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0. Managementsamenvatting  
Op verzoek van de locatiemanager, is de inventarisatie van risico’s en de beoordeling van genomen 
beheersmaatregelen bij Jacobahof Zorgvilla door de gecertificeerde Arbodienst 
Bedrijfsgezondheidsdienst Noordwest uitgevoerd.  

Jacobahof Zorgvilla is een kleinschalige zorginstelling met 21 bewoners in het centrum van 
Oostvoorne. Bij de organisatie zijn 27 medewerkers werkzaam. Het ziekteverzuim is laag in 
vergelijking tot de reguliere branche gemiddelden (zoals gepubliceerd door Vernet). Uit het 
onderzoek is naar voren gekomen dat de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de 
arbeidsomstandighedenwetgeving voldoende zijn geïmplementeerd. Een belangrijke succesfactor in 
deze is het HKZ zorgsysteem dat door de organisatie wordt gehanteerd en bestaat uit diverse 
beleidsstukken, protocollen, richtlijnen en voorgeschreven registraties. De gevoerde registraties 
(onder meer incidenten, agressie, ongevallen, etc.) zijn volledig en actueel. 

Door de organisatie wordt structureel en planmatig gewerkt in teamverband waarbij persoonlijke 
scholing en periodieke educatie bijdraagt aan het op peil houden van de dienstverlening. Ten aanzien 
van de prioritaire risico’s die synoniem zijn met de zorg voor ouderen, kan gesteld worden dat de 
organisatie voldoende beheersmaatregelen heeft getroffen. Navolgend overzicht kan gegeven 
worden, waarbij opgemerkt dient te worden dat een volledig overzicht van risico’s en genomen 
beheersmaatregelen zijn opgenomen in de rapportage. 

Risicogebieden Beheersmaatregelen 

Fysieke 
belasting 

- De organisatie heeft bedrijfseigen richtlijnen en kaders geformuleerd. 

- Er worden voldoende (moderne en goed onderhouden) tilhulpmiddelen ter beschikking 
gesteld). 

- Medewerkers zijn voldoende deskundig en volgen periodiek her -en bijscholing. 

- Er is deskundig toezicht. 

Agressie / 
intimidatie 

- De organisatie heeft bedrijfseigen richtlijnen en kaders geformuleerd 

- De organisatie heeft een contract gesloten met een gecertifieerde arbodienst die onbeperkt 
vrije toegang verleent tot alle kerndeskundigen 

- Jaarlijks wordt een onderzoek tevredenheidsonderzoek uitgezet onder medewerkers 

- Periodiek worden bewoners en het cliëntsysteem beoordeeld / besproken (profilering) 

- Er is een meldingssystematiek 

- De organisatie heeft een vertrouwenspersoon en preventiemedewerker aangesteld 

- Maandelijks is er een overleg met alle medewerkers waarbij agressie / intimidatie een vast 
agendapunt is 

Werkdruk - Jaarlijks wordt een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden waarin het aspect 
werkdruk punt van aandacht is. 

- Overige beheer systematiek wordt gevormd door periodiek werkoverleg, leiding die dagelijks 
op de werkvloer aanwezig is, vrije toegang bedrijfsarts, preventiemedewerker.  
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Tijdens de arbotechnische rondgang is de zogenaamde “harde / tastbare” kant van 
arbeidsomstandigheden beoordeeld. Er zijn geen ernstige omissies geconstateerd ten aanzien van de 
inrichting van werkruimten.  

De belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn: 

- Aan medewerkers aanbieden van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek 

- Formaliseer de aanstelling van de preventiemedewerker. 

Voor een overzicht van alle op- en aanmerkingen wordt verwezen naar bijlage 3 van dit schrijven. De 
geconstateerde tekortkomingen en of mogelijke verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren 
zijn gekomen dienen te worden toegevoegd aan het bestaande Plan van Aanpak dat door de 
organisatie op een stelselmatige wijze door de organisatie is bijgehouden. 
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Inleiding 
Het doel van de risico-inventarisatie en evaluatie is om de stand van zaken op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en de mogelijke gevolgen of gevaren van de huidige situatie in de 
organisatie in kaart te brengen. Wanneer een organisatie vervolgens maatregelen neemt om de 
geconstateerde risico’s weg te nemen of te verminderen, wordt blijk gegeven van een systematische 
en preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden. 

Opgemerkt dient te worden dat de aanbevolen maatregelen niet vrijblijvend zijn, omdat ze zijn 
gebaseerd op verplichtingen uit de Arbo-wet. Voorts is het zo dat de risico-inventarisatie en evaluatie 
niet eerder is voltooid dan dat er een in de wet omschreven Plan van Aanpak is opgesteld. De 
werkgever dient middels dit plan aan te geven op welk gebied er maatregelen getroffen worden, 
welke prioriteiten gesteld worden, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en op welke termijn 
maatregelen geïmplementeerd dienen te worden.  

Het Plan van Aanpak (PvA) geeft de mogelijkheid om achteraf na te gaan in hoeverre de gestelde 
doelstellingen zijn gerealiseerd. Een eerste opzet voor het PvA is opgenomen in bijlage 3 van dit 
schrijven.  

Nadat het PvA is ingevuld, dient het ter beoordeling aan de Arbodienst te worden voorgelegd. Voorts 
dient een organisatie het PvA jaarlijks te actualiseren in overleg met de ondernemingsraad. Steeds 
wanneer ervaringen en gewijzigde werkmethoden of – omstandigheden daartoe aanleiding geven, 
dient de risico-inventarisatie en evaluatie te worden aangepast.  

In dit rapport worden de resultaten gegeven van de actualisatie van de RI&E die is uitgevoerd bij 
Jacobahof Zorgvilla te Oostvoorne (nader in dit schrijven aan te duiden als Jacobahof). 
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2. Werkwijze  
 

2.1 Methodiek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de richtlijnen van Arbo-Informatieblad 1. De 
gehanteerde onderzoeksmethode is gestructureerd conform de Inspectiemethode 
Arbeidsomstandigheden (IMA)  

De reden waarom gekozen is voor de gehanteerde methodiek, is meerduidig. De in de Arbo-wet 
geformuleerde doelstellingen van de RI&E geven namelijk geen aanleiding tot causaal analytisch 
onderzoek of een functionele analyse, waarbij knelpunten achterhaalt kunnen worden middels 
onderliggende oorzaken. Een traditionele methodiek levert doorgaans een overzicht op van 
uitsluitend knelpunten, buiten het feit dat hieraan morele principes ten grondslag liggen, en niet de 
bereidheid (mogelijkheden) om aan die problemen wat te doen. Daarmee bestaat de kans dat de 
RI&E een zeer beperkt instrument wordt, die onvoldoende voeding biedt aan het continue 
verbeteringsproces in de driehoek arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden.  

 

2.2 Wijze van uitvoering 

De actualisering van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft plaatsgevonden medio juli 
2017. Het onderzoek is uitgevoerd door dhr. drs. ing. A.H.F. Craanen (geregistreerd arbeid –en 
organisatiedeskundige). Intern zijn de overige kerndeskundigen van de Arbodienst geconsulteerd te 
weten heer ing. J.R. Snijder (Arbeidshygiënist en Hoger veiligheidskundige) en dhr. Drs. K. van 
Straaten (geregistreerd bedrijfsarts). 

De RI&E is uitgevoerd door middel van: 

 Gesprekken met sleutelfiguren uit  de organisatie. Dit om een indruk te krijgen van de status 
van invoering van wettelijke verplichtingen ten aanzien van beleid en organisatie voor 
arbeidsomstandigheden; 

 HKZ documentatie;  

 Verzuimanalyse jaar 2016/2017; 

 Uitvoering van “Arborondgang” op de werklocatie van Jacobahof (6 juli 2017). Dit om een 
indruk te krijgen van risico’s en maatregelen ten aanzien van: de algemene inrichting van 
gebouwen, risicostoffen, fysieke belasting/ergonomie, omgevingsfactoren (geluid, verlichting 
en klimaat), gevaarlijke werktuigen en omstandigheden;  

 Tijdens de rondgangen zijn gesprekken gevoerd met medewerkers inzake arbeidsbeleving, 
arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en de ervaren psychosociale arbeidsbelasting. 
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2.3 Filosofie 

Een risico-inventarisatie is en blijft een moment opname. Daarnaast verschillen de percepties van 
functionarissen ten aanzien van de beleving van arbeidsomstandigheden. De 
Bedrijfsgezondheidsdienst Noordwest tracht de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen door 
gebruik te maken van diverse onderzoeksmethodieken en informatiebronnen. Hierdoor wordt de 
Arbodienst in staat gesteld, de status van arbeidsomstandigheden op diverse abstractieniveaus te 
beoordelen.  

Door het toepassen van een viertal informatiebronnen worden deelaspecten van 
arbeidsomstandigheden, belicht vanuit een viertal perspectieven namelijk; 

1. Organisatie 

Op basis van de gesprekken met sleutelfiguren en vertegenwoordigers van het management kan een 
oordeel geveld worden, in hoeverre de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de 
arbeidsomstandighedenwetgeving, zijn geïmplementeerd en geformaliseerd. Te denken hierbij aan 
de aanwezigheid en deugdelijkheid van onder meer het Arbo- en verzuimbeleid, de 
bedrijfshulpverleningsorganisatie evenals de inhoud en strekking van procedures en werkinstructies 
aangaande arbeidsomstandigheden. 

2. Materiële basis 

Tijdens de Arbo technische rondgangen is de zogenaamde “harde / tastbare” kant van 
arbeidsomstandigheden beoordeeld. Te denken hierbij aan bijvoorbeeld de aanwezigheid en 
deugdelijkheid van de brandpreventievoorzieningen, vluchtwegen, kwaliteit van de werkplekken, etc.  

3. Het individu 

Aan de hand van gesprekken met medewerkers op de werkvloer is onderzocht in hoeverre afspraken 
en regels bekend zijn bij de medewerkers. Dit deelonderzoek heeft een weerslag opgeleverd van de 
beleving van het individu ten aanzien van arbeids-, omstandigheden, verhoudingen en voorwaarden. 

4. Arbodienst 

Het vierde perspectief, is die van de Arbodienst. Op basis van informatie, verkregen vanuit een 
drietal perspectieven, is een waardeoordeel geveld. Dit waardeoordeel is verwoord in de risico-
evaluatie (zie bijlage 3) alwaar geconstateerde knelpunten en mogelijke verbeterpunten worden 
gewogen en voorzien van een prioriteit.  

 

2.4 Evaluatie van risico’s 

Aan het eind van de rapportage wordt in bijlage 3, een actielijst gegeven met aanbevelingen en 
prioriteiten. De prioriteitsweging is tot stand gekomen door eerst het risico te classificeren. 
Vervolgens is bepaald of de te nemen maatregelen wettelijk, noodzakelijk dan wel wenselijk zijn. In 
dit onderzoek is door de Bedrijfsgezondheidsdienst de methode van Fine Kinney toegepast (zie 
bijlage 2).  
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2.5 Grondslagen 

 Branche instrument, ZorgRIE,  

 Arbocatalogus VVT 

 De arbeidsomstandighedenwet. 

 Arbo- Informatieblad 1: toelichting op de wettelijke basis van de Arbo-wet 

 Het Arbo-besluit  

 De beleidsregels Arbo-besluit 

 De Arbo-regeling 

 Relevante AI-bladen 

 Huidige stand der techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie, veiligheidskunde, 
arbeidshygiëne evenals de arbeids– en organisatiekunde 

 Door de organisatie ter beschikking gestelde documenten waaronder het handboek 
organisatie en documenten die onderdeel uitmaken van het HKZ Zorgsysteem. 
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3. Bedrijfskenmerken 

 

De organisatie Context 

 

Jacobahof is een kleinschalig privaat verpleeghuis dat zich toelegt op de 
zorg voor ouderen. De organisatie biedt onderdak aan 21 ouderen met 
een zorgbehoefte /zorgzwaarte klasse 4, 5 en 6. De organisatie is 
gevestigd aan De Ruy 1, 3233 AH  Oostvoorne. 

Personele bezetting Bij de organisatie zijn circa 27 medewerkers werkzaam waaronder twee 
verpleegkundigen, kok, huishoudelijke dienst en een locatiemanager. 

Registraties 

Ongevallen en 
incidenten 

 De afgelopen drie jaar zijn er geen arbeidsongevallen gemeld aan 
de Inspectie SZW.  

 Meldingen van incidenten en gevaarlijke situaties worden gedaan 
conform protocol (MIP, MIM en ongevallen).    

 De organisatie hanteert een eigen meldingssystematiek voor 
incidenten met / door cliënten. 

Beroepsziekten De Arbodienst heeft in 2016 en de eerste helft van 2017 geen melding 
gemaakt van (vermoedde) beroepsziekten.  

Ziekteverzuim Periode juli 2016 – juli 2017 

Verzuimpercentage: 2,74% 

Gemiddelde verzuimduur: 100 dagen 

Meldingsfrequentie: 0,08 
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4. Resultaten risico-inventarisatie 

4.1. Arbozorg en verzuimbeleid 

Arbo-beleid 

Het Arbobeleid van de organisatie, dat is ingezien ten tijde van het onderzoek, is van hoge kwaliteit 
(volledig, leesbaar en pragmatisch). Tijdens de rondgang is in gesprekken met medewerkers naar 
voren gekomen dat zij  in hoofdlijnen op de hoogte zijn van het beleidskader. Geconcludeerd kan 
worden dat Jacobahof aantoonbaar aandacht heeft voor arbeidsomstandigheden, getuige de diverse 
beleidsstukken en de structurele voorlichting en instructies aan medewerkers. Het beleidskader van 
de organisatie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn is formeel aanwezig en schenkt 
aandacht aan: 

 Intentieverklaring van de directie; 
 Verantwoordelijkheden van het management; 
 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers ten aanzien van de 

arbeidsomstandigheden; 
 Beleid inzake fysieke belasting; 
 Beleid inzake biologische agentia; 
 Beleid inzake agressie, intimidatie (ongewenst gedrag); 
 Beleid inzake calamiteiten (BHV, ontruiming); 
 Deskundigheidsbevordering (klinische lessen). 

 
Er is sprake van een klein team. De indruk bestaat dat de verdeling van taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden deugdelijk en voor alle betrokkenen duidelijk is.  
 

Bijzondere groepen 

Bijzondere groepen zoals stagiaires, jongeren, anderstaligen, nieuwe medewerkers en zwangere 
medewerksters worden indien aanwezig begeleid. Het is echter noodzakelijk om de wijze van 
voorlichting, instructie en begeleiding te formaliseren. In principe dient er voor iedere bijzondere 
groep een voorlichting –en begeleidingsprogramma opgesteld te worden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke risico’s die synoniem zijn met deze groepen.  

Specifiek Zwangerschap 

Voor zwangere medewerkers gelden afwijkende regels en richtlijnen. Een goede bescherming in de 
zwangerschap en periode van borstvoeding start met goede arbeidsomstandigheden en een veilige, 
gezonde werkomgeving in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis- en kraamzorg. 

 

Naar Plan van Aanpak (bijlage 3) 

Opstellen van een beleid ten aanzien van bijzondere groepen en in overeenstemming met de regelgeving 
voor aanwezige bijzondere groepen werkinstructies op te stellen.  
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Verzuimbeleid 

De organisatie voert een pragmatisch verzuimbeleid. Op basis van door de organisatie ter 
beschikking gestelde beleidsstukken, notulen en overige relevante informatie, kan geconcludeerd 
worden dat de aanpak en beheersing van het ziekteverzuim ruim voldoende beheerst is.   

De leiding van Jacobahof voert een verzuimbeleid waarbij rendement op arbeid centraal staat. Er 
wordt dus gekeken wat een medewerker nog wel kan in plaats van de beperkingen centraal te 
stellen. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat medewerkers bekend zijn met de 
strekking van het verzuimbeleid en het geformaliseerde verzuimprotocol.  

De aard en omvang van het verzuim in 2016 was als volgt: 

Organisatie-eenheid 
Gemiddelde 

bezetting  
Verzuim 

 

  
Frequentie 

Gemiddelde 
verzuimduur 

Verzuimpercentage 

Jacobahof Oostvoorne 24,59 0,08 100,00 2,74% 
 

Problematisch verzuim op basis van de verzuimduur 

Er is sprake van problematisch lang verzuim, indien de verzuimduur gelijk of langer is dan veertig 
dagen. Over de gekozen rapportage periode blijken 2 medewerkers langer verzuimd te hebben dan 
40 dagen. 

Naam 
Verzuimperiodes 

Aantal dagen 
Van Tot en met 

Mevr. A. 10-01-17 11-06-17 153 

Mevr. B. 4-05-17 19-06-17 47 

 

Deskundige ondersteuning (Arbodienst/deskundigheid/preventiemedewerker) 

In het nieuwe stelsel van deskundige ondersteuning wordt door de wetgever onderscheid gemaakt 
tussen de zogenaamde “preventieve taken” en “overige taken”. Volgens het nieuwe stelsel dient de 
werkgever: 

 Eén of meerdere preventiemedewerkers aan te wijzen binnen de organisatie; 
 Een voorziening te treffen voor de overige taken. 

 

Iedere werkgever krijgt, voor de invulling van de “overige taken” de mogelijkheid te kiezen voor een 
overlegregeling (de zogenaamde maatwerkregeling) of een standaardregeling.  
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Conform de vigerende wet- en regelgeving kunnen als taken van de preventie medewerkers 
genoemd worden: 

 Uitvoeren dan wel meewerken aan het opstellen van de risico-inventarisatie en het uitvoeren 
van daaruit voortvloeiende maatregelen (uitvoeren van het Plan van Aanpak); 

 Overleg voeren met en advisering aan de ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging; 

 Fungeren als vraagbaak voor medewerkers in het bedrijf; 
 Het geven van voorlichting en instructie ten aanzien van arbeidsomstandigheden en verzuim 

aan belanghebbenden van de organisatie.  
 

Naast de bijstand door de preventiemedewerker bij algemene preventietaken, dient een werkgever 
zich te laten bijstaan door gecertificeerde kerndeskundigen of een Arbodienst bij specifieke taken. 
Het betreft hier: 

 Het toetsen van en adviseren over de RI&E 
 Bijstand bij de begeleiding van zieke werknemers en bijstand bij de naleving van artikel 71a 

WAO (uitgewerkt in de procesgang eerste en tweede ziektejaar). 
 Het uitvoeren van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek  
 Het uitvoeren van de aanstellingskeuring 
 Het houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur 
 Melden van beroepsziekten. 

 

De wijze waarop deze bijstandsverlening plaatsvindt, dient schriftelijk te worden vastgelegd. Een 
preventiemedewerker bij Jacobahof dient over voldoende kennis en vaardigheden te bezitten om de 
opgedragen taken te kunnen uitvoeren. In het algemeen kunnen navolgende competenties genoemd 
worden: 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
 Basiskennis op het gebied van Arbo- en verzuim (onder meer sociale wet- en regelgeving, de 

Wet verbetering Poortwachter, Arbo-wet, etc); 
 Basiskennis op de gebieden veiligheidskunde, arbeidshygiëne, arbeidsinhoud- en organisatie 

en kwaliteitszorg; 
 Specifieke kennis betreffende specifieke onderwerpen die in de RIE als risicogebied worden 

genoemd (zie onder);  
 Deskundigheid voor het opstellen en verbeteren van bedrijfsvoorschriften; 
 Adviesvaardigheden. 

 

In relatie tot uw RI&E kunnen navolgende kennisgebieden genoemd worden: 

o Kennis betreffende fysieke belasting (statisch & dynamisch); 
o Kennis betreffende psychosociale arbeidsbelasting 
o Kennis betreffende inhoud en organisatie van het werk (werkdruk, werkbelasting); 
o Kennis betreffende biologische agentia 

 

De indruk bestaat dat de huidige preventiemedewerker (tevens de locatiemanager), ruim voldoende 
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deskundig geacht kan worden en past in bovengenoemd profiel. Wel dient opgemerkt te worden dat 
de aanstelling van de preventiemedewerker evenals de invulling van de deskundige bijstand 
schriftelijk vorm gegeven dient te worden. 

 

Naar Plan van Aanpak (bijlage 3) 

Draag er zorg voor dat de aanstelling van de preventiemedewerker alsmede de invulling van de deskundige 
bijstand op het gebied van arbeidsomstandigheden schriftelijk word vormgegeven.  

 

PAGO 

De organisatie is bekend met de wettelijke verplichting. Aan de medewerkers worden echter thans 
nog geen Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek aangeboden (PAGO).  

 

Het PAGO heeft tot doel de gezondheid van de werknemer in relatie tot zijn arbeidsomstandigheden 
te bewaken. Een werkgever is op grond van de Arbo-wet verplicht werknemers in de gelegenheid te 
stellen een PAGO te laten ondergaan. Deelname van werknemers aan het PAGO is op vrijwillige 
basis.  

Op basis van onderhavige risico-inventarisatie is het verstandig om een PAGO uit te laten voeren op 
het gebied van: 

 Fysieke belasting, houding en bewegingsapparaat (verzorging en huishoudelijke dienst); 
 Visus, beeldschermwerk (administratieve functies); 
 Psychosociale arbeidsbelasting alle medewerkers. 
 

Bovenstaande opsomming is slechts een indicatie. Nadere invulling van het PAGO gebeurt door de 
bedrijfsarts van de Arbodienst. De omvang van de groep en de frequentie van het onderzoek 

wordt bepaald n.a.v. deskundige medische inschatting en verdiepend arbeidshygiënisch 
onderzoek. 

Naar Plan van Aanpak (bijlage 3) 

In overleg met de bedrijfsarts inrichten van een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek en 
vervolgens aanbieden aan medewerkers.  

 

Bedrijfshulpverlening 

De organisatie van de bedrijfshulpverlening wordt centraal aangestuurd. De organisatie heeft de 
beschikking over ruim 11 gediplomeerde bedrijfshulpverleners. De bedrijfshulpverleners zijn belast 
met taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening zoals bedoeld in de Arbo-wet.  
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De genoemde BHV taken bij Jacobahof omvatten: 

 Verlenen van EHBO en levensreddende handelingen; 
 Voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
 Voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen; 
 Alarmeren en evacueren van werknemers en andere personen in het bedrijf; 
 Alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsdiensten. 

 

Periodiek worden er door de bedrijfshulpverleners herhalingscursussen gevolgd. EHBO voorzieningen 
zijn op de onderzochte locatie ruimschoots voorhanden en worden periodiek geïnspecteerd door 
externe deskundigen.  

De brandweer is gesitueerd nabij de locatie van Jacobahof en kan in geval van een calamiteit binnen 
enkele minuten ter plaatse zijn. De brandweer is overigens nauw betrokken geweest bij het opstellen 
van het calamiteitenplan. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden waarbij de bewoners 
ontzien worden.  

De brandmeldcentrale is gecertificeerd en wordt perioiek gekeurd / getest. 

 

Registratie  

Arbeidsongevallen met en zonder verzuim worden gerapporteerd. Binnen de organisatie bestaan er 
een aantal registraties, namelijk één ten behoeve van bewoners / bezoekers (MIP) en één ten 
behoeve van medewerkers. De indruk bestaat dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de 
aanwezigheid en strekking van de procedure ten aanzien van het melden en registreren van 
ongevallen, incidenten, onveilige situaties en ongewenst gedrag. 

Op basis van de aanwezige registraties blijkt dat prikaccidenten niet zijn voorgekomen de afgelopen 
periode. Wel waren er in 2016 een twintigtal MIP meldingen (val incidenten, medicatie weigering, 
stoten). Uit de registratie blijkt voorts dat er geen meldingen zijn geweest inzake agressie en of 
incidenten van cliënten en of het cliëntsysteem.  De voorgeschreven registraties zijn aanwezig, 
actueel en volledig 

 

Plan van Aanpak. 

De uitkomsten (verbeterpunten) van onderhavige rapportage dienen opgenomen te worden in een 
Plan van Aanpak. Op grond van de vigerende wetgeving aangaande arbeidsomstandigheden, is het 
noodzakelijk om jaarlijks de voortgang van het plan van aanpak schriftelijk te evalueren, in overleg 
met de ondernemingsraad (referentie Arbo-wet artikel 5-3).  

 

Naar Plan van Aanpak (bijlage 3) 

Complementeer het plan van aanpak zoals is opgenomen in bijlage 3 van dit schrijven en 
actualiseer dit plan jaarlijks in samenwerking met de ondernemingsraad. 
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Overleg & medezeggenschap 

Jacobahof is een kleinschalige zorginstelling. Overeenkomstig is de voornamelijk informeel van aard. 
De organisatie hanteert echter een formele communicatie –en overlegstructuur die betrekking heeft 
op ieder hiërarchisch echelon en voor een deel voortkomt uit de HKZ certificering. In ieder geval is er 
tweewekelijks een personeelsoverleg gepland waarin arbeidsomstandigheden een vast agendapunt 
vormen. 

De frequentie van het werkoverleg varieert. Op basis van gesprekken met medewerkers bestaat de 
indruk dat het werkoverleg voldoende doelmatig is. Werkoverleg vormt een belangrijk preventie-
instrument in het kader van ziekteverzuim, zorg voor arbeidsomstandigheden etc. De indruk bestaat 
dat het instrument voldoende wordt geëxploiteerd, dit mede gezien het feit dat 
arbeidsomstandigheden een vast onderwerp is.  

 

Medezeggenschap 

Jacobahof heeft niet de beschikking over een gekozen ondernemingsraad. Gezien de omvang van de 
personeelspopulatie is dit ook niet wettelijk verplicht. Het is aan te bevelen om een zogenoemde 
personeelsvertegenwoordiger aan te wijzen.  

Naar Plan van Aanpak (bijlage 3) 

Bij afwezigheid van een ondernemingsraad is het aan te bevelen om een personeel-
vertegenwoordiger aan te wijzen die een aantal wettelijke taken kan oppakken. 

 

Toezicht/voorlichting en instructie  

Het toezicht op de werkplekken wordt uitgevoerd door de locatiemanager en inhoudelijk door de de 
verpleegkundigen. Het toezicht vindt continu plaats. Dit mede gezien de kleinschaligheid van de 
locatie. Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd met medewerkers, kan geconcludeerd worden 
dat medewerkers doorgaans goed op de hoogte zijn van veiligheidsaspecten en richtlijnen van 
Jacobahof ten aanzien van veilig en gezond werken.  

Op het gebied van voorlichting en instructie wordt door Jacobahof veel geïnvesteerd. Het betreft hier 
ook de periodieke vakinhoudelijke trainingen en cursussen om de vaardigheden van medewerkers te 
verbeteren. 

De Arbowet stelt expliciet dat de werkgever verplicht is, zijn of haar medewerkers voor te lichten en 
te instrueren over hun taken en eventuele risico’s die daaraan verbonden zijn. In overeenstemming 
hiermee wordt voorlichting en instructie door Jacobahof op een aantal niveaus formeel 
vormgegeven: 

1) Bij indiensttreding wordt een algemene voorlichting en instructie gegeven 
(inwerkprogramma) ten aanzien van de algemene organisatie, de huisregels, individuele 
taken, de bedrijfshulpverleningsorganisatie, de wijze van melding van ongevallen en 
incidenten, etc.  Opgemerkt dient te worden dat de documentatie van hoge kwaliteit en 
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pragmatisch van aard is, hetgeen de leesbaarheid ten goede komt. 
 

2) Ten aanzien van risicovolle werkzaamheden zoals het uitdelen van medicatie, intensief 
beeldschermwerk, “hoe prikken” en prikaccidenten, etc, zijn bedrijfseigen werkinstructies 
opgesteld.  

 

3) Bij specifieke werkzaamheden waarbij sprake kan zijn van risico’s die voortvloeien uit de aard 
van de uit te voeren werkzaamheden en of de omgeving worden medewerkers structureel 
geïnformeerd. Opgemerkt dient te worden dat specifieke verpleegkundige handelen jaarlijks 
worden getraind en eens per twee jaar worden afgetoetst door een externe instantie. Zo 
wordt er periodiek tilinstructie gegeven door de fysiotherapeut, transferproblematiek, 
ergonomische aspecten en de zogenoemde klinische lessen). 
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4.2 Algemene voorzieningen 

 

Kwaliteit gebouwen / orde, netheid en hygiëne  

De kwaliteit van het gebouw is uitstekend te noemen. Voorts kan gesteld worden dat het huis 
smaakvol en praktisch is ingericht. Ten aanzien van de inrichtingseisen zijn geen knelpunten 
gesignaleerd.  

 

Pauzeruimte  

Op de locatie zijn pauzeruimten aanwezig met voorzieningen voor warme en koude dranken. De 
voorzieningen zijn conform de eisen.  

 

Kleedruimten 

Medewerkers hebben de beschikking over lockers die afgesloten kunnen worden. Kleedruimten zijn 
aanwezig.  

 

Sanitair  

Op de locatie zijn uitgebreide sanitaire voorzieningen aanwezig voor medewerkers (conform artikel 
3.24 van het Arbo-besluit) en bewoners. De aangetroffen hygiëne bleek voldoende te zijn.  

 

Legionella preventie 

De organisatie heeft een risicoanalyse op mogelijke legionella besmetting uitgevoerd. In 
overeenstemming met genoemde analyse zijn beheersplannen opgesteld, die erop gericht zijn om 
tappunten, waar relevante inadembare aërosolen aanwezig kunnen zijn, door te spoelen.  

 

Brandpreventie en Vluchtwegen  

Tijdens de rondgangen is duidelijk geworden dat de brandpreventievoorzieningen evenals 
noodvoorzieningen in de regel goed zijn geregeld. Op de locatie van Jacobahof zijn de noodzakelijk 
geachte brandpreventievoorzieningen aanwezig 

Periodiek wordt de staat van de aanwezige middelen door bevoegde instanties gecontroleerd. 
Aanwezige middelen worden intern gekeurd door een REOB erkende instantie. De 
noodverlichtingarmaturen worden eveneens jaarlijks nagezien. 
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Het gebouw is uitgevoerd met een gecertificeerde brandmeldinstallatie die zoals in een eerder 
stadium is aangegeven periodiek wordt getest.  

 

Beweegbare hekken en deuren 

In geval van een calamiteit worden elektrisch bedienbare deuren ontsloten. Dit is ten tijde van de 
rondgang niet beproefd. Het verdient de aanbeveling dit tijdens de periodieke ontruimingsoefening 
te testen.  
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4.3. Gevaarlijke stoffen/toxicologie 

 

Opslag 

Tijdens de fysieke rondgang zijn kleine als gevaarlijk te classificeren stoffen aangetroffen. Het betreft 
hier voornamelijk de schoonmaak /en reinigingsmiddelen die worden gebruikt door de 
huishoudelijke dienst. Opiaten en andere risicovolle stoffen worden in een afgesloten kast bewaard.   

 

Brand-, explosiegevaar 

Het brand –en explosiegevaar is niet bovengemiddeld. Geconcludeerd kan worden dat de genomen 
beheersmaatregelen voldoende zijn. Jacobahof heeft een directe doormelding naar de brandweer.  

 

Register gevaarlijke stoffen  

Een register is niet noodzakelijk gezien de aard en omvang van de aangetroffen stoffen. Opiaten 
worden evenwel geregistreerd en beheerst bijgehouden. 

 
Gebruik en blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

Blootstelling aan schoonmaak– en reinigingsmiddelen vindt dagelijks plaats. Gezien de zeer geringe 
intensiteit van genoemde activiteiten zijn de blootstellingrisico’s laag. 

 

Gassen 

Ten tijde van de rondgang zijn geen zuurstof cilinders aangetroffen. 

 

Biologische agentia 

Synoniem met risico’s in de zorg zijn de zogenoemde prikaccidenten. Na een prikaccident is het van 
essentieel belang dat zo snel mogelijk adequate en deugdelijke maatregelen worden getroffen. 
Jacobahof heeft hiertoe een protocol opgesteld waarin de procedure betreffende prikaccidenten is 
omschreven. Onderdeel van dit protocol is de samenwerking met de naastgelegen huisartsenpraktijk 
die in geval van een calamiteit per direct kan interveniëren. Opgemerkt dient te worden dat er door 
Jacobahof eigenlijk uitsluitend veiligheidsnaalden gebruikt worden.  

 

De kans bestaat dat medewerkers van de verzorging, verpleging en huishoudelijke dienst in 
aanraking komen met besmette cliënten. Ten aanzien van Hepatitis B dienen genoemde 
functiegroepen aangemerkt te worden als risicogroepen. Medewerkers die onder de risicogroepen 
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vallen dienen in de gelegenheid gesteld te worden om een arbeidsgeneeskundig onderzoek te 
ondergaan.  

 

Het te hanteren vaccinatiebeleid is afgestemd met de bedrijfsarts van de Arbodienst. De kans op een 
mogelijke HIV-besmetting is aanwezig. Het is derhalve noodzakelijk dat post expositie profylaxe moet 
worden toegediend. Voor het vaststellen van deze noodzaak dient 24 uur per dag een arts 
beschikbaar te zijn. Hiertoe heeft Jacobahof voorzieningen getroffen in de vorm van een 
samenwerking met een nabijgelegen huisartsenpost. 

 

De risico’s van “niet behandelbare” bacteriën zijn door de organisatie erkend. Ten aanzien van de 
risico’s op het gebied van biologische agentia kan gesteld worden dat deze niet weggenomen kunnen 
worden maar dat deze door de organisatie voldoende zijn beheerst. 
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4.4. Fysieke belasting/ergonomie  

 

Dynamische belasting   

Inherent aan werkzaamheden in de zorg is sprake van werkzaamheden die gepaard gaan met fysieke 
belasting. Dynamische (fysieke) belasting variërend van licht tot zeer zwaar als gevolg van duwen, 
trekken, tillen, bukken en lopen komt voor. Te noemen onder meer: 

 In de keuken/restaurant tillen en verplaatsen van serviesgoed. 

 Het verplaatsten van karren, rolstoelen en tilliften 

 Frequent veel lopen van lange afstanden door medewerkers huishoudelijke dienst; 

 Verzorging, soms zware fysieke belasting met name veroorzaakt door tillen van cliënten. 
Onder het motto “even een tilletje” worden tilhulpmiddelen niet altijd gebruikt; 

Bij diverse werkzaamheden komt het voor dat medewerkers (verzorging) in een ongunstige 
werkhouding moeten werken. Geconstateerd is dat er soms met een gebogen sta –zithouding wordt 
gewerkt. Deze houding gaat gepaard met een hoge rugbelasting. Tijdens knielen en hurken kunnen 
extreme gewichtstanden tot gezondheidsklachten leiden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de geconstateerde risicofactoren bij het tillen worden 
gevormd door: 

 Gewichten van meer dan 23 kg tillen 

 Voorwerpen tillen met een reikafstand van meer dan 63 cm   

 Gedraaid tillen 

 Meer dan 15 keer per minuut tillen. 

Echter mede ingegeven door de doelstellingen die genoemd worden in het Arboconvenant is er door 
Jacobahof de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om fysieke belasting zoveel mogelijk te beperken en 
te beheersen. Niet alleen zijn fysieke maatregelen getroffen door karren en til hulpmiddelen aan te 
schaffen maar is veel geïnvesteerd in het bewustmaken van medewerkers ten aanzien van fysieke 
belasting. De organisatie voert een actief tilbeleid. In ieder geval wordt er periodiek instructie 
gegeven door de fysiotherapeut. 

Punt van aandacht is de werksituatie in de appartementen van bewoners waar een groot deel van de 
zorg wordt geleverd. Hoe om te gaan met een “overvolle” kamer, een bed wat niet in hoogte 
verstelbaar is?, een bewoner die buitenproportioneel zwaar is? In de praktijk worden deze aspecten 
in onderling overleg met bewoners opgelost. Stelregel dient wel te zijn dat er geen sprake mag zijn 
van gezondheidsbedreigende situaties.  
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Beeldschermwerk 

Enkele medewerkers waaronder locatiemanager voeren administratieve taken uit, waarbij 
opgemerkt kan worden dat de intensiteit van het beeldschermwerk sterk uiteenloopt. De Arbo-wet 
stelt expliciet dat beeldschermwerk om de twee uur moet worden afgewisseld met andersoortig 
werk of middels het houden van een pauze van minimaal 10 minuten. Daarnaast wordt in de 
vingerende wet –en regelgeving een maximum van zes uur beeldschermwerk per dag genoemd.  

Beeldschermwerk in de zin van de Arbowet komt incidenteel voor. Waarbij opgemerkt te worden dat 
het meubilair voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden. Aangezien een werkplek aangepast 
moet worden aan de specifieke lichaamsafmetingen van de gebruiker is het wenselijk om op een 
structurele wijze (bijvoorbeeld eens per jaar) voorlichting en instructie aan te bieden. Dit om 
medewerkers meer bewust te maken van de risico’s en gevolgen van een slechte werkhouding.  

 

Naar Plan van Aanpak (bijlage 3) 

Medewerkers waarbij sprake is van beeldschermwerk in de zin van de Arbowet, structureel 
aanbieden van voorlichting en instructie ten aanzien van werk- en zithouding.
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4.5 Fysische factoren 
 

Geluid en trillingen  

Voor geluid zijn er grenzen van 80 dB(A) en 85 dB(A). Indien werknemers aan een gemiddeld 
geluidsniveau over een 8-urige werkdag hoger dan 80 dB(A) worden blootgesteld dient een 
werkgever passende gehoorbescherming te verstrekken. Bij Jacobahof zijn echter geen knelpunten 
gesignaleerd ten aanzien van geluidsbelasting. 

Frequente en langdurige blootstellingen aan trillingen is ten tijde van het onderzoek niet 
gesignaleerd.  

 

Klimaat en ventilatie  

Op basis van de gesprekken die gevoerd zijn met medewerkers kan geconcludeerd worden dat er ten 
aanzien van de beleving van het binnenklimaat geen tekortkomingen zijn vernomen.  

Het blijkt dat klachten als oogirritaties, droge keel, verstopte neuzen en hoofdpijn die in de loop van 
de dag erger worden, in veel gevallen zijn te herleiden op een slechte kwaliteit van de binnenvlucht. 
Er zijn echter voldoende natuurlijke ventilatie mogelijkheden aanwezig.  

 De wijze waarop medewerkers het binnenklimaat ervaren, is onder andere afhankelijk van de 
combinatie van een aantal factoren, te weten; de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de 
luchtsnelheid, de stralingstemperatuur (=de gemiddelde temperatuur die het menselijk lichaam 
ondervindt van alle omringende vlakken), de kleding en de activiteit van de betreffende medewerker.  

Over klimaat valt echter altijd te twisten. Als het voor de een te koud is, is het voor de ander te 
warm. Enige nuance met betrekking tot het binnenklimaat is daarom op zijn plaats. Daar komt bij dat 
de klimatologische omstandigheden gunstig dienen te zijn voor de bewoners. Indien 10 % van de 
medewerkers op een bepaalde afdeling het klimaat als slecht ervaren kan er gesproken worden van 
een knelpunt. 

 

Straling 

Er worden geen ioniserende stralingsbronnen gebruikt. Risico’s op het gebied van straling zijn 
derhalve niet gesignaleerd.  
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4.6 Gevaarlijke werktuigen en omstandigheden 
 

Val - en omvalgevaar, Snij-, knel- en pletgevaar 

Tijdens de rondgang is geconstateerd dat goederen op een deugdelijke wijze worden opgeslagen in 
stellingen. Het omvalgevaar was beheerst. Wel zijn er diverse ruimten gesignaleerd die gebruikt 
worden als opslag.  

 

Hijs -en hefwerktuigen 

Aanwezige til liften worden periodiek onderhouden. De personenlift wordt periodiek door een 
externe instantie geïnspecteerd. 

 

Elektrische veiligheid 

De schakel –en verdeelinrichtingen van de elektrotechnische installatie zijn aangeduid middels 
pictogrammen. In de schakel en verdeelinrichting zijn tekeningen en een groepenverantwoording te 
vinden. Wel dienen de verdeelinrichtingen aangewezen te worden middels voorgeschreven 
pictogrammen.  

 

Naar Plan van Aanpak (bijlage 3) 

Draag er zorg voor dat de schakel- en verdeelinrichting wordt aangewezen middels voorgeschreven 
pictogram.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Afhankelijk van de aard van de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden, worden door 
de organisatie aan medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld.  
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4.7 Psychosociale arbeidsbelasting 
In dit hoofdstuk worden deelaspecten van PSA zoals ongewenst gedrag (agressie, geweld, 
intimidatie, pesten) en werkdruk / werkbelasting nader onderzocht en uitgewerkt. Opgemerkt dient 
te worden dat de organisatie eens per jaar een schriftelijk onderzoek uitvoert naar de tevredenheid 
van haar medewerkers. Uit het meest recente onderzoek kwamen volgens de medewerkers 
navolgende aspecten naar voren: 

- Medewerkers geven aan geen werkdruk te ervaren 

- Medewerkers geven aan “blij” te zijn met hun leidinggevende 

- Men ervaart Jacobahof als een organisatie met open karakter 

- De leiding is laagdrempelig. 

 

Werkdruk 

Ondanks dat werkdruk niet gesignaleerd is, is het van belang het begrip enigszins te nuanceren. 
Werkdruk dient gezien te worden als een persoonlijke beleving van een individu en dient niet 
verward te worden met het begrip werkbelasting. Werkbelasting is namelijk de objectiveerbare 
hoeveelheid werk die verricht dient te worden in een bepaalde tijdseenheid. 

Tijdens het onderzoek is er getracht een beeld te vormen van de aard en de omvang van de ervaren 
werkdruk. Voorts is gekeken of er wellicht sprake is van overmatige werkbelasting die mogelijk 
gezondheidsbedreigend is. Duidelijk is geworden dat medewerkers over voldoende 
regelmogelijkheden beschikken. Men geeft aan zelf prioriteiten in de planning van het werk aan te 
brengen. 

Geconcludeerd kan worden dat van een structureel, breed, ervaren probleem ten aanzien van 
werkdruk geen sprake is binnen Jacobahof. Dit wil echter niet zeggen dat er geen problemen op dit 
vlak zijn. Aangezien werkdruk gezien dient te worden als een persoonlijke beleving, is een individuele 
aanpak op dit vlak gewenst en noodzakelijk. Immers de beleving van medewerkers dient serieus 
genomen te worden waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat de overtuiging van de 
één, niet de waarheid van de ander dient te zijn. Ervaren werkdruk is beïnvloedbaar door 
begeleiding, coaching, additionele scholing en educatie, het inbouwen van meer regelmogelijkheden, 
het (tijdelijk) ontlasten door het takenpakket te verminderen, het anticiperen op piekbelasting, etc. 
Een algemeen geldende universele oplossing voor de aanpak van ervaren werkdruk is derhalve niet 
mogelijk. 

Om te bepalen of de huidige beheersingssystematiek op dit aspect volledig is, dient het aspect 
werkdruk een vast onderdeel te zijn van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek dat aan 
medewerkers wordt aangeboden. Immers een primaire doelstelling van het PAGO is om te 
beoordelen of de genomen beheersmaatregelen voldoende zijn.  
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Vertrouwenspersoon 

De organisatie heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Meldingen ten aanzien van 
ongewenst gedrag zoals pesten of discriminatie zijn er in 2016 niet geweest. 

Bovendien wordt via de Arbodienst onbeperkte toegang geboden tot de bedrijfsarts maar ook de 
overige kerndeskundigen. 

 

Ongewenst gedrag 

Het aspect ongewenst gedrag is een van de prioritaire risico’s in de zorg maar ook een van de meest 
onderschatte. 

Zonder twijfel kan gesteld worden dat het werk emotioneel belastend kan zijn voor medewerkers. 
Ten tijde van de rondgangen is naar voren gekomen dat medewerkers wel eens geconfronteerd zijn 
met ongewenst gedrag van bewoners of bezoekers. Tijdens de interviews en gesprekken heeft een 
nadere verdieping van het aspect agressie plaats gevonden middels het begrip ongewenst gedrag. 
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: 

 Verbaal geweld zoals beledigen en schelden 
 Psychisch geweld zoals intimideren, irriteren en bedreigen 
 Fysiek geweld zoals slaan en schoppen 
 Vandalisme en vernieling 

 

Agressie van cliënten en of bezoekers komt in verbale zin soms voor, maar uit zich nimmer in fysiek 
geweld. 

Het aspect ongewenst gedrag is binnen Jacobahof bespreekbaar gemaakt. Echter het probleem is 
complex. Agressie komt ook voor bij psychisch disfunctionerende cliënten. De organisatie heeft als 
beleid geformuleerd dat deze groep cliënten niet worden toegelaten. 

Het arsenaal aan beheersmaatregelen ten aanzien van ongewenst gedrag wordt gevormd door 

- Een stringent beleid met uitgewerkte praktische gedragsregels voor medewerkers maar ook 
gedragsregels waar cliënten en cliëntsysteem op kan en mag worden aangesproken. 

- Zoals al aangegeven zijn stringente aanname regels ten aanzien van de cliënten. Overigens 
wordt er periodiek een MDO gehouden waarin ook aspecten ten aanzien van ongewenst 
gedrag worden meegenomen. Mensen met vergaande psychiatrische problematiek worden 
niet toegelaten en of overgeplaatst.  

- Jacobahof heeft specifieke afspraken geformuleerd indien situaties wijzigen od in geval er 
een calamiteit voordoet. 

- Er wordt periodiek en structureel voorlichting en instructie aan medewerkers gegeven.  

Uit het onderzoek ontstaat het beeld dat de thans genomen beheersmaatregelen door Jacobahof 
voldoende zijn op het gebeid van ongewenst gedag.  
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Bijlage 1. Verantwoording en Werkwijze van de RI&E 
    

Uitgevoerd voor: Jacobahof 

Scope onderzoek De gehele organisatie 

Uitgevoerd door: De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. 

Werkwijze: ·  Conform de richtlijnen van Arbo-Informatieblad 1. 
Gestructureerd conform de Inspectiemethode 
Arbeidsomstandigheden (1996) en de Uitgebreide lijst met 
Onderzoekspunten van de Arbeidsinspectie (1995) 

 PSA onderzoek middels interviews, gesprekken en desk check 

 Raadplegen aanwezige documenten 

 Arbotechnische rondgang 

Datum uitbrengen offerte 17 mei 2017 

Opdrachtbevestiging 26 mei 2017 

Onderzoek / interviews  6 juni 2017 

Intern 

Oplevering conceptrapportage  25 juli 

Interne bespreking conceptrapportage  28 juli 

Oplevering definitieve rapportage 28 juli 

Accorderend  

drs. Ing. A.H.F. Craanen 

Geregistreerd Arbeid –en organisatiedeskundige ( KIWA 800182) 

 

Voor akkoord: 
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Bijlage 2. Risicoclassificatie en Prioriteitsweging 
 

Voor de risicobeoordeling wordt een methodiek gebruikt die grotendeels gebaseerd is de methode 
van Fine & Kinney. Kort samengevat komt deze methode erop neer, dat het risico wordt berekend 
aan de hand van de formule Risico = B x E x W. Hierin is: 

B = Duur en blootstelling aan het latente gevaar 

E = De grootte van het effect van mogelijke gevolgen (E); 

W = De waarschijnlijkheid van het risico (W). 

Aan bovenstaande criteria kan een waarde worden toegekend waardoor een risicoscore bepaald kan 
worden.  Afhankelijk van de score worden drie risicoklassen vastgesteld: 

 

Risicoklasse Omschrijving 

1 Belangrijk risico (hoog) 

2 Mogelijk risico (gemiddeld) 

3 Klein risico (laag) 

 

Na risicobeoordeling wordt de prioriteit voor aanpak van het risico vastgesteld.  Factoren die hierbij 
een rol spelen zijn onder andere de haalbaarheid en wettelijke verplichtingen. Wanneer een 
prioriteit een wettelijke tekortkoming moet opheffen wordt dit aangegeven. 

Er worden drie prioriteitsklassen aangegeven: 

 

Prioriteit Omschrijving 

1 Actie op korte termijn / direct 

2 Actie op middellange termijn / binnen een jaar 

3 Actie op langere termijn / investeringsplan 

 

Eventuele bijstelling op een keuze vindt plaats in het deskundigenoverleg van de 
Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. 
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Bijlage 3. Voorgestelde aanvullingen op het plan van aanpak  
 

Risico  Norm  Prioriteit 

1= hoog,  W= wettelijk  1= direct 

2= gemiddeld A = advies 2= binnen een jaar 

3= laag     3= plannen voor investering 

Aanbevelingen Risico 

Prioriteit 

N
orm

 
Gereed Middelen Verantwoordelijk 

Complementeer dit plan van aanpak 
door aan te geven wanneer 
activiteiten gereed zullen zijn, welke 
middelen worden ingezet en welke 
functionaris hier verantwoordelijk 
voor is. 

3 2 W    

Draag er zorg voor dat de aanstelling 
van de preventiemedewerker 
alsmede de invulling van de 
deskundige bijstand op het gebied 
van arbeidsomstandigheden 
schriftelijk word vormgegeven.  

3 1 A    

In overleg met de bedrijfsarts 
inrichten van een Periodiek Arbeids 
Gezondheidskundig Onderzoek en 
vervolgens aanbieden aan 
medewerkers.  

3 2 W    

Bij afwezigheid van een 
ondernemingsraad is het aan te 
bevelen om een 
personeelsvertegenwoordiger aan te 
wijzen die een aantal wettelijke taken 
kan oppakken. 

3 3 A    

De schakel- en verdeelinrichting 
(meterkast) dient aangewezen te 
worden aan de hand van een 
pictogram.  

2 2 W/A    

 


