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Arbo

1 Arbo- en verzuimbeleid

Algemene informatie

Arbomanagementsysteem

Wet- en regelgeving

Arbobeleidsvoering

Preventief beleid

BRZO (Besluit Risico's Zware
Ongevallen)

Procedures, regels en voorschriften

Verzuimbeleid

PAGO / PMO / Medische keuring

Toegang tot deskundigen

Inkoop

Overleg met arbodienst of
bedrijfsarts

Derden / gasten

Deskundige ondersteuning

Preventiemedewerker /
arbocoördinator

Arbojaarplan en
voortgangsrapportage

Toezicht door leidinggevenden

Bijzondere groepen

Tijdelijke medewerkers en
uitzendkrachten

Ongevallen en incidenten

Beroepsziekten

Roken op de werkplek

Informatievoorziening

2 Samenwerking en overleg

Werkoverleg

OR / Personeelsvertegenwoordiging

Samenwerken met andere partijen /
werkgevers

3 RI&E, inspecties en audits

Interne audits

Werkplekinspecties

Risico - inventarisatie en -evaluatie
(RI&E)

Functie RI&E

Werkvergunning / TRA

LMRA (last Minute Risk Analyses)

Aanvullende
inventarisatieverplichtingen

4 Bedrijfshulpverlening en
brandveiligheid

BHV algemeen

BHV-bezetting

BHV-organisatie en bedrijfsnoodplan

BHV-middelen

BHV-restrisco's

Noodverlichting en vluchtwegen

Brandveiligheid: materialen en
middelen

Brandveiligheid: gebouw

Explosieveiligheid: algemeen

Explosieveiligheid: ATEX 137

Explosieveiligheid: ATEX 95

5 Werkplekinrichting en
voorzieningen

Beschikbare middelen

Algemene inrichting van gebouwen
en werkplekken

Kantine, toiletten en douches

Kleedruimten

Onderhoud gebouwen

Orde en netheid werkplek

Opslag materialen en goederen

Vallen, struikelen of uitglijden

Transport en looppaden

Elektrische veiligheid werkplekken

Beschikbare werkruimte

6 Voorlichting en instructie

Voorlichting en instructie: algemeen

Voorlichting en instructie:
aantoonbaarheid

Voorlichting en instructie:
introductie nieuwe medewerker

7 Functie-inhoud en werkdruk

Functieomschrijvingen

Taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden

Gedrag van werknemers

Leeftijdbewust personeelsbeleid

Volledigheid van de functie

Moeilijkheidsgraad van de functie

Autonomie van de functie

Contactmogelijkheden

Werkdruk

Emotionele belasting

Ongewenste omgangsvormen

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Verandering en toekomstbeeld

Organiserende taken

Werkorganisatie

Leiding en collega's

8 Werk- en rusttijden

Werktijden

Ploegendiensten

Pauzes

9 Beeldschermwerk

Beeldschermwerk: algemeen

Beeldschermwerk: voorlichting en
instructie

Beeldschermwerk: instelling
werkplek

10 Klimaat

Verlichting, daglicht en uitzicht

Binnenklimaat algemeen

Binnenklimaat: ventilatie

Binnenklimaat: temperatuur en
luchtvochtigheid

Binnenklimaat: stof en geuroverlast

Klimaat extern

11 Geluid

Geluid: schadelijk

Geluid: hinderlijk

Geluid: beschermende maatregelen

Geluid: voorlichting en onderricht

12 Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen: inventarisatie
gassen, dampen en stof

Gevaarlijke stoffen:
veiligheidsinformatie en instructie

Gevaarlijke stoffen: beschermende
maatregelen

Gevaarlijke stoffen: grenswaarden

Gevaarlijke stoffen: verpakking en
etikettering

Gevaarlijke stoffen: transport,
opslag en afvoer

Gevaarlijke stoffen: gebruik

Gevaarlijke stoffen: verstikking en
bedwelming

Nanomaterialen

Carcinogene, mutagene en
reproductietoxische stoffen

Gevaarlijke stoffen: specifieke
stoffen

Gevaarlijke stoffen:
registratieverplichtingen

Gevaarlijke stoffen: persoonlijke
hygiëne

13 Biologische agentia

Biologische agentia

14 Straling

Straling: ioniserend

Straling: niet ioniserend

Straling: elektromagnetische velden

15 Fysieke belasting en ergonomie

Trillingen: lichaam

Trillingen: hand-arm

Fysieke belasting

Duwen en trekken

Staan en zitten

Inspanning

Kortcyclische arbeid
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16 Gereedschappen, werktuigen
en machines

Transportmiddelen extern

Transportmiddelen intern

Arbeidsmiddelen, algemene
informatie

Arbeidsmiddelen, CE markering

Arbeidsmiddelen, bedieningsorganen

Arbeidsmiddelen, inwerkingstelling

Arbeidsmiddelen, noodstopinrichting

Arbeidsmiddelen, vallende en
wegschietende voorwerpen

Arbeidsmiddelen, vrijkomen gas,
damp, stof en vloeistoffen

Arbeidsmiddelen, stabiliteit

Arbeidsmiddelen, uiteenspatten
delen

Arbeidsmiddelen, bewegende delen

Arbeidsmiddelen, hoge en lage
temperatuur

Arbeidsmiddelen, alarmsignalen

Arbeidsmiddelen, onderhoud,
keuring en inspectie

Arbeidsmiddelen, veilige
bereikbaarheid

Arbeidsmiddelen, bescherming
werknemers tegen risico's

Arbeidsmiddelen, elektrische
veiligheid

Arbeidsmiddelen, verlichting

Arbeidsmiddelen, bediening /
software

Arbeidsmiddelen, stopzetting

Hijs- en hefmiddelen

17 Veiligheids- en
gezondheidssignalering

Visuele informatie

Afscherming risicovolle werkplekken

Gebods-, verbods- en
waarschuwingsborden

Algemene veiligheidsinformatie

18 Persoonlijke
beschermingsmiddelen

PBM: algemeen

PBM: ademhalingsbescherming

PBM: hoofdbescherming

PBM: gelaats- en oogbescherming

PBM: gehoorbescherming

PBM: veiligheidshandschoenen

PBM: veiligheidsschoenen

PBM: gebruik en instructie

PBM: lichaamsbescherming

PBM: valbeveiliging

PBM: registratie, keuring en
onderhoud

19 Bijzondere omstandigheden

Deelname aan het verkeer

Alleen werken

Thuiswerken

Werken in de grond algemeen

Klickmelding

Werken in verontreinigde grond

Werken op hoogte

Werken boven water

Werken langs het spoor

Werken onder water

Werken onder de grond

Werken langs de weg

Besloten ruimten

Werken onder overdruk of onderdruk

Werken bij derden

Onderhoudstops

Werken in extreme kou of warmte
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Geluk BV RI&E 2016

Bijlage 1 Plan van aanpak eenvoudig

Locatie: Geluk BV, afdeling: Algemeen

Start Eind
Eind-

verantwoordelijk
Uitvoerend

verantwoordelijk Status

Prioriteit

% gereedWetNr/R Bevinding Advies Bedrijf

Arbo- en verzuimbeleid1
Arbobeleidsvoering1.1

Geluk bv heeft geen arbobeleid geformuleerd voor
haar organisatie

W Formuleer een schriftelijk beleid voor
arbeidsomstandigheden voor Geluk BV.

1-12-2016 1-6-2017Bestuurder BestuurderA Te starten 0

Benoem als specfieke aandachtspunten in het
beleid: het werken met beeldschermen en
ongewenste omgangsvormen.

1-12-2016 1-6-2017Bestuurder BestuurderA Te starten 0

Gereedschappen, werktuigen en machines2
Arbeidsmiddelen, CE markering2.1

In de productie staan diverse niet CE gemarkeerde
machines. Geluk BV heeft hiervoor geen machine
RI&E beschikbaar.

W Stel voor de niet CE gemarkeerde machines een
machine RI&E op.

1-12-2016 1-6-2017Directie ArbocoördinatorA Te starten 0

Stel op basis van de machine RI&E een plan van
aanpak op voor het verbeteren van de
machineveiligheid.

1-12-2016 1-6-2017Directie ArbocoördinatorA Te starten 0

Arbeidsmiddelen, bescherming werknemers tegen risico's2.2

Bij machine 1234 in de produktie is knelgevaar door
het ontbreken van afscherming op de compressor.

W*** Scherm de compressor 1234 af. 1-12-2016 1-6-2017Directie Techische dienstA In
behandeling

10

Voorlichting en instructie3
Voorlichting en instructie: aantoonbaarheid3.1

Nieuwe medewerkers ontvangen geen aantoonbare
instructie over het bedrijf en risicovolle handelingen.

W* Zorg voor een aantoonbare instructie voor de
medewerkers.

Bestuurder DirectieB Te starten 0
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Geluk BV RI&E 2016

Bijlage 2 Plan van aanpak uitgebreid

Locatie: Geluk BV, afdeling: Algemeen

Start Eind

Eind-
Verantwoordelijk

Verantwoordelijk
uitvoerende Status

Prioriteit %
gereedNr Bevinding Advies BedrijfB =E * RisicoK * B =E * RisicoK *

Restrisico

RisicoFactor AAJ
Type

maatregel

W = wettelijke verplichting

Arbo- en verzuimbeleid1
Arbobeleidsvoering1.1

Geluk bv heeft geen
arbobeleid geformuleerd voor
haar organisatie

W

1 Formuleer een schriftelijk beleid voor
arbeidsomstandigheden voor Geluk
BV.

1-12-2016 1-6-2017Bestuurder BestuurderA A Te starten 0ProceduresPreventief

Benoem als specfieke
aandachtspunten in het beleid: het
werken met beeldschermen en
ongewenste omgangsvormen.

1-12-2016 1-6-2017Bestuurder BestuurderA A Te starten 0OrganisatiePreventief

Gereedschappen, werktuigen en machines2
Arbeidsmiddelen, CE markering2.1

In de productie staan diverse
niet CE gemarkeerde
machines. Geluk BV heeft
hiervoor geen machine RI&E
beschikbaar.

W

2 Stel voor de niet CE gemarkeerde
machines een machine RI&E op.

1-12-2016 1-6-2017Directie ArbocoördinatorA A Te starten 0OrganisatiePreventief

Stel op basis van de machine RI&E
een plan van aanpak op voor het
verbeteren van de machineveiligheid.

1-12-2016 1-6-2017Directie ArbocoördinatorA A Te starten 0OrganisatiePreventief

Arbeidsmiddelen, bescherming werknemers tegen risico's2.2

rood
Bij machine 1234 in de
produktie is knelgevaar door
het ontbreken van
afscherming op de
compressor.

W

3 ***6,0 67 252 Scherm de compressor 1234 af. 1-12-2016 1-6-2017Directie Techische dienstA A In
behandeling

100,1 7 6 -4,2OnderhoudCorrigerend

Voorlichting en instructie3
Voorlichting en instructie: aantoonbaarheid3.1

geel
Nieuwe medewerkers
ontvangen geen aantoonbare
instructie over het bedrijf en
risicovolle handelingen. W

4 *6,0 23 36 Zorg voor een aantoonbare instructie
voor de medewerkers.

Bestuurder DirectieB B Te starten 00,1 3 2 N.v.t.0,6Training en OpleidingPreventief
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