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Geachte mevrouw 
 
U heeft gisten gesproken met mijn collega  op onze locatie in Apeldoorn.

 heeft mij gevraagd u onze RIE toe te sturen. In de bijlage vind u de documenten.
 
Wellicht dat  dit gisten al heeft aangegeven. Op dit moment wordt door Acces Safety uit
Voorthuizen een nieuwe RI&E opgesteld voor Bruil beton en mix. Ook voor de vestiging in
Apeldoorn. Helaas kan ik u de nieuwe RIE nog niet toesturen. Wij wachten op de rapportage van
 
 
Mocht u nog vragen hebben, schroomt u dan niet om deze aan ons te stellen.
Met vriendelijke groet,

MVO Manager

 
A Keesomstraat 9               T 088 811 87 17
    6717 AH Ede                   F 088 811 87 19
 
P Postbus 19                       M 06 
    6710 BA Ede                   E  @bruil.nl
 
W   www.bruil.nl                                
 
de verbindende kracht
 

 
Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn en Twitter.
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Samenvatting 
 
Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan een optimaal bedrijfsresultaat. Enkele positieve 
effecten van investeringen in arbeidsomstandigheden zijn: 
 minder ziekteverzuim, ongevallen en WIA-toetreding; 
 beperking van kosten door minder schades en boetes en een toenemend rendement van 

de onderneming; 
 minder personeelsverloop; 
 een beter imago intern en bij opdrachtgevers en -nemers. 
Om te kunnen bepalen hoe de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf zijn geregeld heeft 
Aboma bij u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. 
 
In dit onderzoek is EBC Beton, EBC Mix en Oudenallen Beton (nader te noemen EBC) 
systematisch beoordeeld betreffende arbeidsomstandigheden. Indien er een knelpuntsituatie 
werd geconstateerd, worden suggesties voor verbeteringen gegeven. De informatie ten 
behoeve van de beoordeling is verkregen door interviews, documentenonderzoek en 
werkplekonderzoeken. We hebben geconstateerd, dat op het gebied van arbeids-
omstandigheden een verbeterslag dient te worden gerealiseerd. Bij de presentatie van het 
project RI&E is aan de geïnterviewde medewerkers gevraagd het arbeidsomstandigheden-
beleid te ranken op de schaal 1 tot en met 10. Opvallend is dat het in bijna alle gevallen wordt 
gewaardeerd als voldoende tot ruim voldoende. Gesteld kan worden dat dit niet geheel in 
overeenstemming is met de risico's, zoals geïnventariseerd op de diverse locaties. Dit neemt 
niet weg dat een ieder gemotiveerd is de arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat tijdens 
de rondgang is gebleken dat er wel degelijk sprake is van erkenning en herkenning van de 
geïnventariseerde risico's. 
 
Op grond van de beoordeling van het arbo- en verzuimbeleid en de geconstateerde 
arborisico’s adviseren we u een plan van aanpak op te stellen en PAGO-onderzoeken uit te 
voeren. In het plan van aanpak geeft u minimaal aan hoe u het verbeterpunt gaat oplossen, 
wie daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld en wanneer de oplossing gerealiseerd moet zijn. 
In hoofdstuk 4 vindt u meer informatie over het opstellen van uw plan van aanpak. 
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1. Inleiding 
 
Op verzoek EBC heeft Aboma+Keboma een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
uitgevoerd. Het doel van deze RI&E is het inventariseren van mogelijke risico’s die 
samenhangen met het werk en de werkomstandigheden van de medewerkers en die een 
bedreiging vormen voor hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Bij de uitvoering van de RI&E is 
rekening gehouden met reeds genomen maatregelen. Informatie voor dit onderzoek is 
verkregen door het houden van interviews, het uitvoeren van rondgangen en het beoordelen 
van zogenaamde arbodocumenten. Uiteraard gaat het om een momentopname.  
 
Dit RI&E-rapport bevat: 
 een globale inventarisatie van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn; 
 een risicoweging (toetsing aan gezondheidskundige en wettelijke normen en richtlijnen); 
 een advies per geconstateerd knelpunt om het risico te (kunnen) beheersen; 
 een advies voor het opstellen van een programma voor een periodiek 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek, gebaseerd op de geconstateerde risico’s; 
 aanbevelingen voor het nemen van verplichte vervolgstappen om de RI&E volledig te 

maken, zoals het opstellen van het plan van aanpak. 
 
De werkgever heeft de verantwoordelijkheid de inhoud van dit RI&E-rapport bekend te maken 
bij de medewerkers. Derden, zoals bijvoorbeeld medewerkers van uitzendbureaus en 
inleenkrachten, dienen voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd te worden over 
alle relevante risico’s betreffende de werksituatie. Dit RI&E-rapport kan tevens ter beschikking 
worden gesteld aan de Arbeidsinspectie, wanneer zij hierom vraagt. 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de methode van onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van 
de meest risicovolle knelpunten, die tijdens de RI&E zijn gesignaleerd. De aanbevelingen 
worden tenslotte in hoofdstuk 4 gepresenteerd. 
In bijlage A wordt per locatie een gedetailleerde opsomming van de risico's weergegeven, 
voorzien van beeldmateriaal.  
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2. Methode van onderzoek 
 
Bij de uitvoering van de RI&E is onderzocht welke aspecten van de arbeidsomstandigheden in 
uw bedrijf niet voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Het gaat hierbij om normen en 
richtlijnen die direct of indirect voortvloeien uit de Arbowetgeving of brancheafspraken 
(arboconvenanten). Informatie ten behoeve van deze RI&E is verkregen uit: 
 beschikbaar gestelde documenten (zie bijlage 1); 
 interviews op 24 november 2009 met 

 de heer , directeur 
 de heer , hoofd TD 
 de heer , productiemanager 
 de heer , productiemanager 
 mevrouw , medewerker P&O 
 de heer , vertegenwoordiger OR 

 rondgang op: 
 03-12-2009: Ede en Apeldoorn 
 10-12-2009: Woerdense Verlaat en Veenendaal 

 
Evaluatie met de werkgroep heeft plaatsgevonden op 16 december 2009 
 

10.2.E

10.2.E

10.2.E

10.2.E

10.2.E
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3. Resultaten van de RI&E 
 
3.1 Beoordeling van beleidsmatige aandachtspunten 
Tijdens de uitvoering van de RI&E is een aantal beleidsmatige tekortkomingen gesignaleerd. 
Het betreft 9 tekortkoming(en) ingedeeld in risicoklasse B1, 13 in risicoklasse B2 en 2 in 
risicoklasse B3. De meest essentiële tekortkomingen, die vallen onder risicoklasse B1, zijn 
hieronder opgesomd. 
Een overzicht van de beoordeelde beleidsaspecten is gegeven in bijlage 2; een volledig 
overzicht van de beschrijving en beoordeling van deze beleidsaspecten, inclusief de door de 
arbodienst geadviseerde maatregelen, kunt u vinden in bijlage 4 en bijlage A. 
 
  EBC beschikt niet over een aantoonbaar en specifiek Arbo-beleid. Er is geen geoormerkt 

budget beschikbaar voor Arbo-gerelateerde zaken. De intentieverklaring ontbreekt. 
Aanpassen van het Arbo-beleid vindt veelal plaats naar aanleiding van incidenten; er is 
geen sprake van een structurele aanpak. Kortom, EBC voldoet op onderdelen niet aan de 
zorgplicht, zoals is geformuleerd in artikel 3 van de Arbowet. 

  EBC beschikt niet over een procedure inkoop. Tijdens de rondgangen is gebleken dat bij 
aankoop van materiaal en materieel geen overleg met de preventiemedewerker is 
gevoerd. Voorbeelden in dit kader zijn machines en het ontwerp van de hal te Ede. 

  Conform artikel 13 van de Arbowet dient EBC deskundige medewerker(s) aan te stellen 
op het gebied van preventie. De preventiemedewerker is benoemd, echter een duidelijke 
functieomschrijving ontbreekt. Gezien de complexe veiligheids- en gezondheidsrisico's is 
het aanstellen van een preventiemedewerker te beperkt. Met het oog op de hiervoor 
vermelde risico's en het ambitieniveau van de directie op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, is ondersteuning door een functionaris op MVK-niveau gewenst. 
Dit om te voldoen aan het 'zorg op maatprincipe', zoals verwoord in het betrokken artikel. 

  In grote lijnen is een inventarisatie van arbeidsmiddelen uitgevoerd. In bijlage A worden 
voor een viertal locaties tekortkomingen van arbeidsmiddelen verwoord. Gesteld kan 
worden dat een aantal arbeidsmiddelen als onveilig kunnen worden bestempeld. Voor de 
vestigingen Amstelveen, Geertruidenberg, Deventer, Zutphen en Wageningen dient een 
aanvullende inventarisatie te worden uitgevoerd. 

  Voorlichting en onderricht zijn binnen EBC onvoldoende ingevuld. Opleidingen op Arbo-
gebied ontbreken, evenals een structuur. Ook beschikken medewerkers niet over een 
instructieboekje. Resumerend kan worden gesteld dat een adequaat programma op het 
gebeid van voorlichting en onderricht ontbreekt. 

  Uit interviews is gebleken dat toezicht op naleving en handhaving niet of slechts beperkt 
plaatsvindt. De intentie is dit met ingang van 2010 ‘op te pakken’. 

  Indien sprake is van specifieke projecten, zoals onderhoud, wordt geen adequate 
voorlichting en onderricht verstrekt aan de eigen medewerkers of onderaannemers. Het 
gevaar voor derden is onvoldoende in kaart gebracht. Ook bezoekers ontvangen geen 
gerichte instructies. 

  Een actueel systeem voor het periodiek keuren van materieel en middelen is niet 
aanwezig. 

  Hijs- en hefgereedschappen worden in een aantal gevallen niet minimaal jaarlijks 
onderworpen aan een onderzoek. Een adequaat  systeem voor keuring, registratie en 
identificatie van hijsmiddelen ontbreekt. 
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3.2 Beoordeling van arborisico’s 
Naast beleidsmatige tekortkomingen is tevens een aantal arborisico’s gesignaleerd. Het betreft 
2 arborisico’s ingedeeld in risicoklasse 1, 11 in risicoklasse 2, 7 in risicoklasse 3, 9 in 
risicoklasse 4 en 4 in risicoklasse 5. Hieronder staan de arborisico’s vermeld, die in de 
risicoklassen 1, 2 of 3 zijn ingedeeld. 
Een overzicht van de beoordeelde arbo-aspecten is gegeven in bijlage 2 en bijlage A; voor 
een overzicht van de beschrijving en beoordeling van deze arbo-aspecten, inclusief de 
adviezen, wordt verwezen naar bijlage 5. 
 
  In het magazijn in Apeldoorn wordt de zolder onevenredig zwaar belast door opgeslagen 

materiaal. 
  Orde en netheid variëren sterk per locatie. De locaties Ede en Apeldoorn zijn goed 

verzorgd. Voor de overige locaties geldt dat onvoldoende wordt schoongemaakt, zodat 
sprake kan zijn van blootstelling aan kwarts. In een aantal gevallen is ook sprake van 
struikelgevaar als gevolg van rondslingerend materiaal. 

  In meerdere situaties zijn de vluchtwegen onvoldoende vrij van obstakels, zijn de 
noodverlichtingtransparanten sterk vervuild en draaien de vluchtdeuren niet met de 
vluchtrichting mee. Zie ook bijlage A, waarin specifiek wordt aangegeven welke locaties 
het betreft. 

  Er zijn voldoende brandblussers aanwezig, het onderhoud is afdoende. De brandblussers 
staan in een aantal gevallen los opgesteld en de noodzakelijke pictogrammen ontbreken. 

  Op de terreinen en in de productiehallen zijn de looppaden niet aangegeven. Met name 
tijdens de winterperiode is dit een onacceptabel risico. 

  In de omgeving van opvoerbanden, bij overslag van zand en grind en rondom de 
installatie dient een zone te worden aangegeven, waarbinnen men zich niet zonder 
veiligheidshelm mag bevinden. Dit geldt voor alle locaties. 

  Op nagenoeg alle locaties (zie ook bijlage A) zijn situaties waarbij gevaar is voor het 
vallen van hoogte. Leuningen zijn te laag; in een aantal gevallen gedeformeerd, 
antislipvoorziening kooiladders ontbreken, et cetera. 

  Gezien de aard van het productieproces (veel stof) voldoen een aantal 
ontspanningsruimten niet aan de gestelde criteria met betrekking tot hygiëne. 

  Er is sprake van hoge geluidsniveaus, waarbij de geldende normen fors worden 
overschreden. 

  Er worden onvoldoende  maatregelen getroffen om de geluidsniveaus terug te dringen, 
met uitzondering van de locatie Ede. 

  Medewerkers hebben geen voorlichting over hoge geluidsniveaus gekregen. 
  Medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het betreft met name 

blootstelling aan kwarts, biologische agentia en dieselmotorenemissie. Deze stoffen 
worden apart behandeld. 

  Er is geen sluitend systeem voor registratie en identificatie van gevaarlijke stoffen. 
Productinformatiebladen worden niet opgevraagd, indien gevaarlijke stoffen worden 
aangeschaft. Voor zover er productinformatiebladen aanwezig zijn, zijn deze niet op de 
werkplek ter beschikking gesteld. 

  Medewerkers hebben geen of onvoldoende voorlichting en instructie gekregen over het 
werken met gevaarlijke stoffen. 

  Tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden kan sprake zijn van werken in 
besloten ruimten. Eenduidige veiligheidsprocedures ontbreken, hetgeen gevaar voor 
verstikking, explosie en blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan betekenen 

  In de hallen in Ede wordt gebruik gemaakt van elektrische heftrucks, derhalve vindt geen 
blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) plaats. Blootstelling aan DME vindt met 
name plaats tijdens het laden en schoonmaken van de mixers. Nader onderzoek naar de 
blootstelling is noodzakelijk. 
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  Er worden geen maatregelen getroffen om legionellabesmetting te voorkomen. 

Blootstelling aan legionella is mogelijk bij (oog)douches, sprinklers, brandslangen en 
sproeiwater. 

  Er is niet voor alle machines een duidelijke gebruikshandleiding aanwezig. 
  Direct gevaar voor beknelling is aanwezig bij meerdere machines. In bijlage A wordt voor 

de locaties Ede, Woerdense Verlaat, Veenendaal en Apeldoorn uitgebreid ingegaan 
welke machines een acuut gevaar opleveren. 

  Een sluitend systeem voor identificatie, keuring en registratie voor hijs- en hefmiddelen 
ontbreekt. Er zijn meerdere hijs- en hefgereedschappen aangetroffen, waarvan de 
keuringsdatum is verlopen of helemaal niet aanwezig is. Dit geldt eveneens voor 
specifieke arbeidsmiddelen zoals ladders en trappen. 
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Voortgangsrapportage 
Jaarlijks behoort EBC in overleg met de Ondernemingsraad over de voortgang van de 
uitvoering van het plan van aanpak  te rapporteren. Tijdens dit overleg moet eveneens aan de 
orde komen of de RI&E nog actueel is.  
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Bijlage 1. Bedrijfskenmerken en -informatie 
 
 
   
Naam bedrijf : EBC 
Aantal locaties : 9 
Vestigingsadres : Galvanistraat 8 

6716 AE Ede 
Postadres : Postbus 19 

6710 BA Ede 
Telefoon : 0318 671 750 
Faxnummer : 0318 671 751 
E-mail : ebc@ebc-ede.nl 
Branche organisatie : Mortel- en morteltransportonderneming 
Type bedrijf : Betonmaatschappij 
Naam (arbo-verantwoordelijk) 
directeur 

: De heer  

Naam voorzitter OR/PVT : De heer  
Contactpersoon arbo namens de OR : De heer  
Naam contactpersoon arbo : De heer  
Aantal medewerkers in dienst (totaal) : 129 
Verhouding man/vrouw : - 
Aantal inleenkrachten : - 
Afdelingen en functies : Directie 

Stafdiensten 
Productiemanagers 
Mengmeesters 
Chauffeurs 
Productiepersoneel 

Gecertificeerd volgens ISO,  VCA of 
anders 

: Productcertifcatie 

Ziekteverzuimpercentage van het 
voorafgaande kalenderjaar 

: 4.81% 

Aantal ongevallen (afgelopen 3 jaar) : niet bekend 
Geconstateerde beroepsziekten 
(afgelopen 3 jaar) 

: Geen melding van beroepsziekten bekend bij P&O en 
Arbodienst 

WIA-toetreding (afgelopen 3 jaar)  : Niet bekend 
Soort dienst (dagdienst, 
ploegendienst) 

: Geen officieel systeem van ploegendienst 

Werktijden en overwerk : In principe reguliere werktijden 
 

10.2.E

10.2.E

10.2.E

10.2.E
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Door het bedrijf beschikbaar gestelde documenten ten behoeve van de voorbereiding en de 
uitvoering van de RI&E: 
 

 ja nee 

Organigram X  
Procedure ongevallen X  
Bedrijfsnoodplan  X 
Bedrijfsregister gevaarlijke stoffen  X 
Bedrijfsregister ongevallen  X 
Directieverklaring inzake Arbo  X 
PAGO-planning X  
Verzuimprotocol X  
Beschrijving verantwoordelijkheden en bevoegdheden  X 
Plan van aanpak  X 
Voortgangsverslag behorend bij het plan van aanpak  X 
Veiligheidsreglement  X 
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Bijlage 2. Beoordeelde arbo-onderwerpen 
 
Bij de uitvoering van de RI&E in uw bedrijf zijn de onderstaande items beoordeeld: 
 
Arbozorg en organisatie van de arbeid 
 - Arbobeleidsvoering 
 - Verzuimbeleid 
 - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 - Samenwerking en overleg 
 - Deskundigheidsinzet 
 - Plan van aanpak 
 - Voorlichting en onderricht 
 - Gedrag van medewerkers 
 - Arbeidsongevallen 
 - Bijzondere categorieën werknemers 
 
Bedrijfshulpverlening 
 - Bedrijfshulpverleningsorganisatie 
 - Bedrijfshulpverleners 
 
Werk- en rusttijden 
 - Werk- en rusttijden 
 
Overige beleidsmatige aspecten 
 - Algemeen 
 - Milieu 
 - Arbeidsmiddelen 
 - Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Inrichting arbeidsplaatsen 
 - Algemene aspecten 
 - Voorzieningen in noodsituaties 
 - Inrichtingseisen 
 - Pauzeruimten en andere voorzieningen 
 - Aanvullende voorschriften bouwplaatsen 
 
Fysische factoren 
 - Klimaat 
 - Verlichting 
 - Geluid 
 - Straling 
 - Trillingen 
 
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
 - Inventarisatie en evaluatie van gevaarlijke stoffen 
 - Opslag, verpakking, etikettering en vervoer 
 - Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie 
 - Kankerverwekkende stoffen 
 - Biologische agentia 
 
Fysieke belasting 
 - Fysiek belastende werkzaamheden 
 - Beeldschermwerk 
 - Baliewerk 
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Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden 
 - CE-markering 
 - Veiligheid bij gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen 
 - Mobiele arbeidsmiddelen 
 - Hijsen en heffen 
 
Functie-inhoud en werkdruk 
 - Welzijn 
 
 
Dit overzicht zal verschillen van de inhoud van de tabellen in bijlagen 4 en 5 omdat de items 
die als 'niet van toepassing' zijn beoordeeld, zijn weggelaten.  
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Bij het beoordelen van beleidsmatige aandachtspunten is geen gebruik gemaakt van een 
rankingmethode. De inschatting is gemaakt op basis van de ernst van tekortkomingen. Het 
resultaat wordt weergegeven (onder kolom RK) als: 
 B1 (ernstige beleidsmatige tekortkoming); 
 B2 (minder ernstige beleidsmatige tekortkoming); 
 B3 (overwegen om aanpassing te maken). 
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Bijlage 6. Eerste aanzet tot het maken van een plan van aanpak 
 
Uitvoering 
Conform de Arbowetgeving dient het plan van aanpak een concreet en realistisch verbeterplan 
te zijn. Een essentieel onderdeel van het plan van aanpak is de termijnstelling waarin de 
vastgestelde maatregelen genomen moeten worden. Bij het opstellen van het plan van aanpak 
dienen de verantwoordelijken betrokken te worden, zodat draagvlak wordt verkregen voor de 
uitvoering en het plan geen papieren tijger wordt. Op de volgende pagina vindt u een 
voorbeeld van hoe uw plan van aanpak eruit kan zien. Het voorbeeld kan tevens beschouwd 
worden als een eerste voorzet voor het door u op te stellen plan van aanpak. 
 
Te nemen maatregelen 
Voor het oplossen van de verschillende knelpunten bestaan meerdere oplossingen. In zijn 
algemeenheid geldt dat een aanpak bij de bron de voorkeur geniet. Dat wil zeggen dat de 
risico’s al bij hun ontstaan zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld 
door het toepassen van andere technieken of het gebruik van andere stoffen. Is dat technisch 
niet mogelijk of in redelijkheid niet te eisen vanwege de kosten, dan moeten in onderstaande 
volgorde de volgende maatregelen worden getroffen: 
 het risico beperken door (technische) maatregelen aan de bron; 
 het risico verminderen door de mens af te schermen; 
 het risico verminderen door de blootstelling te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het 

nemen van organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie, vermindering van het aantal 
blootgestelden of compartimentering; 

 het gevaar verminderen door eerst collectieve beschermingsmiddelen en vervolgens 
persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen en te dragen. 

Het is mogelijk dat noodgedwongen eerst genoegen moet worden genomen met een 
maatregel van een lager niveau, waarna later alsnog maatregelen van een hoger niveau 
volgen. Afspraken hierover behoren opgenomen te worden in het plan van aanpak. 
 
 
Prioriteiten stellen 
Bij de prioriteitstelling is van groot belang in welke risicoklasse een knelpunt in de RI&E is 
ingedeeld. Deze risicoklasse geeft indirect aan de betreffende termijn, waarbinnen 
maatregelen ter verbetering van de geconstateerde knelpunten moeten zijn getroffen. Globaal 
houden deze risicoklassen in: 
 
RK = 1 werkzaamheden stoppen; 
RK = 2 directe verbetering vereist; 
RK = 3 of B1 knelpunt direct verhelpen; 
RK = 4 of B2 aandacht vereist (binnen één jaar verhelpen); 
RK = 5 of B3 aanvaardbaar (binnen drie jaar verhelpen). 
 
Aanvullende mogelijke criteria die verder voor uw bedrijf van invloed kunnen zijn bij het stellen 
van prioriteiten zijn: 
 de te verwachten vermindering van de risico’s (het effect van de te nemen maatregelen); 
 de wensen die de werknemers naar voren hebben gebracht; 
 het aantal werknemers dat baat zal hebben bij de voorgenomen maatregelen; 
 de uitvoerbaarheid; 
 de kosten. 
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Toelichting: 
Nr.  nummer van de vraag 
RK  risicoklasse uit de risico-evaluatie van de RI&E 
P  prioriteit die het bedrijf zelf toekent aan de uitvoering van een maatregel 
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Stappenplan 

Inzet bedrijfshulpverlening (bedrijfsnoodplan) 
 Verlenen eerste hulp 

 Beperken schade 

 Veiligstellen incidentlocatie 

Geen inzet BHV organisatie geweest. Medewerker heeft tijdens het incident geen hulp ingeroepen. 
Medewerker is zelfstandig van de betreffende werkplek weggelopen en doorgegaan met zijn werk.  

 

Melden incident 
 Intern (met verzuim) 

 Intern (UA > potentieel risico) 

 Intern verzekeringen (materiele schade, aansprakelijkheid, etc) 

 Inspectie SZW? 

Medewerker heeft het incident niet direct als onveilige situatie gemeld bij zijn leidinggevende. Er is 
geen sprake van direct verzuim als gevolg van het incident. Medewerker heeft het incident gemeld 
tijdens de toolboxmeeting op 7 maart 2019. De exacte datum van het incident heeft de medewerker 
niet genoemd. Het incident is opgenomen in de notulen en leidinggevende heeft alsnog samen met 
werknemer een meldingsformulier opgesteld en ingediend. 

Onderzoek 
 Onderzoek instellen? 

 Onderzoeksteam formeren 

Intern onderzoek: incident is besproken met betrokken medewerkers. Conclusie is weergeven op 
meldingsformulier. Achteraf (28-3-2019.) geeft medewerker aan dat hij  

. 
 
Onderzoeksteam: 

  

  

Verzamelen feiten 
 Krachtenspel 

 Openingsgesprek 

 Bezoeken van de plaats van het ongeval 

 Verzamelen van gegevens 

 Verzamelen van fysisch bewijs 

 Houden van interviews 

 Rol menselijk gedrag als basisfactor 

10.1.D

10.2.E
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 Leidinggevende geeft op meldingsformulier aan dat het incident op 5 maart 2019 heeft 
plaatsgevonden.  

 Meldingformulier is niet ondertekent door medewerker. 

 Volgens klokkaart was medewerker op 5 maart 2019 op cursus en niet aan het werk op de 
centrale. 

 Medewerker was een big-bag aan het lossen in een silo op de bovenste etage van de centrale.  

 Medewerker was alleen aan het werk in de betreffende ruimte. 

 Big-bag wordt ingeklemd waarbij vrijkomend stof moet worden afgezogen. 

 Stofontwikkeling tijdens het lossen van de big-bag.  

 Op het zelfde moment werd er ook een silo leeggeblazen d.m.v. lucht. 

 Medewerker heeft het incident niet direct gemeld bij leidinggevende. 

 Medewerker heeft het incident gemeld tijden toolboxmeeting op 7 maart 2019. 

 Medewerker is blijven werken en heeft verlof (wintersport) opgenomen tussen dd/dd. 

 Leidinggevende geeft aan dat medewerker materiaal heeft verzameld met als doel dit mee te 
nemen naar .  

 Leidinggevende geeft aan dat dit verzamelde materiaal niet gelijk is aan de grondstof waarmee 
medewerker aan het werk was ten tijde van het incident. 

 Medewerker heeft zich op .  

 Medewerker geeft aan dat het incident zou hebben plaatsgevonden op 7 maart 2019.  

 Medewerker zou foto’s hebben van de situatie.  

 Foto’s zijn niet gedeeld met leidinggevende. 

 Casemanager Bruil heeft begeleiding van . 

Opstellen van hypothesen 
Tijdens het bijvullen van een big-bag hulpstof boven in de centrale werd de stof niet voldoende 
afgezogen waardoor er een stofwolk ontstond op de bovenste etage van de centrale. De hypothese 
is: doordat er gelijktijdig een silo werd leeg geblazen en een lucht werd gevraagd tijdens het 
bijvullen van de big-bag had de afzuiging onvoldoende lucht beschikbaar had om goed te kunnen 
werken. Hierdoor werd de stof onvoldoende afgezogen is er een stofwolk ontstaan.  

 

Reconstructie van het ongeval 
Reconstructie in dit incident niet relevant. De oorzaak van de stofontwikkeling kon ook zonder 
reconstructie worden bepaald. 

 

Analyseren van gegevens 
 Onderzoek en onderzoeksmethodiek 

 Deskundigheid onderzoeksmethodiek 

 Vaststellen van oorzaken 

Analyse van de feiten.  

 De situatie is nagelopen en besproken met betrokken medewerkers. 

 Oorzaak is achterhaald, gelijktijdig gebruik lucht waardoor systeem onvoldoende 
functioneerde. 

 Was er niet gelijktijdig gewerkt dan zou er geen stofontwikkeling hebben plaatsgevonden. 

10.1.D

10.1.D

10.1.D
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Vaststellen verbetermaatregelen 
 Trekken van conclusies 

 Doen van aanbevelingen 

Conclusie: het huidige luchtsysteem heeft onvoldoende vermogen om zowel de stofafzuiging big-
bag lossysteem als transportlucht voor leegblazen silo’s te leveren.  
 
Aanbeveling: Nieuwe werkwijze besproken en afgesproken met medewerkers. Overleg wanneer wat 
gaat plaatsvinden waarbij lucht nodig is. Niet meer gelijktijdig big-bags lossen en leegblazen silo’s. 
Nieuwe werkwijze past in de werkplanning. 

Rapportage 
 Verslaglegging onderzoek 

 Communicatie intern 

 Communicatie extern 

 Betrokkenheid Ondernemingsraad 

 Verslag van het onderzoek wordt gedeeld met hoofd personeelszaken, Casemanager, 
productiemanager en direct leidinggevende medewerker. 

 

Implementeren verbetermaatregelen 
1. Nieuwe werkwijze is besproken met medewerkers. 

Monitoring en opvolging 
 Evalueren incident 

 Verificatie van de genomen maatregelen 

 Evalueren effectiviteit van de maatregelen 

 Datum nog niet vastgesteld. 

 

 

 

  



 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Bruil beton & mix 
t.a.v. de directie 
Postbus 19 
6710 BA  EDE GLD  
6710BA19 

 

 

Datum      
Betreft Inspectiebezoek 
 
 
 

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten 
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 
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Inspectie SZW 

 
Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
Postbus  90801 
2509 LV  Den Haag 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333 6383 

 
Onze referentie 
1905376/02 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op donderdag 25 april 2019 hebben  en , beiden 
arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de 
arbeidsplaats: 
 Bruil beton & mix 

Curaçao 31 
7332 BL Apeldoorn 

 
Tijdens het bezoek is gesproken met de heer . 
 
Deze inspectie is uitgevoerd op een aantal onderwerpen uit de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving. Hieronder staan per geïnspecteerd onderwerp 
de bevindingen en de eventuele gevolgen.  
 
Inrichting Arbeidsplaats 
De volgende overtreding is geconstateerd: 

1. Op het buitenterrein van Bruil Beton en Mix B.V. bevindt zich een 
betonmixer. Werknemers hijsen big bags naar boven om de 
voorraadbunkers bij te vullen. De heer  gaf aan dat 
deze hijswerkzaamheden gemiddeld één maal per dag plaatsvonden. 
Tijdens deze hijswerkzaamheden worden de big bags vanaf de grond 
ongeveer 45 meter omhoog gehesen. Recht onder de big bags is een 
klein stuk gedeeltelijk afgezet in verband met het gevaar te kunnen 
worden getroffen door een vallende last, namelijk de big bag. Wanneer 
deze last vanaf ongeveer 45 meter hoogte losraakt, is niet zeker dat de 
big bag recht naar beneden zal vallen. De baan die een losgeraakte big 
bag zal afleggen hangt onder andere af van wind, het eventueel raken 
van onderdelen van de mixinstallatie tijdens de val en hoeveel materiaal 
er in de big bag zit. Tijdens de inspectie zagen de inspecteurs dat er door 
een heftruck- en vrachtwagenchauffeur langs de afgezette ketting 
gelopen en gereden werd, terwijl een lege big bag in de lucht heen en 
weer slingerde door de wind. Bij de hiervoor genoemde werkzaamheden 
was het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, 
producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het 
gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen 
daarvan, niet voorkomen of indien dat niet mogelijk was zoveel mogelijk 
beperkt. 
Dit is een overtreding van artikel 3.17 van het 
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1905376/02 

  

 

Bijlage 1 
 
Kennisgeving van de voorgenomen Eis tot naleving 
 
Tijdens het bezoek is een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving 
vastgesteld. 
 
Overtreding (1) 
 
Op het buitenterrein van Bruil Beton en Mix B.V. bevindt zich een betonmixer. 
Werknemers hijsen big bags naar boven om de voorraadbunkers bij te vullen. De 
heer  gaf aan dat deze hijswerkzaamheden gemiddeld één 
maal per dag plaatsvonden. Tijdens deze hijswerkzaamheden worden de big bags 
vanaf de grond ongeveer 45 meter omhoog gehesen. Recht onder de big bags is 
een klein stuk gedeeltelijk afgezet in verband met het gevaar te kunnen worden 
getroffen door een vallende last, namelijk de big bag. Wanneer deze last vanaf 
ongeveer 45 meter hoogte losraakt, is niet zeker dat de big bag recht naar 
beneden zal vallen. De baan die een losgeraakte big bag zal afleggen hangt onder 
andere af van wind, het eventueel raken van onderdelen van de mixinstallatie 
tijdens de val en hoeveel materiaal er in de big bag zit. Tijdens de inspectie zagen 
de inspecteurs dat er door een heftruck- en vrachtwagenchauffeur langs de 
afgezette ketting gelopen en gereden werd, terwijl een lege big bag in de lucht 
heen en weer slingerde door de wind. Bij de hiervoor genoemde werkzaamheden 
was het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of 
onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het gevaar bekneld te 
raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan, niet voorkomen of 
indien dat niet mogelijk was zoveel mogelijk beperkt. 
Dit is een overtreding van artikel 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

 
 
Naar aanleiding hiervan heb ik  het voornemen, daartoe bevoegd 
op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, u de volgende eis tot 
naleving te stellen ter invulling van artikel 3.17 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit: 
 

Lege big bag 
hangend in de 
lucht 
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Eis tot naleving 
Omdat het precieze valgebied van de big bag moeilijk is te voorspellen, dienen 
de hijswerkzaamheden plaats te vinden wanneer er geen personen werkzaam 
zijn in de nabijheid van de betonmixer. 
 
Andere maatregelen die eenzelfde mate van veiligheid bieden, zijn ook 
mogelijk. 
 
Wanneer de eis definitief wordt moet u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 
een termijn van 2 weken aan de eis tot naleving hebben voldaan. 
 
Deze kennisgeving van de voorgenomen eis is geen beschikking in de zin van 
artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent 
dat u geen bezwaar kunt indienen tegen het gestelde in deze bijlage. 
 
Voordat deze eis formeel wordt gesteld, krijgt u op grond van artikel 4:8 van de 
Awb, de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen. De zienswijze kan 
schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt worden. Ik ga er vanuit dat u de 
betrokken werknemers op de hoogte stelt van deze kennisgeving eis. 
 
Als er niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief een reactie van u 
en/of de betrokken werknemers is ontvangen, ga ik er van uit dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid uw zienswijze te geven. De eis zal daarna zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan u worden bevestigd. Op dat moment wordt ook 
de bezwaarprocedure van kracht en kunt u een eventueel bezwaar tegen deze eis 
indienen. 
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