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Samenvatting 

Op verzoek van Connexxion Openbaar Vervoer (hierna te noemen OV) heeft Arbo Unie een Risico-

Inventarisatie en -Evaluatie (hierna afgekort als RI&E) uitgevoerd met daaraan gekoppeld een Plan 

van Aanpak voor de verschillende rayons en stallingen verdeeld over Nederland.  

Deze RI&E brengt veiligheids-, en gezondheidsrisico’s van de arbeid in kaart, als mede de eventuele 

tekortkomingen in het gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid. Voor de fysieke rondgang op de 

vestigingen wordt een beoordeling gemaakt op basis van enerzijds het risico en anderzijds het effect 

van aanwezige beheersmaatregelen. In het onderstaande schema ziet u hiervan de uitwerking. 

 

Matrix 

Beheersmaatregel 

Risicoscore 

Goed Voldoende Onvoldoende 

1    

2    

3    

 

Op basis van het geconstateerde risico wordt aangegeven of actie tot het nemen van maatregelen om 

het geconstateerde knelpunt op te lossen een lage prioriteit heeft (kleur geel) een middel hoge 

prioriteit heeft (kleur oranje) of een grote prioriteit heeft (kleur rood). Indien geen maatregelen 

noodzakelijk zijn omdat alles goed is geregeld, wordt dit middels kleur groen aangegeven. In 

bovenstaande matrix wordt dit weergegeven. 

 

Voorbeeld: Het geconstateerde risico is groot (risicoscore 1) en het effect van de aanwezige beheersmaatregel is 

onvoldoende (beheersmaatregel onvoldoende), dus dat resulteert in een te nemen maatregel met hoge prioriteit 

(kleur rood).  

 

Samenvattend kan er worden geconcludeerd dat er bij Connexxion OV veel aandacht is voor 

arbeidsomstandigheden. Dit geldt zowel voor de chauffeurs als de leidinggevenden. Wat opvalt, is dat 

er grote verschillen zijn tussen de rayons. Dit wordt mede veroorzaakt doordat veel maatregelen 

gebaseerd zijn op persoonlijk initiatief of vanuit initiatieven uit het verleden. Mede gezien de zeer vele 

veranderingen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden is de centrale aansturing op het 

gebied van arbeidsomstandigheden niet altijd even duidelijk. Van veel aspecten die centraal geregeld 

worden heeft men, als gevolg van niet altijd even heldere communicatielijnen, geen of onvoldoende 

kennis en inzicht. Daarnaast ontbreekt vaak bij de individuele initiatieven de borging. 

Momenteel is de taak van een centrale preventiemedewerker neergelegd bij het hoofd 

personeelszaken. Dit is onvoldoende bekend in de organisatie. Het wordt dan ook aanbevolen om 

goed af te bakenen wat er centraal door de preventiemedewerker wordt opgepakt en wat men in de 

rayons zelf moet regelen.  
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De belangrijkste geconstateerde risico’s zijn: 

 

- Trillingsbelasting, met name op moeilijke trajecten. 

- Kennis en motivatie chauffeurs met betrekking tot juiste zithouding. 

- Zware psychosociale belasting bij de rayonmanagers. 

- Vaststellen minimale voorzieningen op eindpuntlocaties. 

- Ontbreken van een duidelijk scholingsplan met periodieke herhalingen op het gebied van 

arbeidsomstandigheden. 

- Het veelvuldig ontbreken van periodiek werkoverleg. 

- Leeftijdsopbouw van de populatie chauffeurs. 

- Toezicht en instructie op ingehuurde partijen voor wasstraat en tanken. 

- Ten slotte vergt de sociale veiligheid continue aandacht. 

 

Nader onderzoek 

Voor de rayons/stallingen is er op basis van de op dit moment geconstateerde risico’s geen nadere 

inventarisatie van toepassing. Indien er concrete aanwijzingen/ signalen optreden dan kan 

desgewenst een aanvullend onderzoek plaatsvinden. 

 

Advies preventietaken 

Preventiemedewerker dient over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de opgedragen 

taken te kunnen uitvoeren. Wat hierbij onder voldoende wordt verstaan, dient te worden ontleend aan 

de RI&E.  

 

Op grond van een uitgevoerde RI&E dienen de preventietaken gericht te zijn op de volgende 

gevaargebieden (bron AI-1 Arbo- en verzuimbeleid): 

1. Arbozorg- en organisatie van de arbeid. 

2. Bedrijfshulpverlening. 

3. Inrichting arbeidsplaatsen. 

4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia. 

5. Beeldschermwerk. 

6. Fysische factoren. 

7. Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden. 

8. Functie-inhoud, werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting. 

9. Werk- en rusttijden. 

 

  Op basis van deze RI&E dienen de preventietaken in ieder geval gericht te zijn op: 

- Veiligheid (agressie en geweld)  

 - BHV 

 - Fysieke belasting  

 - Beeldschermwerkzaamheden 
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Psychosociale arbeidsbelasting (welzijn) en nadere inventarisatie 

In deze RI&E is geen welzijnsonderzoek uitgevoerd. Opgemerkt dient te worden dat deze RI&E 

zonder nadere inventarisatie op het gebied van PSA niet compleet is. In de RI&E treft u wel enkele 

opmerkingen/knelpunten op het gebied van welzijn. 

Het aspect psychosociale arbeidsbelasting wordt gedekt door de rapporten vanuit de Connexxion 

Gezondheidmonitor. 
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1 Inleiding en werkwijze 

1.1 Methode RI&E 

 

Het doel van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (hierna afgekort als RI&E) is het inventariseren en 

evalueren van de risico’s bij de werkzaamheden die worden verricht bij Connexxion OV binnen de 

verschillende rayons op de vestiging/stalling: 

 Kampen  

 Emmeloord 

 Zwartsluis 

 Lelystad 

 Wageningen  

 Woerden  

 Schoonhoven 

 Amersfoort  

 Zeist 

 Almere Haven 

 Almere Buiten 

 Schiphol/Lisse 

 Uithoorn 

 Zaandam  

 Alkmaar 

 Haarlem  

 Hilversum 

 Huizen 

 Hoorn 

 Den Helder 

 Texel  

 Velsen  

 Spijkenisse 

 Hellevoetsluis 

 Middelburg* 

 Haamstede* 

 Wemeldinge* 

 St. Maartensdijk* 

 Terneuzen* 

 Connexxion rail Amersfoort - Ede  

 

* Voor het Rayon in Zeeland geldt dat hier in 2015 nog een aanvullende rondgang nodig is 

omdat op het moment van de RI&E er een nieuwe concessie binnen was. Hierdoor zullen er 

forse wijzigingen in dit rayon plaatsvinden. 
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Er is gebruik gemaakt van de branche RIE-methode, namelijk de RI&E Besloten busvervoer. Hierin 

komen zowel de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn als de mogelijke 

tekortkomingen in het arbeidsomstandighedenbeleid aan de orde. De methode is aangevuld met de 

onderdelen zoals vermeld in de ABRIE-methode (Algemene Bedrijfsverkenning Risico-Inventarisatie 

en –Evaluatie).  

 

De methode omvat een documentenonderzoek, interviews zowel met het management, OR en RC als 

met diverse (groepen) medewerkers en een rondgang over de verschillende stallingen, inclusief 

representatieve eindpunten.  

De gegevens die naar voren komen tijdens de interviews zijn geverifieerd met de praktijk.  

De resultaten worden getoetst aan de huidige Arbowetgeving en Arboregelgeving. Het welzijnsaspect 

is in dit onderzoek niet in kaart gebracht.  

 

Door het bedrijf ter beschikking 

gestelde documenten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de RC ter beschikking gestelde 

documenten: 

RI&E Workshop Infoxx 

Convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 

IJzelproces gezondheidsonderzoek 

Trillingsonderzoek Connexxion november 2008 

Overzicht eisen arbeidsomstandigheden kantoren & 

werkruimten  

Explosie veiligheidsdocument 2011 

RI&E Mobiel + PVA 2013 

Veiligheidsmonitor 2013 

VGM checklist 

Beleid Connexxion BNO versie 3 

BHV integraal overzicht 

 

- 

Datum bespreking  

Conceptrapport en plan van aanpak 

Gesprekspartners:  

 

Datum conceptrapport 07-01-2015 

Kopie eindrapport aan  
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1.2 Opbouw van de Excelsheet 

 

De rapportage in de Excelsheet is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

 Nummer                             

 Onderwerp                         

 Subonderwerp 

 Kritische succesfactoren 

 Stalling adres 

 Knelpunt omschrijving 

 Risicoscore   

 Prio Connexxion 

 Maatregelen rayon/stalling ten behoeve van het te behalen resultaat 

 Maatregelen Connexxion ten behoeve van het te behalen resultaat 

 Verantwoordelijke 

 Datum gereed 

 Evaluatie genomen maatregel 

 

De Excelsheet is zo uitgewerkt dat op ieder kolom apart geselecteerd kan worden (klik hiervoor op de 

button ▼ bovenaan de kolom). Er kan geselecteerd worden op onderwerp, subonderwerp of op 

risicoscore. Het voordeel hiervan is dat er snelle selecties gemaakt kunnen worden (alle risico’s 1 

bovenaan de Excelsheet). Op onderdelen waar geen knelpunten zijn aangetroffen is geen tekst 

opgenomen. Deze onderdelen worden bij selectie op bijvoorbeeld risicoscore onderaan geplaatst.  

 

Aangetroffen knelpunten worden op deze niveaus beschreven, evenals de te nemen maatregelen op 

rayon/stalling of Connexxion niveau ten behoeve van het te verkrijgen resultaat.  

De risicoscores zijn opgesteld volgens het systeem van Fine en Kinney (zie bijlage 3). Een score 1 

betekent een belangrijk risico een score 3 betekent dat het risico wellicht aanvaardbaar is. Een 

risicoscore 4 moet gezien worden als een punt dat belangrijk is om te beschrijven en goed geregeld is. 

 

Voor Connexxion OV algemeen en per rayon/stallingen zijn verschillende tabbladen aangemaakt. Het 

onderscheid is aangebracht zodat het Plan van Aanpak eenvoudiger geselecteerd en uitgewerkt kan 

worden op rayon/stalling niveau.  
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1.3 Vervolg procedure definitieve rapportage 

 

Als vervolg op deze RI&E vereist de Arbowet van Connexxion de volgende acties: 

1. Bespreek het definitieve rapport met de OR/RC. 

2. Stel de medewerkers in de gelegenheid om van de inhoud van dit rapport kennis te nemen. 

3. Vul het Plan van Aanpak in en overleg dit met de OR/RC. In het Plan van Aanpak wordt 

beschreven welke maatregelen moeten worden getroffen, binnen welk tijdsbestek één en ander 

wordt gerealiseerd en wie verantwoordelijk is voor het treffen van genoemde maatregelen. Arbo 

Unie heeft het Plan van Aanpak direct gekoppeld aan de inventarisatie.  

4. De werkgever voert de in het Plan van Aanpak genoemde maatregelen, volgens de planning die is 

aangegeven, uit. 

5. Geadviseerd wordt periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks een rapportage over de voortgang van het Plan 

van Aanpak op te stellen. Stel indien nodig een Arbostuurgroep op voor de borging. 

 

Arbo Unie kan u in het vervolgtraject ondersteunen c.q. adviseren bij het verder invullen van het Plan 

van Aanpak.  
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Bijlage 1. Overzicht onderzochte Arbo-aspecten 

Er is aandacht besteed aan alle punten zoals genoemd in bijlage I van het Arbo-Informatieblad 1  

(AI-1). De onderwerpen zijn onderverdeeld in de hieronder genoemde hoofdonderwerpen en zijn 

nader uitgewerkt in tabel 2. Deze aandachtspunten komen overeen met de onderwerpen zoals die zijn 

genoemd in het Arbobesluit aangevuld met de onderdelen zoals benoemd in de Arbocatalogus 

Besloten busvervoer.  

 

 

Risico’s op het gebied van veiligheid gezondheid en welzijn 

Arbozorg en organisatie van de Arbeid Fysische factoren 

Bedrijfshulpverlening Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden 

Fysieke belasting Inrichting arbeidsplaatsen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 

Werk- en rusttijden Functie-inhoud en werkdruk en werkplezier 

(beperkt zoals reeds aangegeven) 

Agressie en geweld  
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Bijlage 2. Beoordelingsmethodiek Fine & Kinney 

Methode van Evalueren 

In de Excelsheet van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie geeft Arbo Unie bij elk risico een 

risicoclassificatie aan. De hoogte van de classificatie wordt bepaald aan de hand van de grootte van 

het risico voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. 

 

Risico of tekortkoming per onderwerp:  

Omschrijving van de aard en bron van het risico, de plaatsen waar het risico voorkomt;  

 - de mate waarin het risico voorkomt;  

 - de blootstellingduur en frequentie;  

 - het geheel van beheersmaatregelen dat al is getroffen en de manco’s daarin; 

 - een omschrijving van de mogelijke gevolgen. 

Maatregel geadviseerd:  

advies van mogelijke maatregelen volgens arbeidshygiënische strategie. 

Prio: 

Prioriteit voor aanpak vastgesteld door Connexxion in overleg met Arbo Unie. 

RC:  

De prioriteiten worden berekend op basis van een risicoscore. De risicoscore wordt op de 

onderstaande rekenwijze bepaald: R = B x E x W, waarbij: 

R  =  risicoscore 

B  =  blootstellingduur of frequentie 

E  = mogelijk effect 

W  =  waarschijnlijkheid dat het effect optreedt 

 

De blootstelling wordt uitgedrukt in zes categorieën: 

B = 10 voortdurend 

B = 6 regelmatig (dagelijks) 

B = 3  af en toe (wekelijks) 

B = 2  soms (maandelijks) 

B = 1  zelden (jaarlijks) 

B = 0,5  zeer zelden (minder dan een keer per jaar) 

 

Het effect wordt uitgedrukt in vijf categorieën: 

E = 40  meerdere doden, acuut of op termijn 

E= 15  zeer ernstig, een dode, acuut of op termijn 

E = 7  ernstig, irreversibel effect, invaliditeit 

E = 3 belangrijk, letsel, reversibel 

E =1  gering, letsel, hinder 

 

De kans dat het effect optreedt, gegeven de blootstelling, is de waarschijnlijkheid.  
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De waarschijnlijkheid wordt ingedeeld in zeven categorieën: 

W = 10  zo goed als zeker 

W = 6  zeer goed mogelijk 

W = 3  waarschijnlijk 

W = 1  mogelijk, maar onwaarschijnlijk  

W = 0,5 zeer onwaarschijnlijk 

W = 0,2  praktisch onmogelijk en  

W = 0,1  zo goed als ondenkbaar 

 

Prioriteitsstelling 

Risicoscore (R) Risicoclassificatie Risico Advies 

R>70 1 Belangrijk risico Actie op korte termijn 

70>R>20 2 Mogelijk risico Actie op middellange termijn 

R<20 3 Risico wellicht aanvaardbaar Actie op lange termijn 

 

Advisering van de maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie 

Bij de omschrijving van de adviezen en maatregelen is uitgegaan van meerdere maatregelen volgens 

de arbeidshygiënische strategie. In het algemeen heeft aanpak aan de bron voorkeur. Met een 

bronaanpak wordt bedoeld dat gevaren zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Al bij het 

inrichten van werkplekken en functies moet gekeken worden of het ontstaan van gevaren te 

voorkomen is, bijvoorbeeld door andere technieken toe te passen of andere stoffen te gebruiken. Is 

dat technisch niet mogelijk of in redelijkheid niet te eisen in verband met de kosten, dan kunnen in 

volgorde van prioriteit de volgende maatregelen worden getroffen: 

1. gevaar afschermen door (technische) maatregelen aan de bron; 

2. gevaar verminderen door de mens af te schermen; 

3. gevaar verminderen door blootstelling te verminderen (door organisatorische maatregelen, 

taakroulatie, vermindering van het aantal blootgestelden of compartimentering); 

4. in laatste instantie het gevaar verminderen door eerst collectieve beschermingsmiddelen en 

vervolgens persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Werken volgens de arbeidshygiënische strategie wil zeggen: pas als een maatregel van een hogere 

orde niet kan worden verlangd, is een maatregel van een lagere orde te overwegen. 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 worden getroffen. 

 

 

 

 


