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Betreft Klacht

Geachte heer Blankman,

Op woensdag 13 augustus 2014 hebben wij, de heren J.W. van Bussel en
M. Schwank, naar aanleiding van uw klacht een inspectie uitgevoerd bij:
Connexxion Holding N.V., aan het Laapersveld 75 te Hilversum,

Zo:lc$te it1 o_1s oriënterend gesprek van 12 juni 2014 met u en de heer
T. I al aan hebben gegeven, konden we niet alle door u benoemde
aandachtspunten in onze inspectie meenemen, aangezien deze niet tot de
competentie van de Inspectie SZW behoren.

Tijdens de inspectie zijn overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving
geconstateerd in relatie tot uw klacht:

1. Vastgesteld werd dat intussen een aanvang is gemaakt met het uitvoeren
van een nieuwe risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot de
werkplekken van de chauffeurs OV en het ondersteunend personeel.
Aangegeven werd dat daarin onder andere wordt meegenomen het
trillingsgevaar voor de chauffeurs. De bestaande risico inventarisatie en -
evaluatie was niet aangepast aan de opgedane ervaring, gewijzigde
werkmethode(n), werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en
professionele dienstverlening. Dit is een overtreding van artikel 5, 4e lid
van de Arbeidsomstandighedenwet.

Z. Aan deze nieuw uit te voeren risico inventarisatie en evaluatie dient een
plan van aanpak te zijn gekoppeld. Voor het opheffen van de in de RI&E
genoemde knelpunten dient daarbij te worden aangegeven de termijn die
daarvoor geldt en wie verantwoordelijk is.(de functionaris).
Aangezien dit plan van aanpak er op het moment van ons inspectiebezoek
nog niet was, is hier sprake van overtreding van artikel 5, 3e lid van de
Arbeidsomstandi ghedenwet.

Uw klacht is gedeeltelijk gegrond bevonden.

Op de geconstateerde overtredingen is de werkgever aangesproken door middel
van een waarschuwingsbrief.

Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waaruan de Inspectie SZW strenger optreedt Pagina 1 van 2

bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl.



De werkgever is verplicht de overlredingen op te heffen. Hierop zal controle
plaatsvinden.

lndien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met de contactpersoon bovenaan deze
brief.

Hoogachtend,
Inspectie SZW

LW. van Bussel
Arbeidsinspecteur

Directie Arbo
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