrijf. 

NEE
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
of werknemersdelegatie (WD) is nog 
niet officieel vastgesteld.

Middel

Stel een PVT/WD vast of maak 
aantoonbaar dat er periodiek overleg 
aangaande arbo plaatsvindt met alle 
medewerkers. Belangrijke aspecten 
die aan de orde moeten komen zijn:
- arbo- en verzuimbeleid
- RI&E en PvA.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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239 C007 C.A.7

In het bedrijf wordt op iedere afdeling 
regelmatig werkoverleg gevoerd, 
waarbij systematisch aandacht wordt 
besteed aan arbeidsomstandigheden. 

240 C008 C.A.8

Met de ondernemingsraad, de 
personeelsvertegenwoordiging of, bij 
het ontbreken daarvan, met de 
belanghebbende medewerkers wordt 
overleg gevoerd over de uitvoering 
van het 
arbeidsomstandighedenbeleid. 

241 C009 C.A.9

Er is een OR, 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
of werknemersdelegatie (WD) 
aanwezig in het bedrijf. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

245 C013 C.A.13
Er is een preventiemedewerker 
benoemd. 

NEE

Preventiemedewerker is niet officieel 
vastgesteld. De directeur heeft wel 
aangegeven dat
Marco Kootstra (technisch/project 
manager) het een en ander gaat 
coördineren. Daarnaast draagt Henk
Schoonhoven (hoofd werkplaats en 
afdeling montage) een steentje bij.

Hoog

Leg de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de 
preventiemedewerker vast. Het 
behoeven niet alleen de genoemde 
wettelijke taken te betreffen. Ook 
afgeleide taken uit het arbobeleid 
kunnen bij de preventiemedewerker 
worden neergelegd. 
De benoeming van de 
preventiemedewerker moet 
schriftelijk vastgelegd zijn.
Neem dit op in een 
"Bedrijfsreglement".

1-10-2013 31-12-2013

246 C014 C.A.14
De preventiemedewerker werkt mee 
aan het opstellen van de RIE. 

NEE

Er is nog geen actuele RIE. Samen met 
een externe veiligheidskundige van 
Saasen Groep is nu in
september 2013 een start gemaakt 
met de RIE.

Hoog
Betrek de preventiemedewerker bij de 
uitvoering van de RIE.

18-9-2013 31-12-2013

247 C015 C.A.15
De preventiemedewerker helpt mee 
met het uitvoeren van het plan van 
aanpak. 

NEE

Er is nog geen actuele RIE. Samen met 
een externe veiligheidskundige van 
Saasen Groep is nu in
september 2013 een start gemaakt 
met de RIE.

Middel
Betrek de preventiemedewerker bij de 
uitvoering van het plan van aanpak 
n.a.v. de RIE. 

1-10-2013 31-3-2014

248 C016 C.A.16

De preventiemedewerker ondersteunt 
werkgever, OR, 
personeelsvertegenwoordiging of 
werknemers over de te nemen 
preventiemaatregelen. 

NEE

Na het officieel aanstellen van de 
preventiemedewerker(s) door de 
directeur kan deze vraag
met ja beantwoord worden.

Middel
Betrek de preventiemedewerker bij 
het interne overleg.

1-10-2013 31-3-2014

249 C017 C.A.17
De preventiemedewerker kent de 
arborisicos in het bedrijf en weet hoe 
hij/zij de risicos kan voorkomen. 

NEE

Na het officieel aanstellen van de 
preventiemedewerker(s) door de 
directeur kan deze vraag
met ja beantwoord worden.

Middel

Zorg dat de preventiemedewerker 
voldoende toegerust is in opleiding, 
middelen en bevoegdheden om zijn 
taken goed te kunnen uitvoeren. 

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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245 C013 C.A.13
Er is een preventiemedewerker 
benoemd. 

246 C014 C.A.14
De preventiemedewerker werkt mee 
aan het opstellen van de RIE. 

247 C015 C.A.15
De preventiemedewerker helpt mee 
met het uitvoeren van het plan van 
aanpak. 

248 C016 C.A.16

De preventiemedewerker ondersteunt 
werkgever, OR, 
personeelsvertegenwoordiging of 
werknemers over de te nemen 
preventiemaatregelen. 

249 C017 C.A.17
De preventiemedewerker kent de 
arborisicos in het bedrijf en weet hoe 
hij/zij de risicos kan voorkomen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

260 C028 C.A.28
Er zijn met de arbodienst afspraken 
gemaakt over de begeleiding bij 
verzuim en reïntegratie. 

NEE
Met Arboned, maar inhoud contract 
nog niet bekend bij invuller RIE.

Hoog

Loop de afspraken met de arbodienst 
nog een keer na. 
Hierin moeten afspraken over de 
begeleiding bij verzuim en reïntegratie 
vastgelegd zijn.

1-10-2013 31-12-2013

261 C029 C.A.29
Voor de toetsing van de risico-
inventarisatie en - evaluatie wordt de 
arbodienst ingeschakeld. 

NEE

Er zijn 18 medewerkers werkzaam bij 
Heemhorst. Bedrijven met 25 
medewerkers of minder die
gebruik maken van de RIE-
Metaalbewerking, hoeven de RIE niet 
te laten toetsen.

Hoog

Deze RIE en PvA komen tot stand 
i.s.m. een veiligheidskundige van 
Saasen Groep.
Bedrijven met 25 medewerkers of 
minder die gebruik maken van de RIE-
Metaalbewerking, hoeven de RIE niet 
meer te laten toetsen door een 
gecertificeerde kerndeskundige.

18-9-2013 31-12-2013

262 C030 C.A.30
Er zijn met de arbodienst afspraken 
gemaakt over het preventief medisch 
onderzoek (PMO, voorheen PAGO). 

NEE
Voor zover bekend is er geen PMO 
afgesproken.

Middel

Maak met de arbodienst/bedrijfsarts 
afspraken over het preventief medisch 
onderzoek (PMO). 
Via deze RIE zijn o.a. oog-, oor-, bloed- 
en longonderzoeken i.v.m. het werken 
aan beeldschermen en blootstelling 
aan schadelijk geluid, lasrook en 
oplosmiddelen aan te bevelen.

1-10-2013 31-3-2014

263 C031 C.A.31
Het is voor de medewerker mogelijk 
om een afspraak te maken met 
deskundigen van de arbodienst. 

NEE
Voor zover bekend is deze 
mogelijkheid niet bij medewerkers 
bekend gemaakt.

Middel

Leg de mogelijkheid voor werknemers 
om een afspraak te maken met 
deskundigen van de arbodienst vast in 
een "Bedrijfsreglement" of contract.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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 260 C028 C.A.28

Er zijn met de arbodienst afspraken 
gemaakt over de begeleiding bij 
verzuim en reïntegratie. 

261 C029 C.A.29
Voor de toetsing van de risico-
inventarisatie en - evaluatie wordt de 
arbodienst ingeschakeld. 

262 C030 C.A.30
Er zijn met de arbodienst afspraken 
gemaakt over het preventief medisch 
onderzoek (PMO, voorheen PAGO). 

263 C031 C.A.31
Het is voor de medewerker mogelijk 
om een afspraak te maken met 
deskundigen van de arbodienst. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

266 C034 C.A.34
Er zijn duidelijke regels en afspraken 
over melding en registratie van (bijna-
)ongevallen. 

NEE

Duidelijke regels en afspraken zijn nog 
niet vastgelegd. Marco Kootstra is in 
2013 wel gestart
met het vastleggen van meldingen. Op 
dit moment 1x bijna ongeval dd. 24-
01-2013 en 1x
ongeval dd. 10-05-2013.

Middel

Neem regels en afspraken over 
melding en registratie van (bijna-
)ongevallen op in een 
"Bedrifsreglement" of aparte 
procedure. 
Spreek af waar (bijna-)ongevallen in 
bedrijf moeten worden gemeld. 
Registreer ongevallen, die tot verzuim 
hebben geleid. 
In het register moet minimaal zijn 
opgenomen: de aard van het ongeval 
en de datum waarop het ongeval zich 
heeft voorgedaan. 
Analyseer achterliggende oorzaken en 
zorg dat herhaling kan worden 
voorkomen. 

1-10-2013 31-3-2014

267 C035 C.A.35

De werkgever is bekend met de 
meldingsplicht van de in de toelichting 
genoemde ongevallen aan de 
Arbeidsinspectie. Ernstige ongevallen 
worden direct gemeld bij de 
Arbeidsinspectie. 

NEE

Waarschijnlijk wel bekend met 
meldingsplichtige ongevallen, maar 
dit nog een keer aan de
orde stellen.

Middel

Zorg ervoor dat arbeidsongevallen die 
leiden tot de dood, blijvend letsel of 
ziekenhuisopname direct worden 
gemeld bij de Inspectie SZW.

1-10-2013 31-3-2014

268 C036 C.A.36

Er wordt bij de inkoop van goederen, 
machines, gereedschappen e.d. 
rekening gehouden met de arbo-
aspecten. 

NEE
Het is niet duidelijk of er met arbo-
aspecten rekening wordt gehouden.

Middel

Houd bij de inkoop van goederen, 
machines en gereedschappen 
rekening met de arbo-aspecten. 
Denk hierbij aan het geluidsniveau, 
klimaat, ergonomie, trillingen, 
machineveiligheid, e.d. 
Betrek, zoveel mogelijk, de 
toekomstige gebruikers bij de keuzes.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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266 C034 C.A.34
Er zijn duidelijke regels en afspraken 
over melding en registratie van (bijna-
)ongevallen. 

267 C035 C.A.35

De werkgever is bekend met de 
meldingsplicht van de in de toelichting 
genoemde ongevallen aan de 
Arbeidsinspectie. Ernstige ongevallen 
worden direct gemeld bij de 
Arbeidsinspectie. 

268 C036 C.A.36

Er wordt bij de inkoop van goederen, 
machines, gereedschappen e.d. 
rekening gehouden met de arbo-
aspecten. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

277 C045 C.A.45
In uw bedrijf werken vrouwen van 40 
jaar of jonger. 

JA

Op dit moment is er één vrouwelijke 
medewerker. Haar leeftijd is niet 
bekend bij de invuller
van deze RIE.

Middel

Stel indien van toepassing beleid op 
voor zwangere vrouwen of vrouwen 
die borstvoeding geven.
Geef vervolgens invulling aan de 
vragen C.A.46 t/m C.A.50 uit deze 
module.

1-10-2013 31-3-2014

278 C046 C.A.46
Er zijn afspraken vastgelegd over de 
werk- en rusttijden, afgestemd op 
zwangeren. 

NEE

Er is voor zover bekend geen 
zwangerenbeleid vastgelegd.
Op dit moment is er één vrouwelijke 
medewerker in dienst.

Middel

Indien van toepassing:
Leg de werk- en rusttijden die zijn 
afgestemd op zwangeren vast en 
breng ze hiervan op de hoogte.

1-10-2013 31-3-2014

279 C047 C.A.47
Er zijn voorzieningen voor zwangere 
vrouwen of vrouwen die borstvoeding 
geven beschikbaar. 

NEE Middel

Indien van toepassing:
Controleer of voldoende 
voorzieningen beschikbaar zijn. Leg 
vast dat deze voorzieningen 
beschikbaar zijn voor deze groep 
werknemers of leg individuele 
afspraken met betreffende 
medewerker(s) vast. 

1-10-2013 31-3-2014

280 C048 C.A.48
De werkzaamheden van zwangere 
vrouwen zijn afgestemd op hun 
situatie. 

NEE Middel

Indien van toepassing:
Controleer of de werkzaamheden 
afgestemd zijn op de zwangere 
werknemer. 

1-10-2013 31-3-2014

281 C049 C.A.49

Werkneemsters die zwanger willen 
worden, zwangere werkneemsters en 
werkneemsters die borstvoeding 
geven worden volgens de 
voorschriften in de wet beschermd 
tegen blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. 

NEE
Eerst de vragen C.A.45 en C.A.46 
afhandelen.

Hoog

Indien van toepassing:
Breng de aard, mate en duur van de 
blootstelling in kaart. Verbied het 
werk met stoffen die verboden zijn 
voor zwangeren.

1-10-2013 31-3-2014
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277 C045 C.A.45
In uw bedrijf werken vrouwen van 40 
jaar of jonger. 

278 C046 C.A.46
Er zijn afspraken vastgelegd over de 
werk- en rusttijden, afgestemd op 
zwangeren. 

279 C047 C.A.47
Er zijn voorzieningen voor zwangere 
vrouwen of vrouwen die borstvoeding 
geven beschikbaar. 

280 C048 C.A.48
De werkzaamheden van zwangere 
vrouwen zijn afgestemd op hun 
situatie. 

281 C049 C.A.49

Werkneemsters die zwanger willen 
worden, zwangere werkneemsters en 
werkneemsters die borstvoeding 
geven worden volgens de 
voorschriften in de wet beschermd 
tegen blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

282 C050 C.A.50
De voor zwangere werkneemsters 
gevaarlijke werkzaamheden zijn 
verboden. 

NEE
Eerst de vragen C.A.45 en C.A.46 
afhandelen.

Hoog

Indien van toepassing:
Controleer of zwangere werknemer 
geen gevaarlijke werkzaamheden 
uitvoert. Leg het verbod vast en breng 
uw medewerkers hiervan op de 
hoogte.

1-10-2013 31-3-2014

284 C052 C.A.52

Er is een plan van aanpak opgesteld 
hoe de mogelijke gevolgen van het 
onvoldoende beheersen van de 
Nederlandse taal door medewerkers 
kunnen worden vermeden. 

NEE

Voor zover bekend geen PvA 
opgesteld in geval medewerkers met 
onvoldoende Nederlandse
taal beheersing werkzaam zijn. 

Laag

Indien van toepassing:
Stel een plan van aanpak op hoe de 
mogelijke gevolgen van het 
onvoldoende beheersen van de 
Nederlandse taal door medewerkers 
kunnen worden vermeden. 
Maatregelen kunnen zijn: 
- taalgenoten die wel de Nederlandse 
taal beheersen inschakelen als tolk; 
- laten vertalen van voorschriften, 
regels e.d.; 
- stimuleren van Nederlandse taalles.

1-10-2013 30-9-2014

286 C054 C.A.54

Er zijn voldoende maatregelen 
getroffen om de werkbelasting van 
oudere medewerkers af te stemmen 
op hun belastbaarheid. 

NEE Er is geen ouderenbeleid opgesteld. Middel

Tref voldoende maatregelen om de 
werkbelasting van oudere 
medewerkers af te stemmen op hun 
belastbaarheid. 

1-10-2013 31-3-2014

288 C056 C.A.56

In het arbobeleid en in de procedures, 
voorschriften en/of regels op het 
gebied van de 
arbeidsomstandigheden wordt 
rekening gehouden met medewerkers 
met een handicap. 

NEE Nog onderzoeken/navragen. Middel

Indien van toepassing: 
Stem bij medewerkers met een 
handicap de werkzaamheden af op 
hun mogelijkheden. 
Zorg ook dat de bedrijfshulpverlening 
geïnformeerd is over mogelijke 
incidenten die kunnen plaatsvinden 
t.g.v. een handicap. 

1-10-2013 31-3-2014
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282 C050 C.A.50
De voor zwangere werkneemsters 
gevaarlijke werkzaamheden zijn 
verboden. 

284 C052 C.A.52

Er is een plan van aanpak opgesteld 
hoe de mogelijke gevolgen van het 
onvoldoende beheersen van de 
Nederlandse taal door medewerkers 
kunnen worden vermeden. 

286 C054 C.A.54

Er zijn voldoende maatregelen 
getroffen om de werkbelasting van 
oudere medewerkers af te stemmen 
op hun belastbaarheid. 

288 C056 C.A.56

In het arbobeleid en in de procedures, 
voorschriften en/of regels op het 
gebied van de 
arbeidsomstandigheden wordt 
rekening gehouden met medewerkers 
met een handicap. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

289 C057 C.A.57

Alle medewerkers zijn geïnformeerd 
over de werkinstructies. Zij hebben 
daarvan een schriftelijk exemplaar 
gekregen. 

NEE
Voor zover bekend is er weinig 
schriftelijk vastgelegd.

Middel
Zorg ervoor dat alle medewerkers 
over de benodigde actuele 
werkinstructies beschikken.

1-10-2013 31-3-2014

290 C058 C.A.58
Aan de medewerkers wordt 
voorlichting en onderricht gegeven 
over veilig en gezond werken. 

NEE
Onvoldoende aantoonbaarheid; 
zieook vraag C.A.57.

Middel
Geef de medewerkers voorlichting en 
onderricht over Veiligheid, 
Gezondheid in verband met het werk.

1-10-2013 31-3-2014

291 C059 C.A.59

Voorlichting en onderricht wordt 
gegeven wanneer een nieuwe 
medewerker voor het eerst binnen uw 
bedrijf gaat werken. 

NEE
Onvoldoende aantoonbaarheid; 
zieook vraag C.A.57 en C.A.58.

Hoog

Geef voorlichting en onderricht 
wanneer een nieuwe medewerker 
voor het eerst binnen uw bedrijf gaat 
werken.

1-10-2013 31-12-2013

292 C060 C.A.60

Voorlichting en onderricht wordt 
herhaald bij wijziging van de 
arbeidsomstandigheden, werkwijze of 
ander werk. 

NEE
Onvoldoende aantoonbaarheid; 
zieook vraag C.A.57 t/m C.A.59.

Middel Herhaal voorlichting bij wijzigingen. 1-10-2013 31-3-2014

293 C061 C.A.61
De deelname aan voorlichting en 
onderricht wordt schriftelijk 
vastgelegd. 

NEE Laag
Leg deelname aan voorlichting en 
onderricht schriftelijk vast. 

1-10-2013 30-9-2014

294 C062 C.A.62
Door de medewerkers wordt conform 
de procedures, voorschriften en/of 
regels gewerkt. 

NEE

Medewerkers werken voornamelijk 
volgens "ongeschreven" regels. Er is 
weinig vastgelegd in
procedures, voorschriften en/of 
regels.

Middel

Tref maatregelen zodat door de 
medewerkers wordt gewerkt conform 
de procedures, voorschriften en/of 
regels. Geef medewerkers voorlichting 
en houd toezicht. 
Stel sanctiebeleid op.

1-10-2013 31-3-2014

295 C063 C.A.63
De verstrekte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden op de 
juiste wijze toegepast. 

NEE

Onduidelijk op dit moment. 
Voorschriften waar en welke PBM's 
moeten worden toegepast zijn
niet aanwezig.

Middel

Tref maatregelen zodat de verstrekte 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
op de juiste wijze worden toegepast. 
Geef medewerkers voorlichting en 
houd toezicht.
Stel sanctiebeleid op.

1-10-2013 31-3-2014
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 289 C057 C.A.57

Alle medewerkers zijn geïnformeerd 
over de werkinstructies. Zij hebben 
daarvan een schriftelijk exemplaar 
gekregen. 

290 C058 C.A.58
Aan de medewerkers wordt 
voorlichting en onderricht gegeven 
over veilig en gezond werken. 

291 C059 C.A.59

Voorlichting en onderricht wordt 
gegeven wanneer een nieuwe 
medewerker voor het eerst binnen uw 
bedrijf gaat werken. 

292 C060 C.A.60

Voorlichting en onderricht wordt 
herhaald bij wijziging van de 
arbeidsomstandigheden, werkwijze of 
ander werk. 

293 C061 C.A.61
De deelname aan voorlichting en 
onderricht wordt schriftelijk 
vastgelegd. 

294 C062 C.A.62
Door de medewerkers wordt conform 
de procedures, voorschriften en/of 
regels gewerkt. 

295 C063 C.A.63
De verstrekte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden op de 
juiste wijze toegepast. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

296 C064 C.A.64

Er zijn afspraken gemaakt over het 
gebruik van medicijnen, alcohol en/of 
drugs die het functioneren op het 
werk kunnen beïnvloeden. 

NEE
Is niet schriftelijk vastgelegd; er zijn 
geen bedrijfsregels aanwezig.

Middel

Maak afspraken om te vermijden dat 
medewerkers regelmatig medicijnen, 
alcohol en/of drugs gebruiken die het 
functioneren op het werk kunnen 
beïnvloeden.
Neem beleidsregel op in een 
"Bedrifsreglement".

-
1-10-2013 31-3-2014

297 C065 C.A.65
Er wordt op toegezien dat iedereen 
zijn werk op een juiste en veilige 
manier doet. 

NEE

Leidinggevenden zien wel toe. 
Medewerkers werken voornamelijk 
volgens "ongeschreven"
regels. Er is weinig vastgelegd in 
procedures, voorschriften en/of 
regels. Zie vragen 62 en 63.

Middel

Toezichthoudende taken van 
leidinggevenden om de gevaren op 
het gebied van veiligheid en 
gezondheid te beheersen duidelijk 
opdragen en vastleggen. 

1-10-2013 31-3-2014

298 C066 C.A.66
Er zijn duidelijke regels wanneer en bij 
wie gevaarlijke en onveilige situaties 
moeten worden gemeld. 

NEE

Medewerkers melden zich bij Henk 
Schoonhoven (hoofd productie), maar 
medewerkers
werken voornamelijk volgens 
"ongeschreven" regels. Er is weinig 
vastgelegd in procedures,
voorschriften en/of regels. Zie vragen 
62 en 63.

Middel

Spreek af dat dergelijke situaties in de 
eerste plaats worden gemeld bij de 
leidinggevende, en anders bij de 
preventiemedewerker. 
Zorg er voor dat snel actie wordt 
ondernomen om het gevaar of de 
onveiligheid op te lossen’.

1-10-2013 31-3-2014

299 C067 C.A.67

Leidinggevenden met 
toezichthoudende taken krijgen 
voldoende tijd en middelen om 
adequaat toezicht te houden op het 
gezond en veilig werken van hun 
medewerkers. 

NEE
Taken, tijd en middelen niet 
aantoonbaar geregeld.

Middel

Leg de toezichthoudendne taken vast 
in de functieomschrijving van de 
leidinggevenden en geef aan over 
welke middelen en 
sanctiemogelijkheden hij beschikt om 
gedrag van medewerkers te kunnen 
veranderen.

1-10-2013 31-3-2014
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296 C064 C.A.64

Er zijn afspraken gemaakt over het 
gebruik van medicijnen, alcohol en/of 
drugs die het functioneren op het 
werk kunnen beïnvloeden. 

297 C065 C.A.65
Er wordt op toegezien dat iedereen 
zijn werk op een juiste en veilige 
manier doet. 

298 C066 C.A.66
Er zijn duidelijke regels wanneer en bij 
wie gevaarlijke en onveilige situaties 
moeten worden gemeld. 

299 C067 C.A.67

Leidinggevenden met 
toezichthoudende taken krijgen 
voldoende tijd en middelen om 
adequaat toezicht te houden op het 
gezond en veilig werken van hun 
medewerkers. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

300 C068 C.A.68
Er zijn afspraken gemaakt hoe wordt 
gehandeld als iemand zich niet aan de 
arboregels houdt. 

NEE
Er zijn geen duidelijke 
(sanctie)maatregelen 
opgesteld/bekend gemaakt.

Middel

Leg de sanctiemaatregelen (na overleg 
met PVT/WD) duidelijk vast. 
Hieruit moet blijken welk gedrag en 
welke overtredingen in relatie tot 
gezond en veilig werken niet 
getolereerd worden, welke 
maatregelen dan zullen worden 
genomen (altijd eerst 
waarschuwingen!) en welke 
maatregelen worden genomen bij 
herhaling van overtredingen. 
Zorg dat medewerkers hierover goed 
zijn geïnformeerd, bijvoorbeeld via 
een "Bedrijfsreglement"

1-10-2013 31-3-2014

301 C069 C.B.1
In uw bedrijf zijn voldoende 
bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 
opgeleid. 

NEE
Henk Schoonhoven is de enige BHV-
er. Dit is dus onvoldoende.

Hoog

Laat voldoende bedrijfshulpverleners 
opleiden. 
Het aantal BHV-ers moet zodanig zijn 
dat onder alle omstandigheden de 
vervulling van de taken op het gebied 
van de BHV gewaarborgd is. 
Tevens moet een regeling met 
betrekking tot herhalingstrainingen 
zijn opgenomen.
Indien er schriftelijke afspraken zijn, 
kan in bepaalde gevallen ook tezamen 
met één of meer naburige bedrijven 
aan deze BHV-plicht voldaan worden. 

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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300 C068 C.A.68
Er zijn afspraken gemaakt hoe wordt 
gehandeld als iemand zich niet aan de 
arboregels houdt. 

301 C069 C.B.1
In uw bedrijf zijn voldoende 
bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 
opgeleid. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

302 C070 C.B.2
Uw locatie beschikt over een BHV-
organisatie. 

NEE Er is geen BHV-organisatie. Hoog

Stel overeenkomstig de richtlijnen een 
BHV organisatie in voor uw locatie. 
Stem de organisatie van de 
bedrijfshulpverlening af op de situatie 
van uw bedrijf. 
Betrek een extern deskundig bedrijf 
hierin bij het opzetten van de BHV 
organisatie en het opstellen van een 
ontruimingsplan en -plattegronden.

1-10-2013 31-12-2013

303 C071 C.B.3

Alle medewerkers zijn op de hoogte 
van de wijze waarop de 
bedrijfshulpverlening in uw bedrijf is 
georganiseerd. 

NEE
Er is geen BHV-organisatie en de BHV 
is ook niet op papier gesteld.

Hoog
Informeer alle medewerkers van de 
wijze waarop de bedrijfshulpverlening 
georganiseerd is.

1-10-2013 31-12-2013

304 C072 C.B.4

Ten behoeve van de medewerkers zijn 
voldoende biljetten opgehangen 
waarop op eenvoudige wijze is 
aangegeven wat te doen in geval van 
ongeval of brand. 

NEE De BHV is niet geregeld. Middel

Hang ten behoeve van de 
medewerkers voldoende biljetten op 
waarop op eenvoudige wijze is 
aangegeven wat te doen in geval van 
ongeval of brand. 
In gecompliceerde gebouwen kan dit 
gecombineerd worden met de 
plattegronden waarop vluchtroutes 
e.d. zijn aangegeven.

1-10-2013 31-3-2014

306 C074 C.C.2

Uw bedrijf heeft duidelijke afspraken 
gemaakt over het veilig kunnen 
werken van uw medewerkers bij 
derden. 

NEE
Nog onderzoeken of dit in de opdracht 
is vastgelegd.

Middel

Maak duidelijke afspraken over het 
toezicht op het veilig werken van uw 
medewerkers bij derden. 
Regel dit via bijvoorbeeld een taak-
risico-analyse (TRA) en/of een VGM-
plan of leg dit vast in de 
opdracht/contract met 
opdrachtgevers.
 Van belang is dat de afspraak 
duidelijk is en voor alle betrokkenen 
bekend en geaccepteerd.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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302 C070 C.B.2
Uw locatie beschikt over een BHV-
organisatie. 

303 C071 C.B.3

Alle medewerkers zijn op de hoogte 
van de wijze waarop de 
bedrijfshulpverlening in uw bedrijf is 
georganiseerd. 

304 C072 C.B.4

Ten behoeve van de medewerkers zijn 
voldoende biljetten opgehangen 
waarop op eenvoudige wijze is 
aangegeven wat te doen in geval van 
ongeval of brand. 

306 C074 C.C.2

Uw bedrijf heeft duidelijke afspraken 
gemaakt over het veilig kunnen 
werken van uw medewerkers bij 
derden. 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

307 C075 C.C.3

Medewerkers worden vooraf op de 
hoogte gesteld van de mogelijke 
gevaren, waaraan zij tijdens hun 
werkzaamheden bij derden kunnen 
worden blootgesteld en de te nemen 
maatregelen. 

NEE
Nog uitzoeken of en hoe dit geregeld 
is.

Middel

Stelt u zich voorafgaand aan 
werkzaamheden bij derden op de 
hoogte van de gevaren bij deze 
derden, waaraan ook uw 
medewerkers (kunnen) blootstaan. 
Informeer uw medewerkers vooraf 
over de gevaren waaraan zij bij 
derden kunnen blootstaan. 
Regel dit via bijvoorbeeld een taak-
risico-analyse (TRA) en/of een VGM-
plan of leg dit vast in de 
opdracht/contract met 
opdrachtgevers.

1-10-2013 31-3-2014

308 C076 C.C.4

Uw bedrijf traint de medewerkers in 
het onderkennen van gevaren op voor 
hen niet of minder bekende 
werkplekken (bij derden dus). 

NEE
Nog uitzoeken of en hoe dit geregeld 
is. Monteurs hebben wel VCA-cursus 
gevolgd (B-/VOL-VCA)

Middel

Train uw medewerkers in het 
onderkennen van gevaren, zoals 
valgevaar, gevaarlijke stoffen, 
schadelijk geluid en stralingsbronnen 
zodat ze de nodige maatregelen 
kunnen treffen.
Regel dit door bijvoorbeeld een VCA-
opleiding voor leidinggevenden en 
operationele medewerkers op 
projectlocatie en/of in een training 
"Laatste-Minuut-Risico-Analyse 
(LMRA)".

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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307 C075 C.C.3

Medewerkers worden vooraf op de 
hoogte gesteld van de mogelijke 
gevaren, waaraan zij tijdens hun 
werkzaamheden bij derden kunnen 
worden blootgesteld en de te nemen 
maatregelen. 

308 C076 C.C.4

Uw bedrijf traint de medewerkers in 
het onderkennen van gevaren op voor 
hen niet of minder bekende 
werkplekken (bij derden dus). 

Status voortgang / Evaluatie
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ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

309 C077 C.C.5

Uw bedrijf informeert de 
medewerkers over de wijze waarop zij 
dienen te handelen na het 
onderkennen van gevaren bij derden. 

NEE
Nog uitzoeken of en hoe dit geregeld 
is.

Middel

Informeer uw medewerkers hoe zij 
moeten handelen na het herkennen 
van een gevaar bij derden. 
Het handelen kan bestaan uit: 
- het opvragen van specifieke 
informatie (bijvoorbeeld een 
veiligheidsvoorschrift of het 
veiligheidsinformatieblad van een 
stof); 
- het treffen van gerichte maatregelen 
(bijvoorbeeld het toepassen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen); 
- het weigeren van werk wanneer 
naar het redelijk oordeel van de 
medewerker onmiddellijk gevaar 
dreigt.

1-10-2013 31-3-2014

310 C078 C.C.6

De medewerkers beschikken over 
voldoende en de juiste 
gereedschappen en hulpmiddelen om 
hun werkzaamheden verantwoord te 
kunnen uitvoeren. 

NEE

Medewerkers zijn met de juiste 
arbeidsmiddelen uitgerust om de 
opdracht op klantlocatie uit
te kunnen voeren. 
Hijsgereedschappen en elektrische 
handgereedschappen zijn meestal
gekeurd. Nog verder uitzoeken of en 
hoe alles geregeld is.

Hoog

Inventariseer en beoordeel of de 
arbeidsmiddelen goed onderhouden, 
geïnspecteerd/gekeurd zijn.
Vergeet de middelen in de container 
op het buitenterrein niet (o.a. lier, 
hijsgereedschappen, verdeelstation, 
kolomboormachine).
Leg ten behoeve van werkzaamheden 
bij derden vast welke gereedschappen 
en hulpmiddelen standaard, c.q. 
karweigericht meegenomen dienen te 
worden.

1-10-2013 31-12-2013

10.2.e
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309 C077 C.C.5

Uw bedrijf informeert de 
medewerkers over de wijze waarop zij 
dienen te handelen na het 
onderkennen van gevaren bij derden. 

310 C078 C.C.6

De medewerkers beschikken over 
voldoende en de juiste 
gereedschappen en hulpmiddelen om 
hun werkzaamheden verantwoord te 
kunnen uitvoeren. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

311 C079 C.C.7

De medewerkers beschikken over alle 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
die noodzakelijk zijn ter bescherming 
tegen (mogelijke) gevaren bij derden. 

NEE

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Medewerkers beschikken wel over 
veiligheidsschoenen en
gehoorbescherming. Nog verder 
uitzoeken of en hoe dit geregeld is.

Middel

Stel een PBM-register op.
Verstrek aan uw medewerkers die 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
die zij nodig (kunnen) hebben als 
bescherming tegen gevaren bij 
derden. Het kan ook gebeuren dat de 
opdrachtgever de specifieke PBM ter 
beschikking stelt. Er moet in ieder 
geval duidelijkheid over zijn 
bijvoorbeeld via een TRA of VGM-
plan.

1-10-2013 31-3-2014

312 C080 C.C.8
Door de medewerkers wordt gewerkt 
conform de procedures, voorschriften 
en/of regels. 

NEE

Er zijn nauwelijks procedures, 
voorschriften en/of regels aanwezig. 
Medewerkers werken volgens 
"ongeschreven" regels.

Middel

Tref maatregelen zodat door de 
medewerkers wordt gewerkt conform 
de procedures, voorschriften en/of 
regels. 
Geef medewerkers voorlichting en 
houd toezicht.
Regel dit via bijv. Een bedrijfseigen 
"Veiligheidsboek" , TRA of VGM-plan.

1-10-2013 31-3-2014

313 C081 C.C.9
De verstrekte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden op de 
juiste wijze toegepast. 

NEE
Er zijn geen voorschriften vastgelegd 
en controle op toepassing van PBM is 
ook niet aantoonbaar.

Middel

Tref maatregelen zodat de verstrekte 
PBM's op de juiste wijze worden 
toegepast. 
Geef medewerkers voorlichting en 
houd toezicht.
Regel dit via bijv. Een bedrijfseigen 
"Veiligheidsboek" , TRA of VGM-plan.

1-10-2013 31-3-2014

314 C082 C.C.10
Door uw medewerkers wordt bij 
derden een goede orde en netheid 
gehanteerd. 

NEE
Onbekend of er vaak klachten van 
klanten komen aangaande orde en 
netheid.

Middel

Neem passende maatregelen om bij 
werkzaamheden bij derden de orde 
en netheid te waarborgen.
Regel dit via bijv. Een bedrijfseigen 
"Veiligheidsboek" , TRA of VGM-plan.

1-10-2013 31-3-2014

10.2.e
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311 C079 C.C.7

De medewerkers beschikken over alle 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
die noodzakelijk zijn ter bescherming 
tegen (mogelijke) gevaren bij derden. 

312 C080 C.C.8
Door de medewerkers wordt gewerkt 
conform de procedures, voorschriften 
en/of regels. 

313 C081 C.C.9
De verstrekte persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden op de 
juiste wijze toegepast. 

314 C082 C.C.10
Door uw medewerkers wordt bij 
derden een goede orde en netheid 
gehanteerd. 

Status voortgang / Evaluatie
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NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

315 C083 C.C.11

De werkplekken van uw medewerkers 
bij derden worden regelmatig 
gecontroleerd op de aanwezigheid 
van en het functioneren van 
voorzieningen. 

NEE

Het is onbekend of er op 
gestructureerde wijze vooraf taak-
risico-analyses (TRA) worden
uitgevoerd en of leidinggevenden / 
medewerkers zelf nog 
werkplekinspecties of een laatste
minuut risico analyse (LMRA) 
uitvoeren.

Middel

Regel de afspraken via een TRA of 
VGM-plan of leg dit vast in de 
opdracht/contract met 
opdrachtgever.
Stel betrokken medewerkers vóór 
aanvang van project hiervan op de 
hoogte.
Laat leidinggevenden 
werkplekinspecties en  medewerkers 
LMRA uitvoeren.

1-10-2013 31-3-2014

316 C084 C.C.12
Alle werkplekken van uw 
medewerkers zijn bij derden 
voldoende stabiel, stevig en veilig. 

NEE

Het is onbekend of er op 
gestructureerde wijze vooraf taak-
risico-analyses (TRA) worden
uitgevoerd en of leidinggevenden / 
medewerkers zelf nog 
werkplekinspecties of een laatste
minuut risico analyse (LMRA) 
uitvoeren.

Hoog

Stel een regeling in om bij aanvang 
van elk project af te spreken wie 
verantwoordelijk is voor het stabiel, 
stevig en veilig maken en houden van 
de werkplekken.
Regel dit via een TRA of VGM-plan of 
leg dit vast in de opdracht/contract 
met opdrachtgever.
Stel betrokken medewerkers vóór 
aanvang van project hiervan op de 
hoogte. 
Laat leidinggevenden 
werkplekinspecties en  medewerkers 
LMRA uitvoeren.

1-10-2013 31-3-2014

321 C089 C.C.17

Er zijn voorschriften opgesteld waar 
"derden" zich binnen uw bedrijf aan 
moeten houden, en zij worden 
hierover geïnformeerd. 

NEE Geen voorschriften opgesteld. Middel

Stel voorschriften op waar derden 
(bijvoorbeeld medewerkers van 
onderhoudsdiensten) zich binnen uw 
bedrijf aan moeten houden, en 
informeer hen hierover. 
Dit betreft algemene voorschriften en 
meer specifieke voorschriften gericht 
op de heersende maatregelen over 
veiligheid en gezondheid.

1-10-2013 31-3-2014

10 2 e
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315 C083 C.C.11

De werkplekken van uw medewerkers 
bij derden worden regelmatig 
gecontroleerd op de aanwezigheid 
van en het functioneren van 
voorzieningen. 

316 C084 C.C.12
Alle werkplekken van uw 
medewerkers zijn bij derden 
voldoende stabiel, stevig en veilig. 

321 C089 C.C.17

Er zijn voorschriften opgesteld waar 
"derden" zich binnen uw bedrijf aan 
moeten houden, en zij worden 
hierover geïnformeerd. 

Status voortgang / Evaluatie



Heemhorst International B.V., Nieuwleusen RIE - Plan van Aanpak (PvA)

PvA versie 11-10-2013 Pagina 129 van 130 Printdatum: 4-4-2019

NR NR RIE-NR RIE-VRAAG
ANTWOORD 
JA/NEE/NVT

Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt / Toelichting bij 
antwoord

RISICO / 
PRIO

Advies oplossing
Maatregel / Actie

Verantwoor-delijke 
/ Uitvoering door 

Begin-datum Eind datum
Datum 
gereed

323 C091 C.C.19

Er zijn afspraken vastgelegd over de 
werk- en rusttijden, afgestemd op 
uitzendkrachten, inleenkrachten, 
stagiair(e)s en/of vakantiewerkers. 

NEE
Nog onderzoeken of dit is vastgelegd 
in een 
arbeidsovereenkomst/stagecontract.

Middel

Leg de werk- en rusttijden die zijn 
afgestemd op uitzendkrachten, 
inleenkrachten, stagiair(e)s en/of 
vakantiewerkers vast in bijvoorbeeld 
de arbeidsovereenkomst en breng ze 
hiervan op de hoogte.

1-10-2013 31-3-2014

324 C092 C.C.20

Er zijn voor uitzendkrachten, 
inleenkrachten, stagiair(e)s en/of 
vakantiewerkers specifiek op hen 
afgestemde regels vastgelegd ten 
aanzien van de 
arbeidsomstandigheden. 

NEE Middel

Leg de arboregels die zijn afgestemd 
op deze groep werknemers vast en 
breng ze hiervan op de hoogte. 
Regel dit bijvoorbeeld via een 
bedrijfsreglement of bedrijseigen 
"Veiligheidsboek".

1-10-2013 31-3-2014

325 C093 C.C.21

Er is een arbo-document opgesteld 
dat aan uitzendkrachten, 
inleenkrachten stagiair(e)s en/of 
vakantiewerkers gegeven kan worden. 

NEE Laag

Stel een arbo-document (bedrijseigen 
"Veiligheidsboek") op en stel dit aan 
de uitzendkrachten, inleenkrachten, 
stagiair(e)s en/of vakantiewerkers en 
andere tijdelijke werkers beschikbaar. 

1-10-2013 30-9-2014

10 2 e
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323 C091 C.C.19

Er zijn afspraken vastgelegd over de 
werk- en rusttijden, afgestemd op 
uitzendkrachten, inleenkrachten, 
stagiair(e)s en/of vakantiewerkers. 

324 C092 C.C.20

Er zijn voor uitzendkrachten, 
inleenkrachten, stagiair(e)s en/of 
vakantiewerkers specifiek op hen 
afgestemde regels vastgelegd ten 
aanzien van de 
arbeidsomstandigheden. 

325 C093 C.C.21

Er is een arbo-document opgesteld 
dat aan uitzendkrachten, 
inleenkrachten stagiair(e)s en/of 
vakantiewerkers gegeven kan worden. 

Status voortgang / Evaluatie
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Samenvatting 
 
In de periode september - oktober 2013 is door de Saasen Groep in samenwerking met de 
technisch manager en hoofd productie een risico-inventarisatie en evaluatie (nader te 
noemen RI&E) uitgevoerd bij Heemhorst International B.V. te Nieuwleusen.  
De aanleiding voor het uitvoeren van deze RI&E is het controlebezoek van de Inspectie SZW 
op 24 april 2013 geweest, waarbij geconstateerd werd dat de organisatie niet beschikt over 
een geldige RI&E. 
 
De belangrijkste bevindingen/verbeterpunten, die tijdens de uitgevoerde werkzaamheden 
naar voren zijn gekomen, zijn onder te brengen bij de volgende thema’s: 
• Arbeidsmiddelen en Machineveiligheid: Onderhoud, inspectie en/of keuring van in 

gebruikzijnde machines en gereedschappen zijn niet/onvoldoende aantoonbaar.  
Bij diverse machines (o.a. draaibanken, kolomboormachines, freesmachine, knipschaar) 
kunnen medewerkers worden blootgesteld aan snij-, knel-, meetrek- en trefgevaar, omdat 
beveiligingsvoorzieningen (afscherming, noodstop, e.d.) ontbreken. 

• Las- en snijrook: De blootstelling aan las- en snijrook is niet/onvoldoende 
geïnventariseerd en beoordeeld. Hierdoor is het onduidelijk of de bestaande en nieuwe 
afzuig- en ventilatievoorzieningen toereikend zijn. 

• Metaalbewerkingsvloeistoffen, Oplosmiddelen, Gevaarlijke stoffen algemeen: Er is 
geen overzicht aanwezig welke metaalbewerkingsvloeistoffen, oplosmiddelen en overige 
gevaarlijke stoffen (o.a. oliën) gebruikt worden en er zijn geen veiligheidsinformatie-
bladen (VIB) aanwezig. 

• Inrichting werkplaatsen/werkplekken: In de werkplaats liggen de nodige halffabrikaten, 
hulpmiddelen, elektrische kabels e.d. op de vloer. Werkplekken geven een wanordelijke 
en slecht schoongemaakte aanblik door de hoeveelheid niet in gebruik zijnde 
arbeidsmiddelen, materialen en cans/verfblikken. 

• Magazijn en archief: Op de entresol wordt een stelling met flenzen met een hijsband 
gekoppeld aan een takelketting in balans gehouden.  

• Klimmaterieel: Het aanwezige mobiele klimmaterieel (enkele ladders en trapjes) is niet 
aantoonbaar geïnspecteerd. 

• Voorbereiding op noodsituaties en Bedrijfshulpverlening: Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie. Er is slechts één opgeleide BHV-er. 

• Schadelijk geluid: De blootstelling aan schadelijk geluid is niet aantoonbaar onderzocht. 
Hierdoor niet duidelijk of de getroffen maatregelen (gehoorbescherming) voldoende zijn. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): De PBM's zijn wel aanwezig, maar een 
PBM-register met daarin omschreven voor welke risicovolle werkzaamheden de PBM's 
moeten worden toegepast en waarom is niet aanwezig. 

• Arbo- en verzuimbeleid:  
o Het arbo- en verzuimbeleid is niet aantoonbaar vastgesteld.  
o Er is officieel nog geen preventiemedewerker aangesteld. 
o Er zijn nauwelijks “veiligheidsregels” (bijv bedrijfsreglement, procedures en 

instructies) aanwezig. 
o Beleid en afspraken aangaande o.a. ongevallenafhandeling, preventief medisch 

onderzoek (PMO) en voorlichting en onderricht m.b.t. arbeidsomstandigheden en 
communicatie aan/met medewerkers zijn onvoldoende vastgelegd. 

• Werken bij derden: Vastlegging van beleid en afspraken aangaande het veilig kunnen 
werken op projectlocaties bij opdrachtgevers is voor verbetering vatbaar. 

 
 

 
 
Oktober 2013, Saasen Groep 
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1 Contactgegevens 
 
Bedrijfsnaam Heemhorst International B.V. 

 
Postadres Rollecate 57 

7711 GG  NIEUWLEUSEN 
 

Bezoekadres Rollecate 57 
7711 GG  NIEUWLEUSEN 
 

Telefoon 
 

0529 – 48 80 80 

Fax 0529 – 40 11 88 
 

Het Internet www.heemhorst.nl  
 

Contactpersoon   
 

Functie  
 

Telefoon contactpersoon 0529 – 48 80 84 / 06 –  
 

e-mail contactpersoon @Heemhorst.nl 
 

 
Datum uitvoering risico inventarisatie & evaluatie: 18 september 2013. 
Opstellen plan van aanpak en concept rapport: periode september – oktober 2013. 
 
 
 
 
Saasen Groep: 
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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; 
• frequentie van het preventief medisch onderzoek (PMO). 

 
 
De aanleiding voor het uitvoeren van een RI&E bij Heemhorst International is:  
• De organisatie heeft geen geldige RI&E. Dit werd o.a. vastgesteld door de Inspectie SZW 

tijdens een controlebezoek op 24 april 2013. 
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3 Algemeen 
 
3.1 Bedrijfsinformatie 
Heemhorst International B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en installatie 
van machines en systemen voor de droge stof en stortgoed verwerking. 
 
In het leveringsprogramma van Heemhorst zitten onder andere diverse soorten 
transporteurs, elevatoren, stortbunkers en silo’s, stoffilters en mixers/mengers. 
De geleverde installaties kunnen “Turn-key” opgeleverd worden. 
 
De te onderscheiden afdelingen/processen zijn: 
• “Kantoorprocessen” (o.a. verkoop- en projectengineering, secretariaat en administratie) 
• Productie 
• Montage zowel op eigen locatie als op projectlocatie. 
 
 
3.2 Personeelsopbouw 
Bij Heemhorst zijn op dit moment 18 personen (1 vrouwelijke en 17 mannelijke 
medewerkers) werkzaam in diverse functies. 
 
Gedetailleerde gegevens zijn bekend bij personeelzaken (P&O). 
 
 
3.3 Werk- en rusttijden 
De productie en montage-activiteiten vinden in dagdienst tussen 07:00 en 16:00 uur plaats. 
Overeenkomstig de CAO wordt het werk met een ochtend-, lunch- en middagpauze 
onderbroken (09:30-09:45, 12:00-12:30, 14:15-14:30 uur). 
Het “kantoor-“personeel werkt van 08:30 tot 17:00 uur en neemt een half uur lunchpauze. 
 
 
3.4 Jeugdigen 
In het bedrijf zijn geen jeugdigen werkzaam. 
 
 
3.5 Personeelsverloop 
Het verloop van het vaste personeel is niet bekend. 
 
 
3.6 Verzuimgegevens 
Het gemiddelde ziekteverzuim percentage in de periode 20 september 2012 tot en met 18 
september 2013 bedroeg 8,11% inclusief gedeeltelijke reïntegratie. Exclusief deze 
reïntegratie was dit 10,77%. 
 
Gedetailleerde gegevens zijn bekend bij P&O. 
 
 
3.7 Intrede WIA 
Voor zover bekend zijn er de afgelopen jaren geen medewerkers in de WIA terecht 
gekomen.  
 
Gedetailleerde gegevens zijn bekend bij P&O. 
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3.8 Melding ongevallen en aan het werk gerelateerd verzuim 
Er is nog geen procedure/instructie met betrekking tot het melden en afhandelen van 
ongevallen.  
Vanaf januari 2013 hanteert de technisch manager wel een meldingsformulier waarop ook 
een bijna ongeval en ongeval geregistreerd kunnen worden.  
Op dit moment zijn er twee meldingen geweest, namelijk: 
• 24-01-2013 Bijna ongeval: een medewerker van Heemhorst veroorzaakte op een 

projectlocatie een gevaarlijke situatie door aan een nog niet vrijgegeven silo een sparing 
aan te brengen. Voor het niet opvolgen van de geldende veiligheidsprocedures heeft de 
betreffende medewerker een officiële waarschuwing van de opdrachtgever ontvangen. 

• 10-05-2013 Ongeval: Op projectlocatie is een medewerker van Heemhorst bij 
hijswerkzaamheden op hoofd-schouder getroffen door een ketting, welke uit de takel viel. 
Het slachtoffer droeg de voorgeschreven veiligheidshelm niet. Dit ongeval heeft geleid tot 
ca. één week verzuim. Hoewel niet meldingsplichtig is het ongeval gemeld bij de 
Inspectie SZW, maar deze inspectiedienst heeft geen onderzoek meer ingesteld. 

• Er doen zich soms kleine incidenten voor die met een pleister verholpen worden (geen 
registratie).  

 
 
3.9 Bezoeken Inspectie SZW 
Op 24 april 2013 heeft de Inspectie SZW een controlebezoek bezoek afgelegd. Hierbij werd 
geconstateerd dat Heemhorst niet beschikt over een geldige RI&E en in diverse aspecten 
(o.a. machineveiligheid, las- en snijrook) niet voldoet aan de arbowet. 
 
 
3.10 Gemelde klachten m.b.t. arbeidsomstandigheden / beroepsziekten 
Er zijn geen klachten bekend met een directe link naar onveilige en/of ongezonde 
arbeidsomstandigheden.  
 
 
3.11 Welzijnsaspecten 
Er is nergens vastgelegd wie binnen en/of buiten de organisatie is aangesteld als 
vertrouwenspersoon.  
Het is niet bekend of de medewerkers door de directie periodiek in de gelegenheid worden 
gesteld een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de 
gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken. 
 
 
3.12 Preventiemedewerkers 
Er is officieel nog geen preventiemedewerker aangesteld.  
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4 Uitvoering van het onderzoek 
 
Voor de uitvoering van de RI&E is gebruik gemaakt van de Branche RI&E Metaalbewerking.  
Deze RI&E Metaalbewerking is opgesteld door 365/ArboNed en Eleven in samenwerking 
met de sociale partners in de metaalbewerking. 
 
De RI&E Metaalbewerking bestaat uit de volgende drie modules: 
A. Bedrijfsgebouw en buitenterrein 

A.A. Installaties en voorzieningen 
A.B. Voorbereiding op noodsituaties 
A.C. Sanitaire voorzieningen en pauzeruimte 
A.D. Daglicht en verlichting 
A.E. Binnenklimaat en ventilatie 
A.F. Magazijn en archief 
A.G. Buitenterrein 

B. Arbothema's 
B.A. Schadelijk geluid 
B.B. Overige fysische factoren 
B.C. Las- en snijrook 
B.D. Metaalbewerkingsvloeistoffen 
B.E. Beitsvloeistoffen 
B.F. Oplosmiddelen 
B.G. Gevaarlijke stoffen algemeen 
B.H. Lichamelijke belasting 
B.I. Kantoorwerk 
B.J. Arbeidsmiddelen 
B.K. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
B.L. Functie-inhoud en werkdruk 
B.M. Werk- en rusttijden 

C. Organisatie, arbozorg en BHV 
C.A. Arbo- en verzuimbeleid 
C.B. Bedrijfshulpverlening 
C.C. Werken met of bij derden 
 

Tijdens de inventarisatie zijn de vragen uit bovengenoemde modules behandeld, waardoor 
invulling is gegeven aan alle Arbo aspecten. 
 
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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De RI&E en de rondgang zijn uitgevoerd door de heer  (veiligheidskundige 
Saasen Groep) in samenwerking met de heren  (Technisch Manager) en  

 (Hoofd Productie) van Heemhorst International B.V.. 
 
 
4.1 Evaluatie 
Per veiligheid- en gezondheidsrisico (knelpunt) is een beoordeling gegeven en is het risico 
gewogen. Richtlijnen daarbij zijn wettelijke verplichtingen, normen en algemeen 
geaccepteerde richtlijnen.  
In de RI&E Metaalbewerking is de risicoclassificatie volgens het model van Fine en Kinney 
berekend. Dit model gaat uit van de volgende formule: 
 

 
De inschatting van Waarschijnlijkheid, Blootstellingfrequentie en Effect vindt aan de hand 
van onderstaande tabellen plaats en wordt gebaseerd op de werkervaring en inzichten van 
de auditoren die betrokken zijn bij de beoordeling van de risicoscore. 
 
Tabel 2: Waarschijnlijkheid 
Te 
verwachten 

Zeer wel 
mogelijk 

Ongewoon, 
maar 
mogelijk 

Onwaarschijnlijk, 
kan in grensgeval 

Denkbaar  maar 
onwaarschijnlijk 

Praktisch 
onmogelijk 

Bijna niet 
denkbaar 

 
10 
 

 
6 

 
3 

 
1 

 
0.5 

 
0.2 

 
0.1 

 
 
Tabel 3: Blootstellingfrequentie 
Voortdurend Regelmatig 

(dagelijks) 
Af en toe 

(wekelijks) 
Soms 

(maandelijks) 
Zelden 

(jaarlijks) 
Zeer zelden 

(minder dan een 
keer per jaar) 

 
10 

 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0.5 

 
 
Tabel 4: Effect 
Ramp, enkele 
doden (acuut of 
op termijn) 

Zeer ernstig, een 
dode (acuut of op 

termijn) 

Ernstig, onherstelbaar 
effect (invaliditeit) 

Belangrijk, letsel en 
verzuim 

Gering, letsel 
zonder verzuim 

(EHBO) of hinder 
 

40 
 

15 
 

7 
 

3 
 

1 
 

 
 
De risicoscore van een arbeidsrisico wordt verkregen door de inschattingswaarden van W, B 
en E met elkaar te vermenigvuldigen. De prioriteit van de op te starten actie wordt daarna 
gekoppeld aan de hoogte van de risicoscore.  
 

 
R(isicoscore) = W(aarschijnlijkheid) x B(lootstellingfrequentie)  x  E(ffect) 
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4.2 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 ‘middel’: 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. 
 
 
 
4.3 Coördinatie 
De preventiemedewerker geeft samen met het management invulling aan de RI&E en 
uitvoering van het PvA. Zij zorgen ervoor dat de verantwoordelijke afdeling of functionaris de 
voorgeschreven maatregelen op zich neemt en uitvoert. 
De directie is in alle gevallen de eindverantwoordelijke.  
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4.4 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; 
• gesprekspartner 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 personeels-
vertegenwoordiging (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. 
 
 
Opmerkingen: 
• De RI&E en het PvA worden voorgelegd aan het PVT (personeelsvertegenwoordiging) / 

WD (werknemersdelegatie) of bij het ontbreken daarvan aan alle medewerkers.  
• Omdat Heemhorst International B.V. minder dan 26 werknemers heeft en gebruik heeft 

gemaakt van de branche specifieke RI&E Metaalbewerking, hoeft deze niet getoetst te 
worden door een gecertificeerde Arbo deskundige.  

• Het PvA is in bijlage 2 opgenomen. 
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5 Algemene aanbevelingen 

5.1 Doelvoorschriften 
De herziene arbowetgeving 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. 

 

5.2 Aanbevelingen 
De belangrijkste aanbevelingen uit deze RIE zijn: 
• Arbeidsmiddelen en Machineveiligheid: De arbeidsmiddelen inventariseren, opnemen 

in een overzicht en op veiligheid beoordelen. Voer een complete Machine-RIE uit m.b.v. 
de "Verbetercheck Machineveiligheid" op www.5xbeter.nl en/of externe deskundige.  
Breid het in dit rapport genoemde PvA verder uit met aanvullende maatregelen 
voortkomend uit de machine-RIE. 
In gebruikzijnde machines en (elektrische) gereedschappen, inclusief eigen gemaakte 
hijs- en hefgereedschappen opnemen in een onderhouds-, inspectie- en keuringsplan en 
dit plan opvolgen. 

• Las- en snijrook: Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op www.5xbeter.nl of 
door een extern deskundig bedrijf/instantie de blootstelling aan las- en snijrook 
beoordelen en indien noodzakelijk (blootstellingsgrenswaarde is 1 mg/m3) maatregelen 
treffen. De capaciteit van de afzuiging en ventilatie op orde brengen.  

• Metaalbewerkingsvloeistoffen, Oplosmiddelen, Gevaarlijke stoffen algemeen: 
Inventariseer de in het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen en stel een "Gevaarlijke 
stoffen register" op. 
Mede aan de hand van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) de blootstelling aan deze 
stoffen beoordelen en maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de (mogelijke) 
blootstelling te elimineren dan wel binnen aanvaardbare grenzen te houden. 

• Inrichting werkplaatsen/werkplekken: Orde en netheid creëren op werkvloer. Verwijder 
voor het werk niet noodzakelijke middelen en materiaal.  
Controleer periodiek de werkplekken. Laat versleten gereedschap inleveren en 
vervangen door nieuw. 

• Magazijn en archief: Inspecteer i.s.m. extern deskundig bedrijf alle stellingen en breng 
deze op orde (stabiliteit, max. belasting, aanrijdbeveiliging, liggers geborgd). 

• Klimmaterieel: Zorg voor stabiel klimmaterieel (ladders en trappen) en inspecteer dit 
materieel minimaal 1x per jaar (i.s.m. extern deskundig bedrijf). Repareer of vervang 
kapotte ladders/ trappen.  

• Voorbereiding op noodsituaties en Bedrijfshulpverlening: De BHV-organisatie 
(inclusief opleiding BHV-ers) en het ontruimingsplan op orde brengen, invoeren en 
periodiek oefenen. 
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• Schadelijk geluid: Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk Geluid" op 
www.5xbeter.nl of door een extern deskundig bedrijf/instantie de blootstelling aan lawaai 
beoordelen en indien noodzakelijk maatregelen treffen. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): Stel een PBM-register op met daarin 
omschreven voor welke risicovolle werkzaamheden en waarom de PBM's moeten 
worden toegepast. 

• Arbo- en verzuimbeleid:  
o Beleid en afspraken hoe om te gaan met de diverse arbo-aspecten (o.a. arbo- en 

verzuimbeleid, ongevallenafhandeling, preventief medisch onderzoek (PMO) en 
voorlichting en onderricht m.b.t. arbeidsomstandigheden) vastleggen in bijvoorbeeld 
het bedrijfsreglement/veiligheidsboek. 

o Stel een preventiemedewerker aan. 
• Werken bij derden: Beleid en afspraken aangaande het veilig kunnen werken op 

projectlocaties bij opdrachtgevers vastleggen in bijvoorbeeld taak-risico-analyses 
(TRA’s), VGM-plan en/of contract met opdrachtgever. Medewerkers hierover vóór 
aanvang werkzaamheden inlichten. 
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7 BHV 
 
7.1 Bedrijfshulpverlening 
Aan de hand van de vragen uit de hoofdstukken “A.B. Voorbereiding op noodsituaties” en 
“C.B. Bedrijfshulpverlening” is gecontroleerd of de belangrijkste aspecten van ontruiming en 
BHV geregeld zijn.  
 
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/explosie of bommelding) 
 
 
Uit de controle is naar voren gekomen:  
• Er is nog geen ontruimingsplan, cq. ontruimingsplattegronden opgesteld. 
• Heemhorst heeft op dit moment de beschikking over slechts één opgeleide BHV-er. 
• De BHV-organisatie is hierdoor onvoldoende. 
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Bijlage 1: Overzicht van functies in relatie tot mogelijke werkzaamheden, risico’s, verbeter- en beheersmaatregelen en het PMO 
 
 

Functie Mogelijke werkzaamheden Mogelijke risico’s Mogelijke verbetermaatregel Mogelijke beheersmaatregel PMO 
“Kantoorproces
sen” (o.a. 
verkoop- en 
project-
engineering, 
secretariaat en 
administratie) 
 

• Langdurig zitten aan bureau  
• Beeldschermwerk 
• Werkdruk 
 

• Rugklachten 
• Oog-, schouder-, pols-, 

nekklachten 
• Welzijn 
 

• Ergonomische stoelen 
• In hoogte verstelbare 

bureaus 
• Werkplekinrichting 
• Afspraken 

 

• Instructie “goede werkhouding” 
• Instelling apparatuur 
• Overleg 
 

• Vragenlijst gezondheid en 
werkbeleving 

• Visus test 
 

Productie-, 
Montage -en 
Logistieke 
processen 
Onderhoud 
 

• Bukken, duwen, trekken, tillen 
• Werken op hoogte 
• Omgang met gevaarlijke 

stoffen 
• Werkdruk  
• Omgang met machines, 

gereedschappen, e.d. 
• Onderhoud en reparaties 

 

• Rugklachten 
• Lichamelijke belasting 

(tillen en werkhouding) 
• Staan en zitten 
• Vallen van hoogte 
• Onveilige arbeidsmiddelen 
• Lawaai 
• Gevaarlijke stoffen 

 

• Risico’s in kaart brengen 
• Werkvoorschriften 
• Gebruik van hulpmiddelen 
• Werkplekinrichting 

• Voorlichting en instructie over 
gevaren  

• Instructie goede werkhouding 
• Keuring arbeidsmiddelen  
• PBM’s 

 

• Vragenlijst gezondheid en 
werkbeleving 

• Audiometrisch onderzoek 
• Onderzoek houdings- en 

bewegingsapparaat 
• Bloed-/longonderzoek 
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Bijlage 2:     RI&E - Plan van Aanpak Heemhorst International B.V. 
 

I (Hoog) = ≤ 3maanden                               II (Middel) = ≤ 6 maanden                              III (Laag) = ≤ 1 jaar 
 
 

RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

A.A.3 De vloeren zijn egaal, stroef en vrij van 
struikelobjecten.  

In de werkplaats liggen de nodige 
halffabrikaten en andere hulpmiddelen 
op de vloer. Het ontbreekt aan orde en 
netheid. 

Middel Orde en netheid creëren op werkvloer. 1-10-2013 31-3-2014   

A.A.5 De elektrische deuren en hekken zijn in goede staat 
en worden periodiek geïnspecteerd.  

Bedrijfsdeuren worden niet structureel 
jaarlijks geïnspecteerd. I.v.m. schade 
zijn er in juni 2013 
wel reparaties en inspecties geweest 
aan 2 elektrische deuren. 

Laag Inspectie(s) uitvoeren conform voorschrift van de 
fabrikant / leverancier (minimaal 1x/jaar). 1-10-2013 30-9-2014   

A.A.8 De luchtbehandelinginstallatie is in goede staat.  

Nog onderzoeken of dit is opgenomen 
in het onderhoudsplan. Op kantoor zijn 
i.v.m. het klimaat (te warm in de 
zomer) nog metingen gedaan, waarbij 
men tot de conclusie is gekomen dat de 
verversing ok was. 

Laag Nog onderzoeken of dit is opgenomen in het 
onderhoudsplan. Onderhoud laten uitvoeren. 1-10-2013 30-9-2014   

A.B.1 Er zijn voldoende nooduitgangen.  
3x in werkplaats. 1x kantoor. 
Voldoende ? Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie. 

Middel 

Stel BHV-organisatie en ontruimingsplan op en ga 
hierbij na of er  voldoende vluchtwegen en 
nooduitgangen aanwezig zijn. De plaatselijke 
brandweer raadplegen bij twijfelgevallen. 

1-10-2013 31-3-2014   

A.B.2 De nooduitgangen zijn vrij toegankelijk en kunnen 
altijd geopend worden.  

Nog nalopen. Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie. Middel 

Stel BHV-organisatie en ontruimingsplan op en ga 
hierbij na of nooduitgangen niet geblokkeerd 
en/of niet te openen zijn. Maak periodiek een 
controlerondje. 

1-10-2013 31-3-2014   

A.B.3 De nooduitgangen en vluchtwegen zijn duidelijk 
aangegeven met pictogrammen.  

Nog nalopen. Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie. Middel 

Stel BHV-organisatie en ontruimingsplan op en ga 
hierbij na of nooduitgangen en vluchtwegen zijn 
voorzien van de juiste pictogrammen. 

1-10-2013 31-3-2014   

A.B.4 
De vluchtwegen, nooduitgangen en 
arbeidsplaatsen zijn zonodig voorzien van 
noodverlichting.  

Vluchtwegen en nooduitgangen wel. 
Arbeidsplaatsen niet/ te weinig ? Er is 
nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie. 

Middel 

Stel BHV-organisatie en ontruimingsplan op en ga 
hierbij na of nooduitgangen, vluchtwegen en 
arbeidsplaatsen zijn voorzien van voldoende 
noodlichting. Maak periodiek een controle rondje 
op de werking ervan. 

1-10-2013 31-3-2014   

A.B.5 
De vluchtroutes, nooduitgangen en BHV-middelen 
zijn op een plattegrond aangegeven, die goed 
zichtbaar is opgehangen.  

Plattegrond is niet aanwezig. Er is nog 
geen ontruimingsplan en BHV-
organisatie. 

Laag 

Stel BHV-organisatie en ontruimingsplan op en 
zorg voor voldoende plattegronden waarop 
vluchtroutes, nooduitgangen en EHBO-middelen 
zijn aangegeven. 

1-10-2013 30-9-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

A.B.8 
In het pand zijn voldoende van de juiste kleine 
brandblusmiddelen aanwezig (zoals aangegeven in 
de toelichting) en die hangen op de juiste plek.  

Nog nalopen. Er is nog geen 
ontruimingsplan en BHV-organisatie. Middel 

Stel BHV-organisatie en ontruimingsplan op en 
zorg voor voldoende en juiste blusmiddelen. 
Aantal, soort en plaats van kleine blusmiddelen in 
orde brengen. Bij twijfel advies aan de plaatselijke 
brandweer vragen. 

1-10-2013 31-3-2014   

A.B.11 De brandblusmiddelen zijn altijd voor iedereen 
goed bereikbaar.  

In de werkplaats moeten 
brandblusmiddelen vrij toegankelijk 
worden gemaakt. 

Middel Brandblusmiddelen goed bereikbaar maken en 
houden. Maak periodiek een controlerondje. 1-10-2013 31-3-2014   

A.B.13 Er zijn voldoende, complete verbandtrommels 
aanwezig.  

Werkplaats 1st, kantoor 1st. Tenminste-
houdbaar-tot-datum van enkele 
artikelen in de EHBOtrommel 
op werkvloer is niet op orde (dateert 
o.a. april 2012). 

Laag 

Zorg voor voldoende complete verbandtrommels 
aan. Wijs iemand aan die zorgt voor het in goede 
staat houden van de verbandtrommel(s). Maak 
periodiek een controlerondje. 

1-10-2013 30-9-2014   

A.E.1 Er is een goed binnenklimaat op kantoor, in het 
magazijn en in de overige productieruimten.  

Op kantoor zijn i.v.m. het klimaat (te 
warm in de zomer) nog metingen 
gedaan, waarbij men tot 
de conclusie is gekomen dat de 
verversing ok was. 
In productieruimte op dit moment 
bezig met een nieuwe afzuiginstallatie 
voor lasrook. 
Nog e.e.a. nalopen. 

Hoog 

 
Aan de hand van o.a. Verbetercheck Lasrook op 
www.5xbeter.nl nalopen of het binnenklimaat in 
orde is en de afzuiginstallatie en luchtbehandeling 
voldoende capaciteit heeft.   

1-10-2013 31-12-2013   

A.E.2 Er is voldoende, regelbare ventilatie op de 
werkplekken.  

Nog e.e.a. nalopen (zie vraag 1 uit deze 
module). Hoog 

Aan de hand van o.a. Verbetercheck Lasrook op 
www.5xbeter.nl nalopen of het binnenklimaat in 
orde is en de afzuiginstallatie en luchtbehandeling 
voldoende capaciteit heeft.   

1-10-2013 31-12-2013   

A.E.3 Alle werkplekken zijn rookvrij.  

Roken op de werkplekken is verboden, 
maar er is geen rookbeleid vastgelegd; 
huishoudelijk 
reglement o.i.d. ontbreekt. 

Laag Stel rookbeleid op. 1-10-2013 30-9-2014   

A.F.2 De stellingen voldoen aan de eisen zoals in de 
toelichting beschreven.  

Magazijn op entresol: een stelling met 
flenzen wordt met een hijsband 
gekoppeld aan een 
takelketting in balans gehouden. 
Stellingen op de werkvloer zijn van 
eigen makelij. O.a. maximale belasting 
per vak is onbekend. 

Middel 
Inspecteer i.s.m. extern deskundig bedrijf alle 
stellingen en breng deze op orde (stabiliteit, max. 
belasting, aanrijdbeveiliging, liggers geborgd). 

1-10-2013 31-3-2014   

A.F.3 
De maximaal toelaatbare vloerbelasting is 
aangegeven en de vloer beschikt over voldoende 
draagvermogen.  

Onbekend voor bijvoorbeeld het 
entresol magazijn. Middel Controleer i.s.m. extern deskundig bedrijf de 

maximaal toelaatbare vloerbelasting. 1-10-2013 31-3-2014   

A.F.5 De looppaden zijn gescheiden van de rijpaden en 
voorzien van markeringen.  

Er is geen scheiding aanwezig. De 
werkvloer geeft op diverse plaatsen een Laag  

Zorg voor orde en netheid en bepaal vervolgens 1-10-2013 30-9-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

wanordelijke indruk 
door bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
niet gebruikte arbeidsmiddelen, 
halffabrikaten, 
materialen, "olie-"vaten. 

of looproutes nog apart moeten worden 
aangegeven. 

A.F.9 
Er zijn voldoende goede trappen beschikbaar om 
goederen op een verantwoorde manier te kunnen 
bereiken.  

Het aanwezige mobiele klimmaterieel 
(enkele ladders) is niet aantoonbaar 
geïnspecteerd. 

Hoog 

Zorg voor stabiel klimmaterieel (ladders en 
trappen) en inspecteer dit materieel minimaal 1x 
per jaar  (i.s.m. extern deskundig bedrijf). 
Repareer of vervang kapotte ladders/ trappen.  

1-10-2013 31-12-2013   

B.A.2 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" of door een bevoegde instantie is de 
blootstelling aan lawaai beoordeeld en is 
onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om de blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 
De resultaten hiervan zijn schriftelijk vastgelegd.  

  Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" op www.5xbeter.nl of door een extern 
deskundig bedrijf/instantie de blootstelling aan 
lawaai beoordelen en indien noodzakelijk 
maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.A.3 
In uw bedrijf worden lawaaiige activiteiten 
uitgevoerd die in de Verbetercheck Schadelijk 
Geluid niet aan de orde komen.  

Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" op www.5xbeter.nl of door een extern 
deskundig bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.A.4 
Er wordt voldaan aan de maatregelen die op basis 
van de Verbetercheck Schadelijk Geluid getroffen 
moeten worden.  

Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" op www.5xbeter.nl of door een extern 
deskundig bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.A.5 
Bij een geluidsbelasting (dagdosis) groter of gelijk 
dan 80 dB(A) zijn alle mogelijke maatregelen 
genomen om de geluidbelasting te verminderen.  

Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid.  
Medewerkers hebben wel oorkappen 
of otoplastieken, welke 1x per jaar op 
lekdichtheid getest 
worden. 
Een PBM-register ontbreekt. 

Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" op www.5xbeter.nl of door een extern 
deskundig bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen. 
 
PBM-register opstellen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.A.6 De ruimten waar het geluidsniveau boven de 85 
dB(A) ligt, zijn duidelijk afgebakend.  

Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" op www.5xbeter.nl of door een extern 
deskundig bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk signalering/markering aanbrengen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.A.7 
De medewerkers die blootstaan aan schadelijk 
geluid zijn voorgelicht over de risico's van 
schadelijk geluid.  

Nog controleren a.h.v. Verbetercheck 
Schadelijk Geluid. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" op www.5xbeter.nl of door een extern 
deskundig bedrijf/instantie controleren en 
medewerkers op de hoogte brengen van de 
resultaten.  
Medewerkers voorlichten/instrueren m.b.t. het 
uitvoeren van maatregelen en toepassen van 
PBM's (gehoorbescherming). 

1-10-2013 31-12-2013   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

B.A.8 
De medewerkers die blootstaan aan schadelijk 
geluid is een periodiek gehooronderzoek 
aangeboden.  

Preventief medisch onderzoek (PMO) 
wordt voor zover bekend niet 
aangeboden (is niet 
vastgelegd). 
Medewerkers met otoplastieken krijgen 
wel éénmaal per jaar een controle 
(lekdichtheidstest). 

Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Schadelijk 
Geluid" op www.5xbeter.nl of door een extern 
deskundig bedrijf/instantie controleren en 
medewerkers, die worden blootgesteld aan 
schadelijk geluid (> 80 dB(A)) preventief medisch 
onderzoek (PMO) aanbieden. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.B.4 Er zijn regels en afspraken over het werken in een 
koude situatie.  

Daar waar van toepassing hebben 
medewerkers (met name monteurs 
buitendienst) de 
beschikking over beschermende 
kleding. Er is echter niets vastgelegd. 

Middel 

Nog inventariseren en vastleggen in bijvoorbeeld 
een huishoudelijk/ bedrijfsreglement en/of PBM-
register. 
Alle medewerkers hiervan op de hoogte stellen. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.B.6 Er zijn regels en afspraken over langdurige 
buitenwerkzaamheden in de directe zon.  

Nog nagaan of langdurige 
buitenwerkzaamheden in de directe 
zon door monteurs in de 
buitendienst voorkomt. 

Middel 

Nog inventariseren en vastleggen in bijvoorbeeld 
een huishoudelijk/bedrijfsreglement en/of PBM-
register. 
Medewerkers hiervan op de hoogte stellen. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.B.7 Er zijn regels en afspraken om blootstelling aan 
ultraviolette straling te beperken.  

Medewerkers (o.a. lassers en monteurs 
buitendienst) hebben de beschikking 
over de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM's). Er is echter geen PBM-register, 
waarin is 
beschreven voor welke 
werkzaamheden PBM's moeten worden 
toegepast, etc. 

Hoog 

Nog inventariseren en vastleggen in bijvoorbeeld 
een huishoudelijk/bedrijfsreglement en/of PBM-
register. 
Medewerkers hiervan op de hoogte stellen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.B.8 Er zijn regels en afspraken om blootstelling aan 
infrarode straling te beperken.  

Medewerkers (o.a. lassers en monteurs 
buitendienst) hebben de beschikking 
over de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM's). Er is echter geen PBM-register, 
waarin is 
beschreven voor welke 
werkzaamheden PBM's moeten worden 
toegepast, etc. 

Hoog 

Nog inventariseren en vastleggen in bijvoorbeeld 
een huishoudelijk/bedrijfsreglement en/of PBM-
register. 
Medewerkers hiervan op de hoogte stellen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.C.2 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" is de 
blootstelling aan lasrook beoordeeld en is 
onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om de blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 
De resultaten hiervan zijn schriftelijk vastgelegd.   

Verbetercheck Lasrook is nog niet 
uitgevoerd. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op 
www.5xbeter.nl of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie de blootstelling aan lasrook 
beoordelen en indien noodzakelijk 
(blootstellingsgrenswaarde is 1 mg/m3) 
maatregelen treffen. 
Capaciteit afzuiging en ventilatie op orde 
brengen. 

1-10-2013 31-12-2013   
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gereed 

B.C.3 
In uw bedrijf worden lasprocessen of aanverwante 
processen uitgevoerd die in de Verbetercheck 
Lasrook niet aan de orde komen.  

Nog niet bekend omdat Verbetercheck 
Lasrook nog niet is uitgevoerd. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op 
www.5xbeter.nl of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.C.4 
Er wordt voldaan aan de maatregelen (m.n. 
ventilatie-eisen) die op basis van de Verbetercheck 
Lasrook getroffen moeten worden.  

Nog niet bekend omdat Verbetercheck 
Lasrook nog niet is uitgevoerd. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op 
www.5xbeter.nl of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.C.5 Er zijn waar mogelijk maatregelen genomen om 
het ontstaan van lasrook te beperken.  

Nog niet bekend omdat Verbetercheck 
Lasrook nog niet is uitgevoerd. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op 
www.5xbeter.nl of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien mogelijk 
(aanvullende) maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.C.6 Recirculatie van lasrook wordt zoveel mogelijk 
voorkomen.  

Nog niet bekend omdat Verbetercheck 
Lasrook nog niet is uitgevoerd. 
Men is wel bezig om de afzuiginstallatie 
te vernieuwen. 

Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op 
www.5xbeter.nl of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en indien mogelijk 
(aanvullende) maatregelen treffen. 
Capaciteit afzuiging en ventilatie op orde 
brengen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.C.7 Laswerkzaamheden in besloten ruimten zoals een 
ketel of tank worden verantwoord uitgevoerd.  

Nog niet bekend omdat Verbetercheck 
Lasrook nog niet is uitgevoerd. Ook is er 
geen PBMregister 
aanwezig, waarin omschreven is bij 
welke werkzaamheden (ook voor 
monteurs 
buitendienst) bijvoorbeeld een speciale 
laskap moet worden gebruikt. 

Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op 
www.5xbeter.nl en/of door eigen taak-risico-
analyses (TRA) controleren en indien mogelijk 
(aanvullende) maatregelen treffen. 
Vastleggen in een VGM-plan. 
Opstellen PBM-register. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.C.8 

De medewerkers die las- en snijprocessen 
uitvoeren zijn voorgelicht over de risico's van las- 
en snijrook en zijn geïnstrueerd over de te nemen 
maatregelen.  

Nog niet bekend omdat Verbetercheck 
Lasrook nog niet is uitgevoerd. 
Medewerkers hebben 
wel de beschikking over PBM's, maar er 
is geen PBM-register aanwezig, waarin 
omschreven is 
bij welke werkzaamheden de PBM's of 
andere maatregelen moeten worden 
gebruikt/uitgevoerd. 

Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck Lasrook" op 
www.5xbeter.nl of door een extern deskundig 
bedrijf/instantie controleren en medewerkers op 
de hoogte brengen van de resultaten.  
Medewerkers voorlichten/instrueren m.b.t. het 
uitvoeren van maatregelen en toepassen van 
PBM's bij blootstelling aan las- en snijrook ( o.a. 
extra ventilatie, bronafzuiging en goede 
adembescherming (laskap met verse 
luchttoevoer) ). 

1-10-2013 31-12-2013   

B.D.2 De gezondheidseffecten van de gebruikte 
metaalbewerkingsvloeistoffen zijn bekend.  

Nog controleren. Er is geen overzicht 
aanwezig welke 
metaalbewerkingsvloeistoffen gebruikt 
worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) 
aanwezig. 

Middel 

Inventariseren en opstellen van een "Gevaarlijke 
stoffen register". 
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op. 
Overeenkomstig deze VIB's blootstelling aan 
metaalbewerkingsvloeistoffen beoordelen en 

1-10-2013 31-3-2014   
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gereed 

maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de 
(mogelijke) blootstelling te elimineren dan wel 
binnen aanvaardbare grenzen te houden. 

B.D.3 De blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen 
is beoordeeld.  

Nog inventariseren en beoordelen. Er is 
geen overzicht aanwezig welke 
metaalbewerkingsvloeistoffen gebruikt 
worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig. 

Middel 

Inventariseren en opstellen van een "Gevaarlijke 
stoffen register". 
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op. 
Overeenkomstig deze VIB's blootstelling aan 
metaalbewerkingsvloeistoffen beoordelen en 
maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de 
(mogelijke) blootstelling te elimineren dan wel 
binnen aanvaardbare grenzen te houden. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.D.4 Waar mogelijk is voor een alternatief, minder 
schadelijk product gekozen.  

Nog inventariseren en beoordelen. Er is 
geen overzicht aanwezig welke 
metaalbewerkingsvloeistoffen gebruikt 
worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig. 

Middel 
Regelmatig (ca. 1x/jaar) via leveranciers nagaan 
of er mogelijk minder schadelijke producten op 
de markt zijn gekomen. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.D.5 Waar mogelijk wordt de blootstelling aan 
metaalbewerkingsvloeistoffen voorkomen.  

Nog inventariseren en beoordelen. Er is 
geen overzicht aanwezig welke 
metaalbewerkingsvloeistoffen gebruikt 
worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig. 

Middel 

Inventariseer en beoordeel de mogelijkheden en 
verminder de blootstelling aan 
metaalbewerkings-vloeistoffen door bijvoorbeeld:  
- een gesloten retoursysteem per machine met 
filtering van de spanen/slijpstof;  
- geperforeerde uitlekbakken om 
koelsmeermiddelen te scheiden van 
spanen/slijpstof; 
- afzuiging per machine; 
- niet "schoon" blazen met perslucht, maar 
afzuigen, vegen o.i.d..  

1-10-2013 31-3-2014   

B.D.6 De conditie van de metaalbewerkingsvloeistoffen 
wordt regelmatig gecontroleerd.  

Nog inventariseren en beoordelen. Er is 
geen overzicht aanwezig welke 
metaalbewerkingsvloeistoffen gebruikt 
worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig. 

Middel 

Controleer periodiek de conditie/concentratie 
van de metaalbewerkingsvloeistoffen. 
Controlepunten kunnen zijn:  
- geur;  
- kleur;  
- schuimvorming;  
- pH-waarde;  
- bacteriegroei e.d.  
Raadpleeg leverancier over de 
controlemogelijkheden. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.D.7 
De medewerkers zijn geinformeerd en 
geïnstrueerd over het werken met 
metaalbewerkingsvloeistoffen.  

Nog controleren. Er is geen overzicht 
aanwezig welke 
metaalbewerkingsvloeistoffen gebruikt 

Middel 
Mede aan de hand van VIB medewerkers 
voorlichting en instructie geven over het werken 
met metaalbewerkingsvloeistoffen.  

1-10-2013 31-3-2014   
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worden en er zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig. 

Daarin moet zijn opgenomen:  
- doel en toepassing van de gebruikte 
metaalbewerkingsvloeistoffen;  
- risico's verbonden aan het gebruik;  
- technische en organisatorische 
beheersmaatregelen zoals gebruik maken van 
omkasting/afzuiging;  
- vermijden van verontreinigingen;  
- gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(géén handschoenen bij verspanende 
bewerkingen!).  

B.F.2 De mogelijke gezondheidseffecten bij het gebruik 
van oplosmiddelhoudende producten zijn bekend.  

Nog inventariseren en beoordelen. Er is 
geen overzicht aanwezig welke 
oplosmiddelen (verf, 
ontvetter,etc.) gebruikt worden en er 
zijn geen Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig. 

Hoog 

Inventariseren en opstellen van een "Gevaarlijke 
stoffen register". 
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op. 
Overeenkomstig deze VIB's blootstelling aan 
oplosmiddelen (verf, ontvetter, e.d.) beoordelen 
en maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de 
(mogelijke) blootstelling te elimineren dan wel 
binnen aanvaardbare grenzen te houden. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.F.3 

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" is de blootstelling aan 
oplosmiddelen beoordeeld en is onderzocht 
onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om de blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 
De resultaten hiervan zijn schriftelijk vastgelegd.  

Nog inventariseren en beoordelen 
a.h.v. Verbetercheck Oplosmiddelen. Er 
is geen overzicht 
aanwezig welke oplosmiddelen (verf, 
ontvetter,etc.) gebruikt worden en er 
zijn geen 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) 
aanwezig. 

Hoog 

Inventariseren en opstellen van een "Gevaarlijke 
stoffen register". 
Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl of door een 
extern deskundig bedrijf/instantie de blootstelling 
aan oplosmiddelen beoordelen en indien 
noodzakelijk maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.F.4 
In uw bedrijf worden processen met 
oplosmiddelen uitgevoerd die in de Verbetercheck 
Oplosmiddelen niet aan de orde komen.  

De Verbetercheck Oplosmiddelen is nog 
niet uitgevoerd. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl of door een 
extern deskundig bedrijf/instantie controleren en 
indien noodzakelijk maatregelen treffen. 
Toets de blootstelling aan de normen (bijv. 
grenswaarden) die voor de betreffende stoffen 
gelden.  
Maatregelen om de blootstelling te verminderen 
zijn o.a.:  
- vervanging door oplosmiddel arme of -vrije 
verven en reinigingsmiddelen; 
- ventilatie en afzuiging;  
- ademhalingsbescherming;  
- vermijden van contact met de huid;  
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gereed 

- persoonlijke hygiëne. 

B.F.5 
Er wordt voldaan aan de maatregelen die op basis 
van de Verbetercheck Oplosmiddelen getroffen 
moeten worden.  

De Verbetercheck Oplosmiddelen is nog 
niet uitgevoerd. Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl of door een 
extern deskundig bedrijf/instantie controleren en 
indien noodzakelijk maatregelen treffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.F.6 Waar mogelijk is voor een alternatief, minder 
schadelijk product gekozen.  

De Verbetercheck Oplosmiddelen is nog 
niet uitgevoerd. Hoog 

Regelmatig (ca. 1x/jaar) via leveranciers nagaan 
of er mogelijk minder schadelijke producten op 
de markt zijn gekomen.  
Kies bij een gelijkwaardig product voor een 
minder schadelijk effect op de gezondheid. 
Voorbeelden zijn:  
- waterige reinigingsmiddelen;  
- hoogkokende oplosmiddelen (minder 
dampvorming);  
- poedercoaten;  
- high solids verven;  
- watergedragen lakken.  
Uiteraard is uitbesteden aan een deskundig 
bedrijf een nog betere oplossing. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.F.7 Mens en bron worden gescheiden.  

De Verbetercheck Oplosmiddelen is nog 
niet uitgevoerd. Er is wel een aparte 
opslagruimte met 
afzuiging, maar het juist functioneren 
van e.e.a. is onvoldoende aantoonbaar. 

Hoog 

Plaats waar mogelijk scheidingswanden of richt 
een aparte werkruimte in.  
Gebruik zo mogelijk een aparte uitdampruimte.  
Verschuif werkzaamheden in de tijd om op die 
manier zo min mogelijk mensen bloot te stellen 
aan oplosmiddelen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.F.8 Het verfspuiten wordt uitgevoerd volgens de 
laatste stand der techniek.  

De Verbetercheck Oplosmiddelen is nog 
niet uitgevoerd. Er is wel een aparte 
opslagruimte/verfaanmaakruimte met 
afzuiging, maar het juist functioneren 
van e.e.a. is 
onvoldoende aantoonbaar. De 
elektrische menger is n.a.v. bezoek 
Inspectie SZW inmiddels 
vervangen door een pneumatische 
menger. Hierdoor brand-
/explosiegevaar t.g.v. elektrische 
vonken geëlimineerd. 

Hoog 

Aan de hand van de "Verbetercheck 
Oplosmiddelen" op www.5xbeter.nl en/of 
regelmatig (ca. 1x/jaar) via leveranciers nagaan of 
er nieuwe ontwikkelingen zijn om blootstelling bij 
het verfspuiten te verminderen. O.a.: 
- gebruik van een verfaanmaakmachine; 
- verbeterde spuittechnieken; 
- spuiten in een spuitcabine; 
- gesloten verfspuitreinigingsapparatuur; 
- poedercoaten; 
- high solids en watergedragen verven.  

1-10-2013 31-12-2013   

B.F.9 De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
beschikbaar en worden gebruikt.  

De PBM's zijn wel aanwezig, maar een 
PBM-register met daarin omschreven 
voor welke 
werkzaamheden de PBM's moeten 
worden toegepast en waarom is niet 

Hoog 

Mede aan de hand van de VIB's medewerkers 
voorlichting en instructie geven over het werken 
met oplosmiddelen (verf, ontvetter, e.d.). 
Stel een PBM-register op.  
Verstrek de juiste soort persoonlijke 
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Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 
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aanwezig. beschermingsmiddelen. Geef voorlichting over 
het 
doel en het juiste gebruik van deze middelen.  
Houd toezicht op een correct gebruik en zorg 
voor tijdige vervanging. 

B.F.10 De medewerkers zijn geïnformeerd en 
geïnstrueerd over het werken met oplosmiddelen.  

Nog inventariseren en beoordelen. Er is 
geen overzicht aanwezig welke 
oplosmiddelen (verf, 
ontvetter,etc.) gebruikt worden en er 
zijn geen Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB) aanwezig. 
De PBM's zijn wel aanwezig, maar een 
PBM-register met daarin omschreven 
voor welke 
werkzaamheden de PBM's moeten 
worden toegepast en waarom is niet 
aanwezig. 

Hoog 

Geef voorlichting en instructie over het werken 
met oplosmiddelen. Stel aan de hand van de 
"Verbetercheck Oplosmiddelen" op 
www.5xbeter.nl instructiekaarten op met daarin 
opgenomen, o.a.: 
- doel en toepassing van gebruikte 
oplosmiddelen; 
 - de risico's verbonden aan het gebruik; 
- de technische en organisatorische 
beheersmaatregelen zoals omkastingen, 
afzuigingen e.d.; 
- gebruik van PBM's 
- tijdig vervangen van PBM's.  

1-10-2013 31-12-2013   

B.G.2 De ingekochte gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf 
in gebruik zijn, staan vermeld in een register.  

Zoals vastgesteld in de modules 
metaalbewerkingsvloeistoffen en 
oplosmiddelen ontbreekt 
een gevaarlijke stoffen register. 
Hierdoor ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen 
(VIB's) aanwezig zijn. 

Hoog 

Inventariseren en opstellen van een "Gevaarlijke 
stoffen register". 
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op. 
Overeenkomstig deze VIB's blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen beoordelen en maatregelen 
uitvoeren die nodig zijn om de (mogelijke) 
blootstelling te elimineren dan wel binnen 
aanvaardbare grenzen te houden. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.G.3 Voor de kankerverwekkende en reprotoxische 
stoffen is een aanvullend register aanwezig.  

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het gevaarlijke stoffen register 
ontbreekt. Hierdoor 
ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) 
aanwezig zijn. 

Hoog 

Inventariseren en opstellen van een "Gevaarlijke 
stoffen register". 
Vraag bij de leverancier de 
veiligheidsinformatiebladen (VIB) op. 
Stel indien van toepassing een aanvullend register 
op voor kankerverwekkende en reprotoxische 
stoffen. Dit register omvat minimaal:  
- de motivering waarom deze stoffen (nog) 
gebruikt worden;  
- toelichting welke maatregelen zijn overwogen 
voor vervanging en waarom vervanging technisch 
niet uitvoerbaar is; 
- hoeveelheid van de stof die op jaarbasis wordt 
gebruikt/aanwezig is;  
- het aantal werknemers dat mogelijk contact 
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heeft met de stof (inclusief een lijst met 
omschrijving van functie en afdeling);  
- de aard van de werkzaamheden/ omschrijving 
van het proces;  
- de wijze waarop het personeel wordt 
blootgesteld (inademen, huid- en oogcontact);  
- de genomen maatregelen om blootstelling te 
vermijden.  

B.G.4 
Bij (mogelijke) blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
is de aard, de mate en de duur van de blootstelling 
voldoende beoordeeld.  

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het gevaarlijke stoffen register 
ontbreekt. Hierdoor 
ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) 
aanwezig zijn. 

Hoog 

Inventariseren en opstellen van een "Gevaarlijke 
stoffen register". 
Overleg met arbodienst/bedrijfsarts of een nader 
onderzoek naar de aard, de mate en de duur van 
de blootstelling aan gevaarlijke en/of hinderlijke 
stoffen noodzakelijk is.  

1-10-2013 31-12-2013   

B.G.5 
Op alle verpakkingen van gevaarlijke stoffen zit een 
etiket waar op staat wat er in zit, en in de 
verpakking zit ook wat er op het etiket staat.  

Nog inventariseren en beoordelen. Op 
de werkvloer staan op diverse plekken 
cans, blikken (al 
dan niet leeg), waarop enkele geen 
omschrijving meer hebben of niet 
duidelijk is wat er in zit. 

Hoog 

Vraag aan uw leverancier verpakkingen met de 
juiste etikettering. Ook gevaarlijke stoffen die 
worden overgetapt/omgepakt in uw eigen bedrijf 
moet u zelf voorzien van het juiste gevarenetiket.  
Breng de werkplekken op orde, voer cans/blikken 
(al dan niet leeg) af of sla ze op volgens de 
geldende wet- en regelgeving.  
Breng vóór opslag ontbrekende etiketten aan, of 
corrigeer deze zonodig. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.G.6 Van alle in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen zijn de 
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.  

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het gevaarlijke stoffen register 
ontbreekt. Hierdoor 
ook niet bekend of alle 
Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) 
aanwezig zijn. 

Hoog 

Inventariseer of van alle in gebruik zijnde 
gevaarlijke stoffen de (actuele) 
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar zijn. 
Vraag ontbrekende veiligheidsinformatiebladen 
op bij de leverancier. Deze is verplicht de bladen 
gratis te verstrekken. Zorg dat de VIB’s 
beschikbaar en toegankelijk zijn voor de 
gebruikers van de stoffen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.G.7 De gevaarlijke stoffen zijn volgens voorschrift 
opgeslagen.  

Nog inventariseren en beoordelen, met 
name voor de spuiterij afdeling. Hoog 

De opslag van gevaarlijke stoffen toetsen aan de 
richtlijnen uit Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 
15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" 
en/of voorschriften voortkomend uit Wet 
milieubeheer / activiteitenbesluit 
(omgevingsvergunning). 

1-10-2013 31-12-2013   

B.G.8 Het extern transport van gevaarlijke stoffen wordt 
veilig uitgevoerd.  

Nog inventariseren en beoordelen 
aangaande het vervoer van gasflessen 
(bijvoorbeeld 
acethyleen, zuurstof) door monteurs 
naar de externe werkplek. 

Hoog 

Het eigen vervoer van gevaarlijke stoffen 
inventariseren op risico's. Maatregelen nemen 
om ongelukken te voorkomen zoals: 
- andere organisatie: bijv. afleveren van 
gevaarlijke stoffen door de leverancier direct op 
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de gewenste locatie;  
- mogelijkheden om verpakkingen / gasflrssen 
tijdens tranport vast te zetten;  
- voldoende ventilatie, zodat lekkende gassen 
weg kunnen.  

B.G.10 De werkruimten binnen de bedrijfsgebouwen zijn 
vrij van uitlaatgassen van dieselmotoren.  

Nog inventariseren en beoordelen hoe 
vaak vrachtauto's en/of ingehuurde 
heftrucks op diesel 
in de werkplaats gebruikt worden. 

Middel 

Inventariseer of en hoe vaak vrachtauto's en/of 
ingehuurde heftrucks op diesel 
in de werkplaats gebruikt worden. 
Neem organisatorische of technische 
maatregelen om te voorkomen dat de 
kankerverwekkende dieseluitlaatgassen in een 
binnenruimte kunnen vrijkomen. Indien technisch 
mogelijk is geldt daartoe een verplichting.  

1-10-2013 31-3-2014   

B.G.12 De medewerkers zijn voldoende beschermd tegen 
metaalstof.  

Nog inventariseren en beoordelen 
omdat het PBM-register ontbreekt. 
Hierdoor niet bekend bij 
welke werkzaamheden PBM's moeten 
worden toegepast. 

Hoog 

Blootstelling aan metaalstof inventariseren en 
beoordelen.  
PBM-register opstellen. 
Effectieve adem- en gelaats/oogbescherming 
aanbieden. Stel het dragen hiervan verplicht en 
neem dit op in het bedrijfsreglement. Aanpassing 
van gereedscchappen zodat bronafzuiging 
mogelijk is onderzoeken en zo mogelijk 
toepassen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.G.14 Er zijn regels en afspraken om blootstelling aan 
loodstof of looddampen te voorkomen.  

Onbekend. Beoordelen via een 
bloedmeting. Preventief medisch 
onderzoek (PMO) aanbieden. 

Hoog 

Blootstelling aan loodstof of looddampen 
inventariseren en beoordelen. Laat dit doen door 
een deskundige bijvoorbeeld via een preventief 
medisch onderzoek (PMO) door de bedrijfsarts. 
 
Afhankelijk van het resultaat moeten 
maatregelen genomen worden. Er zijn drie 
actieniveaus en een wettelijke grenswaarde. Bij 
de overschrijding van elk van de actieniveaus 
geldt een aantal aanvullende maatregelen. 
Maatregelen zijn o.a.:  
- bronbestrijding. Keuze voor een minder 
schadelijk materiaal;  
- arbeidsgezondheidskundig medisch onderzoek;  
- goede effectieve afzuiging;  
- effectieve PBM's (werkkleding, 
adembescherming FFP3 of overdrukmasker).  
Bij een overschrijding van de grenswaarde 
moeten onmiddellijk maatregelen worden 
genomen om het blootstellingsniveau te 
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reduceren. 

B.G.21 

Bij werkzaamheden met kans op verstikking, 
bedwelming, vergiftiging, brand of explosie worden 
de in de toelichting genoemde maatregelen 
genomen.  

Nog inventarisen en beoordelen hoe 
vaak bijvoorbeeld lassers en monteurs 
in besloten of 
minder toegankelijke ruimten 
werkzaam zijn. Zie ook module las- en 
snijrook. 

Middel 

Inventarisen en beoordelen hoe vaak 
bijvoorbeeld lassers en monteurs in besloten of 
minder toegankelijke ruimten werkzaam zijn. Zie 
ook module las- en snijrook. 
Dit kan bijvoorbeeld via een taak-risico-analyse 
(TRA).  
Tref bij het werken in besloten ruimten 
maatregelen om verstikking, bedwelming, 
vergiftiging, brand of explosie te voorkomen.  
Denk hierbij aan:  
- onderzoek/meting om na te gaan of bepaalde 
gassen of dampen aanwezig (brandbare of giftige 
dampen), danwel juist afwezig (zuurstof) zijn;  
- geen gebruik van arbeidsmiddelen die zelf brand 
en explosie kunnen veroorzaken;  
- maatregelen zodat medewerkers de ruimte in 
geval van direct gevaar onmiddellijk kunnen 
verlaten;  
- goede PBM's ter beschikking stellen en 
gebruiken; 
- indien noodzakelijk werken met ten minste twee 
personen;  
- indien noodzakelijk de medewerkers die de 
ruimte moeten betreden van buitenaf permanent 
observeren (bij besloten ruimten verplicht). 

1-10-2013 31-3-2014   

B.G.23 De hoeveelheid aanwezige brandbare stof blijft 
onder de minimumgrens.  

Nog inventarisen en beoordelen. Zie 
ook modules las- en snijrook en 
oplosmiddelen. 

Middel 

 
Inventarisen en beoordelen. Zie ook module las- 
en snijrook en oplosmiddelen. 
Indien grenswaarden overschreden worden onder 
normale omstandigheden, moet nagegaan 
worden of er gevarenbronnen zijn waaruit deze 
stoffen kunnen vrijkomen. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.G.24 Gevarenbronnen waaruit deze stoffen kunnen 
vrijkomen zijn beheerst.  

Nog inventarisen en beoordelen. Zie 
ook modules las- en snijrook en 
oplosmiddelen. 

Middel 

Nagaan of er bronnen zijn waaruit brandbare 
stoffen kunnen vrijkomen. 
 
Toezicht houden op een correct gebruik van 
zuurstof-/acethyleengasfles.  
Periodiek slangaansluitingen en appendages op 
lekken controleren.  
Alert zijn op ontstekingsbron (statische 
elektriciteit, open vuur, elektrisch schakel-
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materiaal e.d.). E.e.a. gericht om het vrijkomen 
van brandbare/ ontvlambare/explosieve stoffen 
te voorkomen. 

B.G.25 Het lekdebiet en de tijd van de gevarenbronnen 
zijn bekend en blijven binnen de gestelde grenzen.  

Nog inventarisen en beoordelen. Zie 
ook modules las- en snijrook en 
oplosmiddelen. 

Middel 

 
Afhankelijk van resultaten vraag 24 uit deze 
module:  
Per bron de lekdebieten en tijden bepalen. 
 
Indien brandbare stoffen aanwezig zijn in meer 
dan de aangegeven minimale hoeveelheden ( per 
bron meer dan 1 gram brandbare stof per 
seconde vrijkomt én indien dat langer duurt dan 
10 uur per jaar) en 
indien er bronnen zijn waaruit brandgevaarlijke 
stoffen kunnen vrijkomen en een explosief 
mengsel met lucht kunnen vormen dan dient een 
explosieveiligheidsdocument te worden 
opgesteld.  

1-10-2013 31-3-2014   

B.H.2 Er komen tilgewichten voor van 23 kilo of meer per 
persoon.    Middel 

Zorg ervoor dat medewerkers alleen geen lasten 
van 23 kilo of meer hoeven te tillen of te dragen.  
Vergroot de mogelijkheden om dergelijke lasten 
met meerdere mensen te tillen of te dragen.  
Zorg anders voor tilhulpmiddelen, zoals 
balancers, heffers, transportwagens e.d.  
Betrek medewerkers actief bij het zoeken naar 
werkbare oplossingen. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.H.4 De medewerkers volgen regelmatig een 
tilinstructie.    Middel 

Verzorg een tilinstructie die zo goed mogelijk op 
de dagelijkse praktijk is afgestemd.  
In de instructie moet in ieder geval aandacht zijn 
voor:  
- de juiste tilhoogte;  
- de plaats van de last t.o.v. lichaam in begin- en 
eindpositie (horizontale en verticale afstanden);  
- niet torderen van het bovenlichaam;  
- goede hanteerbaarheid van de last;  
- tilfrequentie.  

1-10-2013 31-3-2014   

B.H.8 Werkzaamheden waarbij veel kracht moet worden 
uitgeoefend, zijn voldoende beperkt.    Middel 

Gebruik eleKtrische of pneumatische 
gereedschappen om krachtuitoefening te 
verminderen.  
Houd bij deze keuze wel rekening met andere 
arborisico's zoals schadelijk geluid en trillingen.  
Nadere informatie over lichamelijke belasting is 
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te vinden in o.a. "Verbetercheck Fysieke 
belasting" op www.5xbeter.nl.  

B.H.18 
Te pakken onderdelen en producten staan nabij de 
werkplek op een gunstige pakhoogte, dat wil 
zeggen tussen kniehoogte en ellebooghoogte.  

Dit is vaak niet mogelijk. Laag 

Plaats te pakken onderdelen en producten nabij 
de werkplek op een gunstige pakhoogte, dat wil 
zeggen tussen kniehoogte en ellebooghoogte. Het 
is eenvoudig onderdelen op een gunstige 
pakhoogte te plaatsen door het gebruik van een 
(pallet-/hef-)tafel. 

1-10-2013 30-9-2014   

B.H.20 Werkzaamheden met regelmatig of langdurig met 
gebogen en/of gedraaid bovenlichaam zijn afwezig.    Middel 

Ga na of het mogelijk is het werken met een 
gebogen en/of gedraaid bovenlichaam te 
voorkomen is door een aanpassing van de 
inrichting van de werkplek. Voorkom dat 
werkstukken op de grond geplaatst worden voor 
bewerkingen, maar om een werktafel of hulpstuk 
geplaatst worden voor het verkrijgen van een 
goede houding. 
Nadere informatie over lichamelijke belasting is 
te vinden in o.a. "Verbetercheck Fysieke 
belasting" op www.5xbeter.nl.  

1-10-2013 31-3-2014   

B.H.22 Mogelijkheden om staand werken te vervangen of 
te minimaliseren door zittend werken zijn benut.  

Nog inventariseren en beoordelen voor 
medewerkers die langer dan 4 uur per 
dag staand werk 
verrichten. 

Laag 

Maak zittend werk mogelijk door aanpassing van 
de werkplek.  
Nadere informatie over lichamelijke belasting is 
te vinden in o.a. "Verbetercheck Fysieke 
belasting" op www.5xbeter.nl.  

1-10-2013 30-9-2014   

B.H.23 
Bij werk dat staand moet worden uitgevoerd zijn 
stoelen beschikbaar, om van tijd tot tijd even te 
kunnen gaan zitten. 

Nog inventariseren en beoordelen voor 
medewerkers die langer dan 4 uur per 
dag staand werk 
verrichten. 

Laag Stel bij werk dat staand moet worden uitgevoerd, 
voldoende stoelen beschikbaar. 1-10-2013 30-9-2014   

B.H.30 
Medewerkers die lichamelijk belastend werk doen 
worden voorgelicht over de gevaren van 
lichamelijk belastend werk.  

  Laag 

Geef voorlichting aan medewerkers die 
lichamelijk belastend werk doen. Besteed hierbij 
aandacht aan de gezondheidgevaren bij het 
hanteren van lasten en de preventieve 
maatregelen om fysieke belasting door tillen, 
duwen en een slechte houding te verminderen.  
Geef verder aandacht hoe te tillen en te 
bewegen, hoe hulpmiddelen te gebruiken en hoe 
het werk te plannen om gebruik te maken van 
hulpmiddelen. 

1-10-2013 30-9-2014   

B.H.31 

Bij de organisatie van het werk in de 
werkplaats/productie wordt rekening gehouden 
met de lichamelijk belasting van de 
werkzaamheden in relatie tot de belastbaarheid 

  Middel Houd bij de verdeling van het werk rekening met 
de belastbaarheid van de medewerkers. 1-10-2013 31-3-2014   
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van de medewerkers.  

B.H.32 De fysieke belasting van medewerkers is binnen 
deze RIE voldoende beoordeeld.  

Omdat er op dit moment geen 
preventief medisch onderzoek "fysieke 
belasting/het 
bewegingsapparaat" (spieren, 
gewrichten, rug e.d.) wordt 
aangeboden is deze vraag met nee 
beantwoord. Via een dergelijk PMO of 
via het behandelen van klachten door 
bijvoorbeeld de 
bedrijfsarts zou meer duidelijkheid 
hierin te verkrijgen zijn. 

Middel 

Laat zonodig een nader onderzoek uitvoeren naar 
de fysieke belasting van uw medewerkers. 
Overleg met uw arbodienst/bedrijfsarts voor 
bijvoorbeeld het aanbieden van een preventief 
medisch onderzoek (PMO). 

1-10-2013 31-3-2014   

B.I.4 
Aan beeldschermwerkers wordt een oogonderzoek 
in relatie tot het werken aan beeldschermen 
aangeboden.  

Er wordt geen preventief medisch 
onderzoek (PMO) "Visustest" 
aangeboden. 

Laag 
Bied medewerkers in kader van preventief 
medisch onderzoek (PMO) een oogonderzoek aan 
in relatie tot werken aan beeldschermen.  

1-10-2013 30-9-2014   

B.I.6 De stoelen van beeldschermwerkplekken voldoen 
aan de in de toelichting genoemde eisen.  Nog nalopen en beoordelen. Middel 

Inventariseer en beoordeel of de meestal vaste 
werkplekken voldoende voor de vaste 
medewerker zijn ingericht. 
Zorg dat de stoelen voldoende instelbaar zijn.  
Houd bij de keuze van stoelen rekening met alle 
medewerkers.  
Soms is het nodig voor kleine of grote 
medewerkers een voor hun lichaam geschikte 
stoel aan te schaffen. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.I.7 De tafels voor beeldschermwerk voldoen aan de 
eisen die in de toelichting genoemd worden.  

Nog nalopen en beoordelen of de 
meestal vaste werkplekken voldoende 
voor de vaste 
medewerker zijn ingericht. 

Middel 

Inventariseer en beoordeel of de meestal vaste 
werkplekken voldoende voor de vaste 
medewerker zijn ingericht. 
Zorg dat de tafels voor beeldschermwerk aan de 
eisen voldoen.  
Vervang zonodig op termijn de huidige 
werktafels.  
De leverancier moet middels een keuringsrapport 
kunnen aantonen dat de tafel aan de eisen 
voldoet. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.I.8 De beeldschermwerkplekken zijn volgens de 
richtlijnen ingericht.  

Nog nalopen en beoordelen of de 
meestal vaste werkplekken voldoende 
voor de vaste 
medewerker zijn ingericht. 

Middel 

Inventariseer en beoordeel of de meestal vaste 
werkplekken voldoende voor de vaste 
medewerker zijn ingericht. Een dergelijke 
exercitie is meteen aan te grijpen als voorlichting. 
Richt de werkplekken dusdanig in, dat in een 
goede lichaamshouding gewerkt kan worden. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.I.10 Bij de opstelling van deze machines is rekening 
gehouden met de emissie van fijnstof en ozon.  

Nog inventariseren en beoordelen 
betreffende laagvolume- apparaten (tot Laag Bij aankoop en/of vervanging van 

kantoorapparaten zoals (laser)printers verdient 1-10-2013 30-9-2014   
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5000 afdrukken per 
maand), middenvolume-apparaten 
(5000 tot 50.000 afdrukken per maand) 
en hoogvolumeapparaten 
(>50.000 afdrukken per maand). 

de aanschaf van energiezuinige, geluidarme (<< 
65 dB(A) (laagvolume), << 73 dB(A) (midden-
volume) en << 81 dB(A) (hoogvolume-apparaat)) 
en ozonarme (ozonemissie < 0,04 mg/m3) 
apparatuur de voorkeur. Onderhoud en 
vervanging van onderdelen zoals interne filters 
beperken de emissies en moeten daarom 
regelmatig plaatsvinden. Normen als de 
grenswaarden voor ozon en stof mogen niet 
overschreden worden. Maatregelen in volgorde 
van prioriteit zijn: 
1. het vervangen van de apparatuur; 
2. toepassing van bronafzuiging; 
3. verbetering van de ruimteventilatie; en/of 
4. door het verplaatsen van de 
kantoorapparatuur naar een aparte werkruimte. 

B.J.1 Binnen het bedrijf zijn arbeidsmiddelen aanwezig 
en in gebruik.  Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Inventariseer en beoordeel alle arbeidsmiddelen.  
Neem ze op in een overzicht dat ook dienst gaat 
doen als onderhoud-/inspectie-/keuringsplan. 
Leg logboeken aan. 
Voer een complete Machine-RIE uit m.b.v. de 
"Verbetercheck Machineveiligheid" op 
www.5xbeter.nl en/of externe deskundige. 
Maak hierbij eventueel gebruik van bijvoorbeeld 
NEN-EN-ISO 12100 Veiligheid van machines - 
Risicobeoordeling.  
Geef vervolgens verder invulling aan de vragen 
B.J.2 t/m B.J. 26 uit de module "Arbeidsmiddelen" 
en/of breid dit PvA verder uit met aanvullende 
maatregelen. 

1-10-2013 31-12-2013     

B.J.3 

De conformiteitsverklaring en de 
gebruikershandleiding van alle machines met CE-
markering zijn in de taal van de gebruiker 
aanwezig.  

Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

 
Bij de Machine-RIE meenemen. 
Vraag bij de leverancier een 
gebruikershandleiding en de 
conformiteitsverklaring in het Nederlands. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.4 De medewerkers gebruiken alle middelen met CE-
markering conform de gebruiksvoorschriften.  Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

 
Bij de Machine-RIE meenemen. 
Informeer de medewerkers over de wijze waarop 
de arbeidsmiddelen moeten worden gebruikt en 
houd daar toezicht op. Zorg dat de medewerkers 
de gebruikersvoorschriften altijd in kunnen zien. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.5 De originele afschermingen, beveiligingen en/of Nog inventariseren en beoordelen. Hoog  1-10-2013 31-12-2013   
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waarschuwingen op alle arbeidsmiddelen met CE-
markering zijn aanwezig en in goede staat.  

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1).  
Herstel waar nodig de middelen, dan wel breng 
de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen weer 
aan. 

B.J.7 
Er is een nadere inventarisatie van ieder 
arbeidsmiddel zonder CE-markering uitgevoerd aan 
de hand van de wettelijke voorschriften.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Beoordeel ieder arbeidsmiddel zonder CE 
markering van uw bedrijf.  
Begin met de meest risicovolle, de oudste en de 
meest gebruikte arbeidsmiddelen. Indien de 
inventarisatie per arbeidsmiddel is uitgevoerd, 
kunnen de resultaten worden teruggekoppeld 
door de vragen op hoofdlijnen te beantwoorden. 
Indien het aanpassen van het arbeidsmiddel 
economisch niet meer haalbaar/rendabel is, kan 
aan vervanging worden gedacht. Neem dit op in 
het investeringsplan. Houd bij vervanging 
rekening met de te verwachten 
arbeidsomstandigheden (geluid, trillingen, 
ergonomie e.d.).  

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.8 U wilt nu een inventarisatie van de 
arbeidsmiddelen op hoofdlijnen uitvoeren.  Nog inventariseren en beoordelen. Hoog  

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 1-10-2013 31-12-2013   

B.J.9 

Alle arbeidsmiddelen zonder CE-markering zijn 
uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om snijden, 
knellen of pletten door bewegende delen te 
voorkomen.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Breng waar nodig de noodzakelijke en/of 
voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen aan om 
snijden, knellen en pletten door bewegende 
delen te voorkomen. Houd bij de bepaling van de 
afschermingen rekening met 
veiligheidsafstanden, om te voorkomen dat de 
gevaarlijke zones binnen bereik komen.  

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.10 
Het bedieningssysteem van alle arbeidsmiddelen 
zonder CE- markering voldoet aan de in de 
toelichting genoemde eisen.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Pas waar nodig de bedieningssystemen aan, zodat 
zij voldoen aan de eisen te weten:  
- duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn;  
- voorzien zijn van functionele aanduidingen;  
- zich bevinden buiten de gevaarlijke zone 
(bewegende onderdelen). 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.11 
Machines die niet geheel vanaf de 
bedieningsplaats zijn te overzien kunnen veilig in 
werking gesteld of gestopt worden.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Breng in de productie op de arbeidsmiddelen 
(zonder CE-markering) die niet vanaf de 
bedieningsplaats kunnen worden overzien, voor 
zover nog niet aanwezig, geluids- of 
lichtwaarschuwingen aan m.b.t. het starten en 

1-10-2013 31-12-2013   

Risico Inventarisatie en Evaluatie, Plan van Aanpak 
Heemhorst International B.V. - Nieuwleusen   september – oktober 2013 

Blad 33 

10.2.e



 

RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

stoppen van de machine. 

B.J.12 Machines en gereedschappen kunnen alleen door 
een bewuste handeling in werking worden gesteld.  Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Pas, waar nodig, de bedieningssystemen zodanig 
aan dat zij alleen door een bewuste handeling 
kunnen worden bediend.  
Dit geldt ook na bediening van de noodstop of na 
energieuitval. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.13 
Alle machines, gereedschappen e.d. met een 
bedieningssysteem kunnen op een veilige wijze 
worden stopgezet.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 
Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Pas waar nodig de arbeidsmiddelen aan zodat zij 
op veilige wijze kunnen worden stopgezet.  

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.14 
Alle machines en gereedschappen met een 
bedieningssysteem zijn voorzien van een goede, 
werkende noodstopvoorziening.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 
Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Breng op alle arbeidsmiddelen die dit nog niet 
hebben een noodstopvoorziening aan. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.15 
De machines, gereedschappen en andere middelen 
zijn zodanig geplaatst of ingericht dat de in de 
toelichting genoemde gevaren zijn voorkomen.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Neem maatregelen om de plaatsing en opstelling 
van de arbeidsmiddelen aan te passen, zodat 
verschuiving, omvallen, kantelen wordt 
voorkomen en er geen directe of indirecte 
aanraking met elektriciteit mogelijk is. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.16 

Er zijn voorzieningen aangebracht om te 
voorkomen dat medewerkers worden getroffen 
door delen die uit machines of gereedschappen 
wegspringen, wegschieten, wegkaatsen, 
wegslingeren of in aanraking komen met stoffen 
dampen en gassen.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Breng op de arbeidsmiddelen, waar nodig, 
veiligheidsvoorzieningen aan om de medewerkers 
te beschermen tegen rondvliegende delen. Denk 
ook aan spatschermen. Zorg zonodig voor een 
goede afzuiging. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.17 Het arbeidsmiddel kan weer opnieuw worden 
aangesloten zonder gevaar.  

Nog inventariseren en beoordelen op 
aanwezigheid van o.a. 
nulspanningsbeveiliging. 

Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Neem maatregelen om het opnieuw aansluiten 
van arbeidsmiddelen veilig te kunnen laten 
verlopen. Gebruik b.v. de nieuwe pneumatische 
veiligheidssluitingen.  
Voorzie elektrisch gereedschap, voor zover nodig, 
van een beveiliging tegen automatisch starten. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.18 
Alle arbeidsmiddelen worden bij onderhoud, 
reparatie en reiniging uitgeschakeld en drukloos of 
spanningsloos gemaakt.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Zie er op toe dat alle arbeidsmiddelen bij 
onderhoud, reparatie en reiniging altijd worden 
uitgeschakeld en druk- of spanningsloos worden 
gemaakt. (Uitgezonderd metingen natuurlijk). 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.19 

Er bestaat een procedure voor het uit bedrijf 
nemen van machines en gereedschappen die erin 
voorziet de risico's bij reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden te beperken.  

Nog inventariseren en beoordelen. Hoog 

Machine-RIE uitvoeren (zie vraag B.J.1). 
Leg afspraken vast om het onderhoud en de 
reparatie van arbeidsmiddelen veilig te kunnen 
laten verlopen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.20 De medewerkers zijn voorgelicht over het doel, de Nog inventariseren en beoordelen. Hoog Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag B.J.1). 1-10-2013 31-12-2013   
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werking en de beveiligingen van arbeidsmiddelen.  Stel een regeling in op basis waarvan de (nieuwe) 
medewerkers voorlichting ontvangen over de 
door hen te gebruiken arbeidsmiddelen. Denk 
hierbij ook aan het overplaatsen van 
medewerkers. 

B.J.21 Alle middelen worden tijdens de gehele 
gebruiksduur toereikend onderhouden.  Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag B.J.1). 
Maak afspraken over een periodieke controle en 
onderhoud van de arbeidsmiddelen. Gebruik b.v. 
een stamkaart bij de machine, waarop 
medewerkers onderhouds- en reparatie punten 
kunnen aangeven.  

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.22 
Elektrisch handgereedschappen en alle 
verplaatsbare elektrische apparatuur worden 
periodiek gekeurd.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Inspectie van de elektrische installatie 
heeft wel 
plaatsgevonden. De eigen medewerker 
Paul Fernhout is NEN3140 keurmeester 
en heeft een 
meetapparaat tot zijn beschikking. Er is 
echter geen overzicht van in gebruik 
zijnde middelen en 
hoe deze worden onderhouden, 
geïnspecteerd en gekeurd. Intern zijn 
enkele middelen 
aangetroffen die niet aantoonbaar 
NEN3140 gekeurd zijn (o.a. haakse 
slijper op laswerkplek en 
elektraverdeelstation in container). 

Hoog 

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag B.J.1). 
Elektrisch handgereedschap en elektrische 
apparatuur periodiek (laten) keuren door een 
deskundige conform NEN 3140 of beter.  
Voorzie gekeurde middelen van een 
keuringssticker met daarop aangegeven het 
volgende keuringstijdstip. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.23 
De gegevens van onderhoud en reparatie van de 
arbeidsmiddelen worden bijgehouden in een 
onderhoudsboek.  

Nog inventariseren en beoordelen. Middel 
Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag B.J.1). 
Leg van elke controle en reparatie de gegevens in 
een onderhoudsboek vast. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.24 

Het gebruik en/of onderhoud/reparatie van 
arbeidsmiddelen met specifieke gevaren wordt 
voorbehouden aan personen die voldoende 
deskundig zijn.  

Nog inventariseren en beoordelen. Middel 
Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag B.J.1). 
Leg (schriftelijk) vast wie de arbeidsmiddelen mag 
bedienen en wie voor het onderhoud zal zorgen.  

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.25 
Alle beveiligingen en noodstopvoorzieningen 
worden regelmatig op goed functioneren 
gecontroleerd.  

Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag B.J.1). 
Maak afspraken zodat alle beveiligingen en 
noodstopvoorzieningen regelmatig gecontroleerd 
worden. Leg e.e.a. vast op de stamkaart bij het 
arbeidsmiddel of op een checklist. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.26 
Er zijn duidelijke instructies aanwezig met daarin 
de wijze van controle en de manier van 
administratieve vastlegging van deze controle.  

Nog inventariseren en beoordelen. Middel 
Bij Machine-RIE meenemen (zie vraag B.J.1). 
Leg de wijze van controleren van de beveiligingen 
en noodstopvoorzieningen vast op de stamkaart 

1-10-2013 31-3-2014   
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bij de machine of checklist. Vermeld de 
belangrijkste machinegegevens en de gegevens 
van de fabrikant ook op de stamkaart. Sla de 
(uitgebreide) onderhouds- en reparatie gegevens 
op in het onderhoudsboek en/of het 
machinedossier. 

B.J.27 Het handgereedschap is in goede staat en wordt 
gebruikt waarvoor het bedoeld is.  

Handgereedschap wordt wel goed 
gebruikt, maar werkplekken zijn niet op 
orde t.g.v. veel niet 
gebruikte arbeidsmiddelen en 
materialen. 

Middel 

Stel eerst orde op zaken in de diverse 
werkplekken. Verwijder voor het werk niet 
noodzakelijke middelen en materiaal.  
Controleer van tijd tot tijd het handgereedschap. 
Laat versleten gereedschap inleveren en 
vervangen door nieuw. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.29 Alle hijs- en/of hefwerktuigen voldoen aan de in de 
toelichting genoemde voorschriften.  

Heftruck, kranen en takels zijn gekeurd. 
De zelf gemaakte 
zwaaiarmen/draagbalken t.b.v. takels 
bij o.a. de lasplekken zijn niet gekeurd. 
Ook ontbreekt de maximale 
belastbaarheid op deze 
zwenkarm. 
Er is een overzicht "Te keuren 
hijsmiddelen door Bijlsma" en in de 
werkplaats zijn de kettingen 
geïdentificeerd. 
Het is onduidelijk of alle kettingen, 
sluitings/oogbouten, hijsbanden en 
stroppen meegenomen 
zijn, omdat er in de werkplaats nog 
diverse hijsmiddelen verspreid zijn over 
de werkvloer. Wel 
is een begin gemaakt met orde en 
netheid door het inrichten van de 
"gele" hijmiddelen kar. 

Hoog 

Neem maatregelen om de hijs- en hefwerktuigen 
en bijbehorende hijs- en/of hefgereedschappen 
jaarlijks te (laten) onderhouden/inspecteren/ 
keuren door een erkend bedrijf.  
Zorg voor een duidelijke aanduiding van de 
maximale last onder de ongunstigste 
omstandigheid. Zorg ervoor dat de werktuigen 
niet zwaarder belast worden dan toegelaten. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.30 Medewerkers zijn voldoende geïnstrueerd om de 
hijs en/of hefwerktuigen te bedienen.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Voor zover bekend hebben 
medewerkers geen specifieke 
cursus gevolgd voor heftruck en/of het 
veilig werken met hijs-/hefmiddelen. 

Middel 
Instrueer uw medewerkers, zodat zij deskundig 
zijn. Laat ze zonodig een opleiding volgen 
(bijvoorbeeld heftruckchauffeur, Veilig hijsen). 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.31 Alle (mobiele) transportmiddelen voldoen aan de 
in de toelichting genoemde voorschriften.  Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Inventariseer en beoordeel de transportmiddelen 
en pas ze aan zodat zij voldoen aan de 
voorschriften zoals:  
- transportmiddelen mogen niet worden 
overbelast door personen en goederen;  

1-10-2013 31-3-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

- met transportmiddelen mogen geen mensen 
worden vervoerd, tenzij ze daarvoor specifiek zijn 
uitgerust. Het meerijden op de heftruck is dus 
verboden;  
- gemotoriseerde transportmiddelen mogen niet 
onverhoeds in beweging komen als de bestuurder 
het transportmiddel heeft verlaten.  

B.J.32 
Medewerkers die een mobiel arbeidsmiddel 
bedienen, beschikken over voldoende 
deskundigheid om dit te doen.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Voor zover bekend hebben 
medewerkers geen specifieke 
cursus gevolgd voor heftruck en/of het 
veilig werken met hijs-/hefmiddelen. 

Middel 

Zorg ervoor dat alleen medewerkers met speciale 
opleiding of instructie op een mobiel 
arbeidsmiddel mogen rijden en dat dit bij alle 
medewerkers bekend is. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.34 
Bij werkzaamheden op hoogte worden 
maatregelen genomen om te voorkomen dat 
medewerkers kunnen vallen.  

Nog inventariseren en beoordelen.  Hoog 

Nagaan in hoeverre risicovolle werkzaamheden 
(waaronder 
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via Taak-
Risico-Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld. 
Tref bij werkzaamheden op hoogte maatregelen 
om te voorkomen dat medewerkers kunnen 
vallen. Mogelijke maatregelen zijn:  
- het plaatsen van een veilige stelling, steiger, 
bordes of werkvloer;  
- het plaatsen van hekwerken of leuningen;  
- het plaatsen van vangnetten;  
- het toepassen van valbeschermingsmiddelen. 

1-10-2013 31-12-2013   

B.J.36 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt 
nagegaan of het mogelijk is om een veiliger 
arbeidsmiddel dan een ladder in te zetten.  

Nog inventariseren en beoordelen.  Middel 

Nagaan in hoeverre risicovolle werkzaamheden 
(waaronder 
werken op een ladder) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via Taak-
Risico- 
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld. 
Ga voorafgaand aan de werkzaamheden na of het 
mogelijk is om een veiliger arbeidsmiddel dan een 
ladder in te zetten. Informeer de medewerkers 
over de bedrijfsinterne regels hierover. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.37 
Bij de toepassing van ladders als werkplek wordt 
rekening gehouden met de stahoogte, zoals in de 
toelichting is aangegeven.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverrre risicovolle 
werkzaamheden 
(waaronder werken op hoogte/ladder) 
op eigen locatie en projectlocaties van 

Hoog 

Houd bij de keuze en toepassing van ladders als 
werkplek rekening met de stahoogte. Voor de 
stahoogte gelden de volgende bepalingen:  
- tussen 2,5 - 5 m: ladder inzetbaar mits ook aan 
de overige criteria is voldaan; 

1-10-2013 31-12-2013   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

opdrachtgevers via 
Taak-Risico-Analyse (TRA), VGM-plan, 
etc. worden beoordeeld. 

- tussen 5 - 7,5 m: ladder inzetbaar met 
aanvullende maatregelen om valrisico te 
voorkomen;  
- boven 7,5 m: gebruik van de ladder niet 
toegestaan. 

B.J.38 
Bij de toepassing van ladders als werkplek rekening 
gehouden met de statijd, zoals in de toelichting is 
aangegeven.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverrre risicovolle 
werkzaamheden 
(waaronder werken op hoogte/ladder) 
op eigen locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via 
Taak-Risico-Analyse (TRA), VGM-plan, 
etc. worden beoordeeld. 

Middel 

Houd bij de keuze en toepassing van ladders als 
werkplek rekening met de statijd. Voor de statijd 
gelden de volgende bepalingen:  
- minder dan 2 uur effectieve statijd: ladder 
inzetbaar, mits ook aan de overige criteria is 
voldaan;  
- 2 - 4 uur: ladder inzetbaar met aanvullende 
maatregelen om valrisico te voorkomen;  
- meer dan 4 uur: gebruik van de ladder niet 
toegestaan. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.39 
Bij de toepassing van ladders als werkplek wordt 
rekening gehouden met de krachtuitoefening, zoals 
in de toelichting is aangegeven.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder 
werken op hoogte/ladder) op eigen 
locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via Taak-Risico- 
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de 
"spelregels" bij laddergebruik. 

Middel 

Houd bij de keuze en toepassing van ladders als 
werkplek rekening met de krachtuitoefening. 
Voor de krachtuitoefening gelden de volgende 
bepalingen: 
- meer dan 10 kg: gebruik ladder niet toegestaan.  
- het te transporteren materiaal of gereedschap is 
maximaal 1 m2. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.40 
De ladders worden door de medewerkers 
verplaatst als de reikwijdte meer dan 1 armlengte 
is.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder 
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via 
Taak-Risico- 
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de 
"spelregels" bij laddergebruik. 

Middel 
Ladders dienen verplaatst te worden wanneer de 
reikwijdte meer dan één armlengte is. Houd hier 
bij de uitvoering van het werk rekening mee. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.41 

Er zijn regels en afspraken dat ladders (als 
werkplek) niet gebruikt worden bij sterke wind, 
d.w.z. als de windkracht meer dan 6 Beaufort (Bft) 
bedraagt.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder 
werken op hoogte/ladder) op eigen 
locatie en projectlocaties van 
opdrachtgevers via Taak-Risico- 
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 

Laag Ladders niet gebruiken wanneer de windkracht 
meer dan 6 Beaufort (Bft) is.  1-10-2013 30-9-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de 
"spelregels" bij laddergebruik. 

B.J.42 
De medewerkers zijn op de hoogte dat zij alleen 
ladders en trappen mogen gebruiken die aan de 
criteria (zie toelichting) voldoen.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder 
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via 
Taak-Risico- 
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de 
"spelregels" bij laddergebruik. 

Middel 

Leg de "spelregels" voor laddergebruik vast en 
informeer de medewerkers over de eisen 
waaraan ladders en trappen moeten voldoen.  
Deze criteria zijn o.a.: voldoende stijf en sterk, 
stabiel opgesteld, aan boven- en onderkant 
voorzien van een antislipinrichting, zo nodig 
vastgezet en van voldoende lengte (1 meter 
boven de te bereiken hoogte). 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.43 
De medewerkers zijn geïnstrueerd over de 
omstandigheden waaronder zij wel of niet een 
ladder mogen gebruiken.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Nagaan in hoeverre risicovolle 
werkzaamheden (waaronder 
werken op hoogte) op eigen locatie en 
projectlocaties van opdrachtgevers via 
Taak-Risico- 
Analyse (TRA), VGM-plan, etc. worden 
beoordeeld en medewerkers op de 
hoogte zijn van de 
"spelregels" bij laddergebruik. 

Middel 

Stel een voorschrift ("spelregels") op voor het 
werken met ladders en instrueer de medewerkers 
over deze voorschriften. Houd toezicht op een 
correcte uitvoering. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.44 De ladders en trappen worden regelmatig 
gecontroleerd.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
aangetroffen ladders en trapjes in de 
werkplaats waren niet 
aantoonbaar geïnspecteerd. 

Middel 

Alle klimmaterieel (ladders, trappen) 
inventariseren en identificeren.  
In gebruikzijnd klimmaterieel periodiek (laten) 
controleren, inspecteren en/of keuren (minimaal 
1x/jaar). 
Resultaten vastleggen en bewaren. Zo mogelijk 
status van inspectie/keuring middels een sticker 
op de ladders en trappen aangeven. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.J.46 De medewerkers zijn geïnformeerd over de in de 
toelichting aangegeven onderwerpen.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Heeft met name betrekking op 
gascilinders t.b.v. het lassen/snijden 
zoals acethyleen, zuurstof. 

Middel 

Stel een regeling in op basis waarvan de nieuwe 
en overgeplaatste medewerkers de benodigde 
veiligheidsinformatie krijgen zoals:  
- de wijze waarop bediening dient plaats te 
vinden;  
- de voorgeschreven periodieke 
inspectie/keuring; 
- de wijze waarop aangegeven wordt dat een 
toestel onder druk voor gebruik is vrijgegeven. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.K.2 Bij alle voorkomende werkzaamheden en 
omstandigheden is vastgesteld of en zo ja welke 

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Hierdoor niet aantoonbaar voor welke Middel Stel een PBM-register op met daarin aangegeven 

voor welke (risicovolle) werkzaamheden 1-10-2013 31-3-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk 
zijn.  

werkzaamheden 
PBM's moeten worden toegepast. 

persoonlijke beschermingsmiddelen moeten 
worden gebruikt.  
Geef ook aan welke types moeten worden 
aangeschaft en gebruikt.  

B.K.3 De huidige persoonlijke beschermingsmiddelen 
voldoen aan de in de toelichting genoemde eisen.  

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Hierdoor niet aantoonbaar voor 
risicovolle werkzaamheden 
de juiste PBM's worden toegepast. 

Middel 

Zorg dat de verstrekte PBM's voldoen aan de te 
stellen eisen, te weten: 
- CE-gemarkeerd;  
- geschikt voor de te vermijden gevaren;  
- leveren geen extra veiligheidsrisico op;  
- zijn goed passend;  
- zijn op elkaar afgestemd, indien gelijktijdig 
meerdere PBM's gedragen moeten worden. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.K.4 

In een werkvoorschrift is vastgelegd bij welke 
werkzaamheden, onder welke omstandigheden en 
op welke locaties persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.  

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Hierdoor niet aantoonbaar bij welke 
werkzaamheden en 
onder welke omstandigheden de PBM's 
moeten worden toegepast. 

Laag 

Stel een PBM-register op met daarin aangegeven 
voor welke (risicovolle) werkzaamheden, onder 
welke omstandigheden en op welke locaties 
persoonlijke beschermingsmiddelen   moeten 
worden gebruikt.  
Leg op basis van deze RIE dit ook vast in een 
werkvoorschrift 
("huishoudelijk/bedrijfsreglement")  en stel alle 
medewerkers daarvan op de hoogte. 

1-10-2013 30-9-2014   

B.K.5 Noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gratis verstrekt.  

De aanwezige PBM's worden gratis 
verstrekt. Maar omdat er geen PBM-
register aanwezig is, is 
niet bekend welke PBM's verstrekt 
worden en bij welke werkzaamheden 
ze moeten worden 
toegepast. 

Middel 

Verstrek de noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen gratis en in voldoende 
aantal.  
Dit geldt ook voor tijdelijke krachten.  
Laat de medewerkers tekenen voor ontvangst. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.K.6 

De medewerkers zijn voorgelicht over het doel, 
werking, wijze van gebruik, onderhoud en 
vervanging van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  

Er is geen PBM-register aanwezig. Het is 
niet aantoonbaar of medewerkers zijn 
voorgelicht over 
het juist toepassen, onderhouden en 
tijdig vervangen van PBM's. 

Middel 

Stel een PBM-register op en licht de medewerkers 
voor over het doel, de werking, de wijze van 
gebruik, het onderhoud en de vervanging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Benadruk 
daarbij dat het gebruik van een PBM na 
vaststelling van de noodzaak, het vastleggen in 
een werkvoorschrift en na voorlichting geen 
vrijblijvendheid meer is, maar een draagplicht 
meebrengt. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.K.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
onderhouden en tijdig vervangen.  

Er is geen PBM-register. Het is nu niet 
duidelijk of PBM's op de juiste manier 
worden 
onderhouden en tijdig vervangen. 

Middel 

Stel een PBM-register op en leg hierin (of in ander 
werkvoorschrift/"bedrijfsreglement") ook vast 
hoe het onderhoud, de reiniging en de vervanging 
geregeld is. Licht ook hierover alle medewerkers 
in.  

1-10-2013 31-3-2014   
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Risico / 
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Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

B.L.1 Klachten over hoog werktempo, werkaanbod of 
werken onder tijdsdruk zijn afwezig.  

 

Middel 

Inventariseer en beoordeel in hoeverre 
medewerkers last hebben van het werken onder 
tijdsdruk. 
Bespreek met de medewerkers welke oplossingen 
denkbaar zijn voor eventuele 
knelpunten/klachten.  
Instrueer leidinggevenden en medewerkers,die 
met planning belast zijn op welke wijze zij met 
het maken van de planning en het nakomen van 
de planningsafspraken kunnen bijdragen aan het 
beperken van tijdsdruk bij medewerkers.  
Organiseer het werkoverleg op het bedrijf en zie 
er op toe dat het overleg ook daadwerkelijk 
plaats vindt. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.L.2 De taken van de functies zijn evenwichtig verdeeld.  Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Zorg er voor dat klachten van medewerkers over 
de inhoud van hun werkpakket serieus worden 
genomen.  
Spreek af dat er een jaarlijks 
functioneringsgesprek wordt gevoerd tussen 
leiding en medewerkers. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.L.3 Medewerkers hebben voldoende mogelijkheid om 
contact met collega's te hebben.  

Nog inventariseren en beoordelen. 
Gelet op de geschiedenis van de 
organisatie zijn er mogelijk 
nog verbeterpunten. 

Laag 

Inventariseer en beoordeel de onderlinge 
samenwerking en de werkvloersfeer. 
Zorg er voor dat mensen, zeker als zij alleen 
werken, anderen kunnen bereiken als dat nodig 
is.  
Zorg voor regelmatig onderling overleg tussen 
collega’s over het werk. 
Geef leidinggevenden voldoende tijd voor overleg 
met de medewerkers.  
Laat leidinggevenden hun stijl van leidinggeven 
en hun sociale vaardigheden verbeteren, bijv. via  
(externe) training of coaching. 

1-10-2013 30-9-2014   

B.L.4 De middelen die nodig zijn voor het werk zijn op 
tijd beschikbaar en goed werkend.  Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Evalueer (voor zover nog niet gedaan) regelmatig 
projecten/werkzaamheden op punten als: 
planning, instructie, materiaalvoorziening, aard 
van verstoringen, overleg. 
Los punten die regelmatig leiden tot verstoringen 
in het werk op, o.a.: 
- onderhoud/keuring arbeidsmiddelen 
- afspraken met andere bedrijven, die betrokken 
zijn bij projecten en werkzaamheden, over 
toelevering en planning.  

1-10-2013 31-3-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

B.L.5 
Aan alle medewerkers wordt informatie verstrekt 
over het doel en de eisen (wat en hoe) die aan de 
functie te verrichten werk gesteld worden.  

Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Zorg (voor zover nog niet gedaan) voor duidelijke 
instructie en informatie over het werk en de 
taken die verricht moeten worden, o.a. door het 
bespreken van taak-risico-analyse (TRA) of VGM-
plan.  
Besteed extra aandacht aan het inwerken, 
instrueren en voorlichten van tijdelijke 
medewerkers. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.L.6 Systematisch overwerk wordt vermeden.  Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Zorg er voor dat mensen die langere tijd achter 
elkaar hebben overgewerkt dit kunnen afwisselen 
met rustiger periodes. 
Zoek in overleg met medewerkers (en PVT, indien 
van toepassing) naar mogelijkheden en manieren 
om de werktijden voor alle medewerkers in 
balans te houden.   
Maak ook duidelijke afspraken (op te nemen in 
"bedrijfsreglement") over mogelijkheden vrij-af of 
verlof te nemen bij privé-aangelegenheden. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.L.7 

Er is binnen de organisatie een 
vertrouwenspersoon of een meldpunt/plek om de 
volgende zaken te melden:  
- agressie en/of geweld;  
- pesten;  
- (seksuele) intimidatie;  
- discriminatie.  

Hiervan is nog niets vastgelegd. 
Productiemedewerkers en monteurs 
melden zich wel indien 
nodig bij Hoofd Productie. 

Middel 

Als werkgever dient u een beleid te voeren rond 
psychosociale arbeidsbelasting.  
Neem dit beleid op in bijvoorbeeld een 
"bedrijfsreglement". 
Stel een interne of externe vertrouwenspersoon 
of een meldpunt in om de volgende zaken te 
melden: 
- agressie en/of geweld; 
- pesten; 
- (seksuele) intimidatie.  
Spreek de betrokken medewerkers hierop aan. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.M.3 De toegestane werk- en rusttijden zoals vastgelegd 
in de CAO worden aangehouden.  

Nog nalopen of voldaan wordt aan de 
CAO Metaalbewerking regels. Middel 

Zorg ervoor dat uw medewerkers niet langer 
werken of korter rusten dan toegestaan volgens 
de CAO. 

1-10-2013 31-3-2014   

B.M.4 De consignatiedienstroosters voldoen aan de 
arbeidstijdenwet.  

Nog nagaan of consignatie van 
toepassing is. Middel 

Inventariseer of consignatiedienst voorkomt. Zo 
ja: 
Zorg dat voldoende medewerkers ingezet kunnen 
worden voor een consignatiedienst.  
Raadpleeg CAO Metaalbewerkingsbedrijven. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.1 De werkgever voert een actief arbo- en 
verzuimbeleid.  

Het arbo- en verzuimbeleid is niet 
vastgelegd. Een bedrijfsreglement of 
een apart 
arbohandboek zijn niet aanwezig. 

Hoog 

Stel een arbo- en verzuimbeleid op, neem dit op 
in bijvoorbeeld een bedrijfsreglement.  
Voer dit beleid actief (=aantoonbaar) uit, waarbij 
de verbeterpunten naar aanleiding van deze RIE 
worden opgepakt en de voortgang periodiek 

1-10-2013 31-12-2013   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
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Risico / 
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Advies oplossing 
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wordt geëvalueerd.  
In de CAO Metaalbewerkingsbedrijf worden voor 
diverse elementen aanwijzingen gegeven. 

C.A.2 
Het bedrijf heeft schriftelijke procedures, 
voorschriften en/of regels op het gebied van de 
zorg voor arbeidsomstandigheden.  

Nog inventariseren en beoordelen. Middel 

Inventariseer en beoordeel de aanwezigheid van 
procedures, instructies, etc. op het gebied van 
arbo-aspecten. 
Actualiseer deze, vul ze aan of stel nieuwe 
voorschriften op (eventueel opnemen in een 
"Bedrijfsreglement"). 
Licht alle medewerkers hierover in.  
Denk hierbij aan voorschriften voor veilige 
omgang met gevaarlijke stoffen, te treffen 
voorzorgsmaatregelen bij schadelijk geluid, veilige 
omgang met arbeidsmiddelen, veilig werken op 
hoogte en dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.3 
In het bedrijf wordt een verzuimbeleid gevoerd, 
gericht op het voorkomen of beperken van het 
ziekteverzuim.  

Zie vraag C.A.1 uit deze module. Middel 

Voer een actief verzuimbeleid, bij voorkeur in 
samenspraak met uw bedrijfsarts of arbodienst. 
In de CAO Metaalbewerkingsbedrijf, die op een 
groot deel van de leden van toepassing is, worden 
enkele uitgangspunten genoemd. Let ook op de 
aanwijzingen die worden gegeven in de wet 
Poortwachter. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.4 

De regels voor verzuim, controle, begeleiding en 
sancties zijn aan alle medewerkers bekend 
gemaakt. Een verzuimreglement is opgesteld en 
verspreid onder de medewerkers.  

Zie vraag C.A.1 uit deze module. Middel 

In de CAO Metaalbewerkingsbedrijf, die op een 
groot deel van de leden van toepassing is, zijn 
concrete gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid 
schriftelijk vastgelegd. Maak deze (voor zover nog 
niet gedaan) aan alle medewerkers bekend.  

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.5 Het verzuim wordt geregistreerd en geanalyseerd 
door de werkgever.  

Overzicht periode 20-09-2012 t/m 18-
09-2013 geeft een totaal 
verzuimpercentage van 8,11% 
op een personeelsgemiddelde van 
15,91. 
Er is op het overzicht geen onderscheid 
tussen het korte en lange verzuim. 
Het is niet bekend of dit verzuim 
geanalyseerd wordt door de werkgever. 

Middel 

Registreer het verzuim, waaronder (voor zover 
bekend) gegevens van de medewerker, datum 
eerste ziektedag, de oorzaak, aard en 
vermoedelijke duur van het verzuim, de 
beperkingen ten aanzien van het werk en de 
mogelijkheden voor passend werk. Bespreek de 
verzuimgegevens ter vaststelling van te nemen 
acties als die te maken hebben met de 
arbeidsomstandigheden. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.6 

De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van alle medewerkers ten aanzien 
van arbeidsomstandigheden zijn schriftelijk 
vastgelegd én de medewerkers zijn hierover 
geïnformeerd.  

Zie vraag C.A.1 uit deze module. Middel 

Leg de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van alle medewerkers ten aanzien 
van arbo schriftelijk vast en informeer de 
medewerkers hierover.  
Neem hierin ook de toezichthoudende taak en 

1-10-2013 31-3-2014   
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verantwoordelijkheid van leidinggevenden mee.  
Informeer medewerkers tevens over het recht om 
werk te onderbreken indien onmiddellijk gevaar 
dreigt en de plicht om gevaarlijke situaties te 
melden.  
Er gelden tenminste de volgende wettelijke taken 
voor werknemers:  
- machines, gereedschappen, transportmiddelen 
e.d. op een juiste (= veilige) manier gebruiken;  
- de aangebrachte beveiligingen op bijvoorbeeld 
machines niet verwijderen; 
- gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken; 
- de ter beschikking gestelde PBM's gebruiken;  
- meewerken aan de voor hen georganiseerde 
voorlichting en onderricht;  
- gevaren voor de veiligheid of de gezondheid 
direct melden bij de leidinggevende.  

C.A.7 

In het bedrijf wordt op iedere afdeling regelmatig 
werkoverleg gevoerd, waarbij systematisch 
aandacht wordt besteed aan 
arbeidsomstandigheden.  

  Middel 

Voer (voor zover nog niet gedaan) op iedere 
afdeling regelmatig werkoverleg met de 
medewerkers, met arbo als aandachtspunt.  
Laat de onderwerpen die van toepassing zijn, 
periodiek aan de orde komen (bijvoorbeeld per 
onderwerp: gevaarlijke stoffen, lichamelijke 
belasting, lawaai, machineveiligheid). Het 
verdient aanbeveling de besproken onderwerpen 
(kort) vast te leggen. Daarmee wordt voorkomen 
dat vergeten wordt wat besproken en 
afgesproken is. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.8 

Met de ondernemingsraad, de 
personeelsvertegenwoordiging of, bij het 
ontbreken daarvan, met de belanghebbende 
medewerkers wordt overleg gevoerd over de 
uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid.  

Er is nog geen arbobeleid vastgesteld. 
Deze RI&E en PvA komt in september-
oktober 2013 tot 
stand. 
Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of 
werknemersdelegatie (WD) is nog niet 
officieel vastgesteld. 

Middel 

Voer vooraf overleg met de PVT/WD of, bij het 
ontbreken daarvan, met de belanghebbende 
medewerkers over de risico-inventarisatie, de 
deskundige ondersteuning en de 
bedrijfshulpverlening.  
Stel tevens een afschrift van de risico-
inventarisatie en -evaluatie ter beschikking. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.9 
Er is een OR, personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
of werknemersdelegatie (WD) aanwezig in het 
bedrijf.  

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of 
werknemersdelegatie (WD) is nog niet 
officieel vastgesteld. 

Middel 

Stel een PVT/WD vast of maak aantoonbaar dat 
er periodiek overleg aangaande arbo plaatsvindt 
met alle medewerkers. Belangrijke aspecten die 
aan de orde moeten komen zijn: 
- arbo- en verzuimbeleid 
- RI&E en PvA. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.13 Er is een preventiemedewerker benoemd.  Preventiemedewerker is niet officieel Hoog Leg de taken, verantwoordelijkheden en 1-10-2013 31-12-2013   
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vastgesteld. De directeur heeft wel 
aangegeven dat 
Marco Kootstra (technisch/project 
manager) het een en ander gaat 
coördineren. Daarnaast draagt Henk 
Schoonhoven (hoofd werkplaats en 
afdeling montage) een steentje bij. 

bevoegdheden van de preventiemedewerker 
vast. Het behoeven niet alleen de genoemde 
wettelijke taken te betreffen. Ook afgeleide taken 
uit het arbobeleid kunnen bij de 
preventiemedewerker worden neergelegd.  
De benoeming van de preventiemedewerker 
moet schriftelijk vastgelegd zijn. 
Neem dit op in een "Bedrijfsreglement". 

C.A.14 De preventiemedewerker werkt mee aan het 
opstellen van de RIE.  

Er is nog geen actuele RIE. Samen met 
een externe veiligheidskundige van 
Saasen Groep is nu in 
september 2013 een start gemaakt met 
de RIE. 

Hoog Betrek de preventiemedewerker bij de uitvoering 
van de RIE. 18-9-2013 31-12-2013   

C.A.15 De preventiemedewerker helpt mee met het 
uitvoeren van het plan van aanpak.  

Er is nog geen actuele RIE. Samen met 
een externe veiligheidskundige van 
Saasen Groep is nu in 
september 2013 een start gemaakt met 
de RIE. 

Middel Betrek de preventiemedewerker bij de uitvoering 
van het plan van aanpak n.a.v. de RIE.  1-10-2013 31-3-2014   

C.A.16 
De preventiemedewerker ondersteunt werkgever, 
OR, personeelsvertegenwoordiging of werknemers 
over de te nemen preventiemaatregelen.  

Na het officieel aanstellen van de 
preventiemedewerker(s) door de 
directeur kan deze vraag 
met ja beantwoord worden. 

Middel Betrek de preventiemedewerker bij het interne 
overleg. 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.17 
De preventiemedewerker kent de arborisicos in het 
bedrijf en weet hoe hij/zij de risicos kan 
voorkomen.  

Na het officieel aanstellen van de 
preventiemedewerker(s) door de 
directeur kan deze vraag 
met ja beantwoord worden. 

Middel 

Zorg dat de preventiemedewerker voldoende 
toegerust is in opleiding, middelen en 
bevoegdheden om zijn taken goed te kunnen 
uitvoeren.  

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.28 Er zijn met de arbodienst afspraken gemaakt over 
de begeleiding bij verzuim en reïntegratie.  

Met Arboned, maar inhoud contract 
nog niet bekend bij invuller RIE. Hoog 

Loop de afspraken met de arbodienst nog een 
keer na.  
Hierin moeten afspraken over de begeleiding bij 
verzuim en reïntegratie vastgelegd zijn. 

1-10-2013 31-12-2013   

C.A.29 Voor de toetsing van de risico-inventarisatie en - 
evaluatie wordt de arbodienst ingeschakeld.  

Er zijn 18 medewerkers werkzaam bij 
Heemhorst. Bedrijven met 25 
medewerkers of minder die 
gebruik maken van de RIE-
Metaalbewerking, hoeven de RIE niet te 
laten toetsen. 

Hoog 

Deze RIE en PvA komen tot stand i.s.m. een 
veiligheidskundige van Saasen Groep. 
Bedrijven met 25 medewerkers of minder die 
gebruik maken van de RIE-Metaalbewerking, 
hoeven de RIE niet meer te laten toetsen door 
een gecertificeerde kerndeskundige. 

18-9-2013 31-12-2013   

C.A.30 
Er zijn met de arbodienst afspraken gemaakt over 
het preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen 
PAGO).  

Voor zover bekend is er geen PMO 
afgesproken. Middel 

Maak met de arbodienst/bedrijfsarts afspraken 
over het preventief medisch onderzoek (PMO).  
Via deze RIE zijn o.a. oog-, oor-, bloed- en 
longonderzoeken i.v.m. het werken aan 
beeldschermen en blootstelling aan schadelijk 
geluid, lasrook en oplosmiddelen aan te bevelen. 

1-10-2013 31-3-2014   
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C.A.31 
Het is voor de medewerker mogelijk om een 
afspraak te maken met deskundigen van de 
arbodienst.  

Voor zover bekend is deze mogelijkheid 
niet bij medewerkers bekend gemaakt. Middel 

Leg de mogelijkheid voor werknemers om een 
afspraak te maken met deskundigen van de 
arbodienst vast in een "Bedrijfsreglement" of 
contract. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.34 Er zijn duidelijke regels en afspraken over melding 
en registratie van (bijna-)ongevallen.  

Duidelijke regels en afspraken zijn nog 
niet vastgelegd. Marco Kootstra is in 
2013 wel gestart 
met het vastleggen van meldingen. Op 
dit moment 1x bijna ongeval dd. 24-01-
2013 en 1x 
ongeval dd. 10-05-2013. 

Middel 

Neem regels en afspraken over melding en 
registratie van (bijna-)ongevallen op in een 
"Bedrifsreglement" of aparte procedure.  
Spreek af waar (bijna-)ongevallen in bedrijf 
moeten worden gemeld.  
Registreer ongevallen, die tot verzuim hebben 
geleid.  
In het register moet minimaal zijn opgenomen: de 
aard van het ongeval en de datum waarop het 
ongeval zich heeft voorgedaan.  
Analyseer achterliggende oorzaken en zorg dat 
herhaling kan worden voorkomen.  

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.35 

De werkgever is bekend met de meldingsplicht van 
de in de toelichting genoemde ongevallen aan de 
Arbeidsinspectie. Ernstige ongevallen worden 
direct gemeld bij de Arbeidsinspectie.  

Waarschijnlijk wel bekend met 
meldingsplichtige ongevallen, maar dit 
nog een keer aan de 
orde stellen. 

Middel 
Zorg ervoor dat arbeidsongevallen die leiden tot 
de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname 
direct worden gemeld bij de Inspectie SZW. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.36 
Er wordt bij de inkoop van goederen, machines, 
gereedschappen e.d. rekening gehouden met de 
arbo-aspecten.  

Het is niet duidelijk of er met arbo-
aspecten rekening wordt gehouden. Middel 

 
Houd bij de inkoop van goederen, machines en 
gereedschappen rekening met de arbo-aspecten.  
Denk hierbij aan het geluidsniveau, klimaat, 
ergonomie, trillingen, machineveiligheid, e.d.  
Betrek, zoveel mogelijk, de toekomstige 
gebruikers bij de keuzes. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.45 In uw bedrijf werken vrouwen van 40 jaar of 
jonger.  

Op dit moment is er één vrouwelijke 
medewerker. Haar leeftijd is niet 
bekend bij de invuller 
van deze RIE. 

Middel 

Stel indien van toepassing beleid op voor 
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding 
geven. 
Geef vervolgens invulling aan de vragen C.A.46 
t/m C.A.50 uit deze module. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.46 Er zijn afspraken vastgelegd over de werk- en 
rusttijden, afgestemd op zwangeren.  

Er is voor zover bekend geen 
zwangerenbeleid vastgelegd. 
Op dit moment is er één vrouwelijke 
medewerker in dienst. 

Middel 

Indien van toepassing: 
Leg de werk- en rusttijden die zijn afgestemd op 
zwangeren vast en breng ze hiervan op de 
hoogte. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.47 Er zijn voorzieningen voor zwangere vrouwen of 
vrouwen die borstvoeding geven beschikbaar.    Middel 

Indien van toepassing: 
Controleer of voldoende voorzieningen 
beschikbaar zijn. Leg vast dat deze voorzieningen 
beschikbaar zijn voor deze groep werknemers of 
leg individuele afspraken met betreffende 
medewerker(s) vast.  

1-10-2013 31-3-2014   
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C.A.48 De werkzaamheden van zwangere vrouwen zijn 
afgestemd op hun situatie.    Middel 

Indien van toepassing: 
Controleer of de werkzaamheden afgestemd zijn 
op de zwangere werknemer.  

 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.49 

Werkneemsters die zwanger willen worden, 
zwangere werkneemsters en werkneemsters die 
borstvoeding geven worden volgens de 
voorschriften in de wet beschermd tegen 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen.  

Eerst de vragen C.A.45 en C.A.46 
afhandelen. Hoog 

Indien van toepassing: 
Breng de aard, mate en duur van de blootstelling 
in kaart. Verbied het werk met stoffen die 
verboden zijn voor zwangeren. 

 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.50 De voor zwangere werkneemsters gevaarlijke 
werkzaamheden zijn verboden.  

Eerst de vragen C.A.45 en C.A.46 
afhandelen. Hoog 

Indien van toepassing: 
Controleer of zwangere werknemer geen 
gevaarlijke werkzaamheden uitvoert. Leg het 
verbod vast en breng uw medewerkers hiervan 
op de hoogte. 

 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.52 

Er is een plan van aanpak opgesteld hoe de 
mogelijke gevolgen van het onvoldoende 
beheersen van de Nederlandse taal door 
medewerkers kunnen worden vermeden.  

Voor zover bekend geen PvA opgesteld 
in geval medewerkers met 
onvoldoende Nederlandse 
taal beheersing werkzaam zijn.  

Laag 

 
Indien van toepassing: 
Stel een plan van aanpak op hoe de mogelijke 
gevolgen van het onvoldoende beheersen van de 
Nederlandse taal door medewerkers kunnen 
worden vermeden. Maatregelen kunnen zijn:  
- taalgenoten die wel de Nederlandse taal 
beheersen inschakelen als tolk;  
- laten vertalen van voorschriften, regels e.d.;  
- stimuleren van Nederlandse taalles. 

 1-10-2013 30-9-2014   

C.A.54 
Er zijn voldoende maatregelen getroffen om de 
werkbelasting van oudere medewerkers af te 
stemmen op hun belastbaarheid.  

Er is geen ouderenbeleid opgesteld. Middel 
Tref voldoende maatregelen om de werkbelasting 
van oudere medewerkers af te stemmen op hun 
belastbaarheid.  

 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.56 

In het arbobeleid en in de procedures, 
voorschriften en/of regels op het gebied van de 
arbeidsomstandigheden wordt rekening gehouden 
met medewerkers met een handicap.  

Nog onderzoeken/navragen. Middel 

Indien van toepassing:  
Stem bij medewerkers met een handicap de 
werkzaamheden af op hun mogelijkheden.  
Zorg ook dat de bedrijfshulpverlening 
geïnformeerd is over mogelijke incidenten die 
kunnen plaatsvinden t.g.v. een handicap.  

 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.57 
Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de 
werkinstructies. Zij hebben daarvan een schriftelijk 
exemplaar gekregen.  

Voor zover bekend is er weinig 
schriftelijk vastgelegd. Middel Zorg ervoor dat alle medewerkers over de 

benodigde actuele werkinstructies beschikken. 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.58 Aan de medewerkers wordt voorlichting en 
onderricht gegeven over veilig en gezond werken.  

Onvoldoende aantoonbaarheid; zieook 
vraag C.A.57. Middel 

Geef de medewerkers voorlichting en onderricht 
over Veiligheid, Gezondheid in verband met het 
werk. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.59 
Voorlichting en onderricht wordt gegeven wanneer 
een nieuwe medewerker voor het eerst binnen uw 
bedrijf gaat werken.  

Onvoldoende aantoonbaarheid; zieook 
vraag C.A.57 en C A.58. Hoog 

Geef voorlichting en onderricht wanneer een 
nieuwe medewerker voor het eerst binnen uw 
bedrijf gaat werken. 

 1-10-2013 31-12-2013   

C.A.60 Voorlichting en onderricht wordt herhaald bij Onvoldoende aantoonbaarheid; zieook Middel Herhaal voorlichting bij wijzigingen.  1-10-2013 31-3-2014   
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wijziging van de arbeidsomstandigheden, 
werkwijze of ander werk.  

vraag C.A.57 t/m C.A.59. 

C.A.61 De deelname aan voorlichting en onderricht wordt 
schriftelijk vastgelegd.    Laag Leg deelname aan voorlichting en onderricht 

schriftelijk vast.   1-10-2013 30-9-2014   

C.A.62 Door de medewerkers wordt conform de 
procedures, voorschriften en/of regels gewerkt.  

Medewerkers werken voornamelijk 
volgens "ongeschreven" regels. Er is 
weinig vastgelegd in 
procedures, voorschriften en/of regels. 

Middel 

Tref maatregelen zodat door de medewerkers 
wordt gewerkt conform de procedures, 
voorschriften en/of regels. Geef medewerkers 
voorlichting en houd toezicht.  
Stel sanctiebeleid op. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.63 De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden op de juiste wijze toegepast.  

Onduidelijk op dit moment. 
Voorschriften waar en welke PBM's 
moeten worden toegepast zijn 
niet aanwezig. 

Middel 

Tref maatregelen zodat de verstrekte persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de juiste wijze worden 
toegepast. Geef medewerkers voorlichting en 
houd toezicht. 
Stel sanctiebeleid op. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.64 
Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van 
medicijnen, alcohol en/of drugs die het 
functioneren op het werk kunnen beïnvloeden.  

Is niet schriftelijk vastgelegd; er zijn 
geen bedrijfsregels aanwezig. Middel 

Maak afspraken om te vermijden dat 
medewerkers regelmatig medicijnen, alcohol 
en/of drugs gebruiken die het functioneren op 
het werk kunnen beïnvloeden. 
Neem beleidsregel op in een "Bedrifsreglement". 

 1-10-2013 31-3-2014   

C.A.65 Er wordt op toegezien dat iedereen zijn werk op 
een juiste en veilige manier doet.  

Leidinggevenden zien wel toe. 
Medewerkers werken voornamelijk 
volgens "ongeschreven" 
regels. Er is weinig vastgelegd in 
procedures, voorschriften en/of regels. 
Zie vragen 62 en 63. 

Middel 

Toezichthoudende taken van leidinggevenden om 
de gevaren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid te beheersen duidelijk opdragen en 
vastleggen.  

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.66 
Er zijn duidelijke regels wanneer en bij wie 
gevaarlijke en onveilige situaties moeten worden 
gemeld.  

Medewerkers melden zich bij Henk 
Schoonhoven (hoofd productie), maar 
medewerkers 
werken voornamelijk volgens 
"ongeschreven" regels. Er is weinig 
vastgelegd in procedures, 
voorschriften en/of regels. Zie vragen 
62 en 63. 

Middel 

Spreek af dat dergelijke situaties in de eerste 
plaats worden gemeld bij de leidinggevende, en 
anders bij de preventiemedewerker.  
Zorg er voor dat snel actie wordt ondernomen om 
het gevaar of de onveiligheid op te lossen’. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.67 

Leidinggevenden met toezichthoudende taken 
krijgen voldoende tijd en middelen om adequaat 
toezicht te houden op het gezond en veilig werken 
van hun medewerkers.  

Taken, tijd en middelen niet 
aantoonbaar geregeld. Middel 

Leg de toezichthoudendne taken vast in de 
functieomschrijving van de leidinggevenden en 
geef aan over welke middelen en 
sanctiemogelijkheden hij beschikt om gedrag van 
medewerkers te kunnen veranderen. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.A.68 Er zijn afspraken gemaakt hoe wordt gehandeld als 
iemand zich niet aan de arboregels houdt.  

Er zijn geen duidelijke 
(sanctie)maatregelen opgesteld/bekend 
gemaakt. 

Middel 

Leg de sanctiemaatregelen (na overleg met 
PVT/WD) duidelijk vast.  
Hieruit moet blijken welk gedrag en welke 
overtredingen in relatie tot gezond en veilig 

1-10-2013 31-3-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

werken niet getolereerd worden, welke 
maatregelen dan zullen worden genomen (altijd 
eerst waarschuwingen!) en welke maatregelen 
worden genomen bij herhaling van 
overtredingen.  
Zorg dat medewerkers hierover goed zijn 
geïnformeerd, bijvoorbeeld via een 
"Bedrijfsreglement" 

C.B.1 In uw bedrijf zijn voldoende bedrijfshulpverleners 
(BHV-ers) opgeleid.  

Henk Schoonhoven is de enige BHV-er. 
Dit is dus onvoldoende. Hoog 

Laat voldoende bedrijfshulpverleners opleiden.  
Het aantal BHV-ers moet zodanig zijn dat onder 
alle omstandigheden de vervulling van de taken 
op het gebied van de BHV gewaarborgd is.  
Tevens moet een regeling met betrekking tot 
herhalingstrainingen zijn opgenomen. 
Indien er schriftelijke afspraken zijn, kan in 
bepaalde gevallen ook tezamen met één of meer 
naburige bedrijven aan deze BHV-plicht voldaan 
worden.  

1-10-2013 31-12-2013   

C.B.2 Uw locatie beschikt over een BHV-organisatie.  Er is geen BHV-organisatie. Hoog 

Stel overeenkomstig de richtlijnen een BHV 
organisatie in voor uw locatie. Stem de 
organisatie van de bedrijfshulpverlening af op de 
situatie van uw bedrijf.  
Betrek een extern deskundig bedrijf hierin bij het 
opzetten van de BHV organisatie en het opstellen 
van een ontruimingsplan en -plattegronden. 

1-10-2013 31-12-2013   

C.B.3 
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de wijze 
waarop de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf is 
georganiseerd.  

Er is geen BHV-organisatie en de BHV is 
ook niet op papier gesteld. Hoog Informeer alle medewerkers van de wijze waarop 

de bedrijfshulpverlening georganiseerd is. 1-10-2013 31-12-2013   

C.B.4 

Ten behoeve van de medewerkers zijn voldoende 
biljetten opgehangen waarop op eenvoudige wijze 
is aangegeven wat te doen in geval van ongeval of 
brand.  

De BHV is niet geregeld. Middel 

Hang ten behoeve van de medewerkers 
voldoende biljetten op waarop op eenvoudige 
wijze is aangegeven wat te doen in geval van 
ongeval of brand.  
In gecompliceerde gebouwen kan dit 
gecombineerd worden met de plattegronden 
waarop vluchtroutes e.d. zijn aangegeven. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.2 
Uw bedrijf heeft duidelijke afspraken gemaakt over 
het veilig kunnen werken van uw medewerkers bij 
derden.  

Nog onderzoeken of dit in de opdracht 
is vastgelegd. Middel 

Maak duidelijke afspraken over het toezicht op 
het veilig werken van uw medewerkers bij 
derden.  
Regel dit via bijvoorbeeld een taak-risico-analyse 
(TRA) en/of een VGM-plan of leg dit vast in de 
opdracht/contract met opdrachtgevers. 
 Van belang is dat de afspraak duidelijk is en voor 

1-10-2013 31-3-2014   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

alle betrokkenen bekend en geaccepteerd. 

C.C.3 

Medewerkers worden vooraf op de hoogte gesteld 
van de mogelijke gevaren, waaraan zij tijdens hun 
werkzaamheden bij derden kunnen worden 
blootgesteld en de te nemen maatregelen.  

Nog uitzoeken of en hoe dit geregeld is. Middel 

Stelt u zich voorafgaand aan werkzaamheden bij 
derden op de hoogte van de gevaren bij deze 
derden, waaraan ook uw medewerkers (kunnen) 
blootstaan.  
Informeer uw medewerkers vooraf over de 
gevaren waaraan zij bij derden kunnen 
blootstaan.  
Regel dit via bijvoorbeeld een taak-risico-analyse 
(TRA) en/of een VGM-plan of leg dit vast in de 
opdracht/contract met opdrachtgevers. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.4 
Uw bedrijf traint de medewerkers in het 
onderkennen van gevaren op voor hen niet of 
minder bekende werkplekken (bij derden dus).  

Nog uitzoeken of en hoe dit geregeld is. 
Monteurs hebben wel VCA-cursus 
gevolgd (B-/VOL-VCA) 

Middel 

Train uw medewerkers in het onderkennen van 
gevaren, zoals valgevaar, gevaarlijke stoffen, 
schadelijk geluid en stralingsbronnen zodat ze de 
nodige maatregelen kunnen treffen. 
Regel dit door bijvoorbeeld een VCA-opleiding 
voor leidinggevenden en operationele 
medewerkers op projectlocatie en/of in een 
training "Laatste-Minuut-Risico-Analyse (LMRA)". 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.5 
Uw bedrijf informeert de medewerkers over de 
wijze waarop zij dienen te handelen na het 
onderkennen van gevaren bij derden.  

Nog uitzoeken of en hoe dit geregeld is. Middel 

Informeer uw medewerkers hoe zij moeten 
handelen na het herkennen van een gevaar bij 
derden.  
Het handelen kan bestaan uit:  
- het opvragen van specifieke informatie 
(bijvoorbeeld een veiligheidsvoorschrift of het 
veiligheidsinformatieblad van een stof);  
- het treffen van gerichte maatregelen 
(bijvoorbeeld het toepassen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen);  
- het weigeren van werk wanneer naar het 
redelijk oordeel van de medewerker onmiddellijk 
gevaar dreigt. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.6 

De medewerkers beschikken over voldoende en de 
juiste gereedschappen en hulpmiddelen om hun 
werkzaamheden verantwoord te kunnen 
uitvoeren.  

Medewerkers zijn met de juiste 
arbeidsmiddelen uitgerust om de 
opdracht op klantlocatie uit 
te kunnen voeren. Hijsgereedschappen 
en elektrische handgereedschappen 
zijn meestal 
gekeurd. Nog verder uitzoeken of en 
hoe alles geregeld is. 

Hoog 

Inventariseer en beoordeel of de 
arbeidsmiddelen goed onderhouden, 
geïnspecteerd/gekeurd zijn. 
Vergeet de middelen in de container op het 
buitenterrein niet (o.a. lier, hijsgereedschappen, 
verdeelstation, kolomboormachine). 
Leg ten behoeve van werkzaamheden bij derden 
vast welke gereedschappen en hulpmiddelen 
standaard, c.q. karweigericht meegenomen 
dienen te worden. 

1-10-2013 31-12-2013   
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RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

C.C.7 
De medewerkers beschikken over alle persoonlijke 
beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn ter 
bescherming tegen (mogelijke) gevaren bij derden.  

Er is geen PBM-register aanwezig. 
Medewerkers beschikken wel over 
veiligheidsschoenen en 
gehoorbescherming. Nog verder 
uitzoeken of en hoe dit geregeld is. 

Middel 

Stel een PBM-register op. 
Verstrek aan uw medewerkers die persoonlijke 
beschermingsmiddelen die zij nodig (kunnen) 
hebben als bescherming tegen gevaren bij 
derden. Het kan ook gebeuren dat de 
opdrachtgever de specifieke PBM ter beschikking 
stelt. Er moet in ieder geval duidelijkheid over zijn 
bijvoorbeeld via een TRA of VGM-plan. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.8 Door de medewerkers wordt gewerkt conform de 
procedures, voorschriften en/of regels.  

Er zijn nauwelijks procedures, 
voorschriften en/of regels aanwezig. 
Medewerkers werken volgens 
"ongeschreven" regels. 

Middel 

Tref maatregelen zodat door de medewerkers 
wordt gewerkt conform de procedures, 
voorschriften en/of regels.  
Geef medewerkers voorlichting en houd toezicht. 
Regel dit via bijv. Een bedrijfseigen 
"Veiligheidsboek" , TRA of VGM-plan. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.9 De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden op de juiste wijze toegepast.  

Er zijn geen voorschriften vastgelegd en 
controle op toepassing van PBM is ook 
niet aantoonbaar. 

Middel 

Tref maatregelen zodat de verstrekte PBM's op 
de juiste wijze worden toegepast.  
Geef medewerkers voorlichting en houd toezicht. 
Regel dit via bijv. Een bedrijfseigen 
"Veiligheidsboek" , TRA of VGM-plan. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.10 Door uw medewerkers wordt bij derden een goede 
orde en netheid gehanteerd.  

Onbekend of er vaak klachten van 
klanten komen aangaande orde en 
netheid. 

Middel 

Neem passende maatregelen om bij 
werkzaamheden bij derden de orde en netheid te 
waarborgen. 
Regel dit via bijv. Een bedrijfseigen 
"Veiligheidsboek" , TRA of VGM-plan. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.11 

De werkplekken van uw medewerkers bij derden 
worden regelmatig gecontroleerd op de 
aanwezigheid van en het functioneren van 
voorzieningen.  

Het is onbekend of er op 
gestructureerde wijze vooraf taak-
risico-analyses (TRA) worden 
uitgevoerd en of leidinggevenden / 
medewerkers zelf nog 
werkplekinspecties of een laatste 
minuut risico analyse (LMRA) uitvoeren. 

Middel 

Regel de afspraken via een TRA of VGM-plan of 
leg dit vast in de opdracht/contract met 
opdrachtgever. 
Stel betrokken medewerkers vóór aanvang van 
project hiervan op de hoogte. 
Laat leidinggevenden werkplekinspecties en  
medewerkers LMRA uitvoeren. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.12 Alle werkplekken van uw medewerkers zijn bij 
derden voldoende stabiel, stevig en veilig.  

Het is onbekend of er op 
gestructureerde wijze vooraf taak-
risico-analyses (TRA) worden 
uitgevoerd en of leidinggevenden / 
medewerkers zelf nog 
werkplekinspecties of een laatste 
minuut risico analyse (LMRA) uitvoeren. 

Hoog 

Stel een regeling in om bij aanvang van elk project 
af te spreken wie verantwoordelijk is voor het 
stabiel, stevig en veilig maken en houden van de 
werkplekken. 
Regel dit via een TRA of VGM-plan of leg dit vast 
in de opdracht/contract met opdrachtgever. 
Stel betrokken medewerkers vóór aanvang van 
project hiervan op de hoogte.  
Laat leidinggevenden werkplekinspecties en  
medewerkers LMRA uitvoeren. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.17 Er zijn voorschriften opgesteld waar "derden" zich Geen voorschriften opgesteld. Middel Stel voorschriften op waar derden (bijvoorbeeld 1-10-2013 31-3-2014   

Risico Inventarisatie en Evaluatie, Plan van Aanpak 
Heemhorst International B.V. - Nieuwleusen   september – oktober 2013 

Blad 51 

10.2.e



 

RIE-NR RIE-VRAAG Constatering / Omschrijving 
verbeterpunt 

Risico / 
Prioriteit 

Advies oplossing 
Maatregel / Actie 

Verantwoordelijke / 
Uitvoering door  Begin-datum Eind datum Datum 

gereed 

binnen uw bedrijf aan moeten houden, en zij 
worden hierover geïnformeerd.  

medewerkers van onderhoudsdiensten) zich 
binnen uw bedrijf aan moeten houden, en 
informeer hen hierover.  
Dit betreft algemene voorschriften en meer 
specifieke voorschriften gericht op de heersende 
maatregelen over veiligheid en gezondheid. 

C.C.19 
Er zijn afspraken vastgelegd over de werk- en 
rusttijden, afgestemd op uitzendkrachten, 
inleenkrachten, stagiair(e)s en/of vakantiewerkers.  

Nog onderzoeken of dit is vastgelegd in 
een 
arbeidsovereenkomst/stagecontract. 

Middel 

Leg de werk- en rusttijden die zijn afgestemd op 
uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiair(e)s 
en/of vakantiewerkers vast in bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomst en breng ze hiervan op de 
hoogte. 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.20 

Er zijn voor uitzendkrachten, inleenkrachten, 
stagiair(e)s en/of vakantiewerkers specifiek op hen 
afgestemde regels vastgelegd ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden.  

  Middel 

Leg de arboregels die zijn afgestemd op deze 
groep werknemers vast en breng ze hiervan op de 
hoogte.  
Regel dit bijvoorbeeld via een bedrijfsreglement 
of bedrijseigen "Veiligheidsboek". 

1-10-2013 31-3-2014   

C.C.21 
Er is een arbo-document opgesteld dat aan 
uitzendkrachten, inleenkrachten stagiair(e)s en/of 
vakantiewerkers gegeven kan worden.  

  Laag 

Stel een arbo-document (bedrijseigen 
"Veiligheidsboek") op en stel dit aan de 
uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiair(e)s 
en/of vakantiewerkers en andere tijdelijke 
werkers beschikbaar.  

1-10-2013 30-9-2014   
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Inventarislijst 4.2019.0308.001 

Nr. Documenten Beoordeling Weigeringsgrond 

01. Brief d.d. 13 mei 2013 met onderwerp 
“Waarschuwing Arbo” met kenmerk 
401300399/01 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob  

02. Brief d.d. 11 september 2013 met onderwerp 
“Verlenging termijn” 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob  

03. Brief d.d. 9 september 2013 met onderwerp 
“Activiteiten in kader arbeidsomstandigheden” 

Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 
lid, aanhef en 
onder e Wob  

04. Heemhorst RI&E PvA 2013 Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 
onder e Wob  

05. Heemhorst RI&E PvA Rapport 2013 Gedeeltelijk openbaar Artikel 10, tweede 

lid, aanhef en 
onder e Wob  
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