
 
 
Samenvatting  
 
Op verzoek van een vervoerder 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 
arbeidsomstandigheden beleid. 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.  
 
 
Inhoudsopgave  
Samenvatting 
1 Inleiding en werkwijze 6  
1.1 Methode RI&E 6  
1.2 Opbouw van de Excelsheet 8  
1.3 Vervolg procedure definitieve rapportage 9  
Bijlage 1. Overzicht onderzochte Arbo-aspecten 10  
Bijlage 2. Beoordelingsmethodiek Fine & Kinney 1 
 
Samenvatting Op verzoek van een vervoerder 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 
arbeidsomstandigheden beleid. 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. 
 
Samenvattend kan er worden geconcludeerd dat er bij Een vervoerderOV 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. 
 
De belangrijkste geconstateerde risico’s zijn:  
 
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 

 
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 Een vervoerderGezondheidmonitor. 

  
 
 



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 Een vervoerderOV binnen de verschillende rayons op de vestiging/stalling:  
 Ka mpe n  Emme loord  Zwa rts luis   Le lys ta d  Wa ge ninge n  Woe rde n  S choonhove n  Ame rs foort  Ze is t  Alme re  Ha ve n  Almere Buiten  
Schiphol/Lisse  Uithoorn  Za a nda m  Alkma a r                 sse  He lle voe ts luis   
 Midde lburg*  Ha a ms te de *  Weme ldinge *  S t. Ma a rte ns dijk*  Te rne uze n*  Een vervoerderrail 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. 

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 Een vervoerdernovember 2008  
Overzicht eisen arbeidsomstandigheden kantoren & 
werkruimten  
Explosie veiligheidsdocument 2011  
RI&E Mobiel + PVA 2013  
Veiligheidsmonitor 2013  
VGM checklist  
Beleid Een vervoerderBNO versie 3  
BHV integraal overzicht  
-  



Datum bespreking  
Conceptrapport en plan van aanpak  

Gesprekspartners:  

Datum conceptrapport  07-01-2015  
Kopie eindrapport aan  
 

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 Een vervoerder 
 Maatregelen rayon/stalling ten behoeve van het te behalen resultaat  
 Maatregelen Een vervoerderten 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 Een vervoerderniveau 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 Een vervoerderOV 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. 

1.3 Vervolg procedure definitieve rapportage  
 
Als vervolg op deze RI&E vereist de Arbowet van Een vervoerderde 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. 

 
 
 
 
 
 
 



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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1 Algemeen Arbobeleid Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Er is binnen Een vervoerderarbobeleid 
aanwezig. Diverse protocollen en procedures 
zijn centraal ontwikkeld en worden binnen de 
rayons toegepast. Voor chauffeurs zijn taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
vastgelegd en de werkgever houdt toezicht op 
risicovolle werkzaamheden. 
Arbeidsomstandigheden is een vast 
agendapunt van zowel de OR als de RC's. 
Aandachtspunten zijn (nog) inrichting 
eindpunten, bussen ergonomie + zithouding 
chauffeurs, spiegelafstelpunten. 

3   Continueer beleid  Zorg continu vanuit centraal 
dat aanpassingen van 
protocollen/procedures 
geïmplementeerd worden in 
de rayons.  

      



2 Algemeen Rookbeleid en alcohol- 
en drugsbeleid 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Er zijn duidelijke afspraken omtrent roken. Er 
mag zowel op de vestigingen (behalve op 
specifiek ingerichte rookplaatsen, veelal 
buiten), eindpunten en in de voertuigen niet 
gerookt worden. Ook is er een duidelijk 
alcohol- en drugsbeleid aanwezig, waarin een 
duidelijke procedure is opgenomen voor 
hulpaanbod aan medewerkers met alcohol-
/drugsproblemen. Onbekend is of iedereen op 
de hoogte is van de feiten over 
alcoholgebruik.  

4   Verzorg in een 
werkoverleg voorlichting 
over alcoholgebruik.  

Verzorg 
voorlichtingsprogramma 
over alcoholgebruik en 
koppel dit terug naar de 
rayons. 

      

3 Algemeen Verzuimbeleid en 
beroepsziekten  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Er is verzuimbeleid, inclusief 
verzuimreglement aanwezig. Ook vindt 
registratie + analyse van de verzuimcijfers 
plaats. Dit gebeurt zowel landelijk als op 
rayonniveau. Leidinggevenden onderhouden 
contact met de zieke medewerkers en re-
integratieplannen worden opgesteld. Per 
rayon/stalling is ongeveer 1 dag per 1-2 
weken een bedrijfsarts aanwezig voor 
advisering, begeleiding en het houden van 
SMO. Ook zijn er intern/extern casemanagers 
benoemd per rayon. Terugkoppeling naar de 
OR over verzuimcijfers vindt plaats. 
Verzuimcijfers worden vooral bepaald door 
langdurig verzuim met diverse oorzaken. Er is 
een aantoonbaar verschil in verzuim tussen 
de diverse rayons. Gemiddelde 
leeftijdsopbouw ligt rond de 53 jaar. 
Aandachtspunt bij re-integratie en terugkeer 
in eigen werk van de chauffeurs is de 
vertraging bij de CBR uitspraken. Hierdoor 
wordt het verzuimcijfer nadelig beïnvloed en 
de verzuimkosten verhoogd. Tevens legt dit 
druk op de andere chauffeurs en de 
betrokkene. Verder wordt er vanuit de OR 
aangegeven dat zij meerdere signalen 
ontvangen dat er al in het 1e jaar verzuim 
gestuurd wordt op 2e spoor waardoor zij 
ervaren dat medewerkers niet "altijd de kans" 
krijgen om in hun eigen werk terug te keren.  

3   Continueer gemaakte 
afspraken en houd 
aandacht voor het 
onderwerp. 

Inventariseer en analyseer 
op het hoofdkantoor de 
"gevallen in de rayons" 
waar het CBR een 
vertragende factor is in de 
re-integratie. Bereken hierbij 
de kosten en ga aan de 
hand daarvan in gesprek 
met het CBR en branche 
om dit te verbeteren.  

      



4 Algemeen Functionerings-
gesprekken 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Jaarlijks wordt er in de rayons met de 
medewerkers een functioneringsgesprek 
gevoerd. Deze bevat vier onderdelen: 
verzuim, kwaliteit, gedrag en opleiding. 

4   Continueer gemaakte 
afspraken. 

        

5 Algemeen Interne deskundigheid 
, preventie- 
medewerker, Arbo 
spreekuur 

aanwezig en op 
welke 
beleidsgebieden 

Binnen Een vervoerderis er landelijk een 
preventiemedewerker benoemd. Deze is in 
het land onvoldoende bekend. Tevens zijn er 
per rayon/stalling medewerkers aanwezig met 
bepaalde deskundigheid. Zo is de 
rayonmanager en/of logistiek manager 
aanspreekpunt voor de verschillende 
onderdelen. Verder is de BHV goed geregeld. 
Daarnaast kan men, indien gewenst, via het 
hoofdkantoor gebruik maken van 
verschillende interne en externe deskundigen 
zoals een Arbo-/verzuimcoördinator, KAMV 
coördinator, ergonoom e.d.  

3   Zorg voor een betere 
bekendheid van de 
preventiemedewerker, 
inclusief haar taken en 
bevoegdheden. Zorg er 
daarnaast voor dat er 
per rayon/stalling een 
medewerker is die de 
lokale preventietaken 
oppakt en die de 
centrale adviezen van de 
landelijke 
preventiemedewerker 
naar de regio vertaalt. 
Maak landelijke 
afspraken over inzet + 
betrokkenheid RC's bij 
de interne VGM-check. 
Zorg voor terugkoppeling 
naar de vestigingen en 
RC's van de (landelijke) 
RI&E en betrek hen bij 
de uitwerking van het 
Plan van Aanpak op 
vestigingsniveau. 

        



6 Algemeen VGM- check, RI&E  aanwezig en op 
welke 
beleidsgebieden 

Jaarlijks wordt er een interne VGM-check 
uitgevoerd op de vestiging/rayon. Deze wordt 
uitgevoerd door de landelijke 
veiligheidscoördinator, samen met de 
logistieke manager van de vestiging/rayon. 
De rayonmanager is hiervoor 
verantwoordelijk. Er is momenteel een nieuw 
uitvoeringsprotocol. Soms wordt de uitvoering 
gedelegeerd naar de RC's. Er is niet altijd 
standaard een terugkoppeling van het 
resultaat naar de betreffende RC's.     Bij de 
uitvoering van de huidige RI&E zijn zowel de 
OR als de RC's betrokken. 

3   Maak landelijke 
afspraken over de 
naleving van het protocol 
bij de interne VGM-
check. Zorg ook voor 
terugkoppeling naar de 
vestiging/rayon en 
betreffende RC's van de 
(landelijke) RI&E en 
betrek hen bij de 
uitwerking van het Plan 
van Aanpak op 
vestiging/rayonniveau. 

        

7 Algemeen PMO-beleid chauffeurs Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Voor de chauffeurs geldt dat zij een medische 
keuring moeten ondergaan bij verlenging van 
hun rijbewijs D. Dit is nu nog 1x per 10 jaar 
maar voor de rijbewijzen afgegeven op of na 
19 januari 2013, geldt dat deze 5 jaar geldig 
zijn en dat men dus 1x per vijf jaar moet 
worden gekeurd. Vanuit de Wet 
Personenvervoer artikel 74 moet en chauffeur 
elk vijf jaar, drie jaar of één jaar (afhankelijk 
van de leeftijd) een keuring ondergaan. Een 
vervoerderhanteert keurig deze eisen. De 
keuringen worden niet uitgevoerd door de 
vaste bedrijfsarts, die de verzuimbegeleiding 
op de vestiging houdt maar door een andere 
Arbo-arts. Naast de verplichte keuringen is er 
nu, sinds een jaar, een start gemaakt met, op 
vrijwillige basis, CGM (De 
vervoerderGezondheids Monitoring) waarin 
de chauffeurs diverse zaken kunnen 
aangeven op het gebied van gezondheid en 
werk. In de praktijk blijkt dat dit nog niet 
voldoende is bekend men heeft in de rayons 
geen zicht op planning, voortgang en 
resultaten. Waardoor men ook niet goed weet 
wat de CGM inhoudt.  

2     Zorg vanuit het 
hoofdkantoor + vanuit de 
COR dat er meer aandacht 
wordt besteed in de rayons 
aan de communicatie en het 
inzetten van het CGM.  

      



8 Algemeen PMO-beleid Kantoor 
en management  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Voor de kantoormedewerkers, inclusief 
planning en service en security medewerkers 
is onduidelijk of er afspraken zijn gemaakt 
met betrekking tot een PMO of CGM. Gezien 
de verschillende risico's is dit wel te 
adviseren. Hierbij moet o.a. gedacht worden 
aan werkdruk, beeldschermwerk. Vanuit 
sommige rayons wordt wel aangegeven dat 
beeldschermwerkers wel in de gelegenheid 
worden gesteld om een oogonderzoek te 
ondergaan. Voor leidinggevenden 
(management) zijn geen afspraken gemaakt 
met betrekking tot een PMO.  

2   Stel aan de hand van de 
RI&E voor deze 
functiegroep een PMO 
(Periodiek Medisch 
Onderzoek) op. Stem dit 
af met de bedrijfsarts en 
de OR/RC. 

Besteed aandacht aan het 
PMO (Periodiek Medisch 
Onderzoek) met name in 
het kader van duurzame 
inzetbaarheid. Betrek hierbij 
ook de OR/RC. Arbo Unie 
kan u zo nodig 
ondersteunen bij het 
uitwerken van dit 
onderwerp.  

      

9 Algemeen Ongevallenbeleid Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Er is een duidelijk ongevallenbeleid. 
Arbeidsongevallen, schades en ook 
letselongevallen derden (passagiers) worden 
landelijk gemeld, geregistreerd en 
geanalyseerd door de afdeling Risk 
Management. Per jaar wordt binnen Een 
vervoerdertotaal een veiligheidsmonitor 
opgesteld, waarin OV apart is benoemd. Ook 
wordt in de veiligheidsmonitor aandacht 
besteed aan sociale veiligheid, trends, BHV, 
VGM inspectie en de gehouden interne en 
externe veiligheidsonderzoeken. 
Terugkoppeling vindt plaats naar OR. 
Ernstige bedrijfsongevallen worden ook 
gemeld aan de Arbeidsinspectie. Analyse en 
terugkoppeling naar de betreffende 
rayon/stalling/RC vindt niet altijd plaats 
(bijvoorbeeld oplossing gemeente Amstelveen 
na ongeluk). Wel houden in de rayons 
sommige verbeterteams zich bezig met 
onderwerpen in kader van sociale veiligheid.  

3   Zorg consequent voor 
gerichte terugkoppeling 
naar de betreffende 
rayon en/of RC.  

Stroomlijn de conclusies en 
aanbevelingen vanuit de 
verschillende verbeterteams 
naar de rayons. Promoot 
ook het melden van bijna-
ongevallen ter voorkoming 
van.  

      



10 Algemeen Psychosociale 
arbeidsbelasting 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Beleid ongewenst gedrag (agressie, geweld 
en seksuele intimidatie) is binnen Een 
vervoerdergoed geregeld. Er is een procedure 
voor en een interne vertrouwenspersoon. 
Deze is bekend. Incidenten kunnen gemeld 
worden via leidinggevende, zo nodig via RC. 
Aandacht wordt gevraagd voor 
"gedragsregels chauffeurs". Chauffeurs 
krijgen de mogelijkheid om jaarlijks via E-
learning te worden bijgeschoold, onduidelijk is 
hoe de borging is geregeld. Daarnaast wordt 
vanuit de OR aandacht gevraagd voor 
borging en analyse van de landelijke 
meldingen. Dit is bij hen niet bekend. 
Aangegeven wordt dat er vanuit de leiding 
(rayon) voldoende aandacht is voor hoge 
werkdruk en stress bij chauffeurs. Landelijk 
wordt discussie gevoerd ter attentie van 
werkdruk/werkstress. Onderwerpen zijn 
keertijd, hersteltijd, afloop- en overlooptijd. 

3     Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon naar 
de vestigingen en OR. Zorg 
er ook voor dat er vanuit de 
rayonmanager een sterke 
stimulans uit gaat naar het 
inschakelen van de 
vertrouwenspersoon door 
de chauffeurs, zodat de 
hoge drempel richting 
vertrouwenspersoon 
verlaagd wordt. 

      

11   Psychosociale 
arbeidsbelasting 

Leidinggevenden Tijdens de RI&E is het opgevallen dat de 
werk- en prestatiedruk op de rayonmanagers 
hoog to zeer hoog is. Dit vindt mede zijn 
oorzaak in enerzijds de vele veranderingen 
binnen Een vervoerderen anderzijds de vele 
veranderingen als gevolg van concessie eisen 
en veranderingen. De managers geven in 
algemene zin aan dat hier onvoldoende 
aandacht voor is. Tevens valt het op dat als 
gevolg van veelvuldige overplaatsingen er 
veel rayonmanagers zijn die langdurig grote 
tot zeer grote afstanden moeten afleggen qua 
woon werkverkeer. Dit is naast de reeds 
genoemde hoge werkdruk onwenselijk. 

2     Beleidsmatige aandacht 
voor de hoge werkdruk van 
de rayonmanagers. Nader 
intern onderzoek is gewenst 
om te onderzoeken welke 
factoren hun werkdruk 
kunnen verminderen. 
Daarnaast is er aandacht 
nodig voor vroegtijdige 
signalen van burn out. 

      



12 Algemeen Sociale veiligheid Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Vanuit de RC's is er een duidelijk 
vraag/behoefte voor het onderwerp sociale 
veiligheid. Hierbij denkt men aan inrichting en 
directe omgeving van eindpunten, 
aanwezigheid van geld op de bussen etc. 

2     Besteed meer aandacht aan 
de specifieke punten zoals 
benoemd door de RC's ter 
attentie van sociale 
veiligheid.  

      

13 Algemeen PBM, kleding/ 
uitrustingbeleid  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Voor de buschauffeurs en de medewerkers 
service/veiligheid is bedrijfskleding geregeld, 
inclusief onkostenvergoeding voor reiniging. 
Voor wat betreft het verstrekken van PBM en 
veiligheidsmiddelen is er geen eenduidig 
beleid en wordt hier binnen de rayons 
verschillend mee omgegaan. Bijvoorbeeld in 
de rayons Alkmaar, Velsen, Zaandam, 
Haarlem, Schiphol krijgen de MERS 
standaard veiligheidsschoeisel en 
veiligheidskleding, inclusief instructie 
aangeboden terwijl dit voor andere rayons 
(Hoorn, Uithoorn) weer niet geldt. (Hierbij is er 
bovendien de vraag of veiligheidsschoenen 
voor de functie van de MER noodzakelijk 
zijn). Een ander aandachtspunt zijn de 
signaleringshesjes voor chauffeurs. 
Onduidelijk is of deze wel/niet standaard 
worden verstrekt. Ook draait er nu een pilot in 
rayon Haarlem ter attentie van gebruik van 
andere tassen/trolley welke niet bekend is bij 
HRM/OR kledingcommissie. 

2   Zorg ervoor dat de 
bussen zijn voorzien van 
een veiligheidshesje 
zodat de chauffeur bij 
een calamiteit buiten de 
bus goed zichtbaar is en 
geef hierover gerichte 
instructie.  

Zorg voor eenduidigheid ten 
aanzien van verstrekking 
van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Geadviseerd wordt om dit 
standaard op te nemen in 
het beleid. Vraag input 
vanuit het/de rayon(s) waar 
pilot(s) draaien met 
betrekking tot 
aanpassing/verandering 
kleding/uitrusting. Evalueer 
de pilots, samen met de 
kledingcommissie en maak 
vervolgens hierop beleid. 
Zorg voor eenduidigheid 
richting de rayons + zorg 
voor borging. Betrek bij de 
pilot tassen/trolley ook het 
onderwerp fysieke 
belasting.  

      



14 Algemeen Communicatie  Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Onderlinge communicatie binnen de rayons 
wordt als goed ervaren. Er zijn voldoende 
overlegmomenten en de chauffeurs worden 
op de hoogte gehouden van bedrijfsresultaten 
e.d. Geen knelpunten gehoord ten aanzien 
van onderlinge sfeer en relaties binnen een 
rayon. Ook geeft men aan dat het een goede 
ontwikkeling is dat er steeds meer overleg 
plaatsvindt met gemeentes over eventuele 
knelpunten/aanpassingen op de lijnen. Wel 
bestaat er vanuit de rayons meer behoefte 
aan goede terugkoppeling/betere 
communicatie vanuit het hoofdkantoor en de 
OR. Veel communicatie wordt via internet of 
schriftelijk gedaan. Het blijkt echter dat dit 
onvoldoende overkomt bij de chauffeurs. 
Tijdens de rondgangen en gesprekken in de 
verschillende rayons blijkt bovendien dat er 
veelvuldig wisseling plaatsvindt in 
rayon/vestiging leiding, waardoor continuïteit 
met betrekking tot eerder genoemde punten 
ook onder druk kan komen te staan. Een 
gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de rayons 
nu veelvuldig zelf het "wiel aan het uitvinden" 
zijn i.p.v. dat men gebruik maakt van al 
aanwezige informatie vanuit het hoofdkantoor.  

2     Zorg dat het onderwerp 
communicatie/ verstrekken 
van bedrijfsinformatie vanuit 
het hoofdkantoor en de OR 
richting de rayons en de 
RC's wordt verbeterd. 
Vraag in de rayons op 
welke behoeft er is en zet 
hiervoor een heldere 
structuur op. Denk hierbij 
aan meer mondelinge 
communicatie via 
bijvoorbeeld het 
werkoverleg. Zorg tevens 
voor borging en evaluatie.  

      



15 Algemeen Voorlichting  Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Niet alle OV chauffeurs krijgen structureel 
gerichte bedrijfstraining over de risico's van 
het werk. Vanaf 1 juni 2015 moeten alle 
chauffeurs aan code 95 voldoen. Er is 
onvoldoende zich of de chauffeurs de 
trainingen volgen of gevolgd hebben. Naast 
eventuele BHV/LEH trainingen krijgen zij 
veelal schriftelijke voorlichting via intranet, 
gericht op BHV/LEH, omgang lastige 
klanten/agressie, de Engelse taal, rekenen 
e.d. Daarnaast krijgen zij gerichte rijtraining 
op zuinig/veilig rijden. De overig chauffeurs 
krijgen deze trainingen/voorlichting niet, terwijl 
er wel behoefte aan is. Voor medewerkers op 
kantoor bestaat de mogelijkheid om via 
intranet gericht beeldschermvoorlichting in te 
zien. Vanuit de RC's wordt aangegeven dat, 
behalve het aandachtspunt voor de niet code 
95 chauffeurs, er ook ten aanzien van de 
gegeven voorlichting/instructie behoefte 
bestaat om bepaalde schriftelijke instructie 
meer uit te breiden/verdiepen. Hierbij gaat het 
om zitinstructie, agressietraining maar ook 
gerichte instructie ter attentie van het 
vastzetten van rolstoelen.  

2   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs gerichte 
training/onderricht 
krijgen. Stel een 
trainingsmatrix op zodat 
er een overzicht is over 
welke trainingen men 
moet krijgen. Daarnaast 
kan er in de 
trainingsmatrix worden 
aangegeven wat de 
periodiciteit van de 
trainingen moet zijn en 
wanneer een chauffeur 
weer aan de beurt is 
voor een training 

Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs gerichte 
training/onderricht krijgen. 
Aanvullende onderwerpen 
zijn: zitinstructie, vastzetten 
van rolstoelen.  

      

16 Algemeen Voorlichting/ opleiding  Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Ten aanzien van nieuwe chauffeurs; deze 
krijgen gerichte opleiding vanuit de rayons 
door een mentorchauffeur (meestal 3 weken). 
De mentorchauffeur bepaalt wanneer zij 
zelfstandig kunnen gaan rijden of nog extra 
ondersteuning behoeven. Momenteel zijn er 
signalen dat door de nieuwe structuur met 
flexrayons, er te weinig tijd wordt ingepland 
voor het instrueren/opleiden van nieuwe 
chauffeurs. Onduidelijk is waardoor dit komt.  

3   Zoek intern uit of deze 
signalen van toepassing 
zijn en waardoor dit 
wordt veroorzaakt.  

        



17 Algemeen Voorlichting LEH/BHV 
buschauffeurs 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Buschauffeurs krijgen in hun opleiding en in 
kader van code 95 een training LEH/BHV. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat alle 
chauffeurs in de bussen exact weten waar de 
blusmiddelen en de EHBO-trommel zich 
bevinden. Tijdens de RI&E bleek in de praktijk 
dat dit niet altijd het geval was. Soms wist de 
chauffeur echt niet waar hij/zij de blusser 
en/of de EHBO-trommel aan boord kon 
vinden.  

2   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs gerichte 
training/onderricht over 
dit onderwerp krijgen. 
Zorg, dat zij ook gericht 
training in de praktijk 
krijgen. Houd hierbij 
rekening met de indeling 
van de verschillende 
bussen en met de 
verschillende 
blusmiddelen. 

Pas de structuur dusdanig 
aan dat genoemde 
knelpunten worden 
aangepakt. 

      

18 Algemeen Overleg Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Binnen de rayons vindt verschillende 
overleggen plaats. Hierbij gaat het om 1x per 
2 weken overleg leidinggevenden, 1x per 
maand overleg tussen RC en leiding. 
Specifiek werkoverleg voor chauffeurs vindt 
nog niet overal plaats. Wel bestaat de 
mogelijkheid voor individueel 
overleg/afstemming tussen chauffeur met 
planner (bepaalde stallingen) en/of leiding. 
Arbeidsomstandigheden is een vast 
agendapunt in de verschillende overleggen. 
Binnen de rayons (bijvoorbeeld Uithoorn) wil 
men het gezamenlijke werkoverleg weer gaan 
opstarten. Daarnaast bestaan er in de rayons 
verbeterteams. Zij houden zich met 
verschillende onderwerpen bezig, wel gericht 
op Arbo en kwaliteit.  

3   Peil de behoefte voor 
gezamenlijk 
chauffeursoverleg en 
start deze op. Maak 
hierbij agenda+ notulen.  

Bespreek met de OR al de 
genomen initiatieven vanuit 
de verschillende rayons ter 
attentie van werkoverleg en 
kwaliteit. Creëer een 
systeem zodat de rayons 
ook van elkaar kunnen 
leren/ oplossingen kunnen 
inzien.  

      



19 Algemeen Bijzondere groepen 
(ouderen) 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Er wordt binnen Een vervoerderOV een 
(beperkt) ouderenbeleid gevoerd. Zo is er 
voor chauffeurs boven de 50 jaar, de 50+ 
regeling. Verder is er de 60+ regeling. Vanuit 
de rayons wordt er door de RC's aangegeven 
dat er veel problemen zijn ter attentie van de 
middag-/avonddienst door met name de 
oudere chauffeurs (55+). Zij ervaren de dienst 
als zwaar en hebben ook meer moeite om te 
herstellen. Gevolg is oververmoeidheid en 
uitval. Men ervaart geen duidelijk 
ouderenbeleid vanuit centraal. Wel probeert 
men veel binnen de rayons op te lossen.  

2     Zorg vanuit centraal voor 
een ouderenbeleid OV-
breed. Betrek daarbij de OR 
en de rayons. 

      

20 Algemeen Bijzondere groepen 
(ouderen, jongeren, 
niet Nederlands 
sprekenden, 
inleen/uitzendkrachten, 
leerlingen, stagiaires, 
vrijwilligers, 
zwangeren) 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Voor zwangere chauffeurs worden er op 
individuele basis afspraken gemaakt. De 
bijzondere groepen; jongeren en niet 
Nederlandssprekenden zijn niet van 
toepassing. In sommige rayons wordt in de 
zomerperiode veel met 
uitzendkrachten/inleners gewerkt.  

4   Continueer gemaakte 
afspraken ten aanzien 
van bijzondere groepen. 

Ga na of er standaard is 
opgenomen dat zwangere 
medewerksters worden 
uitgenodigd op een 
Arbospreekuur.  

      

21 Algemeen Nieuwbouw-verbouw 
en inkoopbeleid  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Vanuit werknemers (RC) is, afhankelijk van 
de vestiging, directe input ten aanzien van 
aanschaf kantoormeubilair, hulpmiddelen e.d.  

3   Maak als rayon gebruik 
van het voorwerk/de 
beschikbare informatie 
die al door de 
verschillende (landelijke) 
commissies is 
uitgevoerd/opgesteld ter 
attentie van dit 
onderwerp.  

Zorg dat er een beleid 
ontwikkeld wordt ten 
aanzien van 
nieuwbouw/verbouw/inkoop. 
Structureer welke 
commissies erbij betrokken 
moeten worden zodat er 
sprake is van een uniform 
proces Een 
vervoerderbreed. Zorg 
vanuit het hoofdkantoor dat 
de beschikbare centrale 
informatie door de rayons 
gemakkelijk is te vinden 
(bijvoorbeeld via intranet).  

      



22 Algemeen Inkoopbeleid bussen  Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Vanuit centraal (inkoop)wordt materiaal 
(bussen) aangekocht. Men maakt bij de 
aanschaf van voertuigen altijd gebruik van de 
gangbare Europese en Nederlandse normen 
en communiceert dit met de 
concessieverlenenrs. Hiervoor is o.a. een 
commissie aanwezig die specifieke eisen 
opstelt waaraan de voertuigen moeten 
voldoen (cabine norm etc.). De materiaal 
commissie van de OR is hierbij betrokken. Er 
wordt binnen Een vervoerdermet drie merken 
bussen gereden, namelijk de MAN, Mercedes 
en VDL. Vanuit de verschillende rayons 
worden diverse klachten geuit over de 
verschillende merken en typen bussen. De 
klachten hebben vaak te maken met klimaat, 
de zithouding van de chauffeur en met 
lichaamstrillingen.  

2   Koppel vanuit de rayons 
de aanvullende 
knelpunten over de 
voertuigen terug naar het 
hoofdkantoor voor input 
aanschaf.  

Maak bij aanschaf van de 
voertuigen altijd gebruik van 
de ervaringen en klachten 
die bekend zijn. Maak 
hierbij gebruik van 
aanvullende onderzoeken 
en adviezen over dit 
onderwerp, zoals eerder 
uitgevoerd door o.a. Arbo 
Unie. Organiseer bij 
aanschaf van nieuwe 
merken/type bussen in de 
rayons ook voor gerichte 
instructies voor de 
chauffeurs en over de 
plaatsing van de BHV-
middelen.  

      



23 Algemeen Lichaamstrillingen Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

De blootstelling aan lichaamstrillingen is een 
algemeen erkend knelpunt binnen het OV in 
Nederland. Binnen Een vervoerderis er een 
technisch beleid om trillingen voor chauffeurs 
zoveel mogelijk te voorkomen. Men voert in 
nauwe samenwerking met de leveranciers 
van stoelen testen en onderzoeken uit om te 
zoeken naar de meest optimale stoel om 
lichaamstrillingen te voorkomen. 
Onderzoeken stagneren soms omdat zoals 
momenteel bij een uitgebreide test met 
stoelen de leveranciers geen verdere 
verbeteringen kunnen realiseren. Daarnaast 
stellen concessie eisen zoals bijvoorbeeld de 
lage vloer eis vanaf 2006 beperkingen aan de 
veringsmogelijkheden van de voertuigen. De 
voertuigen worden bij Een vervoerderstrikt 
conform de eisen van de leveranciers 
onderhouden. Tevens worden er bij klachten 
van chauffeurs op korte termijn 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Tevens 
heeft men bij Een vervoerdereen helder 
beleid met betrekking tot vervanging van 
zittingen en stoelen. Desondanks is er uit 
diverse onderzoeken gebleken dat het nog 
steeds niet kan worden uitgesloten dat 
chauffeurs op sommige trajecten aan een 
hoge trillingsbelasting worden blootgesteld. 
Hier is een aantal oorzaken voor aan te 
wijzen: De kwaliteit van het wegdek inclusief 
snelheidsbeperkende maatregelen zoals 
rotondes en drempels hebben een zeer grote 
invloed op de trillingsbelasting. Daarnaast 
blijkt het rijgedrag van de chauffeur zeer fors 
van invloed te zijn op de trillingsbelasting. In 
mindere mate zien we het beperktere effect 
dat chauffeurs hun stoel niet goed instellen. 
Dit komt deels door gebrek aan kennis en 
deels door gebrek aan motivatie. 

2   Zorg ervoor dat 
chauffeurs voldoende 
getraind en gemotiveerd 
zijn met betrekking tot 
het optimaal instellen 
van de stoel. Daarnaast 
is het van groot belang 
dat chauffeurs 
voldoende begrijpen wat 
de invloed van hun 
rijgedrag en rijsnelheid is 
op hun trillingsbelasting. 
Chauffeurs moeten 
hierin getraind en 
gemotiveerd worden. 
Tenslotte moeten de 
rijtijden ook zodanig 
worden vastgesteld dat 
de chauffeur met de 
gewenste rijstijl ook zijn 
ritten op tijd kan rijden. 
Als laatste is continue 
overleg met de 
wegbeheerder 
noodzakelijk om 
knelpunten te 
voorkomen c.q. op te 
heffen. 

De kwaliteit van het wegdek 
en de kwaliteit van de 
snelheidsbeperkende 
maatregelen zijn van grote 
invloed op de trillingen. 
Voor de lange termijn is er 
een verandering in mindset 
nodig bij o.a. 
wegbeheerders en 
concessieverleners. Dit kan 
alleen als de gezamenlijke 
OV bedrijven de ernst van 
de problematiek beter naar 
buiten communiceren, zodat 
het voor de andere partijen 
een onvermijdelijk issue 
wordt. Daarnaast zal men 
natuurlijk altijd alle aandacht 
moeten blijven houden op 
de ontwikkelingen in de 
techniek om trillingen te 
voorkomen. Tenslotte zal 
men bij het vaststellen van 
routes en rijtijden binnen 
een concessiegebied beter 
rekening moeten houden 
met de kwaliteit van het 
wegdek in relatie tot de 
haalbare rijtijd binnen een 
route om de 
trillingsbelasting voor de 
chauffeur tot een minimum 
te beperken 

      



24 Algemeen Werk- en rusttijden 
Roosteren  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Bedrijf houdt zich aan de werk- en rusttijden 
vanuit de arbeidstijdenwet. Voor de 
uitzonderingen is ontheffing aangevraagd. Er 
wordt gereden met digitale tachografen 
waardoor duidelijk is af te lezen of het bedrijf 
zich aan de regels houdt. Er wordt in principe 
niet overgewerkt (behalve management, deze 
hebben er steeds meer taken bij gekregen). 
Aandachts/discussiepunt is het roosteren. Er 
wordt met jaarroosters gewerkt, welke per 
seizoen in bepaalde rayons worden 
aangepast (bijvoorbeeld in verband met 
strandregeling etc.). Ook verdient de 
leeftijdsopbouw chauffeurs (veel ouder dan 
50-55 jaar) en de afvangst- en eindtijden van 
het rooster aandacht. Het komt regelmatig 
voor dat chauffeurs in een week bijvoorbeeld 
's morgens vroeg starten (5 uur) en/of een 
dienst draaien tot 1 uur s nachts. Bij veel 
oudere chauffeurs breekt dit op of zij ervaren 
gezondheidsklachten. Daarnaast is het met 
name voor de oudere chauffeur belangrijk dat 
er voldoende toiletgelegenheid is gedurende 
de dag. 

2   Maak jaarlijks analyses 
met betrekking tot 
haalbaarheid rijtijden en 
gebruik deze bij het 
roosteren. Zorg tevens 
bij het roosteren dat er 
voldoende rekening 
wordt gehouden met het 
tijdig pauzeren en/of het 
houden van een 
sanitaire stop. Ten 
aanzien van de sanitaire 
stop wordt geadviseerd 
om er voor te zorgen dat 
de chauffeur ongeveer 
iedere twee uur de 
mogelijkheid heeft om 
gemakkelijk van een 
toilet gebruik te kunnen 
maken. Indien men 
langer achtereen moet 
rijden, zonder deze 
mogelijkheid, bestaat het 
risico op 
concentratieverlies of de 
kans dat men minder/te 
weinig gaat drinken. Dit 
zou kunnen leiden tot 
gezondheidsklachten. 

Gebruik bij het roosteren de 
criteria voor "gezond 
roosteren" .  

      

25 Algemeen Blootstelling 
Chemische stoffen 

DME Buschauffeurs kunnen beroepsmatig 
blootgesteld worden aan dieselmotoremissie 
(DME). Momenteel is er een landelijk 
brancheonderzoek gaande, waarbij de 
blootstelling aan DME onderzocht wordt. 

3   Maak de conclusies van 
dit onderzoek binnen 
Een vervoerderbekend. 

Bekijk wat de uitkomsten 
van dit onderzoek zijn en 
welke consequenties dit 
heeft voor De vervoerder. 
Kijk zo nodig welke 
maatregelen genomen 
moeten worden. 
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik Protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien van 
directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/ 
passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgen in kader van code 95 een 
gerichte training. De overige 
chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en 
nazorg 

Beschikbaarheid en 
gebruik Protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). Verder heeft men binnen 
het rayon een enquête gehouden naar 
de sociale veiligheid. Aan de hand van 
de uitkomst zijn acties uitgezet.  

3   Continueer beleid. Koppel 
uitkomst enquête terug 
naar hoofdkantoor zodat 
ook andere rayons er van 
kunnen leren. 

Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-- 
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Daarnaast zijn alle 
bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze kunnen op 
afstand worden uitgelezen. Beelden 
worden aantal dagen bewaard. Op de 
nachtlijn Heerhugowaard is extra 
toezicht aanwezig in verband met 
agressierisico's.  

4   Geen aanvullend advies.         

7 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne 
richtlijnen  

Afvalbakken 
eindpunten 

Op eindpunten staan open plastic 
afvalbakken waarin de chauffeurs hun 
afval kunnen dumpen. Dit varieert van 
plastic bekertjes tot etenswaren e.d. 
Bij warm weer kan dit tot 
onhygiënische situaties leiden. 
Daarnaast ontbreekt het veelal aan 
geschikte asbakken zodat het rondom 
de eindpunten vaak vol ligt met oude 
peuken. 

2   Vervang de afvalbakken 
door geschikte af te 
sluiten afvalbakken, welke 
tevens goed zijn schoon 
te maken. Denk ook na 
over geschikte asbakken 
in verband met peuken. 
Besteed nog eens wat 
aandacht aan de 
onderwerpen algemene 
hygiëne en schoonmaak 
en het onderwerp 
voedselveiligheid.  

        

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Eindpunt Station 
Alkmaar 

Toiletten  Herentoiletten erg vies. Schoonmaak 
vindt 5x per week plaats, maar niet in 
het weekend.  

2   Stem af met 
schoonmaakbedrijf en 
zorg ervoor dat ook in het 
weekend de toiletten 
worden schoongemaakt. 

        

9 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Eindpunt 
Rietschoot 

Toilet  Er is 1 toilet aanwezig, deze is vies. 
CSU -boek met schoonmaakschema 
is niet bijgewerkt. Onduidelijk is 
wanneer er voor het laatst is 
schoongemaakt.  

2   Stem af met 
schoonmaakbedrijf en 
zorg ervoor dat het toilet 
voldoende wordt 
schoongemaakt.  

        



10 Rookbeleid vestiging 
+eindpunten 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is buiten een rookplek. Maar omdat 
deze niet overdekt is, wordt tevens de 
motorenstalling als rookruimte gebruikt 
(peuken op de grond). Hier is het 
risico op brand niet ondenkbaar.  

3   Zorg ervoor dat de 
motorenstalling niet meer 
wordt gebruikt als 
rookplaats en zorg voor 
een geschikte rookplaats 
met voldoende 
zelfdovende asbakken.  

        

11 Fysieke belasting  Busgebonden 
activiteiten 
(stoelinstelling, 
zittend werk) 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen/PBM 
en training  

Een deel van de chauffeurs krijgt in 
kader van code 95 voorlichting over 
een goede zithouding en gerichte 
instructie met betrekking tot stoel en 
stuurinstelling. Ook is/wordt men 
geïnstrueerd hoe rolstoelen moeten 
worden vastgezet. Daarnaast wordt 
binnen het rayon de Een 
vervoerderAcademie ingeschakeld om 
gerichte zitinstructie te geven, indien 
chauffeurs uitvallen met rugklachten.  

2   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden voorgelicht. Zorg 
tevens bij aanschaf van 
andere merken/type 
bussen dat de chauffeurs 
een gerichte instructie 
krijgen ter attentie van dit 
onderwerp.  

        

12 Fysieke belasting  Busgebonden 
activiteiten 
(stoelinstelling, 
zittend werk) 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs geven aan dat de trend is 
dat er steeds meer hobbels en 
drempels worden aangebracht in 
kader van verkeersveiligheid in de 
wijken (bijvoorbeeld op de Westerweg, 
lijn 1). In de praktijk betekent dit dat zij 
hiervoor moeten afremmen en daarna 
harder gaan rijden om toch op tijd te 
zijn.  

3   Maak een jaarlijkse 
analyse met betrekking tot 
haalbaarheid rijtijden. 
Betrek hierbij de RC, de 
interne 
vervoerdeskundige en 
planning en pas waar 
nodig zaken aan.  

        

13 Fysieke belasting  Beeldschermwerk Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers zijn niet geïnstrueerd 
met betrekking tot 
werkplekinrichting/werkhouding. De 
inrichting van de werkplekken kan hier 
en daar nog wel verbeterd worden. 
Hulpmiddelen ontbreken.  

2   Geef gerichte voorlichting 
over inrichting 
beeldschermwerkplek/ 
werkhouding e.d. Verwijs 
tevens naar informatie op 
intranet.  

        

14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging waar vanuit concessie OV 
wordt gereden wordt. Er werken 
(chauffeurs, inclusief MERS en 
indirecte. Planning gebeurt, sinds 1 
november 2012 centraal vanuit 
Uithoorn. 

-             



15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
algemeen; 
onderhoud en 
schoonmaak 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Onderhoud/aanpassingen/herstel is 
uitbesteed en gebeurt zowel periodiek 
als n.a.v. melding chauffeurs/MERS. 
Onderhoud van airco's en kachels is in 
orde. Vervanging van de 
chauffeursstoelen vindt plaats bij 
360.000 km, eventueel 
aanpassing/herstel tussendoor n.a.v. 
melding chauffeurs. Schoonmaak 
gebeurt door extern bedrijf (CSU). De 
buitenzijde + binnenzijde door het 
cleanteam (2x per week). Gerichte 
werkinstructies en geschikte PBM zijn 
aanwezig. Geen knelpunten 
aangegeven. 

4   Continueer gemaakte 
afspraken, geen 
aanvullend advies.  

        

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein 
stalling  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Het buitenterrein is niet overzichtelijk. 
Er is geen duidelijke 
scheiding/markering 
rijgebied/parkeergebied aanwezig. In 
het rijgedeelte van de bussen 
ontbreekt aanduiding niet parkeren. 
Dit kan tot risicovolle situaties leiden. 
Reglement voor derden en bezoekers 
ontbreekt. Vanuit binnen is geen goed 
zicht op het terrein, met name in de 
avond/nacht zou dit tot onveilige 
situaties kunnen leiden. 
Cameratoezicht ontbreekt (er hangt nu 
een dummy). Bovendien laat de 
bestrating hier en daar te wensen over 
(kuilen, hobbels e.d.). Bijhouden van 
de groenvoorziening is uitbesteed, dit 
is in orde. 

1   Zorg voor duidelijke 
markering rijden en 
parkeren en houd toezicht 
dat men zich hier ook aan 
houdt. Plaats bij toegang 
reglement voor bezoekers 
en derden. Verbeter de 
bestrating daar waar 
nodig. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren Fysieke werk-
omgeving op orde 

Diverse kantoorruimtes OV bevinden 
zich op de eerste verdieping. 
Klimaatbeheersing gebouw is in orde. 
Op de gang staat het kopieerapparaat, 
inclusief opslag papier.  

4   Geen aanvullend advies.          



18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kluisruimte Fysieke werk-
omgeving op orde 

Is afsluitbaar + er hangt een camera. 
In orde. 

4   Geen aanvullend advies.          

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart aanwezig. 
Momenteel ook geen issue maar kan 
indien nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, 
voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, 
een stoel om te kolven en 
een koelkast. 

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Omkleedruimte/ 
lockers 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Een omkleedruimte met lockers is 
gecreëerd.  

4   Geen aanvullend advies.          

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Toiletten  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voldoende aanwezig. Schoonmaak in 
orde.  

4   Geen aanvullend advies.          

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Tankstation Fysieke werk-
omgeving op orde 

Binnen in de hal zijn twee 
pompstations aanwezig, deze vallen 
onder de verantwoordelijkheid van 
OV. Een duidelijke scheiding 
(markering) ontbreekt tussen dit deel 
en het deel waar gewassen wordt. Het 
tanken gebeurt door de medewerkers 
van CSU. 

2   Zorg voor een duidelijke 
markering (gele streep) 
van het tankgedeelte en 
het wasdeel. 

        

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Fietsenstalling/ 
stalling motoren/ 
brommers 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aparte overdekte fietsenstalling 
aanwezig. Ook is een overdekte 
stalling voor motoren/bromfietsen 
aanwezig, die tevens wordt gebruikt 
als rookruimte. Blusmiddel ontbreekt.  

2   Zorg voor een geschikte 
rookruimte en laat 
medewerkers niet meer in 
de motorenstalling roken. 
Plaats in de 
motorenstalling een 
blusser in verband met 
het risico op brand.  

        

24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er wordt gebruik gemaakt van een 
overdekte wasplaats. In orde. 

4   Geen aanvullend advies.          



25 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Alkmaar 
Station 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Locatie, inclusief twee werkplekken 
voor leidinggevenden, aansluitend aan 
de kantine. Deze is ruim maar er staat 
wel een kaartjesautomaat, 
afgescheiden door middel van een 
scherm. Aangegeven wordt dat deze 
geluidsoverlast veroorzaakt. Tevens is 
de ruimte voorzien van een airco-unit 
en afgeplakt met folie om inkijk van 
buiten te voorkomen. Achter de 
kantine bevinden zich nog twee extra 
(werk)plekken, inclusief een beveiligde 
ruimte waar geld wordt afgestort. Ook 
zijn er gescheiden toiletten aanwezig.  

2    
Ga na of er mogelijkheden 
zijn om de 
kaartjesautomaat uit de 
kantine elders te plaatsen 
in een af te sluiten ruimte.  

        

26 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Rietschoot 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Klein eindpunt, waar men af en toe 
pauze neemt (met name in het 
weekend en de avond). Buitenzijde is 
voorzien van verlichting. Onderhoud 
buitenzijde vergt nog aandacht. Er is 1 
toilet aanwezig, deze is voorzien van 
elektrisch kacheltje. 
Schoonmaakmiddelen liggen zowel in 
als buiten de kast.  

3   Pleeg onderhoud aan de 
eindpuntlocatie. Zorg voor 
voldoende opbergruimte 
voor de verschillende 
middelen.  

        

27 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn op de 
vestiging aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen aanwezig. De 
medewerkers op de vestiging zijn op 
de hoogte van het BHV-plan en de 
vluchtwegen. Op de bussen geldt dat 
chauffeurs bij een calamiteit 
rechtstreeks overleggen met het ROV 
voor opvolging  

3   Zorg dat alle chauffeurs 
getraind worden, dus ook 
diegenen die niet voor 
code 95 in aanmerking 
komen. Zie ook 
aandachtspunt beleid. 

        

28 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 
vestiging Alkmaar 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op diverse 
plaatsen in het gebouw. 

4   Geen aanbeveling.          



29 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 
eindpunt station 
Alkmaar 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Nooduitgang en vluchtweg is 
aangegeven. Deze is vanuit de 
kantine te zien. Tweede vluchtroute is 
niet als dusdanig aangeduid.  

2   Zorg voor 
ontruimingsplan/ 
vluchtplan voor dit 
eindpunt en hang het 
zichtbaar op. Zorg voor 
tweede vluchtweg en 
markeer deze.  

        

30 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- 
oefening 
vestiging Alkmaar 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er vindt 1x per jaar een oefening 
plaats op de vestiging, samen met de 
brandweer.  

4   Continueer beleid.         

31 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-
ers vestiging 
Alkmaar 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Binnen op de vestiging zijn overdag 
altijd minimaal twee BHV-ers 
aanwezig. Vier medewerkers zijn 
opgeleid.  

3   Ga na of uitbreiding van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien 
ook deels aanwezigheid 
van medewerkers in de 
avond.  

        

32 Bedrijfshulp- 
verlening 

BHV-ers op 
locatie bekend bij 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Zijn bekend. In de avonduren geen 
BHV aanwezig.  

3   Ga na of uitbreiding van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien 
ook deels aanwezigheid 
van medewerkers in de 
avond.  

        

33 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Preventieve controlerondes worden 
uitgevoerd. 

4   Continueer beleid.         

34 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg  
aanduiding 
vestiging Alkmaar  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.          



35 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig en 
worden jaarlijks gekeurd. Er is geen 
AED aanwezig. Wel zijn alle 
voertuigen voorzien van een 
blusmiddel, EHBO-trommel en 
ruitentikker/gordelsnijder. Deze 
middelen worden periodiek 
gecontroleerd bij de keuring van het 
voertuig.  

3   Plaats mogelijk een AED, 
of ga na waar in de 
directe omgeving een 
AED hangt. Maak 
afspraken met directe 
buren over gebruik, indien 
aanwezig.  

        

36 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 
eindpunten 
station Alkmaar 
en Rietschoot 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Op eindpunt station Alkmaar zijn 
zowel een EHBO-trommel als 
blusmiddelen aanwezig. Eindpunt 
Rietschoot is voorzien van een 
brandblusser.  

4   Geen aanbeveling.          

37 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrisch apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in het 
periodieke onderhoud/keuring.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee 
in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      



38 Welzijn Werkdruk Chauffeurs Werkdruk wordt ervaren als gevolg 
van de rijtijdenregeling, haalbaarheid 
en invox. Ook geeft men aan dat voor 
bepaalde ritten (bijvoorbeeld Overdie-
Rietschoten) de tijd te beperkt is, 
waardoor men geen pauze neemt.  

2   Maak een jaarlijkse 
analyse met betrekking tot 
haalbaarheid rijtijden. 
Betrek hierbij de RC, de 
interne 
vervoerdeskundige en 
planning en pas waar 
nodig zaken aan. Koppel 
deze, inclusief 
verbeterpunten ook terug 
naar het hoofdkantoor 
zodat zij deze kunnen 
gebruiken voor andere 
rayons.  

Koppel jaarlijks de 
analyses "haalbaarheid 
rijtijden" terug naar de 
rayons zodat men ook 
van elkaar kan leren, 
gebruik kan maken van 
elkaars deskundigheid.  

      

39 Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

chauffeurs Chauffeurs geven aan dat de trend is 
dat er steeds meer hobbels en 
drempels worden aangebracht in 
kader van verkeersveiligheid in de 
wijken (bijvoorbeeld op de Westerweg, 
lijn 1). In de praktijk betekent dit dat de 
chauffeur voor de drempel moet 
afremmen en daarna harder gaat 
rijden om toch op tijd te zijn. Bij het 
analyseren van de ritten, komt dit er 
niet altijd uit omdat bij het uitlezen van 
de gegevens niet standaard de 
snelheid wordt meegenomen.  

2   Maak een jaarlijkse 
analyse met betrekking tot 
haalbaarheid rijtijden. 
Betrek hierbij de RC, de 
interne 
vervoerdeskundige en 
planning en pas waar 
nodig zaken aan.  

Koppel jaarlijks de 
analyses "haalbaarheid 
rijtijden" terug naar de 
rayons zodat men 
gebruik kan maken van 
elkaars deskundigheid. 
Maak tevens landelijke 
afspraken hoe de 
snelheid wordt 
meegenomen in de 
analyses. Ook in 
verband met 
eenduidigheid van de 
analyses.  

      



40 Algemeen Overleg/kwaliteit Beschikbaarheid en 
gebruik beleid- 
procedures 

Er vindt minimaal 1x per jaar een 
overleg plaats met alle chauffeurs. 
Zo'n overleg wordt gevoerd met 6-8 
chauffeurs tegelijk. Deze vorm wordt 
als positief ervaren omdat ook de te 
nemen acties sneller worden 
uitgevoerd. Hierin worden ook 
onveilige situaties besproken, zoals 
genoemd bij rij- en rusttijden 
(drempels en hobbels in de wijk). 
Deze worden vervolgens 
teruggekoppeld naar de 
gemeente/opdrachtgever en waar 
mogelijk ook opgelost.  

3   Continueer gemaakte 
afspraken en houd vinger 
aan de pols bij het 
oplossen van onveilige 
situaties. Koppel 
eveneens terug naar 
hoofdkantoor zodat zij dit 
weer kunnen gebruiken 
als input naar de overige 
rayons.  

Bespreek met de OR al 
de genomen initiatieven 
vanuit de verschillende 
rayons ter attentie van 
werkoverleg en kwaliteit. 
Creëer een systeem 
zodat de rayons ook van 
elkaar kunnen 
leren/oplossingen 
kunnen inzien.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten 
aanzien van het onderwerp zijn 
aanwezig. Tevens zijn alle bussen 
voorzien van directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan met 
passagiers die zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to 
date zijn. Stel zo nodig 
bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgt in kader van code 95 een 
gerichte training. De overige 
chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle chauffeurs hierin periodiek 
worden getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien 
nodig wordt de 
vertrouwenspersoon ingeschakeld. 
Terugkoppeling overzicht aantal 
incidenten (per vestiging) en inzet 
van vertrouwenspersoon (per 
vestiging) gebeurt niet jaarlijks.  

4   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen 
bij agressie en geweld. Opvolging 
is geregeld via ROV. Daarnaast zijn 
alle bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze kunnen op 
afstand worden uitgelezen. 
Beelden worden aantal dagen 
bewaard. 

4   Geen aanvullend advies.         

7 Agressie en 
geweld 

Eindpunt Wilnis 
naast 
begraafplaats 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt bevindt zich naast 
begraafplaats met dichte heg, 
zonder omwonenden. In de avond 
en donkere uren voelt niet iedereen 
zich hier veilig. Verlichting buiten 
valt regelmatig uit, bovendien werkt 
de verlichting (sensor) boven de 
buitendeur niet altijd omdat men 
binnen de stekker eruit haalt? De 
parkeerruimte wordt ook regelmatig 
gebruikt om bijvoorbeeld te dealen.  

1   Ga in overleg met de gemeente na of het 
eindpunt kan worden verplaatst naar een plaats 
waar bij meer sociale controle door omwoners/ 
verkeer is. Zo niet zorg voor sterk verbeterde 
verlichting.  

        



8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne richtlijnen  Afvalbakken 
eindpunten 

Op eindpunten staan open plastic 
afvalbakken waarin de chauffeurs 
hun afval kunnen dumpen. Dit 
varieert van plastic bekertjes tot 
etenswaren e.d. Bij warm weer kan 
dit tot onhygiënische situaties 
leiden. Daarnaast ontbreekt het 
veelal aan geschikte asbakken 
zodat het rondom de eindpunten 
het vaak vol ligt met oude peuken. 

2   Vervang de afvalbakken door geschikte af te 
sluiten afvalbakken, die tevens goed zijn schoon 
te maken. Denk ook na over geschikte asbakken 
in verband met peuken. Besteed extra aandacht 
aan de onderwerpen algemene hygiëne en 
schoonmaak & het onderwerp voedselveiligheid.  

        



9 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Vestiging en 
eindpunten 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures/PBM 

Sinds 1 september 2014 is Een 
vervoerderveranderd van (externe) 
schoonmaakorganisatie, dit is nu 
CSU. In het rayon is niet bekend 
welke afspraken er met het 
schoonmaakbedrijf zijn gemaakt en 
hoe er wordt geëvalueerd. 
Opvallend is dat er nu op meerdere 
eindpunten volle zakken met afval 
liggen opgeslagen. Bij een aantal 
eindpunten staat wel een 
afgesloten afvalcontainer (240 liter) 
buiten maar onduidelijk is of de 
schoonmaker(s) daar een sleutel 
van hebben (tijdens bezoek 
Aalsmeer bleek namelijk van niet). 
Tevens onduidelijk hoe vaak deze 
afvalcontainers worden geleegd. 
Ander punt van zorg is de opslag 
van schoonmaakspullen/middelen 
op de eindpunten. Deze liggen nu 
daar veelal in stoppen- en/of 
verwarmingskast, waarbij het 
regelmatig voorkomt dat het vuile 
water nog in de bak staat. 

2   Vraag bij hoofdkantoor de afspraken op die zijn 
gemaakt met CSU en koppel terug waar het niet 
voldoet. Zorg voldoende (capaciteit) 
afvalcontainers en stem met CSU af hoe het zit 
met sleutels en de afvoer. Maak tevens duidelijke 
afspraken over opslag van materiaal en middelen 
op de juiste plaats (niet in elektriciteitskast). Zorg 
voor geschikte schoonmaakkast. Laat CSU 
tevens zorgen voor de benodigde 
(veiligheids)informatie betreffende de gebruikte 
middelen. Ga na of de gemaakte afspraken met 
Van Gansewinkel ter attentie van ophalen van 
afval voldoende zijn, stel waar nodig bij.  

Evalueer de gemaakte 
afspraken met de 
nieuwe 
schoonmaakorganisatie 
en stel waar nodig bij. 
Vraag daarbij input 
vanuit het rayon.  

      

10 Rookbeleid Vestiging  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er wordt binnen in het gebouw niet 
gerookt. Op de eindpunten, 
eventueel buiten. Rondom de 
gebouwen liggen peuken op de 
grond. 

4   Geen aanvullend advies.         



11 Fysieke 
belasting  

Busgebonden 
activiteiten 
(stoelinstelling, 
zittend werk) 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen/PBM 
en training  

Deel van de chauffeurs heeft 
voorlichting over een goede 
zithouding en gerichte instructie 
met betrekking tot stoel en 
stuurinstelling gehad. Daarnaast is 
men geïnstrueerd hoe rolstoelen 
moeten worden vastgezet. Deze 
voorlichting/instructie wordt alleen 
gegeven aan de chauffeurs in 
kader van code 95.  

2   Zorg ervoor dat alle chauffeurs hierin periodiek 
worden voorgelicht. Zorg tevens bij aanschaf van 
andere merken/type bussen dat de chauffeurs 
een gerichte instructie krijgen ter attentie van dit 
onderwerp.  

        

12 Fysieke 
belasting  

Beeldschermwerk Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

MERS, planning en verschillende 
managers verrichten 
beeldschermwerk. Men is op de 
hoogte van een goede inrichting, 
werkhouding e.d. Daarnaast 
hebben chauffeurs een eigen 
account waardoor zij ook steeds 
meer de informatie digitaal krijgen 
toegezonden (roosters, 
bedrijfsinformatie, 
voorlichting/instructie etc.). Tevens 
is er in de kantine een algemene 
beeldschermwerkplek waar 
chauffeurs informatie kunnen lezen 
e.d. 

3   Inventariseer onder de chauffeurs de behoefte 
over het onderwerp beeldschermwerk en verzorg 
zo nodig een korte instructie. Neem dit 
onderwerp bijvoorbeeld mee bij de uitleg over de 
digitale tachograaf.  

        

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Rayon waar vanuit ongeveer 190 
FTE (210 medewerkers) werken. 
Chauffeurs, inclusief MERS + 
medewerkers kantoor. 

              



14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen: MAN 
A78 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Input vanuit RC Uithoorn omtrent 
afsteunen benen en voeten in MAN 
A78: linkervoetsteun zit te dichtbij 
en is te klein. Groter dan maat 42 
kan er niet op. De voeten staan bij 
plaatsing op het gaspedaal en op 
de linker voetsteun niet op dezelfde 
dwarsas. Het draaipunt van het 
gaspedaal zit in het hakpunt, op de 
cabinevloer. Een schoen > dan 
maat 42 kan niet op het gaspedaal 
omdat de afstand vanaf het 
kopschot 5 cm te kort is. Ook de 
ruimte boven het gaspedaal staat 
een schoen > dan maat 42 niet toe. 
De hoek waaronder het gaspedaal 
staat t.o.v. de lengteas van de bus 
is onjuist, het pedaal staat te veel 
naar rechts gedraaid. 
Bovendien staat het gaspedaal 
t.o.v. het onderbeen naar links 
gekanteld. De voeten staan bij 
plaatsing op het gaspedaal en op 
de linker voetsteun niet op dezelfde 
dwarsas. Hierdoor is er onvolledige 
ondersteuning is voor de voeten, 
Ook is er onvoldoende ruimte om 
de voeten voor of onder de stoel te 
plaatsen. 

2   Koppel knelpunten terug naar centraal en kijk 
welke oplossingen er mogelijk zijn. Maak gebruik 
van aanvullende onderzoeken en adviezen, zoals 
eerder uitgevoerd door o.a. Arbo Unie. 
Organiseer bij aanschaf van nieuwe merken/type 
bussen in de rayons ook gerichte instructies ter 
attentie van de  chauffeursstoelen en 
werkhouding.  

        

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen: VDL 
Procity 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Input vanuit RC Uithoorn omtrent 
afsteunen benen en voeten in VDL 
Procity: de voeten staan op 
dezelfde dwarsas, er is onvolledige 
ondersteuning voor de voeten, er is 
onvoldoende stoelhoogte c.q. 
vloerdiepte voor- en onder de stoel. 
Ook is er onvoldoende ruimte om 
de voeten voor of onder de stoel te 
plaatsen. 

2   Koppel vanuit het rayon de aanvullende 
knelpunten over het voertuig terug naar het 
hoofdkantoor voor input bij aanschaf/vervanging. 

        



16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen: VDL 
Ambassador 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Input vanuit RC Uithoorn omtrent 
afsteunen benen en voeten in VDL 
Ambassador: de voeten staan op 
dezelfde dwarsas, er is voldoende 
ondersteuning voor de voeten, het 
draaipunt van de pedalen zit onder 
de hak (niet exact in de krachtlijn 
van het onderbeen, maar wel dicht 
in de buurt) , er is voldoende 
stoelhoogte c.q. vloerdiepte voor- 
en onder de stoel. Ook is er 
voldoende ruimte om de voeten 
voor of onder de stoel te plaatsen. 

2   Koppel vanuit het rayon de aanvullende 
knelpunten over het voertuig terug naar het 
hoofdkantoor voor input bij aanschaf/vervanging. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren Fysieke werk-
omgeving op orde 

Diverse kantoorruimtes op de 
begane grond in gebruik. Klimaat, 
ventilatie, verlichting en 
werkoppervlak in orde. Aantal 
ruimtes is ingericht met flexplekken. 
Deze ruimtes worden bovendien 
gebruikt voor opslag van diversen 
(werkjassen, spuitbussen, 
ruitenreiniging etc.). Oogt vol en 
rommelig.  

3   Ruim overbodig materiaal op en houd ruimte 
netjes en overzichtelijk.  

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein 
stalling  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Terrein en stalling zien er netjes en 
overzichtelijk uit. Loop- en rijroutes 
zijn aangegeven. Overdekt deel 
aanwezig, Dit deel is voorzien van 
elektrisch te openen deuren. 
Deuren worden periodiek gekeurd 
(loopt via TD).  

4   Geen aanvullend advies.         

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantine/ruimte 
chauffeurs 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is op de vestiging een kantine, 
inclusief verschillende faciliteiten, 
waar de chauffeurs kunnen 
verblijven. Er is veel informatie voor 
chauffeurs aanwezig (meerdere 
informatieborden, mappen, 
scherm). Niet duidelijk is wat nu het 
meest relevant is.  

3   Maak iemand verantwoordelijk voor het up to 
date houden van de informatie.  

        



20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Toiletten  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging zijn aparte 
heren/damestoiletten aanwezig. 
Schoonmaak in orde, gebeurt 
dagelijks. De deuren tot de 
toiletruimtes staan altijd open. in 
verband met geur/stank is dit niet 
aan te raden.  

3   Plaats drangers op de deuren zodat deze 
automatisch dichtvallen.  

        

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart 
aanwezig. Momenteel ook geen 
issue maar kan indien nodig, 
worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, een stoel om te kolven 
en een koelkast. 

        

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Omkleedruimte/ 
doucheruimte  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging is een 
omkleedruimte, inclusief twee 
douches aanwezig. De ene douche 
is als zodanig aangeduid maar 
wordt niet gebruikt (slechte 
ventilatie, verlichting is stuk, 
spoelen gebeurt niet). De ander is 
niet als zodanig aangeduid maar 
wordt wel gebruikt.  

2   Maak een keuze of de beide douches in gebruik 
moeten blijven of dat met 1 kan volstaan. Richt 
deze dan als zodanig in en duid deze aan. Zorg 
voor regelmatig spoelen in verband met 
Legionella. Sluit de andere douche af en/of 
verwijder de douche en gebruik deze voor 
andere doeleinden (bijvoorbeeld opslagruimte 
voor schoonmaak). 

        

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kluisruimte  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging zijn er voor de 
chauffeurs eigen kluisjes aanwezig 
waarin zij hun waardevolle spullen 
kunnen bewaren + gerichte info 
vanuit de WG ontvangen. Deel van 
de spullen ligt buiten de kluisjes 
(helmen/jassen). Tevens staat er 
een kaartenautomaat waar 
chauffeurs kaarten kunnen kopen. 
De ruimte is afsluitbaar en voorzien 
van een camera.  

3   Houd de ruimte netjes en verwijder overbodige 
spullen. 

        



24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Tankstation/ 
tankstraat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Is goed geoutilleerd, geen 
knelpunten aan te geven. 
Chauffeurs hoeven niet zelf te 
tanken. 

4   Geen aanvulling         

25 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Uithoorn 
busstation 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Pauzeruimte, inclusief apart heren- 
en damestoilet aanwezig. De 
pauzeruimte is voorzien van 
lamellen tegen inkijken. Er staat 
een tafel, die bestaat uit meerdere 
delen. Deze is vies (etensresten in 
de naden). Verder staan er open 
afvalbakken. Er wordt vijf keer per 
week schoongemaakt, of dit 
voldoende is, hangt van het 
dagelijkse gebruik af. De 
toiletborstels liggen los op de 
grond. Onhygiënisch! Tevens is er 
een aparte kluisruimte aanwezig, 
die is af te sluiten. De vloer oogt 
rommelig. Schoonmaak/onderhoud 
is per 1 september 2014 uitbesteed 
aan CSU. Gangkast (meterkast, 
inclusief verwarming) puilde uit van 
de volle afvalzakken. Dit oogt niet 
alleen rommelig, is bovendien 
onhygiënisch, maar kan ook nog 
een risico zijn in verband met 
aanwezigheid van de kachel.  

2   Verbeter de schoonmaak en zorg voor afvoer 
van vuilnis. Evalueer regelmatig met 
schoonmaakbedrijf en stel waar nodig bij.  

        



26 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Wilnis 
naast 
begraafplaats 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt bestaande uit 
pauzeruimte + 1 toilet. Achter de 
toegangsdeur bevindt zich een 
elektrisch kacheltje, welke is 
beschadigd doordat de deur er 
tegen aan slaat. Verlichting in 
pauzeruimte werkt niet goed. 
Verder bevindt zich er een kraan 
zonder opvangbak. Wanneer deze 
open (blijft) of wordt gebruikt, 
spettert er water op de grond. 
Gevolg eventueel lekkage en/of 
schimmelvorming vloer door vocht. 
Ook staat er een open afvalbak en 
een smerige magnetron, welke al 
lang niet is schoongemaakt. Volle 
afvalzak staat binnen, 
afvalcontainer buiten ontbreekt. 
Schoonmaak toilet, wasbak en 
ruimte is minimaal (smerige randen 
toilet, wasbak + plakkerige 
vloer/plinten. Schoonmaakspullen 
liggen in de stoppenkast of elders 
in de ruimte. 

2   Zorg voor een deurstop zodat de deur niet tegen 
de kachel kan slaan. Zorg voor een dichte 
afvalbak en buiten een afvalcontainer waarin de 
volle zak(ken) kunnen. Laat kraan afsluiten. Zorg 
voor goede afspraken over gebruik en 
schoonmaak magnetron. Qua schoonmaak zie 
opmerkingen + advies hygiëne 

        

27 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Kudelstaart 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt bestaande uit 
pauzeruimte + 1 toilet. Bij bezoek 
stond elektrische kachel aan op 
hoogste stand. Ook hier weer volle 
afvalbak en stoppenkast vol met 
schoonmaakmiddelen. Wel een 
afvalcontainer buiten. Schoonmaak 
afspraken + frequentie niet 
duidelijk. Alles oogt smoezelig 
(spinnenwebben, vieze rand in 
toilet/wasbak, plakkende vloer e.d. 
). Omgeving qua verlichting en 
veiligheid in orde. De afspraak is 
dat de buschauffeur zijn bus 
verderop parkeert en een stukje 
moet lopen (± 10 m.). Gezien de 
verzakte straat naast het eindpunt, 
gebeurt dit in de praktijk regelmatig 
niet.  

2   Verbeter de schoonmaak en instrueer chauffeurs 
dat zij na een pauze het eindpunt opgeruimd 
achterlaten. Spreek elkaar erop aan, indien dit 
niet gebeurt. Evalueer regelmatig met 
schoonmaakbedrijf en stel waar nodig bij.  

        



28 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Hortensialaan 
Aalsmeer 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt bestaande uit 
(tweedehands portocabine) 
pauzeruimte+ gescheiden toiletten. 
Grote ventilatieroosters boven 
ramen zijn dicht gespoten met pur 
schuim, waarschijnlijk in verband 
met tocht maar niet afgedekt. 
Buitenzonwering is deels naar 
beneden en kan niet meer worden 
opgehaald omdat systeem 
ontbreekt. Schoonmaakmiddelen 
staan deels in keukenblok en deels 
in meterkast. Ook weer open 
afvalbak en meerdere volle 
afvalzakken binnen. Sleutel voor 
buiten ontbreekt. Aanwezige 
magnetron oogt schoon. Losse 
toiletborstel op de vloer in de toilet! 
Smerig. Dranger van de buitendeur 
losgemaakt?  

2   Los knelpunten ter attentie van onderhoud 
eindpunt op. Verbeter de schoonmaak en 
instrueer chauffeurs dat zij na een pauze het 
eindpunt opgeruimd achterlaten. Spreek elkaar 
erop aan, indien dit niet gebeurt. Evalueer 
regelmatig met schoonmaakbedrijf en stel waar 
nodig bij.  

        

29 Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

Dieseltank, inclusief AdBlue tank 
aanwezig. Ook geschikte 
blusmiddelen aanwezig. 
Onderhoud installaties is uitbesteed 
aan derden. Geen issue  

3   Continueer beleid ten aanzien van onderhoud. 
Zie verder voor aanvullende informatie AdBlue > 
http://www.hansdebaat.nl/images/Ad%20Blue.pdf  

        

30 Gevaarlijke 
stoffen 

chauffeurs Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Geen issue want de chauffeurs 
hoeven niet zelf te tanken. 
Eventueel gebruikt men 
ruitenreiniging. Hierbij is zowel 
geschikte PBM zoals 
handschoenen en veiligheidsbril en 
veiligheidsinformatie aanwezig.  

4   Geen aanvullend advies         



31 Bedrijfshulp-  
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en 
de vluchtwegen/nooduitgangen zijn 
op de vestiging aangeduid. Ook zijn 
er voldoende middelen aanwezig, 
inclusief aanwezigheidsbord. Of 
alle medewerkers op de vestiging 
op de hoogte zijn van het BHV-plan 
is niet bekend. Dit heeft te maken 
met de wisseling in bezetting. Op 
de bussen geldt dat chauffeurs bij 
een calamiteit rechtstreeks 
overleggen met het ROV voor 
opvolging  

2   Besteed aandacht aan het onderwerp en betrek 
hierbij ook de nieuwe medewerkers. Zorg voor 
update van aanwezigheidsbord.  

        

32 Bedrijfshulp-  
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op diverse 
plaatsen in het gebouw. 
Vluchtwegen/ nooduitgangen zijn 
op de vestiging aangeduid. 

4   Geen aanbeveling          

33 Bedrijfshulp-  
verlening 

Voldoende BHV-
ers  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Niet bekend is of aantal BHV-ers 
nog voldoende is als gevolg van 
wisseling in het gebouw van 
bemensing.  

2   Evalueer aantal BHV-ers en leidt zo nodig extra 
mensen op. Zorg dat er altijd minimaal 1 BHV-er 
aanwezig is.  

        

34 Bedrijfshulp-  
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

1x per 2 jaar wordt er een 
preventieve controleronde door het 
pand gelopen in verband met 
veiligheid, werkplekken en BHV. Dit 
gebeurt door de logistieke 
manager, samen met landelijke 
veiligheidscoördinator van het 
hoofdkantoor.  

3   Continueer afspraak en betrek de RC/BHV-ers 
erbij. Maak afspraak dat tussendoor ook intern 
een ronde wordt gelopen, gezien de regelmatige 
wisseling in bezetting/bemanning en leg dit vast. 

        

35 Bedrijfshulp-  
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg    
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.         



36 Bedrijfshulp-  
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig en 
worden jaarlijks gekeurd. Alle 
voertuigen zijn voorzien van 
blusmiddelen en EHBO-trommel. 
Deze middelen worden periodiek 
gecontroleerd bij de keuring van 
het voertuig.  

4   Geen aanbeveling.          

37 Arbeidsmiddelen Machines/         
apparatuur 

CE 
markering/besluit 
Arbeidsmiddelen/ 
onderhoud en 
keuring  

Keukenapparatuur wordt jaarlijks 
door Hobeka nagelopen 
(onderhoudscontract). 

3   Zorg voor een goede registratie en maak iemand 
verantwoordelijk hiervoor.  

        

38 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten 
staat elektrisch apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-
ijzers e.d. Deze zijn of door de 
werkgever verstrekt of door de 
chauffeurs zelf meegebracht. 
Keuring volgens NEN 3140 is voor 
deze apparatuur niet geregeld. 
Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-
units en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk 
of deze ook worden meegenomen 
in het periodieke 
onderhoud/keuring.  

2   Neem apparatuur mee in keuringsregime of 
verwijder deze. Indien besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem schoonmaak dan ook 
mee in het contract met schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      

39 Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

Chauffeurs Zie input RC Uithoorn over 
roosters, werkblokken tussen 
toiletstops en toiletvoorzieningen. 

              



40 Welzijn Werkdruk Chauffeurs Er zijn afspraken gemaakt tussen 
WG en OR omtrent het aantal 
minuten 
voorbereiding/opstappen/wegrijden. 
Dit zijn 6 minuten. Vanuit RC wordt 
aangegeven dat dit te kort is, 
gezien de luchtlekkage in de 
verouderde bussen. Men heeft 
onvoldoende tijd om goed stationair 
te draaien waardoor er te weinig 
druk in de leidingen zit. Gevolg kan 
zijn eerdere storingen, bijvoorbeeld 
in het remsysteem. 

2   Herstel luchtlekkage druksysteem.         

41 Welzijn Werkoverleg Chauffeurs Er wordt momenteel geen periodiek 
werkoverleg gehouden. Wel zijn er 
verbeterteams opgestart, die 
gericht overleggen met werkgevers 
en verbeterpunten inbrengen. 
Vanuit OR geeft men aan dat 
periodiek werkoverleg met alle 
chauffeurs voor hen noodzakelijk 
is.  

3   Start periodiek werkoverleg op.         

 

 

 

 

 

 



Rayon Zaandam 

N
um

m
er 

O
nderw

erp 

sub onderw
erp 

kritische succesfactoren  

K
nelpunt 

R
isicoscore 

Prio D
e vervoerder 

M
aatregel vestiging t.b.v. 

het te behalen resultaat 

M
aatregel Een 

vervoerdert.b.v. het te 
behalen resultaat 

Verantw
oordelijke 

D
atum

 G
ereed 

Evaluatie genom
en 

t
l 

1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten 
aanzien van het onderwerp 
zijn aanwezig. Tevens zijn 
alle bussen voorzien van 
directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagier
s 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan 
met passagiers die zich niet 
gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to 
date zijn. Stel zo nodig 
bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Alle chauffeurs krijgen 
gerichte training.  

4   Continueer beleid.         

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en 
nazorg 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, 
opvang en nazorg incidenten 
wordt via leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. 
Indien nodig wordt 
vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. 
Terugkoppeling overzicht 
aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per 
vestiging) gebeurt niet 
jaarlijks.   

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen 
en OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid en 
gebruik Protocollen 
/procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en 
geregistreerd (landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen 
en OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke 
werkomgeving op 
orde 

Chauffeurs kunnen goed 
gebruik maken van 
communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. 
Opvolging is geregeld via 
ROV. Daarnaast zijn alle 
bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze 
kunnen op afstand worden 
uitgelezen. Beelden worden 
aantal dagen bewaard. 

4   Geen aanvullend advies.         

7 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De vestiging wordt 's avonds 
door de MERS afgesloten. 
Op de vestiging niet apart 
aanwezig. Momenteel ook 
geen issue maar kan indien 
nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

4   Geen aanvullend advies.         

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Schoonmaak 
vestiging en 
eindpunten  

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures/PBM 

Er wordt door een extern 
schoonmaakbedrijf 
schoongemaakt. Regelmatig 
wordt er geëvalueerd of dit 
afdoende is. Aangegeven 
wordt dat dit in orde is.  

4   Continueer gemaakte afspraken.         

9 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne 
richtlijnen  

Afvalbakken 
eindpunten en 
aanspreekcultuur 

Op eindpunten staan open 
plastic afvalbakken waarin de 
chauffeurs hun afval kunnen 
dumpen. Dit varieert van 
plastic bekertjes tot 
etenswaren e.d. Bij warm 
weer kan dit tot 
onhygiënische situaties 
leiden. Daarnaast ontbreekt 
het veelal aan geschikte 
asbakken zodat rondom de 
eindpunten het vaak vol ligt 
met oude peuken. 

2   Vervang de afvalbakken door geschikte af te 
sluiten afvalbakken, welke tevens goed zijn 
schoon te maken. Denk ook na over geschikte 
asbakken in verband met peuken. Besteed 
nog eens wat aandacht aan de onderwerpen 
algemene hygiëne en schoonmaak & het 
onderwerp voedselveiligheid.  

        



10 Gevaarlijke 
stoffen 

Bus 378 Fysieke werk-
omgeving op orde 

Een bus rijdt op biogasolie, 
diesel en Ad Blue.  

3   Continueer beleid ten aanzien van onderhoud. 
Zie verder voor aanvullende informatie AdBlue 
>  
http://www.hansdebaat.nl/images/Ad%20Blue.
pdf  

        

11 Rookbeleid Vestiging  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op het buitenterrein is een 
aparte rookruimte gecreëerd.  

4   Geen aanvullend advies.         

12 Fysieke 
belasting   

Busgebonden 
activiteiten 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Een groot deel van de 
chauffeurs krijgt instructie 
met betrekking tot stoel, 
stuurinstelling en het 
vastzetten van rolstoelen 
(code 95).  

2   Zorg ervoor dat alle chauffeurs hierin 
periodiek worden voorgelicht. Zorg tevens bij 
aanschaf van andere merken/type bussen dat 
de chauffeurs een gerichte instructie krijgen 
ten aanzien van dit onderwerp.  

        

13 Fysieke 
belasting   

Beeldschermwerk  Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers hebben 
beeldscherminstructie 
ontvangen. Deze wordt 1x 
per 4 jaar herhaald. Ook 
krijgen nieuwe medewerkers 
gerichte instructie.  

4   Continueer beleid.         



14 Fysieke 
belasting   

Loket-
werkzaamheden 
station Zaandam  

Fysieke 
werkomgeving op 
orde 

Gezondheidsklachten bij de 
medewerkers ten aanzien 
van de werkhouding aan het 
loket en aan het bureau. 
Geen instructie gehad met 
betrekking tot goede 
werkhouding. Hoogte 
zitwerkplek en stawerkplek 
niet voor alle aanwezige 
medewerkers geschikt. 
Verder staan er twee 
bureaustoelen, waarvan er 1 
defect is. 

2   Ter plekke is instructie gegeven en gekeken 
welke aanpassingen nodig zijn om 
gezondheids-klachten te beperken. 
Geadviseerd wordt om bij het loket een 
loketstoel met een verhoogde gasveer, 
inclusief verstelbare armleggers te plaatsen. 
Ten aanzien van de  zitwerkplek wordt 
geadviseerd om het huidige werkblad van 82 
cm te verlagen. Laat de juiste werkhoogte 
bepalen door de juiste zithouding van de 
langste medewerker. Plaats een voetenbank 
voor de kleinere medewerkers zodat zij ook op 
een goede zithouding kunnen aannemen.  

        

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging waar vanuit 
concessie OV Zaanstreek 
wordt gereden. Er werken 
200 chauffeurs, inclusief 
MERS en 4,5 FTE op 
kantoor. Het gaat hier om 
een huurpand. Bij klachten 
worden aanpassingen 
uitgevoerd.  

-             



16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aangegeven wordt dat het 
hier om prima voertuigen 
(12m Ambassadors, VDL) 
gaat van twee- drie jaar oud. 
Preventief onderhoud aan de 
bussen vindt plaats (via 
truckland), inclusief tijdige 
vervanging van de SAVAS 
chauffeursstoelen. Dit 
gebeurt bij elke 200.000 km. 
Preventief onderhoud aan de 
airco's/kachels vindt niet 
plaats maar wel vindt er 
tussendoor 
vervanging/aanpassing 
plaats na melding van 
chauffeurs. Dit loopt naar 
tevredenheid. Ook het 
schoonmaken/ reiniging van 
de bussen is in orde. Dit 
gebeurt wekelijks dagelijks 
door een speciaal team.   

4   Continueer gemaakte afspraken, geen 
aanvullend advies. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aangegeven wordt dat er vier 
bussen een  pilot "zuinig 
rijden" draaien waarbij 
andere software wordt 
gebruikt. RC/chauffeurs 
geven aan dat dit nu tot 
onveilige situaties leidt ten 
opzichte van het rijden op 
andere bussen.  

3   Koppel vanuit het rayon de knelpunten over 
pilot terug naar het hoofdkantoor voor input 
invoer/aanschaf/vervanging landelijk.  

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantine en 
toiletvoorziening, 
keuken-
voorziening, 
voorziening 
kaartenautomaat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Kantine, toiletvoorziening in 
orde. Tevens geschikte 
afsluitbare ruimte, inclusief 
cameratoezicht voor 
kaartenautomaat. Op de 
eerste verdieping is de boiler 
defect.   

3   Laat boiler vervangen.          



19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Meerdere ruimtes in het pand 
aanwezig. Zowel op begane 
grond als op de eerste 
verdieping kantoorruimtes 
(MERS, service en veiligheid, 
planning, administratie, 
rayonmanager e.d.) 
aanwezig. Geen knelpunten 
geconstateerd.  

4   Geen aanvullend advies.          

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Magazijn Fysieke werk-
omgeving op orde 

In orde, bevindt zich achter 
ruimte planning. In de ruimte 
bevindt zich de PED kast, 
inclusief blusmiddel. Ook 
staat er een trap (periodieke 
keuring is onduidelijk).  

3   Neem de trap op in het onderhoudsschema 
zodat ook deze periodiek gekeurd wordt.  

        

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart 
aanwezig. Momenteel ook 
geen issue maar kan indien 
nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, een stoel om te 
kolven en een koelkast. 

        

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein en 
vestiging 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Groot terrein aan de 
achterzijde van het pand 
waar de bussen worden 
geparkeerd. Binnen 
Zaandam draait een pilot dat 
de MERS 's avonds om 24 
uur afsluiten. Er is geen 
bewaking/bemensing tussen 
20-24 uur. Er zijn zorgen 
omdat men denkt dat de 
afstortfrequentie van geld 
gaat toenemen en daardoor 
de risico's voor chauffeurs 
groter worden in de 
avonduren.  

2   Beveilig het terrein zo dat ook in de avonduren 
de chauffeurs zich veilig voelen en op een 
veilige manier het geld kunnen storten. 
Gedacht kan worden aan: 
bewegingsverlichting, camera buitenzijde 
pand, afspraak met extern beveiligingsbedrijf 
voor begeleiding bij afstorten geld in de 
avonduren e.d.  

        

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

Wasplaats is aanwezig, in 
orde.  

4   Geen aanvullend advies.         



24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buslocatie station 
Zaandam  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De bussen moeten bij 
wegrijden een krappe bocht 
nemen onder het stadhuis 
door. Aan de linkerzijde, 
direct na de bocht komt het 
regelmatig voor dat er een 
voertuig staat geparkeerd 
(niet toegestaan). Hierdoor 
extra risico op schade ect. 
Handhaving door gemeente 
gebeurt niet consequent. 

2   Los probleem , in samenwerking met de 
gemeente op.  

        

25 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt station 
Zaandam  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Bevindt zich op de eerste 
verdieping boven loket. Ook 
hier is maar 1 toegang/ 
vluchtweg (via de trap), dit 
kan bij een calamiteit extra 
risico's opleveren. Verder 
geeft men aan dat de 
elektravoorziening te beperkt 
is, regelmatig klappen de 
stoppen eruit. 
Klimaat/ventilatiemogelijkhed
en lijken in orde (door middel 
van kantelraam wordt 
geventileerd), al is niet 
helemaal uit te sluiten dat er 
blootstelling aan 
dieselemissie plaatsvindt (er 
wordt namelijk niet 
rechtstreeks op de 
buitenlucht geventileerd). 
Verder staat in de ruimte een 
open afvalbak en is er 
lekkage boven plafond. 
Toiletvoorziening is 
aanwezig, evenals een 
afgesloten gebedsruimte. 
Schoonmaak/onderhoud 
beperkt aanwezig. 

2   Bezie de mogelijkheden voor het creëren van 
een tweede vluchtweg. Los overige 
knelpunten, in overleg met gemeente op.  

        



26 Inrichting 
arbeidsplekken 

Loket station 
Zaandam  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Werkplek wordt 12 uur per 
dag bemand, van 7-19 uur. 
Reizigers kunnen er kaartjes 
kopen en informatie 
opvragen met betrekking tot 
de lijnen. Meerdere 
knelpunten geconstateerd: er 
is maar 1 in-/uitgang, een 
nooduitgang bij calamiteit 
ontbreekt dus. Bovendien is 
niet bekend of de deur 
bestaat uit een 
brandwerende deur. Men 
klaagt over het klimaat en de 
ventilatie, met name tocht bij 
de loketwerkplek. Wel is er 
een airco aanwezig, waarvan 
onbekend is of deze in het 
periodiek onderhoud zit. Bij 
het loket bevindt zich een 
noodknop die men kan 
indrukken bij onveilig 
gevoel/calamiteit. Deze wordt 
NIET getest op goede  
werking. Ook is niet bekend 
of het loketglas uit 
veiligheidsglas bestaat. 
Aaneengesloten bevindt zich 
het af te sluiten kluizenhok 
waar verschillende kluizen 
staan met geld, bonboekjes 
en persoonlijke spullen. 
Vanuit loketruimte loopt de 
stroomvoorziening (kabel) 
naar elders?  

1   Bezie de mogelijkheden voor het creëren van 
een tweede uitgang (bv aan de zijde van het 
kluishok). Verbetert klimaat  en ventilatie.  
Maak afspraken over  testen noodknop 
(inclusief de afspraak met politie) en borg 
deze. Voorzie, indien niet in orde, loket van 
veiligheidsglas. 

        

27 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Station 
Krommenie 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aangegeven wordt dat de 
inrichting voldoende is, 
inclusief schoonmaak en 
toiletvoorziening.  

4   Geen aanvullend advies. Houd aandacht voor 
de schoonmaak en meld tijdig indien dit 
veranderd.  

        

28 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Station  
De Vlinder 
Zaandam  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op eindpunt staat een open 
afvalbak. Airco aanwezig, 
maar afstandsbediening 
ontbreekt. Geen zonwering, 
in de zomer erg warm. 
Schoonmaak en 
toiletvoorziening in orde. 

2   Los knelpunten ten aanzien van 
aanpassing(en) eindpunt op.  

        



29 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Het Kalf  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Gedateerd hok, aan 
buitenzijde beschadigd. 
Binnen beperkte ruimte, 
wordt weinig gebruikt. 
Meterkast (niet afgesloten) 
wordt tevens gebruikt als 
opslag voor 
schoonmaakmiddelen + 
diversen. Ook hier een open 
afvalbak. Nauwelijks 
ventilatie mogelijk. In de 
zomer erg warm. Toilet + 
koffievoorziening in orde. 

3   Los knelpunten ten aanzien van onderhoud 
eindpunt op.  

        

30 Bedrijfshulp-    
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen 
beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen 
zijn op de vestiging 
aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen 
aanwezig. De medewerkers 
op de vestiging zijn op de 
hoogte van het BHV-plan en 
de vluchtwegen. Op de 
bussen geldt dat chauffeurs 
bij een calamiteit rechtstreeks 
overleggen met het ROV 
voor opvolging   

4   Continueer beleid.          

31 Bedrijfshulp-    
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op 
diverse plaatsen in het 
gebouw. 

4   Geen aanbeveling.          

32 Bedrijfshulp-    
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Niet bekend is of er periodiek 
geoefend.  

3   Organiseer periodiek een oefening, betrek 
hierbij tevens de wasploeg.  

        

33 Bedrijfshulp-    
verlening 

Voldoende       
BHV-ers  

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Aantal BHV-ers op de 
vestiging is niet meer up to 
date. Chauffeurs hebben 
allen training LEH gehad.  

1   Zorg voor voldoende BHV-ers zodat altijd een 
BHV-er aanwezig is.  

        



34 Bedrijfshulp-    
verlening 

BHV-ers op 
locatie bekend bij 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Onvoldoende 
bedrijfshulpverleners 
aanwezig.  

2   Maak, indien weer op orde, de 
bedrijfshulpverleners bekend bij het personeel 
en plaats bij ingang bord met namen van 
aanwezige bedrijfshulpverleners.  

        

35 Bedrijfshulp-    
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Preventieve controlerondes 
worden  uitgevoerd. 

4   Continueer beleid.         

36 Bedrijfshulp-    
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg        
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanvullend advies.         

37 Bedrijfshulp-    
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig 
en worden jaarlijks gekeurd. 
Er is geen AED aanwezig. 
Wel zijn alle voertuigen 
voorzien van een blusmiddel, 
EHBO-trommel en 
ruitentikker/gordelsnijder. 
Deze middelen worden 
periodiek gecontroleerd bij de 
keuring van het voertuig.   

3   Plaats mogelijk een AED, of ga na waar in de 
directe omgeving een AED hangt. Maak 
afspraken met directe buren over gebruik, 
indien aanwezig.  

        

38 Fysische 
factoren 

Klimaat/ventilatie 
kantoren  

Fysieke 
werkomgeving op 
orde 

Is in orde. Meeste ruimtes 
zijn voorzien van airco-unit.  

4   Geen aanvullend advies.         

39 Arbeids- 
middelen 

Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Alle apparatuur, machines en 
de benodigde hulpmiddelen 
worden periodiek deskundig 
gekeurd en onderhouden, 
inclusief de airco's op de 
eindpunten. De elektrische 
voorziening en 
watervoorziening op de 
vestiging worden ook 
onderhouden/gekeurd. 

4   Continueer beleid          



40 Arbeids- 
middelen 

Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op verschillende eindpunten 
staat elektrisch apparatuur 
zoals waterkokers, 
magnetrons, tosti-ijzers e.d. 
Deze zijn of door de 
werkgever verstrekt of door 
de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring 
volgens NEN 3140 is voor 
deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud 
en schoonmaak.  

2   Neem apparatuur mee in keuringsregime of 
verwijder deze. Indien besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem schoonmaak dan ook 
mee in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit 
hoofdkantoor beleid 
op ten aanzien van 
elektrische apparatuur 
en (periodieke) 
keuring en koppel dit 
terug naar de rayons.  

      

41 Welzijn Werkoverleg chauffeurs Er wordt momenteel niet 
periodiek werkoverleg 
gehouden. Wel zijn er 
verbeterteams opgestart, die 
gericht overleggen met 
werkgevers en 
verbeterpunten inbrengen. 
Vanuit RC wordt aangegeven 
dat het werkt naar 
tevredenheid. Vanuit OR 
geeft men aan dat periodiek 
werkoverleg met alle 
chauffeurs voor hen 
noodzakelijk is.  

3   Peil de behoefte voor gezamenlijk 
chauffeursoverleg en start deze op. Maak 
hierbij agenda + notulen.  

Vraag input vanuit 
het/de rayon(s) waar 
pilot(s) draaien met 
betrekking tot 
aanpassing/veranderi
ng kleding/uitrusting. 
Evalueer de pilots, 
samen met de 
kledingcommissie en 
maak vervolgens 
hierop beleid. Zorg 
voor eenduidigheid 
richting de rayons + 
zorg voor borging. 
Betrek bij de pilot 
tassen/trolley ook het 
onderwerp fysieke 
belasting.  

      

42 Welzijn Gedragscode 
chauffeurs  

Chauffeurs Chauffeurs moeten uitloggen 
in verband met PSU/afgifte 
geld. Soms gebeurt dit niet 
consequent. Doordat er in de 
toekomst meer geld op de 
bussen aanwezig is, is dit 
zeker een puntje van 
aandacht.  

3   Besteed regelmatig aandacht aan dit 
onderwerp en neem het punt mee als 
aandachtspunt in functioneringsgesprek. 

        

43 Bedrijfsinformati
e 

Communicatie Rayon Vanuit het rayon/RC wordt 
aangegeven dat de 
informatievoorziening vanuit 
het hoofdkantoor/COR niet 
altijd als voldoende wordt 
ervaren.  

2     Zorg zowel vanuit het 
hoofdkantoor als 
vanuit de COR voor 
voldoende en tijdige 
informatievoorziening 
richting de rayons. 
Vraag hiervoor input 
vanuit de rayons waar 
nu precies behoefte 
aan is.  

      



44 Bedrijfsinformati
e 

Communicatie Servicemedewerke
rs station Zaandam 

De servicemedewerkers 
station Zaandam vallen nu 
onder het rayon. Men geeft 
aan dat de 
informatievoorziening beter 
mag. Nu weinig input, ook 
met betrekking tot de 
informatievoorziening naar de 
passagiers is nog wel het een 
en ander te verbeteren 
(R.O.V.). 

2   Zorg vanuit de vestiging voor voldoende en 
tijdige informatie richting de 
servicemedewerkers. Vraag hiervoor input 
waar nu precies behoefte aan is.  

        

45 Algemeen Sociale veiligheid Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Vanuit de vestiging en de RC 
is er een duidelijke behoefte 
voor het onderwerp sociale 
veiligheid. Hierbij denkt men 
aan  bewaking in de avond 
van de vestiging in verband 
met afstorten van geld en de 
aanwezigheid van meer geld 
op de bussen. Men denkt dat 
hierdoor het risico op 
onveilige 
situaties/bedreigingen voor 
de chauffeurs groter gaat 
worden.  

2     Besteed meer 
aandacht aan de 
specifieke punten 
zoals benoemd door 
de OR ten aanzien 
van sociale veiligheid. 
Betrek  hierbij met 
name de rayons en 
RC's omdat zij meer 
inzicht hebben in de 
plaatselijke 
problematiek.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid 
ongewenst 
gedrag 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten 
aanzien van het onderwerp 
zijn aanwezig. Tevens zijn 
alle bussen voorzien van 
directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passa
giers 

Bewustzijn/ri
sico 
perceptie/ 
aanspreekcul
tuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan 
met passagiers die zich niet 
gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en evalueer 
regelmatig of de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/ri
sico 
perceptie/ 
aanspreekcul
tuur 

Een groot deel van de 
chauffeurs krijgen in kader 
van code 95 een gerichte 
training. De overige 
chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle chauffeurs hierin 
periodiek worden getraind.  

        



4 Agressie en 
geweld 

Opvang en 
nazorg 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang 
en nazorg incidenten wordt 
via leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. 
Indien nodig wordt 
vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten 
(per vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per 
vestiging) gebeurt niet 
jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal jaarlijkse voor 
analyse en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon naar de 
vestigingen en OR.  

      

5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en 
geregistreerd (landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal jaarlijkse voor 
analyse en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon naar de 
vestigingen en OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Chauffeurs kunnen goed 
gebruik maken van 
communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. 
Opvolging is geregeld via het 
ROV. Daarnaast zijn alle 
bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze 
kunnen op afstand worden 
uitgelezen. Beelden worden 
aantal dagen bewaard. 

4   Geen aanvullend advies.         



7 Schoonmaa
k, hygiëne, 
orde en 
netheid 

Hygiëne 
richtlijnen  

Afvalbakken 
eindpunten 

Op eindpunten staan open 
plastic afvalbakken waarin de 
chauffeurs hun afval kunnen 
dumpen. Dit varieert van 
plastic bekertjes tot 
etenswaren e.d. Bij warm 
weer kan dit tot 
onhygiënische situaties 
leiden. Daarnaast ontbreekt 
het veelal aan geschikte 
asbakken zodat rondom de 
eindpunten het vaak vol ligt 
met oude peuken. 

2   Vervang de afvalbakken door geschikte af 
te sluiten afvalbakken, die tevens goed zijn 
schoon te maken. Denk ook na over 
geschikte asbakken in verband met peuken. 
Besteed nog extra aandacht aan de 
onderwerpen algemene hygiëne en 
schoonmaak en het onderwerp 
voedselveiligheid.  

        

8 Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Aardgastank en dieseltank, 
inclusief AdBlue tank 
aanwezig. Ook geschikte 
blusmiddelen aanwezig. 
Onderhoud installaties is 
uitbesteed aan derden. Er 
bestaat bij de medewerkers 
onduidelijkheid over de 
gezondheidsrisico's van 
AdBlue.  

3   Continueer beleid ten aanzien van 
onderhoud. Zie verder voor aanvullende 
informatie AdBlue > 
http://www.hansdebaat.nl/images/Ad%20Bl
ue.pdf  

        

9 Gevaarlijke 
stoffen 

Container 
buitenterrein  

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Opslag van diversen 
gevaarlijke stoffen in 
container etc. De 
OV/wagenpark-beheerder is 
verantwoordelijk voor juiste 
opslag, registratie van de 
stoffen, veiligheidsbladen en 
eventueel PBM.  

2   Verwijder overbodige stoffen en zorg er 
consequent voor dat de opslag opgeruimd 
en overzichtelijk is. Zorg voor de benodigde 
PBM en veiligheidsbladen. Denk ook aan 
het (gemarkeerd) ophangen van een 
oogspoelfles, in geval van calamiteiten.  

        



10 Rookbeleid vestiging + 
eindpunten 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Op het buitenterrein vestiging 
is een aparte rookruimte 
gecreëerd, toegang daartoe 
loopt nu nog via nooduitgang 
kantine. Bij de eindpunten is 
niets geregeld. Rondom de 
eindpunten liggen veel 
peuken op de grond.  

2   Gebruik een andere toegang tot de 
rookruimte. Houd de nooduitgang vrij Houd 
tevens rekening met de vluchtweg ten 
opzichte van de rookruimte. Zorg bij de 
eindpunten voor geschikte asbakken en 
maak afspraken over het legen ervan. Hang 
duidelijke "huisregels" op voor chauffeurs. 

        

11 Fysieke 
belasting  

Busgebonden 
activiteiten  

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 
en 
beschikbaarh
eid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Een groot deel van de 
chauffeurs krijgt instructie met 
betrekking tot stoel, 
stuurinstelling en het 
vastzetten van rolstoelen. 
Voor rolstoelvervoer zijn 
gerichte bussen voorzien van 
een rolstoellift.  

2   Zorg ervoor dat alle chauffeurs hierin 
periodiek worden voorgelicht. Zorg tevens 
bij aanschaf van andere merken/type 
bussen dat de chauffeurs een gerichte 
instructie krijgen ter attentie van dit 
onderwerp.  

        

12 Fysieke 
belasting  

Beeldschermw
erk 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 
en 
beschikbaarh
eid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

In het verleden heeft er op de 
locatie werkplekinstructie met 
betrekking tot 
beeldschermwerk 
plaatsgevonden. De meeste 
medewerkers zijn op de 
hoogte van de juiste 
werkinrichting en 
werkhouding. Ook zijn er 
hulpmiddelen aanwezig.  

3   Geef indien nodig opnieuw een gerichte 
voorlichting over inrichting 
beeldschermwerkplek/ werkhouding e.d. 
Verwijs tevens naar informatie op intranet.  

        



13 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Algemeen Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Vestiging waar vanuit 
concessie OV wordt gereden 
wordt. Er werken196 FTE (± 
220 chauffeurs, inclusief 9 
MERS + 4 indirecte. Planning 
gebeurt, sinds 1 november 
2012 centraal vanuit Uithoorn. 

-             

14 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Voertuigen 
algemeen; 
onderhoud en 
schoonmaak 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Periodiek onderhoud aan de 
bussen is uitbesteed. 
Onderhoud/aanpassingen/ 
herstel tussendoor gebeurt 
n.a.v. melding 
chauffeurs/MERS. Onderhoud 
van airco's en kachels is in 
orde. Vervanging van de 
chauffeursstoelen vindt plaats 
bij 360.000 km, eventueel 
aanpassing/herstel 
tussendoor n.a.v. melding 
chauffeurs. Schoonmaak 
gebeurt door externe (CSU) 
voor de buitenzijde + 
binnenzijde door cleanteam 
(2x per week). Gerichte 
werkinstructies en geschikte 
PBM zijn aanwezig. Geen 
knelpunten aangegeven. 

3   Continueer gemaakte afspraken en blijf 
alert op het onderhoud. 

        



15 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Voertuigen 
"De Fryskers" 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

In de regio wordt met 8 
Fryskers gereden op de lijnen 
14, 4 en 9. Er kunnen, 
behalve de chauffeur, 18 
passagiers mee. Er wordt ten 
aanzien van de cabine veel 
gezondheidsklachten gemeld. 
Deze variëren van nek, rug, 
heupen tot benen. Er is in de 
cabine voor de chauffeur zeer 
beperkte beenruimte 
aanwezig. Indien iemand 
langer is dan 1.85 m, zit hij/zij 
met zijn knieën klem tegen 
het stuur. Opbergplaats voor 
de tas bevindt zich rechts 
naast de chauffeur in het 
looppad, terwijl aan de 
linkerzijde van het looppad, 
naast de ingang de 
brandblusser hangt. Doordat 
deze bus veel wordt ingezet 
naar Wijk aan Zee 
(Heliomare) moet er 
regelmatig een rolstoel mee. 
Voordat de rolstoeler de bus 
in kan, moet de chauffeur 
eerst vele handelingen 
uitvoeren (blusmiddel en tas 
verwijderen) voordat 
rolstoelplank kan worden 
uitgeklapt. Dit is fysiek 
belastend. Bovendien wordt 
aangegeven dat door de 
beperkte ruimte er maar 1 
rolstoeler per keer mee kan.  

1   Koppel vanuit het rayon de knelpunten over 
het voertuig terug naar het hoofdkantoor 
voor input bij aanschaf/ vervanging. Ga in 
het rayon na of er andere mogelijkheden 
zijn om dit op te lossen. Hierbij moet 
gedacht worden aan: roulatie chauffeurs, 
inzet ander type bus e.d.  

Maak bij aanschaf van de voertuigen 
altijd gebruik van de laatste Europese/ 
Nederlandse normen die zijn opgesteld. 
Besteed bij aanschaf extra aandacht 
aan de chauffeursstoelen en organiseer 
bij aanschaf hierbij gerichte 
zitinstructie. Houd bij aanschaf ook 
rekening met de hoek van de pedalen 
en de blootstelling aan 
lichaamstrillingen voor chauffeurs. 
Maak hierbij gebruik van aanvullende 
onderzoeken en adviezen over dit 
onderwerp, zoals eerder uitgevoerd 
door o.a. Arbo Unie.  

      



16 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Kantoren Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Diverse kantoorruimtes taxi 
en OV bevinden zich 
aaneengeschakeld in 
portocabines (plat dak en 
bestaande uit 1 verdieping). 
Klimaatbeheersing gebouw is 
in orde. Er is een aparte 
printerruimte, inclusief opslag 
papier en gevonden 
voorwerpen aanwezig, aparte 
afzuiging ontbreekt. Ladder 
aangetroffen. Deze wordt niet 
periodiek gekeurd.  

3   Zorg voor periodieke keuring van de 
ladder(s).  

        

17 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Op de vestiging niet apart 
aanwezig. Momenteel ook 
geen issue maar kan indien 
nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, voor een 
afsluitbare ruimte met een rustbank, een 
stoel om te kolven en een koelkast. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Buitenterrein 
stalling  

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Groot omheind terrein met 
aan één zijde de toegang 
voor bussen (OV) en taxi's. 
Het terrein blijft 's nachts vrij 
toegankelijk (terrein wordt niet 
afgesloten). Aanduiding 
rijroutes/rijrichting op het 
terrein zijn vervaagd. De 
vloer, deels bestaande uit 
steltonplaten, vertoont veel 
oneffenheden en 
verzakkingen met als gevolg 
opstaande ijzeren randen 
waarover chauffeurs kunnen 
struikelen en vallen. 
Daarnaast op diverse 
plaatsen lekkages/staand 
water met als gevolg bij 
vrieskou veel gladde plekken 
waar chauffeurs kunnen 
uitglijden. Aanwezige 
verlichting van het terrein is 
minimaal waardoor groot deel 
van het terrein slecht of 
onverlicht is. Ook ligt er veel 
zwerfvuil op het terrein en zijn 
de afvalbakken overvol. 
Onduidelijk wie daarvoor 
verantwoordelijk is.  

1   Pas terrein dusdanig aan dat de 
aangegeven risico's van vallen, struikelen 
en verwonding afnemen. Denk hierbij zowel 
aan aanpassing van de vloer maar ook aan 
aanpassing van de verlichting. Houd het 
terrein netjes en overzichtelijk. Maak 
iemand verantwoordelijk voor het opruimen 
en leegmaken van de afvalbakken.  

        



19 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Kantine Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Onderhoud/schoonmaak 
aanwezige apparatuur zoals 
magnetron en koffieautomaat 
wordt niet door bedrijf 
gefaciliteerd maar is eigen 
verantwoordelijkheid 
werknemers. Gevolg vaak 
vies, onhygiënisch. 

2   Neem het schoonmaken/ onderhouden van 
het koffieautomaat mee in de algemene 
schoonmaak-contract. Maak onderling met 
betrekking tot schoonmaak/ onderhoud 
magnetron/ ijskast etc. een schema en zorg 
dat een ieder daar naar handelt. Spreek 
elkaar erop aan indien het niet gebeurt.  

        

20 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Toiletten  Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Onderhoud/schoonmaak 
verdient nog extra aandacht. 
Vieze richels bij wasbakken.  

2   Evalueer met enige regelmaat met het 
schoonmaakbedrijf de gemaakte afspraken 
en stel daar waar nodig bij. Betrek hierbij 
het punt van aandacht toiletten en 
bovengenoemde onderwerp 
(koffieautomaat). 

        

21 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Tankstation/ 
tankstraat 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Dieseltank + AdBlue 
aanwezig, inclusief opslag 
dieseltank en AdBlue opslag. 
Dieseltank is afgebakend en 
voorzien van vaste trap. 
Onderhoud en keuring 
geregeld door derden, loopt 
via Een vervoerderOV. 
Tankplaats kan erg glad 
worden door gemorste 
vloeistoffen en vocht. Ook is 
een aardgastank aanwezig. 
Deze is voorzien van 
noodstop en werkinstructie. 
Keuring en onderhoud is 
geregeld. Blusmiddelen wel 
aanwezig, wegwerp 
handschoenen niet.  

3   Voorzie de looppaden bij de tankplaats, 
daar waar mogelijk van antislip/roosters 
zodat het uitglijden wordt verminderd en 
zorg voor regelmatig 
schoonmaak/onderhoud van de tankplaats. 
Plaats wegwerphandschoenen voor het 
tanken + instructie voor gebruik. 

        



22 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Containers op 
buitenterrein 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Er staan diverse containers. 
Eén wordt gebruikt door het 
externe schoonmaakbedrijf 
voor opslag 
spullen/materialen. Tweede 
container wordt gebruikt door 
medewerkers De vervoerder? 
Er staan diverse gevaarlijke 
stoffen, apparatuur (hoge 
druk spuit, haspels etc.) en 
middelen opgeslagen. Het 
geheel is niet opgeruimd en 
overzichtelijk. Ook hangt er 
ondeugdelijke verlichting en 
een verlichtingsarmatuur 
zonder TL-lampen, wel met 
een los snoer. Periodieke 
keuring/onderhoud van de 
apparatuur lijkt niet geregeld.  

1   Ruim container(s) op en verwijder 
overbodig materiaal/stoffen. Zorg voor 
deugdelijke verlichting. Laat al de 
benodigde apparatuur periodiek keuren en 
borg dit. Maak iemand verantwoordelijk dat 
het ook netjes en overzichtelijk blijft. 

        

23 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Wasplaats Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Bij wasplaats wordt oude 
geldautomaat gebruikt als 
opslagplaats voor 
schoonmaakmiddelen. Grote 
bussen worden gewassen 
door cleanteam 
(medewerkers Hartenkamp) 
onder begeleiding en CSU. 
Instructie en PBM zijn 
aanwezig. Carwash is tevens 
voorzien van een goed 
bereikbare noodstop. Zowel 
de MERS + derden zijn 
voorzien van de juiste PBM 
voor de verschillende 
werkzaamheden. Gerichte 
werkinstructie is aanwezig. 

4   Geen aanbeveling.          



24 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Eindpunt 
Schalwijk 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

In/afstappunt bij 
toegangsdeur is te hoog. 
Schoonmaakmiddelen staan 
open en bloot in pauzeruimte. 
Magnetron staat bovenop 
koffieautomaat. In toiletruimte 
hangt elektrisch kacheltje, 
daarboven veel aanslag op 
het plafond. Ook 
ventilatierooster in 
pauzeruimte zit vol viezigheid. 
Buiten rondom eindpunt ligt 
het vol met peuken.  

2   Zorg voor aanpassing/opstapje bij 
toegangsdeur. Zorg voor een extra plank in 
de ruimte zodat de magnetron op een 
goede werkhoogte veilig kan worden 
neergezet voor gebruik en schoonmaak. 
Laat ook ventilatieroosters schoonmaken 
en buiten rondom eindpunt etc. regelmatig 
opruimen (neem op in contract). Zorg 
tevens voor geschikte asbak en hang regels 
op zodat chauffeurs zich er ook aan 
houden. Bespreek gedrag in werkoverleg 
en zorg dat men ook elkaar erop aan 
spreekt. 

        

25 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Eindpunt 
station 
Spaarnwoude  

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Oude portocabine, die deels 
is opgeknapt. Hier en daar 
nog wel rotte plekken aan de 
buitenzijde. Direct zicht op de 
bussen ontbreekt. Binnen 
krappe ruimte van 3 x 3 m 
waar het voorkomt dat drie 
personen tegelijk moeten 
pauzeren. In de ruimte staat 1 
te grote koffieautomaat + 
verder veel 
schoonmaakmiddelen open 
en bloot. Verder bevindt zich 
er een kraan zonder 
opvangbak. Wanneer deze 
open (blijft) of wordt gebruikt, 
spettert er water op de grond. 
Gevolg eventueel lekkage 
en/of schimmelvorming vloer 
door vocht. Schoonmaaklijst 
is niet up to date. Buiten 
rondom veel peuken op de 
grond. 

2   Vervang portocabine door ruimer eindpunt. 
Houd daarbij ook rekening met het zicht op 
de bussen. Zorg in de huidige situatie voor 
opbergkast waarin schoonmaakmiddelen 
kunnen worden geplaatst. Zorg tevens voor 
up to date schoonmaaklijst zodat er ook 
beter gecontroleerd kan worden of 
schoonmaak afdoende is.  

        



26 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Toilet eindpunt 
Spaarnwoude 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Er is 1 toilet, waar zowel 
mannen als vrouwen gebruik 
van moeten maken, die direct 
aan de pauzeruimte grenst. 
Dit leidt nog wel eens tot 
stank + ongewenste geluiden 
in de pauzeruimte. In het toilet 
boven de deur is een plank 
opgehangen waarop diverse 
spullen staan. Plank zakt al 
door met als risico dat iemand 
de spullen op zijn/haar hoofd 
krijgt.  

1   Zie punt hierboven betreffende vervanging 
portocabine. Vervang de plank door een 
stevigere plank met betere ophanging of 
zoek alternatieve opbergplaats voor 
materiaal/middelen. 

        

27 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Looproute 
bussen naar 
eindpunt 
station 
Haarlem  

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Buiten op het stationsplein 
liggen glasplaten, die bij 
vochtig weer en koude erg 
glad worden. Regelmatig is er 
al iemand over uitgegleden. 
Zie ook veiligheidsmonitor 
2013 (3 bedrijfsongevallen).  

2   Evalueer met beheerder locatie (gemeente) 
knelpunt en of genomen maatregel 
voldoende effectief zijn. Laat zo nodig 
maatregel verder aanpassen.  

        

28 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Eindpunt 
station 
Haarlem  

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Eindpunt bestaat uit grote 
ruimte met diverse faciliteiten 
(tv, koffieautomaat, ijskast, 
magnetron e.d.). Gescheiden 
toiletten aanwezig. 
Schoonmaak en onderhoud 
ruimtes in orde. Ook is er een 
af te sluiten ruimte met een 
kaartenautomaat aanwezig. 
Aangegeven wordt dat de 
interne informatie via het 
scherm niet altijd werkt.  

3   Verhelp het probleem ter attentie van de 
informatievoorziening en zorg dat deze 
altijd up to date is.  

        



29 Inrichting 
arbeidsplekk
en 

Eindpunt 
station 
Haarlem 
kelderruimte 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Er is een kelderruimte 
aanwezig maar niet 
afgesloten. Lichtknopje 
kelderruimte is stuk 
(beschermkapje ontbreekt). 
In de ruimte hangt o.a. de 
centrale kachel maar de 
ruimte wordt ook gebruikt als 
opslagplaats. Er staan o.a. 
meerdere trappen, niet 
gekeurd.  

2   Sluit kelder af + zorg voor aanduiding “geen 
toegang voor onbevoegden”. Vervang het 
lichtknopje. Verwijder overbodig materiaal 
en houdt ruimte ruim/netjes. Verwijder de 
trappen en/of zorg voor periodieke keuring/ 
onderhoud. 

        

30 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie 
BHV 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen 
beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen 
zijn op de vestiging 
aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen 
aanwezig. De medewerkers 
op de vestiging zijn op de 
hoogte van het BHV-plan en 
de vluchtwegen. Op de 
bussen geldt dat chauffeurs 
bij een calamiteit rechtstreeks 
overleggen met het ROV voor 
opvolging. 

3   Zorg dat alle chauffeurs getraind worden, 
dus ook diegenen die niet voor code 95 in 
aanmerking komen. Zie ook aandachtspunt 
beleid. 

        

31 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodpl
an 
ontruimingspla
n 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op 
diverse plaatsen in het 
gebouw. 

4   Geen aanbeveling.          

32 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodpl
an 
ontruimingspla
n eindpunt 
station 
Haarlem 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is afwezig. Om in de 
pauzeruimte te komen, moet 
men een paar op/afstapjes 
nemen. Dit zou bij een 
calamiteit een extra risico 
kunnen betekenen. Tevens 
ontbreekt een tweede 
vluchtroute. 

1   Zorg voor ontruimingsplan/ vluchtplan voor 
dit eindpunt en hang het zichtbaar op. Zorg 
voor markering op de op/afstapjes 
waardoor deze beter zichtbaar zijn. Zorg 
voor tweede vluchtweg. 

        



33 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er vindt 1x per jaar een 
oefening plaats op de 
vestiging.  

4   Continueer beleid.         

34 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende 
BHV-ers  

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Binnen op de vestiging zijn 
overdag altijd minimaal twee 
BHV-ers aanwezig. Drie 
medewerkers opgeleid.  

3   Ga na of uitbreiding van aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien ook deels 
aanwezigheid van medewerkers in de 
avond.  

        

35 Bedrijfshulp- 
verlening 

BHV-ers op 
locatie bekend 
bij 
medewerkers 

Bewustzijn/ri
sico 
perceptie/ 
aanspreekcul
tuur 

Zijn bekend. In de avonduren 
geen BHV aanwezig.  

3   Ga na of uitbreiding van aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien ook deels 
aanwezigheid van medewerkers in de 
avond.  

        

36 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle 
rondes 

Bewustzijn/ri
sico 
perceptie/ 
aanspreekcul
tuur 

Preventieve controlerondes 
worden uitgevoerd. 

4   Continueer beleid.         

37 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgange
n, vluchtwegen 
en vluchtweg  
aanduiding  

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.          

38 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en 
EHBO 
middelen 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig 
en worden jaarlijks gekeurd. 
Er is geen AED aanwezig. 
Wel zijn alle voertuigen 
voorzien van een blusmiddel, 
EHBO-trommel en 
ruitentikker/gordelsnijder. 
Deze middelen worden 
periodiek gecontroleerd bij de 
keuring van het voertuig.  

3   Plaats mogelijk een AED, of ga na waar in 
de directe omgeving een AED hangt. Maak 
afspraken met directe buren over gebruik, 
indien aanwezig.  

        



39 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en 
EHBO 
middelen 
eindpunten 
Schalkwijk, 
station 
Spaarnwoude 
en station 
Haarlem  

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Eindpunt Schalkwijk: EHBO-
trommel; inhoud is niet meer 
volledig. Laatste controle 
2008. Eindpunt station 
Spaarnwoude: EHBO 
trommel ontbreekt. Eindpunt 
station Haarlem: blusser in 
gang voor het laatst 
gecontroleerd in 2009. 
Brandslang niet gekeurd+ niet 
Legionella proof (geen 
verzegeling). Ook zijn de 
aanwezige middelen niet 
duidelijk 
aangegeven/gemarkeerd.  

2   Laat alle middelen periodiek controleren en 
borg dit. Zorg tevens voor duidelijke 
markering  

        

40 Fysische 
factoren 

Klimaat/ventila
tie eindpunten 
Schalkwijk, 
station 
Spaarnwoude 
en station 
Haarlem  

Fysieke 
werkomgevin
g op orde 

Er hangen op de eindpunten 
airco units, waarvan niet 
bekend is of deze periodiek 
worden onderhouden. Ook is 
niet altijd meer een 
afstandsbediening aanwezig 
waardoor de chauffeurs deze 
niet kunnen bedienen. 

2             

42 Arbeidsmidd
elen 

Elektrische 
Veiligheid 

Fysieke 
werk-
omgeving op 
orde 
vestiging  

Op diverse plaatsen op het 
buitenterrein/ in containers is 
elektrische apparatuur 
aangetroffen. Tevens een 
elektrisch systeem en een 
schakelkast. Niet duidelijk is 
of keuring en onderhoud alle 
apparatuur en systemen 
periodiek wordt uitgevoerd en 
geborgd.  

2   Neem apparatuur mee in keuringsregime.          



43 Arbeidsmidd
elen 

Elektrische 
Veiligheid 

keuring 
volgens NEN 
3140 

Op de verschillende 
eindpunten staat elektrisch 
apparatuur zoals waterkokers, 
magnetrons, tosti-ijzers e.d. 
Deze zijn of door de 
werkgever verstrekt of door 
de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring 
volgens NEN 3140 is voor 
deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud 
en schoonmaak. Daarnaast 
zijn op de verschillende 
eindpunten airco-units en/of 
elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is 
onduidelijk of deze ook 
worden meegenomen in het 
periodieke 
onderhoud/keuring. Ook het 
gebruik van stekkerdozen en 
het doorlussen komt voor op 
de eindpunten.  

2   Neem apparatuur mee in keuringsregime of 
verwijder deze. Indien besloten wordt dat 
de apparatuur blijft, neem schoonmaak dan 
ook mee in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor beleid op ten 
aanzien van elektrische apparatuur en 
(periodiek) keuring en koppel dit terug 
naar de rayons.  

      

44 Welzijn Welzijn/werkdr
uk/ pauzeren 
eindpunt 
Spaarnwoude 

chauffeurs Pauzeren op eindpunt 
Spaarnwoude is met 
meerdere personen 
nauwelijks mogelijk. Daarom 
staat er daar altijd een busje 
waarmee men naar de 
hoofdvestiging kan rijden om 
daar te pauzeren. Knelpunt is 
dat het verplaatsen van de 
pauzetijd afgaat (± 5-10 
minuten). Bij een kort 
pauzemoment van 15 
minuten is dit dus geen optie. 

3   Bezie de mogelijkheden om de rooster 
dusdanig aan te passen dat er voldoende 
tijd is om te kunnen pauzeren.  

        



45 Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

chauffeurs Het roosteren gebeurt 
centraal vanuit Uithoorn. 
Aangegeven wordt dat dit 
betekent dat er geen planning 
op de locatie is waardoor met 
name de verlofaanvraag voor 
chauffeurs niet altijd 
gemakkelijk verloopt. Er is 
een procedure voor waarbij 
de chauffeur het verlof digitaal 
aanvraagt. Het digitale 
systeem is niet opgebouwd 
volgens afspraak waardoor 
het aanvragen wordt 
bemoeilijkt. De regel is nu zo 
dat men het eerst onderling 
probeert te ruilen en anders 
naar de leidinggevende stapt, 
indien dit niet lukt bij een 
goede reden. Er moeten 
verschillende diensten 
worden gedraaid. Zo is er ook 
een specifiek dagrooster. 
Deze wordt ingezet voor 
chauffeurs met een medische 
reden. De andere roosters 
worden door iedereen 
gedraaid.  

3   Gebruik bij het roosteren de criteria voor 
"gezond roosteren". Zie hiervoor 
aanvullende informatie: 
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynami
c/Samenvatting/Werk_rusttijden/S_Ploegen
dienst.pdf  

        

46 Welzijn Welzijn/werkdr
uk chauffeurs  

  Jaarlijks vindt in het rayon 
een analyse plaats over 
haalbaarheid rijtijden. Hierbij 
wordt zowel de RC, de interne 
vervoerdeskundige en 
planning betrokken. Er wordt 
vanuit het rayon aangegeven 
dat dit goed loopt en dat er 
ook regelmatig zaken zo 
nodig worden bijgesteld. Een 
aantekening is dat de 
snelheid bij de analyse 
(omnibus) niet wordt 
meegenomen. 

              



47 Algemeen Overleg/kwalit
eit 

Beschikbaar
heid en 
gebruik 
beleid- 
procedures 

RC ervaart goed contact met 
leidinggevende en geeft aan 
tevreden te zijn hoe werk 
wordt georganiseerd. RC 
heeft 1 x per maand overleg 
(zowel onderling als met 
leiding). Sinds vorig jaar is het 
werkoverleg opgestart met 
betrekking tot intakelijst. Dit is 
goed bevallen. OR geeft aan 
dat deze manier niet volgens 
landelijke afspraak is 
(namelijk buiten werktijd). Ook 
is er een verbeterteam binnen 
het rayon die zich met 
onderwerpen bezig houdt om 
daarvan de kwaliteit te 
verhogen/verbeteren. 
Momenteel draait er een 
'pilot" met tassen/trolleys om 
chauffeurs te ontlasten. Vraag 
is hoe wordt dit 
teruggekoppeld naar 
hoofdkantoor/OR/HRM 
kledingcommissie. 

3   Peil de behoefte voor gezamenlijk 
chauffeursoverleg en start dit op. Maak 
hierbij agenda + notulen.  

Vraag input vanuit het/de rayon(s) waar 
pilot(s) draaien met betrekking tot 
aanpassing/verandering 
kleding/uitrusting. Evalueer de pilots, 
samen met de kledingcommissie en 
maak vervolgens hierop beleid. Zorg 
voor eenduidigheid richting de rayons + 
zorg voor borging. Betrek bij de pilot 
tassen/trolley ook het onderwerp 
fysieke belasting.  

      

 

 

 

 

 

 



Rayon Velsen 

N
um

m
er 

O
nderw

erp 

Subonderw
erp 

K
ritische 

succesfactoren  

K
nelpunt 

R
isicoscore 

Prio D
e vervoerder 

M
aatregel vestiging 

t.b.v. het te behalen 
resultaat 

M
aatregel Een 

vervoerdert.b.v. het 
te behalen resultaat 

Verantw
oordelijke 

D
atum

 G
ereed 

Evaluatie genom
en 

m
aatregel 

1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien van 
directe verbinding. Men is tevens 
bekend met de klachtencommissie en 
weet deze zo nodig ook te vinden.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/ 
passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgt in kader van code 95 een 
gerichte training. De overige 
chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin 
periodiek worden 
getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en 
nazorg 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende verzorgd/ 
gecoördineerd. Indien nodig wordt 
vertrouwenspersoon ingeschakeld. 
Terugkoppeling overzicht aantal 
incidenten (per vestiging) en inzet 
van vertrouwenspersoon (per 
vestiging) gebeurt niet jaarlijks.  

4   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse 
en terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Daarnaast zijn alle 
bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze kunnen op 
afstand worden uitgelezen. Beelden 
worden aantal dagen bewaard. 

4   Geen aanvullend advies.         

7 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne 
richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures/PBM 

Zowel op eindpunten als in de kantine 
Velsen staan open plastic 
afvalbakken waarin de chauffeurs 
hun afval kunnen dumpen. Dit 
varieert van plastic bekertjes tot 
etenswaren e.d. Bij warm weer kan 
dit tot onhygiënisch situaties leiden. 
Legionella is geen knelpunt, de 
wasinstallatie en hogedrukreiniger is 
met koud water.  

2   Vervang de afvalbakken 
door geschikte af te 
sluiten afvalbakken, die 
tevens goed zijn schoon 
te maken. Besteed ook 
nog aandacht aan 
geschikte asbakken voor 
de eindpunten in verband 
met peuken. Besteed 
tevens extra aandacht 
aan de onderwerpen 
algemene hygiëne en 
schoonmaak en het 
onderwerp 
voedselveiligheid.  

        



8 Gevaarlijke 
stoffen 

MERS/chauffeurs Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures/PBM 

Alleen de MERS voeren op de 
vestiging controle en klein onderhoud 
uit. Ook heeft deze groep de 
beschikking over de verschillende 
PBM. Indien nodig wordt er 
aanvullende PBM aangeschaft. Ten 
aanzien van het rijden met aardgas 
hebben alle chauffeurs aanvullende 
mondelinge en schriftelijke instructie 
gehad in verband met de specifieke 
risico's.  

4   Geen aanvulling.         

9 Rookbeleid Vestiging  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Binnen mag niet worden gerookt. Op 
de vestiging is buiten een rookplek 
gecreëerd. In orde. 

4   Geen aanvullend advies.         

10 Fysieke 
belasting  

Busgebonden 
activiteiten  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgt instructie met betrekking tot 
stoel, stuurinstelling en het vastzetten 
van rolstoelen (code 95). Voor 
rolstoelvervoer zijn gerichte bussen 
voorzien van een rolstoellift.  

4   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin 
periodiek worden 
voorgelicht. Zorg tevens 
bij aanschaf van andere 
merken/type bussen dat 
de chauffeurs een 
gerichte instructie krijgen 
over dit onderwerp.  

        

11 Fysieke 
belasting  

Beeldschermwerk Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers zijn geïnstrueerd met 
betrekking tot 
werkplekinrichting/werkhouding.  

3   Blijf aandacht houden 
voor inrichting 
beeldscherm-
werkplek/werkhouding 
e.d. Verwijs tevens naar 
informatie op intranet.  

        

12 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging waar vanuit concessie OV 
wordt gereden wordt. Er werken ± 
187 chauffeurs (inclusief MERS), 4 
kantoormedewerkers. 

-             



13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen/ 
chauffeurs-
stoelen, besturing  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Alle chauffeursstoelen worden 
periodiek onderhouden. Bij 160.000 
km vindt vervanging van onderdelen 
plaats en bij 320.000 wordt een 
nieuwe stoel geplaatst. Het gaat 
hierbij om goede stoelen inclusief 
lumbaal steun. Ook worden stoelen 
regelmatig tussendoor gereinigd. ter 
attentie van de besturing zijn geen 
knelpunten genoemd.  

4   Continueer.         

14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen/ 
klimaat/ 
verlichting/ 
zonwering  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Het klimaat in de bussen is 
comfortabel op de bestuurdersplaats. 
Verlichting op de werkplek is in orde. 
Zonwering is aanwezig, de chauffeur 
moet staan om deze neer te kunnen 
laten. 

3   Koppel vanuit het rayon 
de knelpunten over het 
voertuig terug naar het 
hoofdkantoor voor input 
bij aanschaf/vervanging. 

Maak bij aanschaf van 
de voertuigen gebruik 
van aanvullende 
onderzoeken en 
adviezen over dit 
onderwerp, zoals eerder 
uitgevoerd door o.a. 
Arbo Unie.  

      

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
procity 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aangegeven wordt dat er in de regio 
maandag tot en met vrijdag met 
procitys wordt gereden. Knelpunten 
zijn er ten aanzien van beenruimte en 
de zithouding, waardoor meerdere 
chauffeurs gezondheidsklachten 
hebben. De tijdelijke oplossing die 
men heeft gezocht, is om een 
chauffeur er maximaal vier uur op te 
laten rijden.  

2   Koppel vanuit het rayon 
de knelpunten over het 
voertuig terug naar het 
hoofdkantoor voor input 
bij aanschaf/vervanging.  

Zie advies hierboven.       

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein 
stalling  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Overzichtelijk, verlichting in orde. 
Afsluitbaar, elektronisch beveiligd. 
Daarnaast is er aan de overzijde van 
de weg nog een apart parkeerterrein 
waar men gebruik van kan maken.  

4   Geen aanvullend advies.         

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantine Fysieke werk-
omgeving op orde 

Ruime kantine, inclusief keukenblok. 
Schoonmaak in orde. Wel open 
afvalbakken.  

2   Zie aandachtspunt bij 
hygiëne ten aanzien van 
de afvalbakken.  

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Omkleedruimte/ 
lockers 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In orde. 4   Geen aanbeveling.         



19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Toiletten Fysieke werk-
omgeving op orde 

Dames- en herentoiletten gescheiden 
aanwezig. In orde, inclusief 
onderhoud en schoonmaak.  

4   Geen aanbeveling.         

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Fietsenstalling/ 
stalling motoren/ 
brommers 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aparte overdekte fietsenstalling 
aanwezig. Ook is een overdekte 
stalling voor 
scooters/motoren/bromfietsen 
aanwezig. In orde. 

4   Geen aanbeveling. Denk als organisatie 
tevens na om een fiets-
stimuleringsplan te 
introduceren. Voordeel 
is dat werknemers 
mogelijk meer op de 
fiets naar het werk 
komen. Dit zorgt voor 
meer beweging en is 
milieuvriendelijk. Een 
bijkomend voordeel kan 
zijn dat er minder 
parkeerplaatsen voor 
privévoertuigen moeten 
worden gecreëerd.  

      

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Tankstation Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vanuit deze vestiging rijden de 
bussen op aardgas. De 
aardgasopslag wordt periodiek 
gekeurd en is beveiligd door middel 
van een afgesloten hek. Bij de 
tankplaatsen hangt zowel een tank- 
als veiligheidsinstructie. Alleen de 
MERS tanken hier.  

4   Geen aanbeveling.         

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is een carwash aanwezig, inclusief 
noodstop. Twee medewerkers voeren 
werkzaamheden uit, werkinstructies 
zijn bekend. In orde. Bussen worden 
drie keer per week gewassen. 
Wasplaats in orde. 

4   Geen aanbeveling.         

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoorruimte 
planning/ 
administratie  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voldoende werkruimte met goed 
verstelbaar meubilair. Er wordt 
gewerkt met dubbele schermen, 
welke goed staan afgesteld. 
Zonwering, ventilatie en verlichting in 
orde.  

4   Geen aanbeveling.         



24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Flexruimte  Fysieke werk-
omgeving op orde  

Er is een flexruimte met goed 
instelbaar meubilair aanwezig. Met 
name AT-ers maken er gebruik van. 
Er staat een kopieerapparaat, welke 
tussen de 5000-50.000 kopieën per 
maand produceert.  

3   Gezien de uitstoot is te 
adviseren om het 
kopieerapparaat op een 
goed geventileerde gang 
te zetten. 

        

25 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Delftplein 
Haarlem Noord 

Fysieke werk-
omgeving op orde  

Portocabine, onlangs opgeknapt. 
Voorzieningen (keukenblok, airco-
unit, ventilatie, buitenzonwering, 
blusmiddelen, magnetron) in orde. 
Aandachtspunten zijn: keuring 
elektrische apparatuur, opslag/stalling 
van schoonmaakapparatuur en 
schoonmaakmiddelen. Ook het 
hygiëneaspect zoals het 
schoonhouden van het herentoilet en 
de afvoer van afval vraagt nog extra 
aandacht.  

2   Aandacht voor 
schoonmaak en keuring 
van elektrische 
apparatuur.  

        

26 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt station 
Beverwijk 

Fysieke werk-
omgeving op orde  

Locatie wordt gedeeld met NS. 
Voorzieningen (heren- en damestoilet 
+ wasgelegenheid, kantineruimte 
inclusief tafel/stoelen en 
koffieautomaat, verlichting, afsluitbare 
ruimte met kaartjesautomaat en 
opslag van schoonmaakspullen) is in 
orde. Een aandachtspunt is het 
periodieke keuren + onderhoud van 
de meegenomen elektrische 
apparatuur zoals waterkoker, 
magnetron, tosti-ijzer en koffiezetter. 
Dit gebeurt nu niet waardoor 
onveilige situaties kunnen ontstaan. 

2   Aandacht voor keuring 
van elektrische 
apparatuur.  

        



27 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Dennekoplaan 
IJmuiden 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voorzieningen zoals (keukenblok, 
zitgelegenheid, dames- en 
herentoilet) in orde. Wel wordt 
aandacht gevraagd voor gebruik 
(tijdens ons bezoek stond airco aan, 
afgesteld op 25⁰C terwijl niemand 
aanwezig) en onderhoud. Daarnaast 
ook aandacht voor elektrische 
veiligheid (meerdere stekkers dozen 
+ doorlussen), hygiëneaspect (afvoer 
van afval) en opslag van diverse 
materialen/middelen.  

2   Aandacht voor 
schoonmaak en keuring 
van elektrische 
apparatuur.  

        

28 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn op 
de vestiging aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen aanwezig. Er is 
een calamiteitenteam aanwezig. Ten 
aanzien van calamiteiten op/rondom 
de bus zijn specifiek de MERS 
opgeleid om assistentie te verlenen. 
Dit werkt goed. De meeste chauffeurs 
krijgen in kader van code 95 LEH + 
blussen. Verder hebben alle 
chauffeurs aanvullende mondelinge 
en schriftelijke instructie gehad in 
verband met het rijden op aardgas en 
de specifieke risico's daarvan.  

3   Zorg dat alle chauffeurs 
getraind worden, dus ook 
diegenen die niet voor 
code 95 in aanmerking 
komen. Zie ook 
aandachtspunt beleid. 

        

29 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op diverse 
plaatsen in het gebouw.  

4   Geen aanbeveling.          

30 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er wordt periodiek geoefend.  4   Continueer beleid.         



31 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-
ers  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Binnen op de vestiging zijn twee 
BHV-ers aanwezig van maandag tot 
en met vrijdag.  

3   Ga na of uitbreiding van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien 
ook deels aanwezigheid 
van medewerkers in het 
weekend.  

        

32 Bedrijfshulp- 
verlening 

 BHV-ers op 
locatie bekend bij 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Is bekend.  4             

33 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Controlerondes worden uitgevoerd, 
inclusief het testen van de 
noodverlichting. 

4   Continueer beleid.         

34 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg 
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven en vrij toegankelijk.  4   Geen aanvullend advies.         

35 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig en 
worden jaarlijks gekeurd. Verder zijn 
alle bussen voorzien van een 
blusmiddel, EHBO-trommel en 
ruitentikker/gordelsnijder. Deze 
middelen worden periodiek 
gecontroleerd bij de keuring van het 
voertuig. AED is aanwezig bij de 
buren. Discussie is er over het 
gebruik van veiligheidshesjes 
chauffeurs bij een calamiteit langs de 
weg. Deze zijn niet aanwezig. 

3   Zorg desgewenst voor 
veiligheidshesjes voor de 
chauffeurs. 

        

36 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Fysieke werk-
omgeving op orde 
vestiging  

Alle arbeidsmiddelen worden 
periodiek gekeurd en onderhouden 

4   Continueer beleid.         



37 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrische apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in het 
periodieke onderhoud/keuring.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook 
mee in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      

38 Welzijn Roosteren  Chauffeurs Momenteel vindt de planning plaats 
vanaf de vestiging. Dit gebeurt door 
vaste mensen en de chauffeurs 
kunnen face to face afstemmen bij 
veranderingen. In de nabije toekomst 
wordt de planning vanuit een centraal 
punt geregeld. Dit betekent dat 
chauffeurs alleen nog maar digitaal 
kunnen communiceren. Vanuit de 
chauffeurs wordt dit als een knelpunt 
ervaren.  

3   Evalueer, samen met de 
RC de nieuwe werkwijze 
met "planning op afstand" 
en pas waar nodig aan. 
Koppel de evaluatie met 
knel- en aandachtspunten 
terug naar centraal.  

Evalueer de nieuwe 
werkwijze samen met 
de OR. Vraag ook input 
vanuit de regio's waar 
het al is ingevoerd.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien 
van directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan met 
passagiers die zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of de 
regels nog up to date zijn. 
Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgt in kader van code 95 een 
gerichte training. De overige 
chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin 
periodiek worden 
getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien 
nodig wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal jaarlijkse 
voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon naar de 
vestigingen en OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal jaarlijkse 
voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon naar de 
vestigingen en OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings- 
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen 
bij agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Daarnaast zijn 
alle bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze kunnen op 
afstand worden uitgelezen. Beelden 
worden aantal dagen bewaard. 

4   Geen aanvullend advies.         

7 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Afvalbakken 
eindpunten 

Op eindpunten staan open plastic 
afvalbakken waarin de chauffeurs 
hun afval kunnen dumpen. Dit 
varieert van plastic bekertjes tot 
etenswaren e.d. Bij warm weer kan 
dit tot onhygiënisch situaties leiden. 
Daarnaast ontbreekt het veelal aan 
geschikte asbakken waardoor het 
rondom de eindpunten vaak vol ligt 
met oude peuken. 

2   Vervang de afvalbakken 
door geschikte af te 
sluiten afvalbakken, welke 
tevens goed zijn schoon 
te maken. Denk ook na 
over geschikte asbakken 
in verband met peuken. 
Besteed nog eens wat 
aandacht aan de 
onderwerpen algemene 
hygiëne en schoonmaak 
en het onderwerp 
voedselveiligheid.  

        

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Beschikbaarheid 
algemene 
informatie en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Vanuit de RC wordt aangegeven 
dat er behoefte bestaat aan 
informatie over algemene hygiëne 
e.d. In de praktijk blijkt dit nog wel 
een punt van verbetering te zijn. Zo 
geeft men aan dat dagelijkse 
hygiëne in de bus nog wel eens 
aandacht verdient maar dat er geen 
middelen aanwezig zijn om het 
e.e.a. schoon te maken/reinigen.  

3   Besteed bijvoorbeeld in 
een werkoverleg 
aandacht aan het 
onderwerp. Zorg voor de 
benodigde middelen. 

        



9 Gevaarlijke 
stoffen 

Werkplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

In de werkplaats bevindt zich een 
werkvoorraad gevaarlijke stoffen. 
Deze staan op lekbakken. Een 
registratie, productinformatie en 
veiligheidsbladen is aanwezig.  

4   Geen aanvullend advies.         

10 Rookbeleid Vestiging  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is een rookbeleid. Er mag 
nergens binnen worden gerookt. 

4   Geen aanvullend advies.         

11 Fysieke belasting  Busgebonden 
activiteiten 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In Hoorn heeft een pilot gedraaid 
met SAVAS chauffeursstoelen in de 
Ambassador bussen. Aangegeven 
wordt dat de pilot is mislukt. 
Oorzaak onvoldoende tijd besteedt 
aan introductie en zitinstructie. Een 
deel van de chauffeurs krijgt 
instructie met betrekking tot stoel, 
stuurinstelling en het vastzetten van 
rolstoelen in kader van code 95.  

2   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin 
periodiek worden 
voorgelicht. Zorg tevens 
bij aanschaf van andere 
merken/type 
bussen/stoelen dat de 
chauffeurs voldoende en 
gerichte instructie krijgen 
ter attentie van dit 
onderwerp.  

        

12 Fysieke belasting  Beeldschermwerk Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers zijn geïnstrueerd met 
betrekking tot werkplekinrichting/ 
werkhouding. De inrichting van de 
werkplekken is op de medewerkers 
afgestemd. Er staat zowel 
gedateerd als recent meubilair. 

4   Geen aanvullend advies.         

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging waar vanuit concessie OV 
wordt gereden wordt. Er werken ± 
80 chauffeurs.  

-             

14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men geeft aan dat er met 
verschillend materiaal wordt 
gewerkt. Alle voertuigen zijn 
voorzien van airco's voor de 
chauffeursplaats. De airco's zitten in 
een (jaarlijks) onderhoud en worden 
zo nodig bijgevuld. Periodiek 
onderhoud voertuigen is geregeld, 
deels op de locatie in de werkplaats 
en deels elders.  

4   Geen aanvullend advies.         



15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Vestiging Hoorn Fysieke werk-
omgeving op orde 

Gedateerd pand waar zowel oud 
materiaal/meubilair als nieuw 
materiaal aanwezig is.  

3   Zorg tijdig voor benodigd 
onderhoud en vervanging 

        

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein/ 
stalling en 
busstation 
vestiging Hoorn 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Overzichtelijk terrein maar 
gedateerd terrein. Ziet er netjes en 
onderhouden uit.  

4   Geen aanvullend advies.         

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buswasplaats + 
werkplaats 
vestiging Hoorn 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Middelen, BHV en werkinstructies in 
orde. Geen knelpunten 
gesignaleerd. Er is een specifiek 
cleanteam (VGZ) aanwezig, welke 
zorgt voor het reinigen van de 
bussen.  

4   Geen aanvullend advies.          

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantine vestiging 
Hoorn 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Ruime kantine aanwezig op de 
eerste verdieping, inclusief digitaal 
scherm met info. Geen knelpunten 
geconstateerd. In gang hangt ook 
informatiebord. Hierop is (te) veel 
informatie te vinden. Hierdoor niet 
meer overzichtelijk.  

3   Zorg ervoor dat informatie 
up to date is en verwijder 
de "oude informatie". Deel 
het bord dusdanig in dat 
meest recente info 
gemakkelijk is te vinden.  

        

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Toiletten Fysieke werk-
omgeving op orde 

Gescheiden toiletten. Schoonmaak 
in orde maar summier. 

4   Houd aandacht voor de 
schoonmaak en evalueer 
met enige regelmaat met 
het schoonmaakbedrijf.  

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoorruimte 
begane grond 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Werkplekken aanwezig, inclusief 
airco-unit in verband met 
warmte/ventilatie. 

4   Geen aanvullend advies.          

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoorruimte 
planning + 
administratie 
eerste verdieping 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de bovenste verdieping. 
Werkplekken in orde. Wel kan het 
er in de zomer warm en benauwd 
zijn. Onlangs airco-unit geplaatst.  

3   Evalueer na seizoen of 
voorzieningen voldoende 
zijn en/of nog moeten 
worden aangepast. 

        

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolfruimte Fysieke werk-
omgeving op orde 

Niet aanwezig en is ook niet te 
creëren. Indien aan de orde, wordt 
het op een andere manier opgelost. 
Bijvoorbeeld door aanpassing van 
de diensten.  

4   Geen aanvullend advies.          

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kluisruimte Fysieke werk-
omgeving op orde 

Afsluitbare kluisruimte, inclusief 
camerabewaking aanwezig. In orde. 

4   Geen aanvullend advies.          



24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt "station" 
Medemblik 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vanaf de bus loopt men naar het 
voormalige "station". De 
pauzeruimte is gedateerd en 
beperkt. Schoonmaak is minimaal 
(spinnenwebben). Er zijn 
gescheiden toiletten, maar deze 
waren niet schoon tijdens bezoek. 
Schoonmaak gebeurt door de 
exploitant van de Stoomtrein. 
Opslag schoonmaakmiddelen in 
orde, evenals gekeurde 
brandblusser. Daarnaast staat er 
een koffieautomaat, magnetron, los 
elektrisch kacheltje, waterkoker en 
ladder. Buiten is de verlichting 
minimaal en is het in de 
avond/winter donker. Bovendien is 
het afgelegen en is er een afstap 
naar het einde van de rails, waar 
men gemakkelijk in kan 
stappen/vallen. De chauffeurs 
ervaren het eindpunt als niet prettig 
en blijven met name in de avond 
veelal in hun bus zitten.  

2   Pas verlichting buiten aan 
en markeer de afstap. 
Houd aandacht voor de 
schoonmaak en evalueer 
met enige regelmaat met 
het schoonmaakbedrijf 
Stoomtrein.  

        

25 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Halte 
Risdam en Hoorn 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aangegeven is dat de halte Risdam 
is aangepast. Er zijn meerdere 
incidenten geweest zonder directe 
opvolging. Verder is er een halte 
(geen eindpunt) in Hoorn waarvan 
de glasplaten oversteken op de 
weg. Deze worden er regelmatig 
uitgereden en weer vervangen.  

3   Laat bushalte dusdanig 
aanpassen/verplaatsen 
zodat de glasplaten niet 
meer over de weg steken.  

        

26 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

De vluchtwegen/nooduitgangen zijn 
op de vestiging aangeduid. Ook zijn 
er voldoende middelen aanwezig. 
Een protocol/vluchtplan is 
aanwezig. Deel van de chauffeurs 
krijgt in kader van code 95 een 
gerichte training, de overige niet.  

3   Zorg dat alle chauffeurs 
getraind worden, dus ook 
diegenen die niet voor 
code 95 in aanmerking 
komen. Zie ook 
aandachtspunt beleid. 

        

27 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 

Plan is aanwezig.  4   Geen aanvullend advies.          



procedures 

28 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Ontruimingsoefeningen worden 
jaarlijks gehouden.  

4   Continueer.         

29 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-
ers  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn vijf BHV-ers (tijdens 
kantoortijd) aanwezig.  

3   Ga na of uitbreiding van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien 
ook deels aanwezigheid 
van medewerkers in de 
avond.  

        

30 Bedrijfshulp- 
verlening 

BHV-ers op locatie 
bekend bij 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Medewerkers zijn op de hoogte wie 
de huidige BHV-ers zijn. Er wordt 
ook regelmatig met 
uitzendkrachten/inleners gewerkt, 
waarbij aandacht wordt gevraagd 
voor instructie ten aanzien van 
noodsituaties.  

3   Houd ook rekening met 
inleners. Verzorg voor 
hen een korte instructie 
ten aanzien van 
noodsituaties en BHV. 

        

31 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Controlerondes worden uitgevoerd.  4   Continueer.          

32 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg  
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanvullend advies.         

33 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig en 
worden jaarlijks gekeurd. Verder 
zijn alle voertuigen voorzien van 
een blusmiddel, EHBO-trommel en 
ruitentikker/ gordelsnijder. Deze 
middelen worden periodiek 
gecontroleerd bij de keuring van het 
voertuig.  

4   Geen aanvullend advies.         



34 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op eindpunt elektrische apparatuur 
aangetroffen. Deze zijn of door de 
werkgever verstrekt of door de 
chauffeurs zelf meegebracht. 
Keuring volgens NEN 3140 is voor 
deze apparatuur niet geregeld. 
Evenals onderhoud en schoonmaak 
van de apparatuur. 

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook 
mee in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien van 
elektrische apparatuur en 
(periodiek) keuring en koppel 
dit terug naar de rayons.  

      

35 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

In werkplaats verschillend 
elektrische apparatuur/gereedschap 
aangetroffen. Deze worden 
allemaal gekeurd volgens de NEN 
3140. Ook de brug, elektrische 
deuren en airco's in de 
kantoorruimtes worden periodiek 
gekeurd.  

4   Continueer gemaakte 
afspraken ten aanzien 
van periodieke keuring 
arbeidsmiddelen.  

        

36 Welzijn Welzijn/werkdruk Chauffeurs Bij seizoenswisseling wordt 
werkdruk ervaren ten gevolge van 
veranderd rooster. Ook ervaart men 
structureel werkdruk op een 
bepaalde lijn, waardoor het 
pauzemoment in Medemblik erbij 
inschiet.  

2   Meld consequent de 
werkdruk en het daarbij 
inschieten van de pauze 
op de bepaalde lijn 
waardoor het kan worden 
opgepakt.  

        

37 Algemeen Overleg/ 
bereikbaarheid/ 
communicatie 

Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

Werkoverleg ontbreekt. Vanuit RC 
wordt aangegeven dat men graag 
wil dat dit weer in de reguliere tijd 
wordt opgestart. Ook de 
informatievoorziening vanuit het 
bedrijf vraagt wat hen betreft nog 
aandacht. Vanuit Werkgever wordt 
aangegeven dat deze voldoende is. 
Zo wordt er dagelijkse digitaal 
informatie verstrekt en is er elke 
maand een nieuwsbrief met 
verschillende items. 

3   Start reguliere 
werkoverleg op. Neem 
hierin standaard mee de 
informatievoorziening 
vanuit het bedrijf. Ga na 
waar het verschil in 
beleving zit en los dit op.  

        



38 Algemeen Melden van (bijna)-
ongevallen 

Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

De bedoeling is dat ook de bijna- 
ongevallen gemeld worden bij het 
ROV, Men geeft aan dat dit 
nauwelijks gebeurt omdat de 
chauffeurs de ervaring hebben dat 
er toch niets mee gebeurd. Ook ten 
aanzien van andere meldingen 
richting het ROV heeft men de 
ervaring dat het soms lang duurt 
voordat het wordt opgepakt en 
teruggekoppeld.  

3   Bespreek het onderwerp 
standaard in het 
werkoverleg en koppel 
genomen resultaten n.a.v. 
melding terug naar 
chauffeurs.  

Zie aanbeveling Een 
vervoerderbeleidsonderdelen: 
ongevallenbeleid. 
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten 
aanzien van het onderwerp zijn 
aanwezig. Tevens zijn alle 
bussen voorzien van directe 
verbinding.  

4   Continueer beleid.         



2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan met 
passagiers die zich niet 
gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig 
of de regels nog up 
to date zijn. Stel zo 
nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training medewerkers Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de 
chauffeurs krijgt in kader van 
code 95 een gerichte training. 
De overige chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin 
periodiek worden 
getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang 
en nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende verzorgd/ 
gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per 
vestiging) gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend 
advies. 

Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor 
analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen 
en OR.  

      

5 Agressie en 
geweld 

Melding en registratie  Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse 
en terugkoppeling 
van incidenten en 
inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen 
en OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmeringssystemen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed 
gebruik maken van 
communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging 
is geregeld via ROV. Daarnaast 
zijn alle bussen voorzien van 
een camerasysteem. Deze 
kunnen op afstand worden 
uitgelezen. Beelden worden 
aantal dagen bewaard. 

4   Geen aanvullend 
advies. 

        



7 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures/PBM 

Vanuit de RC wordt aangegeven 
dat er behoefte bestaat aan 
informatie over algemene 
hygiëne e.d. In de praktijk blijkt 
dit nog wel een punt van 
verbetering te zijn. Zo geeft men 
aan dat dagelijkse hygiëne in de 
bus nog wel eens aandacht 
verdient maar dat er geen 
middelen aanwezig zijn om 
schoon te maken/te reinigen.  

3   Besteed bijvoorbeeld in 
een werkoverleg 
aandacht aan het 
onderwerp. Zorg tevens 
voor de aanwezigheid 
van de benodigde 
middelen. 

        

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Afvalbakken 
eindpunten 

Op eindpunten en opstappunt 
Den Helder staan open plastic 
afvalbakken waarin de 
chauffeurs hun afval kunnen 
dumpen. Dit varieert van plastic 
bekertjes tot etenswaren e.d. Bij 
warm weer kan dit tot 
onhygiënische situaties leiden. 
Daarnaast ontbreekt het veelal 
aan geschikte asbakken zodat 
rondom de eindpunten het vaak 
vol ligt met oude peuken. 

2   Vervang de afvalbakken 
door geschikte af te 
sluiten afvalbakken, 
welke tevens goed zijn 
schoon te maken. Denk 
ook na over geschikte 
asbakken in verband 
met peuken.  

        

9 Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Den 
Helder 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Dieseltank, inclusief AdBlue 
tank aanwezig. Ook geschikte 
blusmiddelen aanwezig. 
Onderhoud installaties is 
uitbesteed aan derden.  

4   Continueer beleid ten 
aanzien van onderhoud.  

        

10 Rookbeleid Vestiging  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is een rookbeleid. Er mag 
nergens binnen worden gerookt. 
Bij opstappunt Den Helder wordt 
buiten voor de deur gerookt, er 
liggen veel peuken op de grond.  

4   Geen aanvullend 
advies. 

        



11 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Den Helder Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging Den Helder waar 
vanuit concessie OV wordt 
gereden wordt. Er werken ± 50 
medewerkers bestaande uit 
chauffeurs, inclusief MER, 
wagenparkbeheerder, 
servicemedewerkers en 
overigen. De 
aansturing/ondersteuning vindt 
deels plaats vanuit Hoorn.  

-             

12 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Texel  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging Texel waar vanuit 
concessie op Texel wordt 
gereden. Zelfsturend team 
bestaande uit 11,5 FTE (14 
personen) die de knelpunten 
grotendeels zelf oplossen. De 
aansturing/ondersteuning vindt 
deels plaats vanuit Hoorn. In de 
nabije toekomst wordt een deel 
van de concessie vanaf Den 
Helder gereden. Dit houdt ook in 
dat de bus de veerboot opgaat. 

-             

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen algemeen; 
onderhoud en 
schoonmaak 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men geeft aan dat er met 
verschillend materiaal wordt 
gewerkt. Alle voertuigen zijn 
voorzien van airco's voor de 
chauffeursplaats. De airco's 
zitten in een (jaarlijks) 
onderhoud en worden zo nodig 
bijgevuld. Periodiek onderhoud 
voertuigen is geregeld, deels op 
de locatie in de werkplaats en 
deels elders.  

4   Geen aanvullend 
advies. 

        



14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren opstappunt 
Den Helder 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aantal ruimtes aanwezig welke 
deels worden bemand. 
Verlichting, uitzicht en 
klimaat/ventilatie in orde, 
evenals (beeldscherm) 
werkplekken. Aanwezige airco-
units worden periodiek 
onderhouden/gekeurd. Tevens 
wordt een ruimte gebruikt door 
de bedrijfsarts die hier 
spreekuur houdt (1x per week) 
voor zowel medewerkers Den 
Helder als Texel.  

4   Geen aanvullend 
advies. 

        

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Toiletten/ kantine 
opstappunt Den Helder 

Fysieke werk-
omgeving op orde  

Zien er netjes en overzichtelijk 
uit. Schoonmaak drie keer per 
week. 

4   Geen aanvullend 
advies. 

        

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Locatie Den 
Helder  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is een overdekte wasplaats. 
Deze ziet er netjes en 
overzichtelijk uit. Aanwezige 
arbeidsmiddelen worden/ zijn 
gekeurd.  

4   Geen aanvullend 
advies. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt station Den 
Helder  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voorziening waar behalve een 
kantine en gescheiden toiletten, 
ook kantoorruimtes, een loket 
met verkoop (inclusief 
werkplek(ken) en kluisruimte 
aanwezig is. Ventilatie/klimaat 
kantine laat te wensen over, in 
de zomer erg warm. Er bestaat 
geen mogelijkheid tot ventileren, 
wel hangt er een airco-unit. 
Verder wordt de kantine gebruikt 
als opslagplaats voor divers 
materiaal/middelen. Oogt vol en 
rommelig. Ook is er een aantal 
kantoorwerkplekken aanwezig 
waar tevens veel opslag staat 
van diverse materialen (dozen, 
beeldschermen e.d.).  

3   Ruim de verschillende 
ruimtes op en voer 
overbodig materiaal af. 
Maak iemand 
verantwoordelijk voor de 
orde en netheid. Ga na 
welke mogelijkheden er 
zijn om de ventilatie te 
verbeteren. Bijvoorbeeld 
door het aanbrengen 
van een rooster in het 
raam.  

        



18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt station Den 
Helder werkplek 
servicemedewerkers 
(loketfunctie) 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Krappe werkruimte waar een 
tweetal werkplekken staan 
(soms zit men er zelfs met drie 
personen). Verder staat de 
ruimte vol met spullen/ materiaal 
e.d. Oogt zeer vol en rommelig. 
Ook het klimaat en de ventilatie 
geven klachten (in de zomer 
warm en benauwd). Er hangt 
wel een airco-unit. Een ander 
punt dat men aankaart is het 
slechte zicht op de OV-oplader 
(buiten). Door spiegeling zijn de 
gegevens bij zonnig weer slecht 
te lezen, zowel voor klanten als 
de medewerkers.  

2   Verwijder overbodige 
materiaal/spullen uit de 
ruimte en voer deze af. 
Richt werkruimte 
opnieuw in. Te 
adviseren is om ook 
gebruik te maken van 
de werkplekken elders 
in het gebouw waardoor 
het aantal personen in 
de ruimte beperkt kan 
worden. Maak daarbij 
goede afspraken over 
bezetting van loket. 
Verbeter de 
zonafscherming bij het 
OV-oplaadpunt. 

        

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt station Den 
Helder kluisruimte  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In de overvolle ruimte staan 
twee grote, twee kleine kluizen 
en een grote kast. Hierdoor is er 
onvoldoende bewegingsruimte, 
met als gevolg dat men alleen 
kan werken in een verkeerde 
houding (gedraaid/gebukt).  

2   Geadviseerd wordt om 
de ruimte her in te 
richten (kast eruit, 
kluizen op elkaar en te 
verplaatsen) waardoor 
er meer ruimte ontstaat. 
Zie ook al eerder 
uitgebracht advies van 
Erik de Vos.  

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt station Den 
Helder ruimte 
kaartjesautomaat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Afgesloten ruimte, inclusief 
camera. Ook deze ruimte wordt 
gebruikt als opslag, oogt vol en 
rommelig.  

3   Verwijder overbodig 
materiaal/spullen en 
houd ruimte netjes en 
overzichtelijk. Maak 
iemand hiervoor 
verantwoordelijk.  

        



21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Locatie Texel, 
opstappunt Den Burg 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Gedateerde locatie, inclusief 
kantoorruimte + 
flexplekken/kantine, kluisruimte 
+ ruimte met kaartenautomaat, 
wasstraat, stalling (binnen) + 
elektrisch oplaadpunt voor 
bussen. De kantinestoelen die 
er staan, zijn kapot + de 
aanwezige kantoorstoel is niet 
geschikt voor beeldschermwerk. 
Stroomvoorziening oplaadpunt 
is onlangs aangepast + gekeurd 
door externe deskundige. Ook 
de wasstraatvoorziening is in 
orde.  

2   Vervang zowel de 
kantinestoelen als de 
bureaustoel. Plaats voor 
het beeldschermwerk 
een bureaustoel welke 
voldoet aan de NPR -
1813.  

        

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Opstappunt Den Burg 
kluisruimte + ruimte met 
kaartenautomaat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Kluisruimte is afsluitbaar. 
Aanwezige kluis wordt 1x per 
week gestort. Ruimte met 
kaartjesautomaat is tevens 
afsluitbaar + voorzien van een 
camera. Schoonmaak is 
onvoldoende waardoor de 
camera niet altijd goed werkt.  

3   Verbeter de 
schoonmaak. 

        

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Locatie Texel, eindpunt 
Elemert Den Burg 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Klein en gedateerd, inclusief 
tafel/stoelen, koffieautomaat en 
toilet. Ziet er netjes/opgeruimd 
uit. Schoonmaak in orde, 
evenals een afgesloten 
afvalbak. Kantinestoelen zijn 
gedateerd en ogen niet fris (vol 
vlekken).  

3   Vervang de 
kantinestoelen.  

        



24 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Den 
Helder en Texel 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar 
en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn 
op de locaties aangeduid. Ook 
zijn er voldoende middelen 
aanwezig. Er zijn op de locatie 
geen bedrijfshulpverleners 
aanwezig. Deel van de 
chauffeurs krijgt in kader van 
code 95 een gerichte training 
LEH, de overige niet. Op de 
bussen geldt dat chauffeurs bij 
een calamiteit rechtstreeks 
overleggen met het ROV voor 
opvolging.  

3   Zorg dat alle chauffeurs 
getraind worden, dus 
ook diegenen die niet 
voor code 95 in 
aanmerking komen. Zie 
ook aandachtspunt 
beleid. 

        

25 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 
opstappunt Den Helder 
+ station Den Helder 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op 
diverse plaatsen in de 
gebouwen.  

4   Geen aanbeveling.          

26 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-ers 
Den Helder  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn geen 
bedrijfshulpverleners aanwezig, 
wel krijgt een deel van de 
chauffeurs periodieke LEH 
training.  

3   Zorg dat alle chauffeurs 
getraind worden, dus 
ook diegenen die niet 
voor code 95 in 
aanmerking komen. Zie 
ook aandachtspunt 
beleid. 

        

27 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke preventieve 
controle rondes Den 
Helder 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Onduidelijk is of preventieve 
controlerondes op zowel het 
opstappunt als het eindpunt 
station Den Helder worden 
uitgevoerd?  

3   Start de preventieve 
controlerondes op, 
indien nog niet 
geregeld. Betrek daarbij 
de medewerkers. 

        

28 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg aanduiding 
locaties Den Helder 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.          



29 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen locaties Den 
Helder 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig 
en worden jaarlijks gekeurd. Op 
eindpunt Den Helder (station) 
stonden brandblussers los en op 
meerdere plaatsen. Alle 
voertuigen zijn voorzien van een 
blusmiddel, EHBO-trommel en 
ruitentikker/ gordelsnijder. Deze 
middelen worden periodiek 
gecontroleerd bij de keuring van 
het voertuig.  

3   Plaats brandblussers op 
overzichtelijke plaatsen, 
markeer deze en zorg 
ervoor dat de 
blusmiddelen niet los 
staan, maar borg deze 
door middel van een 
beugel.  

        

30 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-ers 
Texel 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn geen 
bedrijfshulpverleners aanwezig, 
wel krijgt een deel van de 
chauffeurs periodieke LEH 
training. Verder zijn de 
chauffeurs geïnstrueerd in het 
rijden met elektrische 
voertuigen, waarbij hoe te 
handelen bij calamiteiten 
(blussen en ontruimen) is 
meegenomen?  

3   Zorg dat alle chauffeurs 
getraind worden, dus 
ook diegenen die niet 
voor code 95 in 
aanmerking komen. Zie 
ook aandachtspunt 
beleid. Besteed, indien 
nog niet is gerealiseerd, 
extra aandacht aan de 
risico's bij het rijden op 
elektrische voertuigen.  

        

31 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtwegaanduiding 
opstappunt locatie 
Texel/ Den Burg 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.          



32 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen Texel/Ben 
Burg opstappunt  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Blusmiddelen aanwezig (o.a. 
poederblusser) + gekeurd. 
Verouderde EHBO-trommel 
aanwezig + niet gekeurd. Verder 
zijn de elektrische bussen 
voorzien van een 
sprinklerinstallatie bij het 
motorcompartiment.  

3   Vervang de EHBO-
trommel en zorg dat 
deze wordt 
meegenomen in de 
periodieke 
onderhoudsrondes. 

        

33 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen eindpunt 
Elemert/Den Burg 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Gekeurd blusmiddel aanwezig.  4   Geen aanbeveling.          

34 Arbeidsmiddelen Elektrische Veiligheid 
apparatuur eindpunten  

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op eindpunten staat elektrische 
apparatuur zoals elektrische 
kacheltjes, magnetrons e.d. Niet 
duidelijk is of deze zijn 
opgenomen in een 
keuringsregime voor periodiek 
onderhoud /keuring. 

2   Neem apparatuur mee 
in keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook 
mee in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit 
hoofdkantoor beleid 
op ten aanzien van 
elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring 
en koppel dit terug 
naar de rayons.  

      

35 Algemeen Overleg/bereikbaarheid/ 
communicatie 

Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

Werkoverleg ontbreekt. Vanuit 
RC wordt aangegeven dat men 
graag wil dat dit weer in de 
reguliere tijd wordt opgestart. 
Ook de informatievoorziening 
vanuit het bedrijf vraagt wat hen 
betreft nog aandacht. Vanuit 
werkgever wordt aangegeven 
dat deze voldoende is. Zo wordt 
er dagelijkse digitaal informatie 
verstrekt en is er elke maand 
een nieuwsbrief met 
verschillende items. 

3   Start reguliere 
werkoverleg op. Neem 
hierin standaard mee de 
informatievoorziening 
vanuit het bedrijf. Ga na 
waar het verschil in 
beleving zit en los dit 
op.  

        



36 Algemeen Werkdruk/welzijn/ 
communicatie 
chauffeurs Texel 

Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

Zelfsturend team, bestaande uit 
11,5 FTE (14 personen) die de 
knelpunten grotendeels zelf 
oplossen. Momenteel geen 
knelpunten aangegeven. Wel 
wordt aandacht gevraagd voor 
de verandering in het rijden van 
de lijnen op Texel vanuit Den 
Helder. Dit zou consequenties 
kunnen hebben voor het welzijn/ 
werkdruk van de 
chauffeursgroep Texel.  

3   Besteed aandacht aan 
de mogelijke gevolgen 
in bijvoorbeeld een 
werkoverleg.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
protocollen/procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien van 
directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan met 
passagiers die zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of de 
regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgt in kader van code 95 een 
gerichte training. De overige 
chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin 
periodiek worden 
getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien 
nodig wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-- 
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen 
bij agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Daarnaast zijn 
alle bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze kunnen op 
afstand worden uitgelezen. Beelden 
worden een aantal dagen bewaard. 

4   Geen aanvullend advies.         

7 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Schoonmaak 
vestiging en 
eindpunten  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures/PBM 

Er wordt door een extern 
schoonmaakbedrijf schoongemaakt. 
Men geeft aan dat de uitvoering 
wisselend is. Er wordt regelmatig 
geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld.  

3   Continueer gemaakte 
afspraken.  

        

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Afvalbakken 
eindpunten 

Op eindpunten staan open plastic 
afvalbakken waarin de chauffeurs 
hun afval kunnen dumpen. Dit 
varieert van plastic bekertjes tot 
etenswaren e.d. Bij warm weer kan 
dit tot onhygiënische situaties leiden. 
Daarnaast ontbreekt het veelal aan 
geschikte asbakken zodat het 
rondom de eindpunten het vaak vol 
ligt met oude peuken. 

2   Vervang de afvalbakken 
door geschikte af te 
sluiten afvalbakken, die 
tevens goed zijn schoon 
te maken. Denk ook na 
over geschikte asbakken 
in verband met peuken. 
Besteed nog eens wat 
aandacht aan de 
onderwerpen algemene 
hygiëne en schoonmaak 
en het onderwerp 
voedselveiligheid.  

        



9 Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

Dieseltank, inclusief AdBlue tank 
aanwezig. Ook geschikte 
blusmiddelen aanwezig. Onderhoud 
installaties is uitbesteed aan derden.  

4   Continueer beleid ten 
aanzien van onderhoud.  

        

10 Gevaarlijke 
stoffen 

Bussen en 
omgeving Schiphol 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vragen worden gesteld over 
blootstelling aan DME, fijnstof en 
Kerosine in verband met omgeving 
Schiphol. Momenteel loopt een 
brancheonderzoek naar blootstelling 
van buschauffeurs aan DME en de 
daarbij behorende 
gezondheidsrisico's. 

2     Vraag brancheonderzoek 
op en bespreek welke 
consequenties dit heeft 
voor de organisatie. 
Koppel resultaten en 
adviezen terug naar de 
rayons. 

      

11 Fysieke belasting  Beeldschermwerk Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik hulpmiddelen 

Het aanwezig meubilair is goed 
instelbaar op de medewerkers. Ook 
zijn er voldoende hulpmiddelen 
zoals headset, meerdere schermen, 
beeldschermbrillen etc. aanwezig. 
Werkplekinstructie met betrekking 
tot beeldschermwerk/ werkhouding 
heeft plaatsgevonden en men weet 
hoe men de stoel moet afstellen. Er 
is voldoende tijd en ruimte voor 
afwisseling en pauze.  

4   Geen aanvullend advies. 
Continueer beleid.  

        

12 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen 
Schiphol 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging waar vanuit concessie OV 
wordt gereden. Er werken 300 
chauffeurs, inclusief MERS en 3 
medewerkers op kantoor. 

-             

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
algemeen  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aangegeven wordt dat voor alle 
bustypen waarmee men rijdt, geldt 
dat de chauffeurs hinder hebben van 
spiegeling in het voorruit. Dit kan 
leiden tot gevaarlijke situaties omdat 
de chauffeur teveel wordt afgeleid 
(bij bepaalde weersomstandigheden 
kan men de passagiers zien in 
plaats van hetgeen voor de bus 
plaatsvindt). 

2   Koppel vanuit het rayon 
de knelpunten over het 
voertuig terug naar het 
hoofdkantoor voor input 
bij aanschaf/vervanging. 

        



14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Bus; Mercedes 
Geleed (Twente 
bus) 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In bustype is geen camera 
aanwezig. Hierdoor ontbreekt voor 
de chauffeur toezicht op wat er in de 
bus gebeurd. Chauffeursstoel: 
verstelbare armsteunen, rugleuning, 
inclusief lendesteun aanwezig. Stuur 
is verstelbaar; in orde. Afstand tot 
Infox is groot, hierdoor moet de 
chauffeur reiken om deze goed te 
kunnen bedienen. Zonwering 
voorruit moet handmatig bediend 
worden, hiervoor moet de chauffeur 
reiken vanuit de stoel en half gaan 
staan.  

2   Kijk welke knelpunten 
men zelf op kan lossen. 
Koppel de overige 
knelpunten terug naar 
centraal. 

Zie hierboven.       

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Bus; Mercedes 
Airnet 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In bustype is camera aanwezig. 
Chauffeursstoel in orde: verstelbare 
armsteunen, rugleuning, inclusief 
lendesteun aanwezig. Stuur is 
verstelbaar; in orde. Zonwering 
voorruit moet handmatig bediend 
worden, hiervoor moet de chauffeur 
te ver reiken vanuit de stoel. 
Chauffeurs hebben last van 
spiegeling/reflectie in voorraam.  

2   Kijk welke knelpunten 
men zelf op kan lossen. 
Koppel de overige 
knelpunten terug naar 
centraal. 

        

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Bus; MAN Fysieke werk-
omgeving op orde 

In bustype is camera aanwezig. Bus 
stuurt "licht". 

4   Koppel vanuit het rayon 
bevindingen over het 
voertuig terug naar het 
hoofdkantoor voor input 
bij aanschaf/vervanging. 

        



17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Lijn 310 Nieuw 
Vennep-Schiphol 
(Zuid Agent) 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Doorrij taken niet voorspelbaar, met 
name bij fietseroversteekplaatsen 
(soms kan men wel doorrijden maar 
steekt er op het laatste moment toch 
een fietser over > bijna-ongelukken). 
Daarnaast gaan de bussen bij elke 
voetgangersstoplicht automatisch 
afremmen. Dit veroorzaakt veel 
comfortklachten (schokken door 
remmen/optrekken) voor de 
chauffeur. Onduidelijk is waardoor 
dit wordt veroorzaakt. Daarnaast 
blijkt tijdens de rit dat er niet overal 
goed zicht is op de 
oversteekplaatsen als gevolg van 
bosschages.  

2   Zorg dat genoemde 
knelpunten in overleg 
worden aangepakt. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren Fysieke werk-
omgeving op orde 

Een vervoerderOV bevindt zich op 
de eerste verdieping van het 
gebouw. De ruimtes zijn recentelijk 
voorzien van airco in verband met 
klachten over warmte (plat dak) en 
zijn verder voorzien van lichtwering 
en dubbele beglazing in verband 
met vliegverkeer Schiphol. Inrichting 
ruimtes en onderhoud van 
apparatuur is goed geregeld.  

4   Geen aanvullend advies.          

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart aanwezig. 
Momenteel ook geen issue maar 
kan indien nodig, worden ingericht 
om te zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, 
voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, 
een stoel om te kolven en 
een koelkast. 

        



20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein 
stalling  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Groot omheind terrein met aan één 
zijde de toegang voor bussen (OV) 
en taxi's. Terrein is 24 uur per dag 
open. Controle van het terrein op 
orde/netheid, onderhoud en 
verlichting vindt plaats. Bij de 
toegangspoort staat een bord met 
15 km. Tijdens bezoek bleek dat er 
veelvuldig harder werd gereden (met 
name de taxibusjes). Ook lijkt de 
controle op het terrein hier en daar 
nog wel wat aangescherpt te kunnen 
worden (zwerfafval, kuilen in wegdek 
rijrichting). 

3   Scherp afspraken ten 
aanzien van 
terreincontrole aan. Zorg 
ook dat signaalfunctie 
vanuit chauffeurs weer 
wordt vergroot 
(bijvoorbeeld in een 
overleg of door middel 
van 
informatievoorziening). 
Wijs tevens chauffeurs op 
de afgesproken snelheid 
op het terrein. Leg 
eventueel sancties op.  

        

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantine Fysieke werk-
omgeving op orde 

Begane grond kantine aanwezig. 
Geen knelpunten aangetroffen. 
Schoonmaak/onderhoud geregeld. 

4   Geen aanbeveling.          

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Toiletten/ 
omkleedruimte 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aanwezig en worden voldoende 
schoongemaakt (twee keer per dag). 
Omkleedruimte wordt sporadisch 
gebruikt want de meeste chauffeurs 
komen in bedrijfskleding naar het 
werk.  

4   Geen aanbeveling.          

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Tankstation/ 
tankstraat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is een (diesel) tankstation 
aanwezig. Onderhoud en keuring is 
geregeld.  

4   Geen aanbeveling.          

24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is een wasplaats. Onderhoud en 
keuring is geregeld. Chauffeurs 
hoeven niet zelf te wassen.  

4   Geen aanbeveling.          

25 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Bijlmer Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt niet bezocht. Vanuit de RC 
wordt aangegeven dat eindpunt qua 
indeling, schoonmaak in orde is. 
Aandachtspunt blijft wel de sociale 
veiligheid. 

2   Bekijk gezamenlijk hoe de 
knelpunten op het gebied 
van sociale veiligheid 
verbeterd kunnen worden. 

        



26 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Amstelveen  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt bevindt zich op eerste 
verdieping boven een kiosk in de 
open overdekte busstation. 
Afgesloten toegang door middel van 
een draaitrap naar boven, welke vol 
staat met dozen e.d. In de ruimte 
hangt een airco-unit, waarvan de 
bediening zoek is + een defect 
elektrisch kacheltje. Ook staat er 
nog een los elektrisch kacheltje. 
Raambedekking ontbreekt, 
waardoor men met name in de 
avond in een "vissenkom" zit. 
Sommige chauffeurs geeft dit een 
onveilig gevoel. Een tweede 
(nood)uitgang ontbreekt. Zowel bij 
brand als bij een andere calamiteit 
kan men alleen via de draaitrap naar 
beneden.  

2   Bezie de mogelijkheden 
voor het creëren van een 
tweede vluchtweg. Los 
overige knelpunten, in 
overleg met gemeente op.  

        

27 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Schiphol, 
P36 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt, inclusief gescheiden 
toiletten, pauzeruimte, inclusief 
kaartjesautomaat+ camera. De 
automaat staat niet in een 
afgesloten ruimte maar is door 
middel van een houten schot uit het 
zicht. Tijdens bezoek stond 
buitendeur open (afvalbak ertussen) 
waardoor ook (ongewenst) bezoek 
gemakkelijk naar binnen kan. 
Schoonmaak/onderhoud in orde.  

3   Ga na of er 
mogelijkheden zijn om de 
kaartjesautomaat uit de 
kantine elders te plaatsen 
in een af te sluiten ruimte.  

        

28 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Schiphol, 
Catering Noord  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt, inclusief toilet. 
Schoonmaak/opruimen laat te 
wensen over. Ruimte oogt erg 
rommelig en het toilet is smerig. 
Raambedekking ontbreekt.  

3   Los knelpunten ten 
aanzien van 
aanpassing/onderhoud 
eindpunt op. Verbeter de 
schoonmaak. 

        



29 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Geersewoud 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt, inclusief gescheiden 
toiletten. Schoonmaak ruimte 
beperkt, op de elektrische 
kachel/vloer zit allerlei viezigheid 
zoals bijvoorbeeld koffiespetters. 
Onderhoud/schoonmaak toiletten 
redelijk. Opslag van 
schoonmaakspullen staat open en 
bloot voor de toiletten. Buiten 
rondom eindpunt veel peuken op de 
grond. Wel is er een asbak 
aanwezig. 

3   Verbeter de schoonmaak.         

30 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt CS 
Hoofddorp 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt, inclusief gescheiden 
toiletten+ afgesloten afvalbak. 
Schoonmaak ruimte/toiletten is 
matig. In kast staan open pakken 
koffie + persoonlijke spullen. Kast is 
niet afgesloten. Zicht op de bussen 
in orde. Aan buitenzijde van het 
pand is er lekkage. 

3   Los knelpunten ten 
aanzien van 
aanpassing/onderhoud 
eindpunt op. Verbeter de 
schoonmaak. 

        

31 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Heemstede 
Spaarne 
Ziekenhuis 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt bevindt zich in de "Walvis". 
Ruimte wordt weinig gebruikt, alleen 
voor toiletgebruik. Er staan een tafel, 
stoelen + een losse brandblusser. 
Vanuit de ruimte ontbreekt zicht op 
de bussen. Toegangsdeur mist een 
raam waardoor zicht naar buiten 
ontbreekt. Bovendien is er weinig 
verlichting. Met name in de 
avonduren, ervaart men het als een 
onprettige plek en blijft men liever in 
de bus zitten om te pauzeren.  

2   Los knelpunten ten 
aanzien van 
aanpassing/onderhoud 
eindpunt op. 

        

32 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Lisse Fysieke werk-
omgeving op orde 

Satellietvestiging waar vanuit 
concessie OV wordt gereden. Er 
werkt parttime 1 (logistieke + 
kaartverkoop) medewerker, 1 MER 
en er vertrekken 10 flexchauffeurs. 
Men rijdt er met 11 bussen Zuid 
Agent, 5 streekbussen en 2/3 overig.  

-             



33 Inrichting 
arbeidsplekken 

Vestiging Lisse Fysieke werk-
omgeving op orde 

Een vervoerderOV huurt een 
ingerichte kantoorruimte (drie 
flexwerkplekken) in het pand van 
Arriva en maakt gebruik van de 
kantine, toiletten/douche + 
omkleedruimte + eigen kluisjes, 
busstalling en wasgelegenheid + 
tankplaats (diesel) buiten. Geen 
knelpunten gesignaleerd, alles ziet 
er netjes en onderhouden uit. Buiten 
bij was- en tankplaats hangen de 
benodigde veiligheids- en 
werkinstructie. Tevens is zowel de 
tankplaats als de wasinstallatie 
voorzien van een geldige 
keuringssticker. 

4   Geen aanvullend advies.         

34 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en 
de vluchtwegen/nooduitgangen zijn 
op de vestiging aangeduid. Ook zijn 
er voldoende middelen aanwezig. 
De medewerkers op de vestiging zijn 
op de hoogte van het BHV-plan en 
de vluchtwegen. Op de bussen geldt 
dat chauffeurs bij een calamiteit 
rechtstreeks overleggen met het 
ROV voor opvolging. 

4   Continueer beleid.         

35 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op diverse 
plaatsen in het gebouw. Niet 
duidelijk is of de namen + 
telefoonnummers nog up to date zijn 
in verband met wisseling in gebouw.  

2   Laat een BHV-er het plan 
nalopen en het zo nodig 
aanpassen. Borg dit en 
neem dit ook op in de 
periodieke check. 

        

36 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er vindt 1x per jaar een oefening 
plaats op de vestiging.  

4   Continueer beleid.         



37 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-
ers  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Op de vestiging zijn drie BHV-ers 
aanwezig. Buiten kantoortijd loopt 
het via de calamiteitenlijn.  

3   Ga na of uitbreiding van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien 
ook deels aanwezigheid 
van medewerkers in de 
avond.  

        

38 Bedrijfshulp- 
verlening 

BHV-ers op 
bekend bij 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Niet duidelijk of deze nog bij 
iedereen bekend zijn.  

3   Zorg voor een update en 
maak bekend bij 
personeel.  

        

39 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Preventieve controlerondes werden 
uitgevoerd. Momenteel niet meer 
bekend of dit nog gebeurt. 

3   Maak afspraken onderling 
over het houden van 
controlerondes en borg 
dit.  

        

40 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg 
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.          

41 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid en 
gebruik hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig en 
worden jaarlijks gekeurd. Alle 
voertuigen zijn voorzien van een 
blusmiddel, EHBO-trommel en 
lifehamers. Deze middelen worden 
periodiek gecontroleerd bij de 
keuring van het voertuig.  

4   Geen aanbeveling.          



42 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens NEN 
3140 

Op de verschillende eindpunten 
staat elektrische apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in 
het periodieke onderhoud/keuring.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook 
mee in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en (periodiek) 
keuring en koppel dit 
terug naar de rayons.  

      

43 Welzijn Welzijn/werkdruk 
chauffeurs  

Chauffeurs Schiphol Jaarlijks vindt in het rayon Schiphol 
een analyse plaats over 
haalbaarheid rijtijden. Hierbij wordt 
zowel de RC, de interne 
vervoerdeskundige en planning 
betrokken. Er wordt vanuit het rayon 
aangegeven dat dit goed loopt en 
dat er ook regelmatig zaken zo 
nodig worden bijgesteld.  

3   Continueer en koppel 
bevindingen ook terug 
naar hoofdkantoor zodat 
zij dit kunnen delen met 
andere rayons.  

Koppel jaarlijks de 
analyses "haalbaarheid 
rijtijden" terug naar de 
rayons zodat men ook 
van elkaar kan leren.  

      

44 Welzijn Welzijn/werkdruk Chauffeurs Lisse Geen knelpunten aangegeven. 
Twee dagen per week zit er een 
leidinggevende vanuit Schiphol voor 
het beantwoorden van vragen e.d. 
Daarnaast voert de MER diverse 
zaken uit.  

4   Geen aanvullend advies. 
Continueer beleid.  

        



45 Algemeen Overleg/ 
bereikbaarheid 

Beschikbaarheid en 
gebruik beleid- 
procedures 

Er wordt momenteel geen periodiek 
werkoverleg gehouden. Wel zijn er 
verbeterteams opgestart, die gericht 
overleggen met werkgevers en 
verbeterpunten inbrengen. Vanuit 
RC wordt aangegeven dat het werkt 
naar tevredenheid. Vanuit OR geeft 
men aan dat periodiek werkoverleg 
met alle chauffeurs voor hen 
noodzakelijk is.  

3   Peil de behoefte voor 
gezamenlijk 
chauffeursoverleg en start 
deze op. Maak hierbij 
agenda + notulen.  

Vraag input vanuit het/de 
rayon(s) waar pilot(s) 
draaien met betrekking 
tot 
aanpassing/verandering 
kleding/uitrusting. 
Evalueer de pilots, 
samen met de 
kledingcommissie en 
maak vervolgens hierop 
beleid. Zorg voor 
eenduidigheid richting de 
rayons + zorg voor 
borging. Betrek bij de 
pilot tassen/trolley ook 
het onderwerp fysieke 
belasting.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien van 
directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen CXX duidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan met 
passagiers die zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of de 
regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgt in kader van code 95 een 
gerichte training. De overige 
chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt in eerste 
instantie via leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks. De chauffeurs 
weten niet wie de 
vertrouwenspersoon is 

3   Aandacht voor 
bekendheid 
vertrouwenspersoon 

Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijkse voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Sociale veiligheid Afsluit procedure Men sluit 's nachts altijd met twee 
personen af. Zo nodig wacht men op 
elkaar. 

4   Continueer beleid. Maak op concernniveau 
afspraken over afsluit 
procedures. 

      

7 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV.  

4   Geen aanvullend advies.         

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Schoonmaak 
vestiging en 
eindpunten  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures/PBM 

Er wordt door een extern 
schoonmaakbedrijf schoongemaakt. 
De schoonmaak op het busstation 
Wageningen en in Veenendaal is 
slecht. Ook zijn de papieren 
handdoeken in het weekend vrijwel 
altijd op. Dit wordt regelmatig gemeld, 
maar er verandert niets. 

2   Schoonmaak Busstation 
Wageningen en 
Veenendaal verbeteren. 
Voor handen drogen 
luchtdroger installeren. 

        

9 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Afval eindpunten Op eindpunten het eindpunt 
Wageningen gebruikt men de locatie 
met een andere vervoerder samen. 
Het is een grote rotzooi omdat 
niemand zich verantwoordelijk voelt. 

2   Gezamenlijke afspraken 
maken, regelmatig 
controleren en elkaar op 
gedrag aanspreken. 

        



10 Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

Dieseltank, inclusief AdBlue wordt 
samen met de eigenaar de firma Ruis 
gebruikt. Men tankt zelf als chauffeur. 
Het onderhoud van de 
tankvoorziening is slecht. Er ontbreekt 
een aanduiding open vuur, een 
afscherming van de verlichting is 
kapot, de afscherming van een 
mechanisch deel van de pomp is 
verdwenen, de poten van de AdBlue 
containers zijn beschadigd. Er is geen 
goede AdBlue doseerinstallatie. 
Tevens is de tankplaats is vies en vet. 

2   Onderhoud en 
schoonmaken tankplaats 
behoeft sterke 
verbetering. Zorgen voor 
goede AdBlue dosering. 

        

11 Fysieke belasting  Beeldschermwerk Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Het aanwezige meubilair is goed 
instelbaar op de medewerkers. Ook 
zijn er voldoende hulpmiddelen zoals 
headset, meerdere schermen, 
beeldschermbrillen etc. aanwezig. 
Werkplekinstructie met betrekking tot 
beeldschermwerk/werkhouding heeft 
plaatsgevonden en men weet hoe 
men de stoel moet afstellen. Er is 
voldoende tijd en ruimte voor 
afwisseling en pauze.  

4   Geen aanvullend advies. 
Continueer beleid.  

        

12 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen 
Wageningen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Geen knelpunten aangegeven.  4   Geen aanvullend advies.         

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
algemeen  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er zijn te veel klachten over de 
verwarming en de airco in de bussen. 
Ze zijn te vaak kapot. Preventief 
onderhoud bij de seizoenswisseling 
vindt niet plaats. De chauffeurs zijn 
goed geïnstrueerd. Knelpunten met 
betrekking tot het materieel worden 
onvoldoende terug gekoppeld naar 
centraal. 

2   Zorg voor snel herstel 
verwarming en airco na 
melding. Voer 
voorafgaand aan de 
seizoenswisseling 
preventief onderhoud uit 
aan klimaatvoorzieningen. 
Koppel vanuit het rayon 
de knelpunten over het 
voertuig terug naar het 
hoofdkantoor voor input 
bij aanschaf/vervanging. 

        



14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Bussen Fysieke werk-
omgeving op orde 

De chauffeursstoel: verstelbare 
armsteunen, rugleuning, inclusief 
lendesteun aanwezig. Stuur is 
verstelbaar; in orde. Alle stoelzittingen 
worden twee maal per jaar 
vervangen. De chauffeurs hebben 
zitinstructie gehad. Herhaling 
zitinstructie is onvoldoende geregeld. 

2   Zorg voor herhaling 
zitinstructie. Koppel vanuit 
het rayon de knelpunten 
over het voertuig terug 
naar het hoofdkantoor 
voor input bij 
aanschaf/vervanging. 

Zorg vanuit centraal voor 
een 
herhalingsprogramma 
met monitoring met 
betrekking tot de 
zitinstructie. 

      

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren Fysieke werk-
omgeving op orde 

Een vervoerderOV bevindt zich in een 
gebouwdeel van de firma Ruis. De 
ruimte ventilatie is recentelijk hersteld.  

4   Geen aanvullend advies.          

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart aanwezig. 
Momenteel ook geen issue maar kan 
indien nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, 
voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, 
een stoel om te kolven en 
een koelkast. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein 
stalling  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op het terrein staan maximaal 26 
bussen. De belijning is niet goed. Er 
liggen veel teveel stelconplaten 
scheef, waardoor er met name in het 
donker teveel struikelgevaar is. In de 
winter wordt gestrooid. De verlichting 
op het achterste deel waar de gelede 
bussen staan is slecht. Bij de 
fietsenstalling en bij de parkeerplaats 
auto's is een deel van de looproute 
sterk overgroeid met bramen en 
brandnetels, waardoor men geen 
veilige looproute meer heeft. Er is 
continue discussie met de eigenaar 
verhuurder die zaken niet op wil 
pakken. 

2   Duidelijke afspraken 
maken met de verhuurder 
en schriftelijk vastleggen 
dat men voorzieningen op 
orde houdt en 
tekortkomingen direct 
oplost. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantine Fysieke werk-
omgeving op orde 

Begane grond kantine/opkomstplek 
aanwezig. Geen knelpunten 
aangetroffen. 
Schoonmaak/onderhoud geregeld. 

4   Geen aanbeveling.          



19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Toiletten/ 
omkleedruimte 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aanwezig en worden voldoende 
schoongemaakt (dagelijks). 
Omkleedruimte en douche wordt 
sporadisch gebruikt want de meeste 
chauffeurs komen in bedrijfskleding 
naar het werk.  

4   Geen aanbeveling.          

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Tankstation/ 
tankstraat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zie punt 10. 2   Schoonmaak en 
onderhoud sterk 
verbeteren. 

        

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

De wasplaats wordt samen met de 
firma Ruis gebruikt. De chauffeurs 
wassen de bussen zelf. Orde en 
netheid laat sterk te wensen over. 

3   Orde en netheid 
wasplaats verbeteren. 

        

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt 
Wageningen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Eindpunt is smerig en benauwd, er is 
geen frisse lucht. Tevens zijn 
meerdere wandcontactdozen 
beschadigd 

2   .Eindpunt opfrissen en 
onderhouden 

        

23 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn op 
de vestiging aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen aanwezig. De 
medewerkers op de vestiging zijn op 
de hoogte van het BHV-plan en de 
vluchtwegen. Op de bussen geldt dat 
chauffeurs bij een calamiteit 
rechtstreeks overleggen met het ROV 
voor opvolging. 

4   Continueer beleid.         

24 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is recent aangepast aanwezig, 
hangt in het gebouw.  

4   Continueer werkwijze.         

25 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er vindt geen oefening plaats op de 
vestiging. Dit is gezien de grootte ook 
niet noodzakelijk. 

4   Continueer beleid.         



26 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-
ers  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Op de vestiging zijn twee BHV-ers 
Buiten kantoortijd loopt het via de 
calamiteitenlijn.  

3   Ga na of uitbreiding van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien 
ook deels aanwezigheid 
van medewerkers in de 
avond.  

        

27 Bedrijfshulp- 
verlening 

BHV-ers op 
bekend bij 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Niet duidelijk of deze nog bij iedereen 
bekend zijn.  

3   Zorg voor een update en 
maak dit bekend bij 
personeel.  

        

28 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve 
controle rondes 

Samenwerking 
andere gebruikers 
pand 

Men gebruikt een deel van het pand 
van de firma Ruis. Er zijn geen 
afspraken melding en waarschuwing 
bij calamiteiten. 

3   Maak schriftelijk 
afspraken hoe men met 
elkaar communiceert bij 
calamiteiten.  

        

29 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg 
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.          

30 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig en 
worden jaarlijks gekeurd. Alle 
voertuigen zijn voorzien van een 
blusmiddel, EHBO-trommel en 
lifehamers. Deze middelen worden 
periodiek gecontroleerd bij de keuring 
van het voertuig.  

4   Geen aanbeveling.          

31 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrische apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee 
in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en (periodiek) 
keuring en koppel dit 
terug naar de rayons.  

      



32 Welzijn Welzijn/werkdruk 
chauffeurs  

chauffeurs rijtijden Jaarlijks vindt in het rayon een 
analyse plaats over haalbaarheid 
rijtijden. Hierbij wordt zowel de RC, de 
interne vervoerdeskundige en 
planning betrokken. Er wordt vanuit 
het rayon aangegeven dat dit goed 
loopt en dat er ook regelmatig zaken 
zo nodig worden bijgesteld.  

3   Continueer beleid en 
koppel bevindingen ook 
terug naar hoofdkantoor 
zodat zij dit kunnen delen 
met andere rayons.  

Koppel jaarlijks de 
analyses "haalbaarheid 
rijtijden" terug naar de 
rayons zodat men ook 
van elkaar kan leren.  

      

33 Welzijn Welzijn/werkdruk Verzuim Verzuim is momenteel hoog. 3   Evalueer 
arbeidsgerelateerde 
oorzaken met bedrijfsarts 
en stimuleer snelle re-
integratie. 

        

34 Algemeen Overleg/ 
bereikbaarheid 

Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

Er wordt momenteel geen periodiek 
werkoverleg gehouden.  

3   Peil de behoefte voor 
gezamenlijk 
chauffeursoverleg en start 
deze op. Maak hierbij 
agenda + notulen.  

Vraag input vanuit het/de 
rayon(s) waar pilot(s) 
draaien met betrekking 
tot 
aanpassing/verandering 
kleding/uitrusting. 
Evalueer de pilots, 
samen met de 
kledingcommissie en 
maak vervolgens hierop 
beleid. Zorg voor 
eenduidigheid richting de 
rayons + zorg voor 
borging. Betrek bij de 
pilot tassen/trolley ook 
het onderwerp fysieke 
belasting.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien van 
directe verbinding.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Alle chauffeurs krijgen gerichte 
training.  

4   Continueer beleid.         



4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Daarnaast zijn alle 
bussen voorzien van een 
camerasysteem. Deze kunnen op 
afstand worden uitgelezen. Beelden 
worden aantal dagen bewaard. 

4   Geen aanvullend advies.         

7 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De stallingen zijn deels omsloten, 
deels open. Men is bij vertrek in de 
nacht altijd met twee personen. 

4   Geen aanvullend advies. Maak er officieel beleid 
van dat men nooit als 
laatste het terrein alleen 
verlaat. 

      

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Schoonmaak 
vestiging en 
eindpunten  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures/PBM 

Er wordt door een extern 
schoonmaakbedrijf schoongemaakt. 
Regelmatig wordt er geëvalueerd of 
dit afdoende is. Aangegeven wordt dat 
dit momenteel in orde is.  

4   Continueer gemaakte 
afspraken. 

        

9 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne richtlijnen  Afvalbakken 
eindpunten en 
aanspreekcultuur 

Geen knelpunten. 4   Continueer gemaakte 
afspraken en toezicht. 

        



10 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne richtlijnen  Schoonmaak 
cabines 

Het kost veel moeite om ervoor te 
zorgen dat chauffeurs de cabine 
voldoende netjes overdragen. 

3   Spreek chauffeurs aan op 
gedrag. 

        

11 Gevaarlijke 
stoffen 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men voert zelf geen werkzaamheden 
uit met gevaarlijke stoffen. Wassen en 
tanken wordt door derden gedaan. 
Men heeft alle instructies voor de 
gevaarlijke stoffen beschikbaar en ook 
in het Turks vertaald. 

4   Continueer gevoerde beleid.         

12 Gevaarlijke 
stoffen 

DME Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is in de overkapping onder de loods 
in Spijkenisse voldoende ventilatie om 
de blootstelling aan uitlaatgassen laag 
te houden. Daarnaast is de verblijftijd 
van de chauffeur in de stalling slechts 
heel kort. 

4   Continueer gevoerde beleid.         

13 Fysieke 
belasting  

Busgebonden 
activiteiten 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Een groot deel van de chauffeurs 
krijgt instructie met betrekking tot 
stoel, stuurinstelling en het vastzetten 
van rolstoelen (code 95). Indien er 
problemen zijn, krijgt men aanvullende 
individuele instructie. Stoelen en 
zittingen worden bij klachten snel 
gerepareerd. 

3   Zorg er tevens voor dat bij 
aanschaf van andere 
merken/type bussen de 
chauffeurs een gerichte 
instructie krijgen ten aanzien 
van dit onderwerp.  

        

14 Fysieke 
belasting  

Beeldschermwerk  Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers op het kantoor hebben 
beeldscherminstructie ontvangen. 
Deze wordt periodiek herhaald. Ook 
krijgen nieuwe medewerkers gerichte 
instructie.  

4   Continueer beleid.         

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Vestiging waar vanuit dit Rayon wordt 
aangestuurd is relatief klein. De 
locaties in Spijkenisse en 
Hellevoetsluis worden goed op orde 
gehouden. Het gaat hier om een 
huurpand. Bij klachten worden 
aanpassingen uitgevoerd.  

4   Geen aanpassingen nodig.         



16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Het technisch onderhoud aan de 
bussen is goed. Klachten die geuit 
worden, lost men snel op. Men geeft 
wel aan dat de roosters van airco's 
van de Man bussen zwart zijn en dat 
chauffeurs mankementen aan de 
airco's laat of niet doorgeven, 
waardoor deze te vaak vastlopen. 

3   Rooster airco van de Man's 
schoonmaken. Daarnaast 
preventief onderhoud aan 
deze airco's uitvoeren 
voorafgaand aan het 
zomerseizoen. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantine en 
toiletvoorziening, 
keuken-voorziening, 
voorziening 
kaartenautomaat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Kantine, toiletvoorziening in orde. 
Tevens geschikte afsluitbare ruimte, 
inclusief cameratoezicht voor 
kaartenautomaat.  

4   Geen aanpassingen nodig.         

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Meerdere ruimtes in het pand 
aanwezig. Zowel op begane grond als 
op de eerste verdieping 
kantoorruimtes (MERS, service en 
veiligheid, planning, administratie, 
rayonmanager e.d. ) aanwezig. Geen 
knelpunten geconstateerd.  

4   Geen aanvullend advies.          

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Magazijn/werkplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

Het magazijn en de werkplaats in 
Spijkenisse valt niet onder deze RI&E. 
Het bevindt zich echter op dezelfde 
locatie. De orde en netheid laat hier 
sterk te wensen over. 

3   Orde en netheid verbeteren 
in verband met de uitstraling 
naar de chauffeurs. 

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart aanwezig. 
Momenteel ook geen issue maar kan 
indien nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

4             

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein en 
vestiging 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In Spijkenisse is er een binnen 
stalling. In Hellevoetsluis staan de 
bussen buiten. De verlichting is op 
beide locaties voldoende. Ook de 
kwaliteit van de vloeren en het terrein 
is goed. 

4   Geen aanvullend advies.         

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

Wasplaats is aanwezig, in orde.  4   Geen aanvullend advies.         



23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpuntlocaties Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men heeft drie eindpunt locaties in dit 
rayon. Voor de locatie Metro Centrum 
huurt men een locatie van de RET 
onder de grond. Met name bij sterke 
buitentemperatuurwisselingen heeft 
men last van het klimaat omdat men 
dit zelf niet kan sturen. Verder zijn er 
geen klachten betreffende de 
eindpuntvoorzieningen. 

3   Aandacht naar verhuurden 
met betrekking tot 
klimaatklachten. 

        

24 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn op de 
vestiging aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen aanwezig. De 
medewerkers op de vestiging zijn op 
de hoogte van het BHV-plan en de 
vluchtwegen. Op de bussen geldt dat 
chauffeurs bij een calamiteit 
rechtstreeks overleggen met het ROV 
voor opvolging.  

4   Continueer beleid.          

25 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op diverse 
plaatsen in het gebouw. 

4   Geen aanbeveling.          

26 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Niet bekend is of er periodiek 
geoefend.  

3   Organiseer periodiek een 
oefening, betrek hierbij 
tevens de wasploeg.  

        

27 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-ers  Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Aantal BHV-ers op de vestiging is 
voldoende. Er zijn echter onvoldoende 
duidelijke afspraken met betrekking tot 
de werkplaats die in Spijkenisse ook 
in een ander deel van het pand 
aanwezig is. 

2   Zorg voor duidelijke 
afspraken met betrekking tot 
BHV met de werkplaats. 

        

28 Bedrijfshulp- 
verlening 

Oefeningen Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

In het verleden heeft men geoefend 
met ontruimen. Men wil een nieuwe 
oefening plannen. 

2   Voer de ontruimingsoefening 
en alarmering samen met de 
werkplaats uit. 

        

29 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve controle 
rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Preventieve controlerondes worden 
uitgevoerd. 

4   Continueer beleid.         



30 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg 
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanvullend advies.         

31 Bedrijfshulp- 
verlening 

Blus- en EHBO 
middelen 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Zijn op de vestiging aanwezig en 
worden jaarlijks gekeurd. Er is geen 
AED aanwezig. Wel zijn alle 
voertuigen voorzien van een 
blusmiddel, EHBO-trommel en 
ruitentikker/gordelsnijder. Deze 
middelen worden periodiek 
gecontroleerd bij de keuring van het 
voertuig.  

3   Plaats mogelijk een AED, of 
ga na waar in de directe 
omgeving een AED hangt. 
Maak afspraken met directe 
buren over gebruik, indien 
aanwezig.  

        

32 Fysische 
factoren 

Klimaat/ventilatie 
kantoren  

Fysieke 
werkomgeving op 
orde 

Is in orde. Meeste ruimtes zijn 
voorzien van airco-unit.  

4   Geen aanvullend advies.         

33 Arbeids- 
middelen 

Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Alle apparatuur, machines en de 
benodigde hulpmiddelen worden 
periodiek deskundig gekeurd en 
onderhouden, inclusief de airco's op 
de eindpunten. De elektrische 
voorziening en watervoorziening op 
de vestiging worden ook 
onderhouden/gekeurd. 

4   Continueer beleid.         

34 Arbeids- 
middelen 

Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op verschillende eindpunten staat 
elektrisch apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of verwijder 
deze. Indien besloten wordt 
dat de apparatuur blijft, 
neem schoonmaak dan ook 
mee in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      

35 Welzijn Werkoverleg Chauffeurs Er wordt momenteel regelmatig 
periodiek werkoverleg gehouden. 
Arbeidsomstandigheden zijn een vast 
agendapunt. 

4   Beleid continueren.         



36 Welzijn Rijtijden/roosters Chauffeurs Alle ritten worden voldoende goed 
jaarlijks geëvalueerd. Momenteel zijn 
er geen knelpunten. Roosters zijn op 
tijd beschikbaar en worden binnen de 
mogelijkheden zo goed mogelijk 
aangepast. 

4   Beleid continueren.         

37 Welzijn/verzuim Verzuim Rayon Het verzuim is momenteel 6% en 
wordt gezien de populatie als redelijk 
acceptabel beschouwd. Er zijn weinig 
aanwijzingen voor arbeidsgerelateerd 
verzuim. 

4   Verzuimbeleid continueren.         
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien van 
directe verbinding. Men is tevens 
bekend met de klachtencommissie en 
weet deze zo nodig ook te vinden.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. Men heeft in dit 
rayon tot heden vrijwel geen 
problemen met agressie. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

De chauffeurs krijgen in kader van 
code 95 een gerichte training. 

3   Zorg voor periodieke 
herhaling. 

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Daarnaast zijn alle 
bussen voorzien van een 
camerasysteem. 

4   Geen aanvullend advies.         

7 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men hoeft nergens 's avonds of 's 
nachts alleen af te sluiten. Men doet 
dit altijd samen. Indien er geen eigen 
tweede persoon aanwezig, is wordt er 
een beveiliger geregeld. 

4   Geen aanvullend advies.         

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures/PBM 

Geen knelpunten. Met uitzondering 
van de verwarmingskast te 
Emmeloord die als opslagruimte wordt 
gebruikt. 

3   Beleid handhaven; In 
Emmeloord 
verwarmingskast 
leegruimen. 

        

9 Gevaarlijke 
stoffen 

Chauffeurs Beschikbaarheid 
en gebruik 
Protocollen/ 
procedures/PBM 

Bij de wasstraten wordt soms door de 
chauffeurs en soms door ingehuurden 
schoongemaakt. Alle wasstraten 
werken met koud water zonder 
toevoegingen. 

4   Geen aanvulling.         



10 Gevaarlijke 
stoffen 

Chauffeurs DME Alle stallingen zijn buiten met 
uitzondering van Kampen en 
Emmeloord. De stalling in Kampen is 
per december buiten gebruik. Voor de 
stalling in Emmeloord geldt dat de 
deuren altijd open blijven, waardoor 
gezien de afmetingen en het aantal 
bussen de blootstelling aan 
uitlaatgassen beperkt blijft. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        

11 Fysieke belasting  Busgebonden 
activiteiten  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Men krijgt zitinstructie via de 
bedrijfsarts of op eigen verzoek. De 
chauffeurs krijgen geen preventieve 
instructie met betrekking tot stoel en 
stuurinstelling (code 95). 

2   Regel preventieve 
instructie in het kader van 
code 95. Zorg ervoor dat 
alle chauffeurs hierin 
periodiek worden 
voorgelicht. Zorg tevens 
bij aanschaf van andere 
merken/type bussen dat 
de chauffeurs een 
gerichte instructie krijgen 
ten aanzien van dit 
onderwerp.  

        

12 Fysieke belasting  Beeldschermwerk Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers zijn geïnstrueerd met 
betrekking 
werkplekinrichting/werkhouding.  

3   Blijf aandacht houden 
voor inrichting 
beeldscherm-
werkplek/werkhouding 
e.d. Verwijs tevens naar 
informatie op intranet.  

        

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de Oosterlanderweg heeft men op 
de plek van de planners klachten over 
het klimaat en stof. In de winter is het 
te koud, zomers te warm en veel 
tocht. 

3   Inblaas verplaatsen.         

14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen/ 
chauffeurs-stoelen, 
besturing  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men heeft in het rayon vrijwel alleen 
nieuwe bussen met goede stoelen. Bij 
klachten of beschadigingen worden 
stoelen snel gerepareerd of 
vervangen. 

4   Geen aanvulling.         



15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein stalling  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Overzichtelijk, verlichting in orde. 
Afsluitbaar, elektronisch beveiligd. 
Daarnaast is er aan de overzijde van 
de weg nog een apart parkeerterrein 
waar men gebruik van kan maken.  

4   Geen aanvullend advies         

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats 
Zwartsluis 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Bij de roosters op de wasplaats is er 
spraken van struikelgevaar doordat er 
een ruimte tussen de roosters zit. 

2   Roosters aan elkaar 
koppelen. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kluisruimte 
Zwartsluis 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De kluisruimte in Zwartsluis is nog niet 
afgesloten. Men gaat dit oplossen. 

2   Kluisruimte afsluitbaar 
maken volgens de 
geëigende protocollen. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Stalling Dronten Fysieke werk-
omgeving op orde 

Afscherming verlichting op de 
vloeistofruimte ontbreekt 

3   Afscherming herstellen.         

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpuntvoorziening 
station Dronten 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De eindpuntvoorziening station 
Dronten is een portocabin zonder 
airconditioning. Men kan hier wel de 
ramen openen. Tot heden zijn er geen 
klimaatklachten. 

4   Aandacht voor 
klimaatklachten bij warme 
zomer. 

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Stalling Harderwijk Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men zit hier bij een extern bedrijf in. In 
het kader van de privacy heeft men 
geen camerabeveiliging bij de 
kaartautomaat. Wel is er aan de 
buitenzijden van de locatie camera 
beveiliging. Men heeft hier vooralsnog 
geen problemen mee. 

3   Evalueer periodiek of de 
gekozen oplossing 
voldoende veiligheid geeft 
voor de chauffeurs. 

        

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoorruimte 
planning/ 
administratie  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voldoende werkruimte met goed 
verstelbaar meubilair. Er wordt 
gewerkt met dubbele schermen, die 
goed staan afgesteld.  

4   Geen aanbeveling.         



22 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Met uitzondering van IJsselmuiden is 
men overal met slechts met een paar 
medewerkers aanwezig. Voor de 
vestiging IJsselmuiden is alles in het 
kader van BHV en ontruiming goed 
geregeld. 

2   Zorg voor de kleine 
locaties dat men 
voldoende weet hoe men 
moet handelen bij 
calamiteiten. Zorg er ook 
voor dat er op locaties 
waar men  andere 
organisaties samen in een 
gebouw zit er schriftelijke 
afspraken zijn met 
betrekking tot alarmering 
en ontruiming. 

        

23 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is in IJsselmuiden aanwezig, 
hangt op diverse plaatsen in het 
gebouw.  

4   Geen aanbeveling.          

24 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruimingoefening  Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er wordt periodiek geoefend in 
IJsselmuiden. 

4   Continueer beleid.         

25 Bedrijfshulp- 
verlening 

Voldoende BHV-ers  Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Binnen op de Oosterlanderweg zijn 
twee BHV-ers aanwezig van maandag 
tot en met vrijdag.  

3   Ga na of uitbreiding van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien 
ook deels aanwezigheid 
van medewerkers in het 
weekend.  

        

26 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Fysieke werk-
omgeving op orde 
vestiging  

Alle arbeidsmiddelen worden 
periodiek gekeurd en onderhouden. 

4   Continueer beleid.         



27 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrisch apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in het 
periodieke onderhoud/keuring.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee 
in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      

28 Welzijn Algemeen Onderlinge relatie Er was in het recente verleden veel 
onderling wantrouwen. Door de vele 
aandacht hiervoor en de open 
communicatie door de nieuwe 
rayonmanager is er veel vertrouwen 
terug gewonnen. 

4   Continueer beleid.         

29 Welzijn Communicatie Werkoverleg Men houdt 1 keer per maand overleg 
en een paar maal per jaar gezamenlijk 
werkoverleg. Ondanks de 
inspanningen van de rayonmanager is 
het animo voor dit gezamenlijke 
werkoverleg laag. 

3   Probeer samen met de 
VC te kijken hoe men het 
deelnemen aan dit zeer 
zinvolle werkoverleg kan 
verhogen. 

        

30 Welzijn Rijtijden Chauffeurs Alle ritten worden voldoende goed 
jaarlijks geëvalueerd. Momenteel zijn 
er geen knelpunten. Rooster zijn op 
tijd beschikbaar en worden binnen de 
mogelijkheden zo goed mogelijk 
aangepast. 

4   Beleid continueren.         

31 Welzijn Roosteren  Chauffeurs Er zijn geen problemen met 
betrekking tot het roosteren. Indien 
gewenst kan men gemakkelijk verlof 
opnemen. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rayon Almere 

N
um

m
er 

O
nderw

erp 

Subonderw
erp 

K
ritische succesfactoren  

K
nelpunt 

R
isicoscore 

Prio D
e vervoerder 

M
aatregel vestiging t.b.v. 

het te behalen resultaat 

M
aatregel Een 

vervoerdert.b.v. het te 
behalen resultaat 

Verantw
oordelijke 

D
atum

 G
ereed 

Evaluatie genom
en 

m
aatregel 

1 Agressie en 
geweld 

Algemeen Voortdurende 
aandacht 

Er is veel aandacht voor de 
verbetering van de sociale 
veiligheid in dit rayon. Er is veel 
verbeterd voor de veiligheid voor 
de chauffeurs. Zowel in stad als 
streekvervoer is het momenteel 
rustig. 

4   Continueer beleid en 
aandacht. 

        

2 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten 
aanzien van het onderwerp zijn 
aanwezig. Tevens zijn alle 
bussen voorzien van directe 
verbinding.  

4   Continueer beleid.         

3 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels 
opgesteld hoe om te gaan met 
passagiers die zich niet 
gedragen. Om de chauffeurs 
voor agressie te behoeden is er 
in dit rayon zogenaamde vrije 
instap. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig 
of de regels nog up to 
date zijn. Stel zo 
nodig bij. 

      

4 Agressie en 
geweld 

Training medewerkers Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de 
chauffeurs krijgt in kader van 
code 95 een gerichte training. 
De overige chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden getraind.  

        



5 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang 
en nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende verzorgd/ 
gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per 
vestiging) gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse 
en terugkoppeling 
van incidenten en 
inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen 
en OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Melding en registratie  Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse 
en terugkoppeling 
van incidenten en 
inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen 
en OR.  

      

7 Agressie en 
geweld 

Fysieke systemen Aanwezigheid 
veiligheidsdeur 

Voor de bussen die in de nacht 
en avond rijden is er een 
specifieke veiligheidsdeur voor 
de bescherming van de 
chauffeur. In de niet gelede 
Citaro's ontbreekt een dergelijke 
deur. Men geeft aan dat deze 
Citaro's ook in de avond en 
nacht rijden. 

2   Voor de Citaro's die in de 
nacht rijden veiligheidsdeur 
aanbrengen 

        

8 Agressie en 
geweld 

Alarmeringssystemen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van 
communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Daarnaast 
zijn alle bussen voorzien van 
een meervoudig 
camerasysteem. Binnenkort is er 
ook een front camera. 

4   Geen aanvullend advies.         

9 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures/PBM 

Het heren toilet op Almere 
Haven is smerig.  

3   Medewerkers aanspreken op 
hygiëne gedrag. Zo nodig 
schoonmaak verbeteren. 

        



10 Schoonmaak, 
hygiëne, orde 
en netheid 

Hygiëne richtlijnen  Eindpunten Op eindpunt CS Almere is de 
keuken smerig en versleten. 
Tevens is het meubilair oud en 
versleten en slecht schoon te 
houden. Men geeft ook aan dat 
het hier vaak te druk is omdat de 
VIC-ers hier ook pauze houden. 

2   Bezetting verlagen, meubilair 
vervangen. Betere 
schoonmaak keuken en 
keukenblok herstellen of 
vervangen. Chauffeurs 
aanspreken op eigen 
verantwoordelijkheid. 

        

11 Gevaarlijke 
stoffen 

Wasplaats Almere 
Buiten 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De AdBlue installatie is 
onvoldoende. Deze wordt 
vervangen. Het tanken en het 
wassen in de wasstraat wordt 
uitgevoerd door derden. Het is 
hier onvoldoende schoon en de 
orde en netheid laat sterk te 
wensen over. Ook wordt de 
afzuiging niet gebruikt door de 
schoonmakers.  

3   Schoonmakers en hun 
organisatie aanspreken op 
hun gedrag en hier toezicht 
op houden. 

        

12 Inrichting 
arbeidsplekken 

Almere Buiten Fysieke werk-
omgeving op orde 

De MER ruimte, die tevens wordt 
gebruikt al arbeidstherapie 
ruimte is te klein. 

3   Kijken of andere grotere 
ruimte beschikbaar is. Indien 
dit niet mogelijk is ruimte zo 
leeg mogelijk houden. 

        

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Almere CS Fysieke werk-
omgeving op orde 

De ramen zijn aan de buitenzijde 
niet geblindeerd, waardoor men 
het gevoel heeft continue in het 
zicht te zitten. Men ervaart dit als 
onprettig. 

3   Ramen met folie bekleden.         

14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Almere Haven Fysieke werk-
omgeving op orde 

Het meubilair in de flexruimte is 
sterk verouderd. 

3   Meubilair flexruimte 
vervangen. 

        

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Almere Haven Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op Almere Haven zit de geld- en 
kaartautomaat niet in een aparte 
ruimte. De automaten staan in 
het zicht. Deze situatie is in 
overleg met de VC geaccordeerd 

3   Periodiek evalueren of deze 
situatie nog steeds gewenst 
is. 

        



16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Almere Buiten Fysieke werk-
omgeving op orde  

In de stalling is de verlichting in 
de loopgang onvoldoende. 

3   Extra verlichting aanbrengen.         

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Locatie 
Almere Haven  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De orde en netheid in de 
wasplaats laat sterk te wensen 
over. 

3   Externe dienstverleners 
aanspreken op orde en 
netheid en hier toezicht op 
houden. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Almere Haven  Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op het buitenterrein ligt er bij het 
einde van de tankstraat een 
stelcon plaat zo scheef dat er 
serieus struikelgevaar is. 

3   Stelconplaat recht leggen.         

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Almere Haven Fysieke werk-
omgeving op orde 

Bij de uitgang van de 
fietsenstalling is er als gevolg 
van oneffenheden 
struikelgevaar. 

3   Vloer egaliseren.         

20 Fysieke 
belasting 

Lichaamstrillingen Fysieke werk-
omgeving op orde 

In het rayon Almere zijn er 
relatief veel klachten over 
trillingen op de bussen. Er is in 
overleg met de gemeente de 
afgelopen jaren veel aangepast 
aan het wegdek van de vrije 
busbaan. 

2   Zie hoofdstuk Een 
vervoerderBeleidsonderdelen. 

        

21 Fysieke 
belasting 

Lichaamstrillingen 
werkhouding 

Stoel instelling Chauffeurs wisselen vier keer 
per dag van bus. Dit betekent 
dat men telkens opnieuw ruim 
aandacht moet hebben voor het 
instellen van de stoel. Men laat 
dit te vaak met het argument 
tijdgebrek achterwege. 

2   Maximale aandacht in 
werkoverleg naar chauffeurs 
over het belang van een 
goede werkhouding en het 
beperken van trillingen door 
het goed instellen van de 
stoel. 

        



22 Fysieke 
belasting  

Beeldschermwerk Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid 
en gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers zijn geïnstrueerd 
met betrekking tot 
werkplekinrichting/ werkhouding.  

3   Blijf aandacht houden voor 
inrichting beeldscherm-
werkplek/werkhouding e.d. 
Verwijs tevens naar 
informatie op intranet.  

        

23 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV 
Almere Haven/Buiten 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar 
en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn 
op de locaties aangeduid. Ook 
zijn er voldoende middelen 
aanwezig. Er zijn op de locatie 
voldoende bedrijfshulpverleners. 

4             

24 Bedrijfshulp- 
verlening 

Vluchtwegen Almere 
Buiten 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er is een nooduitgang die naar 
binnen open gaat. Tevens moet 
men voor deze nooduitgang over 
de CV leiding heenstappen, 
waardoor er in een noodsituatie 
struikelgevaar is. 

2   Nooduitgang aanpassen.         

25 Bedrijfshulp- 
verlening 

Middelen Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Op de locatie CS zijn haspel en 
blusser niet gekeurd. 

2   Blusmiddelen CS Almere in 
keuringsschema opnemen. 

        

26 Bedrijfshulp- 
verlening 

Vluchtweg Almere CS Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Bij het eindpunt CS staat een 
massagestoel die de vluchtweg 
structureel blokkeert. 

3   Vluchtweg vrij houden.         



27 Arbeids- 
middelen 

Elektrische Veiligheid 
apparatuur eindpunten  

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op eindpunten staan hier en 
daar elektrische apparatuur 
zoals elektrische kacheltjes, 
magnetrons e.d. Niet duidelijk is 
of deze zijn opgenomen in een 
keuringsregime voor periodiek 
onderhoud/keuring. 

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of verwijder 
deze. Indien besloten wordt 
dat de apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee in 
het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit 
hoofdkantoor beleid 
op ten aanzien van 
elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar 
de rayons.  

      

28 Algemeen Overleg/bereikbaarheid/ 
communicatie 

Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

Werkoverleg ontbreekt. Vanuit 
RC wordt aangegeven dat men 
graag wil dat dit weer in de 
reguliere tijd wordt opgestart. 
Ook de informatievoorziening 
vanuit het bedrijf vraagt wat hen 
betreft nog aandacht. Vanuit 
werkgever wordt aangegeven 
dat deze voldoende is. Zo wordt 
er dagelijkse digitaal informatie 
verstrekt en is er elke maand 
een nieuwsbrief met 
verschillende items. 

3   Start reguliere werkoverleg 
op. Neem hierin standaard 
mee de informatievoorziening 
vanuit het bedrijf. Ga na waar 
het verschil in beleving zit en 
los dit op.  

        

29 Algemeen Welzijn Traumaopvang De traumaopvang is in principe 
goed geregeld. Als medewerkers 
aangeven geen traumaopvang 
nodig te hebben wordt hier door 
de manager verder geen druk 
opgelegd. 

3   Traumaopvang na incidenten 
maximaal stimuleren. Vaak 
ontstaan er later psychische 
klachten als de opvang 
onvoldoende is geweest. 

        

30 Algemeen Rijtijden Uitvoerbaarheid De rijtijden zijn redelijk te doen. 
De rijtijden meting is dit jaar in 
overleg met de VC goed 
verlopen. Het vergt in dit rayon 
continue aandacht 

3   Structurele aandacht voor het 
monitoren van de rijtijden 
naar aanleiding van eventuele 
klachten. 

        

31 Algemeen Verlof Aanvragen Het nemen en aanvragen van 
verlof gaat momenteel goed. In 
het verleden waren er veel 
problemen. 

4   Continueer werkwijze.         



32 Algemeen Werkdruk/welzijn/ 
communicatie  

Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

Medewerkers ervaren dat er 
druk op de roosters zit. De 
roosters zijn vaak relatief laat 
bekend. Een pluspunt is dat het 
zomerpakket voor iedereen goed 
verlopen is. 

3   Zorg voor het tijdig 
aanleveren van roosters. Kijk 
waar nu de knelpunten zijn in 
verband met tijdigheid. 
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig. 
Tevens zijn alle bussen voorzien van 
directe verbinding. Men is tevens 
bekend met de klachtencommissie en 
weet deze zo nodig ook te vinden.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen.  

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

De chauffeurs krijgen in kader van 
code 95 een gerichte training. 

3   Zorg voor periodieke 
herhaling. 

        

4 Agressie en 
geweld 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In de grote Cirea's is er een 
gordelplicht. Dit is een eis binnen de 
concessie. Hierdoor zijn er geen 
staanplaatsen. Dit roept vaak 
onnodig agressie op als de bus vol is. 

3   Aan buitenzijde bus en 
eventueel op halte 
duidelijk aangeven dat er 
in verband met de 
veiligheidseisen  geen 
staanplaatsen zijn in deze 
bus. 

        



5 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.   

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

7 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de locatie station Huizen is de 
kaart- en geldautomaat niet in een 
afgesloten ruimte. Er is wel 
camerabewaking. 

2   Mede gezien de 
onmiddellijke nabijheid 
van de automaten bij 
ingang van de locatie 
aparte afsluitbare ruimte 
creëren. 

        

8 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen goed gebruik 
maken van communicatiemiddelen bij 
agressie en geweld. Opvolging is 
geregeld via ROV. Men geeft aan dat 
er vaak in het subrayon Huizen 
slechte verbinding is via de Invox. Dit 
geeft een onveilig gevoel. Daarnaast 
zijn alle bussen voorzien van een 
camerasysteem. 

3   Nader onderzoek of de 
verbinding via Invox in 
deze omgeving stabieler 
kan. 

        

9 Agressie en 
geweld 

Sociale veiligheid Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op het eindpunt Weesp moet je 
vanuit de bus om het gebouw 
heenlopen met de tas met kaarten en 
geld. Je kan niet zien wie er om de 
hoek staat. Dit geeft een onveilig 
gevoel omdat er vaak personen 
rondhangen. 

3   Spiegel plaatsen zodat je 
kunt zien of er personen 
bij de ingang rondhangen. 

        



10 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men hoeft nergens 's avonds of 's 
nachts alleen af te sluiten. Men doet 
dit minimaal met twee personen. 

4   Geen aanvullend advies.         

11 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Beschikbaarheid en 
gebruik 
Protocollen/ 
procedures/PBM 

Geen knelpunten.  4   Geen aanvullend advies.         

12 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen 
(dagelijkse ADL) 

Locatie Huizen De ventilatie wordt onvoldoende 
schoongemaakt. 

3   Ventilatieroosters 
schoonmaken. 

        

13 Gevaarlijke 
stoffen 

Derden Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures/PBM 

Bij de wasstraten wordt door 
ingehuurden schoongemaakt. In de 
wasstraat zijn chemicaliën 
aangetroffen zonder etiket, in 
limonadeflessen en boven op de 
schakelkast. 

2   Derde partij aanspreken 
op het zich niet houden 
aan de algemene 
werkvoorschriften voor het 
werken met chemische 
stoffen. Vervolgens 
toezicht op naleving. 

        

14 Gevaarlijke 
stoffen 

Chauffeurs DME De stalling in Hilversum is lang en 
overdekt. Er is hier geen ventilatie. 
Hierdoor zou de concentratie aan 
dieseluitlaatgassen te hoog op 
kunnen lopen. Er is geen ventilatie 
aanwezig. De verblijftijd van 
chauffeurs is kort. 

3   Middels meting de orde 
van grootte van het 
probleem vaststellen en 
op basis hiervan zo nodig 
maatregelen nemen. 

        

15 Fysieke belasting   Busgebonden 
activiteiten  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Chauffeurs krijgen geen preventieve 
instructie met betrekking tot stoel en 
stuurinstelling (code 95). 

2   Regel preventieve 
instructie in het kader van 
code 95. Zorg ervoor dat 
alle chauffeurs hierin 
periodiek worden 
voorgelicht. Zorg tevens 
bij aanschaf van andere 
merken/type bussen dat 
de chauffeurs een 
gerichte instructie krijgen 
ten aanzien van dit 
onderwerp.  

        



16 Fysieke belasting   Beeldschermwerk Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Medewerkers zijn geïnstrueerd met 
betrekking tot werkplekinrichting/ 
werkhouding.  

3   Blijf aandacht houden 
voor inrichting 
beeldscherm-
werkplek/werkhouding 
e.d. Verwijs tevens naar 
informatie op intranet.  

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen/ 
chauffeurs-stoelen, 
besturing  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men heeft in het rayon klachten over 
de Procity. Voor grote medewerkers 
is er onvoldoende ruimte in de 
cabine. Men stoot dan telkens met de 
knie tegen de versnellingsbak. Ook 
geeft men aan dat de airco bij de 
bestuurder veel herrie maakt. 
Mogelijk komen er  Ambassadors 
terug uit Zeeland, zodat de 
problemen dan worden opgelost 

3   Vervanging Procity 
uitvoeren. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen/ 
chauffeurs-stoelen, 
besturing  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Stoelen zijn van goede kwaliteit en 
worden bij klachten snel gerepareerd 
of vervangen. 

4   Beleid continueren.         

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein 
stalling  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In Hilversum laat de 
gladheidbestrijding soms te wensen 
over. 

3   Duidelijk protocol maken 
ten behoeve van 
gladheidbestrijding. 

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Blaricum 
ter Gooi ziekenhuis 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Het dak lekt, waardoor de ruimte 
vochtig en muf is. 

3   Afvoer water van dak 
verbeteren door het 
bijvoorbeeld aanbrengen 
van een schuin dakje. 

        

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt Station 
Hilversum 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men geeft aan dat het hier vaak te vol 
is. 

3   Beoordelen of er op deze 
locatie meer ruimte nodig 
is. 

        

22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoor Hilversum Fysieke werk-
omgeving op orde 

In de AT ruimte staat een hoog 
volume printer. De ramen kunnen 
hier niet open en er is geen afzuiging. 

3   Hoog volume printer 
buiten werkruimte 
plaatsen. 

        

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Locatie Hilversum Fysieke werk-
omgeving op orde 

De ventilatie in de opkomstruimte is 
defect. 

3   Ventilatie herstellen.         

24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoor Hilversum Fysieke werk-
omgeving op orde 

De ventilatie in de vergaderruimte is 
defect. 

3   Ventilatie herstellen.         



25 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoor Hilversum Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men gebruikt de zij ingang van het 
kantoor als in- en uitgang. Als men 
de deur verlaat loopt men direct in de 
busbaan. Deze is hier door de 
aanwezigheid van muren smal, 
waardoor de bus geen ruimte heeft 
om uit te wijken. Er is een hoog risico 
voor aanrijding van personen. 

1   Zij ingang niet gebruiken 
en afsluiten. 

        

26 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde  

Een aandachtspunt is het periodieke 
keuren + onderhoud van de 
meegenomen elektrische apparatuur 
zoals waterkoker, magnetron, tosti-
ijzer en koffiezetter. Dit gebeurt nu 
niet waardoor onveilige situaties 
kunnen ontstaan. 

2   Aandacht voor keuring 
van elektrische 
apparatuur.  

        

27 Bedrijfshulp-  
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Geen knelpunten.  2   Zorg voor de kleine 
locaties dat men 
voldoende weet hoe men 
moet handelen bij 
calamiteiten. Zorg er ook 
voor dat er op locaties 
waar men men andere 
organisaties samen in een 
gebouw zit er schriftelijke 
afspraken zijn met 
betrekking tot alarmering 
en ontruiming. 

        

28 Bedrijfshulp-  
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Plan is beschikbaar. 4   Geen aanbeveling.          

29 Bedrijfshulp-  
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Het is niet bekend of er jaarlijks een 
ontruiming geoefend.  

3   Jaarlijks 
ontruimingsoefening 
houden. 

        



30 Bedrijfshulp-  
verlening 

Voldoende BHV-
ers  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Op de locatie te Hilversum zijn BHV-
ers. Doordat de werkplaats sinds kort 
weer onderdeel van de locatie 
uitmaakt is onvoldoende helder hoe 
de afstemming van de BHV en het 
aantal BHV-ers is geregeld 

3   Ga na of wijziging van 
aantal BHV-ers 
noodzakelijk is, gezien de 
gewijzigde situatie.  

        

31 Arbeids- middelen Elektrische 
Veiligheid 

keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrisch apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in het 
periodieke onderhoud/keuring.   

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee 
in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

        

32 Welzijn Communicatie Werkoverleg Men heeft het werkoverleg weer 
opnieuw opgestart. 

4   Beleid continueren.         

33 Welzijn Rijtijden Chauffeurs Alle ritten worden voldoende goed 
jaarlijks geëvalueerd. Momenteel zijn 
er geen knelpunten. Roosters zijn op 
tijd beschikbaar en worden binnen de 
mogelijkheden zo goed mogelijk 
aangepast. 

4   Beleid continueren.         

34 Welzijn Roosteren  Chauffeurs Er zijn geen problemen met 
betrekking tot het roosteren. Voor het 
opnemen van verlof is de opvang 
nodig van het flex rayon Flevo. 
Minder dan een week van te voren 
verlof vragen is vrijwel onmogelijk 
omdat men structureel onder formatie 
zit. 

3   Mogelijkheden verlof 
aanvragen verbeteren. 
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig.  

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Een groot deel van de chauffeurs uit 
de relatief grote flexschil krijgen in 
kader van code 95 een gerichte 
training. De overige chauffeurs niet. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden getraind.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en registratie  Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk). Er wordt in principe altijd 
aangifte gedaan. 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Preventie Risicoreductie In dit rayon verkoopt men ten behoeve 
van de toeristen nog strippenkaarten. 
Enerzijds is dit een extra service om 
agressie te voorkomen. Het negatieve 
gevolg is dat er meer geldstromen zijn. 

4   Geen directe actie 
gewenst 

        

7 Agressie en 
geweld 

Ondersteuning Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Op de dienst Zierikzee Renesse rijdt 
er op zaterdagavond preventief 
beveiliging mee. 

4   Beleid handhaven.         

8 Agressie en 
geweld 

Ondersteuning Beschikbaarheid In dit rayon is de politiebezetting zeer 
mager. Dit geldt nog eens extra in de 
avonden en weekenden. Hierdoor is 
de kans op hulp van de politie bij 
agressie en geweld klein. 

2   Maak afspraken met een 
externe beveiligingsdienst 
om zo nodig hulp te 
kunnen geven aan de 
chauffeurs. 

        

9 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen geen gebruik 
maken van de directe melding via het 
ROV systeem, omdat er (nog) 
onvoldoende dekking in het rayon is. 
Men maakt nog gebruik van 27 mc 
verbindingen. Dit werkt naar behoren. 
Op de huidige bussen zit geen 
camera. Bij de nieuwe concessie is dit 
een eis. 

3   Zo spoedig mogelijk 
aansluiting en directe 
melding naar het ROV. 

        



10 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Toiletten 
eindpunten 

Op de eindpuntvoorziening te Hulst 
zijn de toiletten smerig, ook is hier 
maar 1 toilet aanwezig. Op het 
eindpunt Middelburg station ontbreken 
urinoirs, waardoor de toiletten vaak 
smerig zijn. Op de 
eindpuntvoorziening station Goes is 
de toiletvoorziening onvoldoende, 
gezien de bezetting is het aantal 
toiletten te beperkt. Hierdoor zijn ze 
smerig. 

2   Zorg ervoor dat bij de 
komende geplande 
verbouwingen als gevolg 
van de nieuwe concessie 
de toiletvoorzieningen op 
orde worden gebracht. 
Zorg in de tussenliggende 
tijd voor beter toezicht op 
de schoonmaak. 

        

11 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Orde en netheid Locaties Op de locatie Middelburg ligt relatief 
veel materiaal opgeslagen dat niet 
meer gebruikt wordt. 

3   Overbodige materialen 
opruimen. 

        

12 Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

Aardgastank en dieseltank aanwezig. 
Geschikte blusmiddelen aanwezig. 
Onderhoud installaties is uitbesteed 
aan derden. Voor de locatie 
Middelburg geldt dat er teveel 
begroeiing is binnen de omheining van 
het gas compressie station. Dit geldt 
eveneens voor Terneuzen. 

3   Zorg ervoor dat de 
omgeving van de 
gasinstallaties periodiek 
vrij wordt gemaakt van 
begroeiing. 

        

12 Gevaarlijke 
stoffen 

Container 
buitenterrein  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

In Middelburg staan er bij de wasstraat 
veel lege vaten op de grond. 

3   Zorg er voor dat lege 
vaten vlot worden 
afgevoerd, of plaats ze op 
een lekbak. 

        

13 Fysieke belasting  Busgebonden 
activiteiten  

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Bij alle chauffeurs heeft er een 
instructeur meegereden. Bij klachten 
wordt er zo nodig een ergonoom 
ingeschakeld. 

2   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden voorgelicht. Zorg 
tevens bij aanschaf van 
andere merken/type 
bussen dat de chauffeurs 
een gerichte instructie 
krijgen over dit onderwerp. 
Dit is binnenkort als 
gevolg van de nieuwe 
concessie aan de orde! 

        



14 Fysieke belasting  Beeldschermwerk Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

In het verleden heeft er op de locatie 
werkplekinstructie over 
beeldschermwerk plaatsgevonden. De 
meeste medewerkers zijn op de 
hoogte van de juiste werkinrichting en 
werkhouding. Ook zijn er 
hulpmiddelen aanwezig.  

3   Geef indien nodig 
opnieuw een gerichte 
voorlichting over inrichting 
beeldschermwerkplek/ 
werkhouding e.d. Verwijs 
tevens naar informatie op 
intranet.  

        

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Algemeen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Bij dit rayon is er sprake van een 
nieuwe concessie per 01-01-2015. In 
dit kader gaat er een groot aantal 
verbouwingen plaatsvinden. Tijdens 
de RI&E is afgesproken dat de 
locaties die grootschalig verbouwd 
gaan worden en die verdwijnen niet 
meer beoordeeld zouden worden. 
Tevens is afgesproken dat daar waar 
van toepassing. De RI&E rondgang in 
2015 op de nieuwe locaties zal 
worden uitgevoerd.  

1   Medio 2015 de nieuwe en 
verbouwde locaties 
beoordelen in het kader 
van deze RI&E. 

        

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
algemeen; 
onderhoud en 
schoonmaak 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Periodiek onderhoud aan de bussen is 
uitbesteed. 
Onderhoud/aanpassingen/herstel 
tussendoor gebeurt naar aanleiding 
van melding chauffeurs/MERS. 
Onderhoud van airco's en kachels is in 
orde. Vervanging van de 
chauffeursstoelen vindt plaats bij 
360.000 km, eventueel 
aanpassing/herstel tussendoor naar 
aanleiding van melding chauffeurs. 
Geen knelpunten aangegeven. 

3   Continueer gemaakte 
afspraken en blijf alert op 
het onderhoud. 

        



17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen trillingen Fysieke werk-
omgeving op orde 

De lage vloerbussen zijn relatief stug 
geveerd omdat ze anders met de 
onderzijde het wegdek kunnen raken. 
Er is een aantal routes met zeer veel 
drempels. De chauffeurs geven aan 
op deze routes met deze bussen 
klachten van trillingen te hebben. 

2   Zorg dat de chauffeurs 
voldoende geïnstrueerd 
zijn om drempels met lage 
snelheid te nemen. Zorg 
er tevens voor dat er op 
de routes waar het hier 
om gaat de rijtijden zo 
ruim zijn dat men ook 
voldoende tijd heeft om de 
drempels op 
verantwoorde rustige 
wijze te nemen. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kantoren Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de locatie te Terneuzen is het dak 
lek. De douche is smerig en wordt niet 
op Legionella gecontroleerd. Het 
magazijn hier is veel te vol. De 
elektrische installatie is niet vrij 
toegankelijk. Tevens zijn er losse 
installatiedraden, waarvan niet 
duidelijk is of ze nog spanning voeren. 

2   Zorg ervoor dat deze 
tekortkomingen bij de 
verbouw worden opgelost. 

        

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart aanwezig. 
Momenteel ook geen issue maar kan 
indien nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, 
voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, 
een stoel om te kolven en 
een koelkast. 

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Verlichting Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de eindpuntlocatie te Hulst moet je 
langs een donkere begroeide gang 
naar de ingang. Met name in de avond 
geeft dit een onveilig gevoel. 

2   Verlichting bij ingang 
verbeteren. 

        

21 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voor alle stallingen zijn er afspraken 
met betrekking tot de 
gladheidsbestrijding. Deze afspraken 
worden goed nageleefd. 

4   Geen wijzigingen nodig.         



22 Inrichting 
arbeidsplekken 

Containers op 
buitenterrein 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er staan containers op het terrein in 
Middelburg. Eén wordt gebruikt door 
extern schoonmaakbedrijf voor opslag 
spullen/materialen. Tweede container 
wordt gebruikt door medewerkers De 
vervoerder? Er staan diverse 
gevaarlijke stoffen, apparatuur (hoge 
druk spuit,haspels etc.) en middelen 
opgeslagen. Het geheel is niet 
opgeruimd en overzichtelijk. Ook 
hangt er ondeugdelijke verlichting en 
een verlichtingsarmatuur zonder TL-
lampen, wel met een los snoer. 
Periodieke keuringonderhoud van de 
apparatuur lijkt niet geregeld.  

1   Ruim container(s) op en 
verwijder overbodig 
materiaal/stoffen. Zorg 
voor deugdelijke 
verlichting. Laat al de 
benodigde apparatuur 
periodiek keuren en borg 
dit. Maak iemand 
verantwoordelijk dat het 
ook netjes en 
overzichtelijk blijft. 

        

23 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

De schoonmaak van de bussen wordt 
door een eigen team uitgevoerd, met 
uitzondering van de locatie 
Haamstede, waar dit werk is 
uitbesteed. De wasstraten worden 
goed onderhouden en zijn voldoende 
veilig. In Terneuzen wordt binnenkort 
een nieuwe automatische wasstraat 
gebouwd. 

4   Geen aanbeveling.          

24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpunt station 
Goes  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De stoelen op dit eindpunt zijn 
versleten. 

3   Vervang stoelen.          

25 Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn op de 
vestiging aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen aanwezig. De 
medewerkers op de vestiging 
Middelburg zijn op de hoogte van het 
BHV-plan en de vluchtwegen. Op de 
vestiging Middelburg zijn er drie BHV-
ers. De overige locaties zijn 
onbemand.  

3   Zorg ervoor dat straks bij 
de uitbreiding van de 
vestiging Terneuzen er 
BHV-ers zijn. 

        



26 Bedrijfshulp- 
verlening 

Bedrijfsnoodplan 
ontruimingsplan 

Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Plan is aanwezig, hangt op diverse 
plaatsen in het gebouw te Middelburg. 

3   Zorg dat er voor de 
nieuwe locatie Terneuzen 
een Bedrijfsnoodplan 
wordt gemaakt. 

        

27 Bedrijfshulp- 
verlening 

BHV middelen Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Op de vestiging Terneuzen zijn 
sommige slanghaspels en blussers 
niet gekeurd in het deel dat door Een 
vervoerderwordt gebruikt. Ook voor 
het deel dat door Zeebra wordt 
gehuurd zijn veel blusmiddelen niet 
gekeurd. 

1   Zorg ervoor dat alle 
blusmiddelen tijdig 
gekeurd worden en neem 
ze in een periodiek 
keuringsschema op. 

        

28 Bedrijfshulp- 
verlening 

Ontruiming- oefening  Beschikbaarheid 
en gebruik 
protocollen/ 
procedures 

Er vinden geen oefeningen plaats op 
de vestiging.  

2   Zorg mede gezien de 
aanwezigheid van een 
LNG installatie op de 
vestigingen Middelburg en 
terzijnertijd Terneuzen 
jaarlijks voor een 
ontruimingsoefening. 

        

29 Bedrijfshulp- 
verlening 

Periodieke 
preventieve controle 
rondes 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Preventieve controlerondes worden 
onvoldoende uitgevoerd. 

3   Voor preventieve controle 
uit met betrekking tot BHV 
voorzieningen. 

        

30 Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg 
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.          

31 Inrichting 
arbeidsplekken 

Klimaat bussen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Bij de aardgasbussen heeft men bij 
hogere snelheden last van tocht 
omdat de dubbele deuren erg kieren. 
De dubbele deuren sluiten slecht. Het 
helpt deels om slechts 1 deur te 
openen. 

3   Zorg voor verbetering van 
sluiting van deuren. 
Instrueer voor de 
tussentijd de chauffeurs 
om in de winterperiode 
slechts 1 deur te 
gebruiken. 

        



32 Arbeidsmiddelen Elektrische Veiligheid Keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrisch apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in het 
periodieke onderhoud/keuring. Ook 
het gebruik van stekkerdozen en het 
doorlussen komt voor op de 
eindpunten.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee 
in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      

33 Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

Chauffeurs De rijtijden zijn redelijk te halen en 
worden periodiek geëvalueerd. 
Sommige ritten worden in het 
toeristenseizoen en in de spits als 
moeilijk ervaren. Roosters worden op 
tijd aangeleverd. 

4   Geen aanvullingen nodig.         

34 Welzijn Informatievoorziening Chauffeurs Men ontvangt maandelijks een 
nieuwsbrief. Binnenkort worden ook 
hier de zogenaamde flatscreens met 
informatie geïntroduceerd. 

4   Geen aanvullingen nodig.         

35 Algemeen Overleg/kwaliteit Beschikbaarheid 
en gebruik beleid- 
procedures 

RC ervaart goed contact met 
leidinggevende en geeft aan tevreden 
te zijn hoe werk wordt georganiseerd. 
RC heeft 1 keer per maand overleg 
(zowel onderling als met leiding). Er is 
geen werkoverleg. De leidinggevende 
geeft aan meer waarde te hechten aan 
aanwezigheid op de stallingen dan 
aan formeel werkoverleg. 

3   Peil de behoefte voor 
gezamenlijk 
chauffeursoverleg en start 
deze indien gewenst op. 
Maak hierbij agenda + 
notulen.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig.   

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

De chauffeurs hebben in het kader 
van code 95 een gerichte training 
gehad. 

3   Zorg voor periodieke 
herhaling.  

        

4 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.   

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Melding en 
registratie  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk).  

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

6 Agressie en 
geweld 

Alarmerings--  
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen gebruik maken 
van de directe melding via de ROV. 
Op de huidige bussen zit 
camerabeveiliging.  

4   Continueer beleid.         

7 Agressie en 
geweld 

Afsluiting Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men sluit altijd met twee personen af. 4   Continueer beleid.         

8 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Toiletten 
eindpunten 

Op de eindpuntvoorziening station 
Amersfoort zijn de toiletten niet 
voldoende schoon. De ruimte wordt 
intensief gebruikt. 

3   Schoonmaak toiletten 
verhogen naar twee maal 
per dag. 

        

9 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Toiletten 
eindpunten 

Op de eindpuntvoorziening 
Veenendaal de Klomp wordt het 
sanitair slecht schoongehouden. 

3   Schoonmaak toiletten 
sterk verbeteren. 

        

10 Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

De Dieseltank en de AdBlue 
installatie voldoen op de locaties. 

4   Geen aanpassing nodig.         

11 Gevaarlijke 
stoffen 

Stalling DME De stalling in Zeist is overdekt. De 
stalling staat aan de kopse kanten 
altijd open. Tevens is er ventilatie aan 
het plafond aanwezig. Gezien deze 
maatregelen en de relatief korte 
verblijftijd van de chauffeur lijkt het 
risico aanvaardbaar. 

4   Geen aanpassing nodig         



12 Fysieke belasting   Busgebonden 
activiteiten  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

De chauffeurs hebben in het kader 
van code 95 een gerichte training 
gehad. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden voorgelicht. Zorg 
tevens bij aanschaf van 
andere merken/type 
bussen dat de chauffeurs 
een gerichte instructie 
krijgen ten aanzien van dit 
onderwerp. 

        

13 Fysieke belasting   Beeldschermwerk Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

In het verleden heeft er op de locatie 
werkplekinstructie over 
beeldschermwerk plaatsgevonden. 
De meeste medewerkers zijn op de 
hoogte van de juiste werkinrichting en 
werkhouding. Ook zijn er 
hulpmiddelen aanwezig.  

3   Geef indien nodig 
opnieuw een gerichte 
voorlichting over inrichting 
beeldschermwerkplek/ 
werkhouding e.d. Verwijs 
tevens naar informatie op 
intranet.  

        

14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
algemeen; 
onderhoud en 
schoonmaak 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Periodiek onderhoud aan de bussen 
is uitbesteed. 
Onderhoud/aanpassingen/ herstel 
tussendoor gebeurt naar aanleiding 
van melding chauffeurs/MERS. Het 
duurt soms te lang voordat 
problemen zijn verholpen. Men wijt dit 
aan het multidepot. Onderhoud van 
airco's en kachels is in orde. 
Vervanging van de chauffeursstoelen 
vindt plaats bij 360.000 km, eventueel 
aanpassing/herstel tussendoor naar 
aanleiding van melding chauffeurs. 
Geen knelpunten aangegeven. 

3   Continueer gemaakte 
afspraken en blijf alert op 
het onderhoud. 

        

15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
trillingen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er zijn geen specifieke klachten 
binnen dit rayon. 

4             

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpuntlocatie Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op het station Amersfoort is de 
vloerbedekking van de trap kapot, 
waardoor er ernstig struikelgevaar is. 

2   Vloerbedekking herstellen.         



17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Eindpuntlocatie Fysieke werk-
omgeving op orde 

De eindpuntlocatie op Veenendaal de 
Klomp is zeer marginaal. De locatie is 
uitermate klein, er is vrijwel geen 
daglicht en je moet een stuk om het 
station heenlopen. Dit is in het kader 
van de sociale veiligheid niet prettig. 

3   Nader onderzoek voor 
verbetering van deze 
eindpuntlocatie. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Op de vestiging niet apart aanwezig. 
Momenteel ook geen issue maar kan 
indien nodig,  worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, 
voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, 
een stoel om te kolven en 
een koelkast. 

        

19 Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voor alle stallingen zijn er afspraken 
met betrekking tot de 
gladheidsbestrijding. Deze afspraken 
worden goed nageleefd. 

4   Geen wijzigingen nodig.         

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasplaats Fysieke werk-
omgeving op orde 

De bussen worden door een extern 
bedrijf gewassen. De wasstraat in 
Amersfoort en Zeist is in orde. 

4   Geen aanbeveling.          

21 Bedrijfshulp-  
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen /nooduitgangen zijn op 
de vestiging aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen aanwezig. Voor 
de vestiging Zeist geldt dat men bij Q 
bus inhuist. Ook zijn er hier nog 
andere afdelingen van Een 
vervoerderaanwezig. Er is geen 
goede afstemming met betrekking tot  
het BHV-plan en de vluchtwegen.   

3   Zorg ervoor dat de 
onderlinge alarmering en 
ontruiming schriftelijk is 
afgestemd. 

        

22 Bedrijfshulp-  
verlening 

Ontruiming- 
oefening  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er vinden geen oefeningen plaats op 
de vestiging te Zeist. 

3   Zorg mede gezien de 
aanwezigheid van diverse 
partijen in een gebouw 
voor een jaarlijkse 
ontruimingsoefening. 

        



23 Bedrijfshulp-  
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtweg  
aanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling .         

24 Inrichting 
arbeidsplekken 

Klimaat bussen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Bij de airco's zijn er veel storingen. 
Dit wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door bedieningsfouten. 

3   Zorg voor een goede 
instructie met betrekking 
tot de bediening van de 
airco's op de bussen. 

        

25 Arbeidsmiddelen Elektrische 
Veiligheid 

Keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrische apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in het 
periodieke onderhoud/keuring.  Ook 
het gebruik van stekkerdozen en het 
doorlussen komt voor op de 
eindpunten.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee 
in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      

26 Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

Chauffeurs De rijtijden zijn goed te realiseren en 
worden periodiek geëvalueerd.  
Roosters worden op tijd aangeleverd. 

4   Geen aanvullingen nodig.         

27 Welzijn Informatie-
voorziening 

Chauffeurs Op de locaties hangen flatscreens 
met informatie. 

4   Geen aanvullingen nodig.         

28 Algemeen Overleg/kwaliteit Beschikbaarheid en 
gebruik beleid- 
procedures 

Men heeft 1 maal per jaar een 
regulier overleg. Daarnaast worden 
ook de zogenaamde Een 
vervoerdergesprekken gehouden. 
Men heeft geen regulier werkoverleg. 

3   Peil de behoefte voor 
gezamenlijk 
chauffeursoverleg en start 
deze indien gewenst op. 
Maak hierbij agenda + 
notulen.  
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Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig.  

4   Continueer beleid.         

Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

Agressie en 
geweld 

Training 
medewerkers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

De chauffeurs hebben in het kader 
van code 95 een gerichte training 
gehad. 

3   Zorg voor periodieke 
herhaling.  

        

Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Terugkoppeling 
overzicht aantal incidenten (per 
vestiging) en inzet van 
vertrouwenspersoon (per vestiging) 
gebeurt niet jaarlijks.  

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



Agressie en 
geweld 

Melding en registratie  Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk).  

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      

Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Chauffeurs kunnen gebruik maken 
van de directe melding via de ROV. 
Op de huidige bussen zit 
camerabeveiliging.  

4   Continueer beleid.         

Agressie en 
geweld 

Afsluiting Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men sluit altijd met twee personen af. 4   Continueer beleid.         

Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Toiletten 
eindpunten 

Op de eindpuntvoorziening Gouda 
kan men geen gebruik meer maken 
van de toiletvoorziening van Arriva 
omdat men niet meer geautoriseerd is 
deze te betreden. 

2   Met Arriva afspreken dat 
chauffeurs weer gebruik 
mogen maken van de 
toiletten. 

        

Gevaarlijke 
stoffen 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

De Dieseltank en de AdBlue installatie 
voldoen op de locaties. 

4   Geen aanpassing nodig.         

Gevaarlijke 
stoffen 

Persoonlijke 
beschermings-
middelen 

Wasplaats 
Schoonhoven 

In Schoonhoven is er een klein 
groepje chauffeurs dat de bussen 
schoon houdt en aftankt. Men heeft 
wel een jas en rubber laarzen. Er is 
echter geen normale werkkleding 
beschikbaar. 

3   Werkkleding in de vorm 
van een overall voor deze 
groep beschikbaar stellen. 

        

Fysieke belasting  Busgebonden 
activiteiten  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

De chauffeurs hebben in het kader 
van code 95 een gerichte training 
gehad met betrekking tot hun 
zithouding. 

3   Zorg ervoor dat alle 
chauffeurs hierin periodiek 
worden voorgelicht. Zorg 
tevens bij aanschaf van 
andere merken/type 
bussen dat de chauffeurs 
een gerichte instructie 
krijgen over dit onderwerp. 

        



Fysieke belasting  Beeldschermwerk Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

In het verleden heeft er een 
werkplekinstructie over 
beeldschermwerk plaatsgevonden. De 
meeste medewerkers zijn op de 
hoogte van de juiste werkplek 
inrichting en werkhouding. Ook zijn er 
hulpmiddelen aanwezig.  

3   Geef indien nodig opnieuw 
een gerichte voorlichting 
over inrichting 
beeldschermwerkplek/ 
werkhouding e.d. Verwijs 
tevens naar informatie op 
intranet.  

        

Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
algemeen; 
onderhoud en 
schoonmaak 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Periodiek onderhoud aan de bussen is 
uitbesteed. Onderhoud/aanpassingen/ 
herstel tussendoor gebeurt naar 
aanleiding van melding 
chauffeurs/MERS. Onderhoud van 
airco's en kachels is in orde. 
Vervanging van de chauffeursstoelen 
vindt plaats bij 360.000 km, eventueel 
aanpassing/herstel tussendoor naar 
aanleiding van melding chauffeurs. 
Geen knelpunten aangegeven. 

3   Continueer gemaakte 
afspraken en blijf alert op 
het onderhoud. 

        

Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen trillingen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er zijn geen specifieke klachten 
binnen dit rayon. 

4             

Inrichting 
arbeidsplekken 

Wasstraat 
Schoonhoven 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

De vloer in de wasstraat is soms erg 
glad. 

3   Rooster op vloer 
aanbrengen waar de 
wasinstallatie overheen 
kan. 

        

Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Is op de vestiging niet apart aanwezig. 
Momenteel ook geen issue maar kan 
indien nodig, worden ingericht om te 
zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, 
voor een afsluitbare ruimte 
met een rustbank, een 
stoel om te kolven en een 
koelkast. 

        

Inrichting 
arbeidsplekken 

Buitenterrein Fysieke werk-
omgeving op orde 

Voor alle stallingen zijn er afspraken 
met betrekking tot de 
gladheidsbestrijding door de MER's. 
Deze afspraken worden goed 
nageleefd. 

4   Geen wijzigingen nodig.         



Bedrijfshulp- 
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn op de 
vestigingen aangeduid. Ook zijn er 
voldoende middelen aanwezig.  

4   Beleid handhaven.         

Bedrijfshulp- 
verlening 

Nooduitgangen, 
vluchtwegen en 
vluchtwegaanduiding  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Zijn aangegeven.  4   Geen aanbeveling.         

Inrichting 
arbeidsplekken 

Klimaat bussen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er zijn geen knelpunten met 
betrekking tot het klimaat op de 
bussen. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        

Arbeidsmiddelen Elektrische Veiligheid Keuring volgens 
NEN 3140 

Op de verschillende eindpunten staat 
elektrische apparatuur zoals 
waterkokers, magnetrons, tosti-ijzers 
e.d. Deze zijn of door de werkgever 
verstrekt of door de chauffeurs zelf 
meegebracht. Keuring volgens NEN 
3140 is voor deze apparatuur niet 
geregeld. Evenals onderhoud en 
schoonmaak. Daarnaast zijn op de 
verschillende eindpunten airco-units 
en/of elektrische kacheltjes 
aangetroffen. Veelal is onduidelijk of 
deze ook worden meegenomen in het 
periodieke onderhoud/keuring. Ook 
het gebruik van stekkerdozen en het 
doorlussen komt voor op de 
eindpunten.  

2   Neem apparatuur mee in 
keuringsregime of 
verwijder deze. Indien 
besloten wordt dat de 
apparatuur blijft, neem 
schoonmaak dan ook mee 
in het contract met 
schoonmaakorganisatie.  

Zet vanuit hoofdkantoor 
beleid op ten aanzien 
van elektrische 
apparatuur en 
(periodiek) keuring en 
koppel dit terug naar de 
rayons.  

      

Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

Chauffeurs De rijtijden zijn goed te realiseren en 
worden periodiek geëvalueerd. Na de 
evaluatie vindt er in Schoonhoven te 
weinig terugkoppeling naar de 
chauffeurs plaats. 

3   Zorg voor goede 
terugkoppeling van de 
resultaten van de 
evaluaties. 

        



Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

Chauffeurs Men heeft als gevolg van de 
concessie veel gebroken diensten. 
Men probeert dit in overleg zo goed 
mogelijk in te vullen. Men probeert 
over te gaan naar zogenaamde 
voorkeursroosters. De locatie 
Schoonhoven is hier te klein voor. 
Men mag van de leidinggevende 
onderling veel zelf regelen. 

4   Geen aanvulling nodig.         

Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

Chauffeurs In Schoonhoven is het roosteren als 
gevolg van vele bijzondere 
dienstverbanden en de gebroken 
roosters vaak erg ingewikkeld. 
Hierdoor zijn de roosters niet altijd op 
de afgesproken periode bekend. 

3   Kijk in onderling overleg 
met de VC wat redelijk 
haalbaar is en maak hier 
duidelijke afspraken over. 

        

Welzijn Informatievoorziening Chauffeurs Op de locatie in Woerden hangen 
flatscreens met informatie. In 
Schoonhoven vindt de 
informatievoorziening nog plaats op 
papier. 

3   In Schoonhoven 
informatie via screens 
verspreiden. Dit wordt 
door de doelgroep veel 
beter gelezen. 

        

Algemeen Overleg/kwaliteit Beschikbaarheid en 
gebruik beleid- 
procedures 

Men heeft een werkoverleg gehad 
over de rijwijzer. Daarnaast worden 
ook de zogenaamde Een 
vervoerdergesprekken gehouden. 
Men heeft geen regulier werkoverleg. 

3   Peil de behoefte voor 
gezamenlijk 
chauffeursoverleg en start 
deze indien gewenst op. 
Maak hierbij agenda + 
notulen.  
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1 Agressie en 
geweld 

Beleid ongewenst 
gedrag 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Duidelijke bedrijfsregels ten aanzien 
van het onderwerp zijn aanwezig.   

4   Continueer beleid.         

2 Agressie en 
geweld 

Gedragscode 
cliënten/passagiers 

Bewustzijn/risico 
perceptie/ 
aanspreekcultuur 

Er zijn binnen Een 
vervoerderduidelijke regels opgesteld 
hoe om te gaan met passagiers die 
zich niet gedragen. 

4   Continueer beleid. Continueer beleid en 
evalueer regelmatig of 
de regels nog up to date 
zijn. Stel zo nodig bij. 

      

3 Agressie en 
geweld 

Opvang en nazorg Beschikbaarheid en 
gebruik Protocollen/ 
procedures 

Protocollen aanwezig, opvang en 
nazorg incidenten wordt via 
leidinggevende 
verzorgd/gecoördineerd. Indien nodig 
wordt vertrouwenspersoon 
ingeschakeld of traumaopvang 
gerealiseerd. 

3   Geen aanvullend advies. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de locatie en OR.  

      

4 Agressie en 
geweld 

Melding en registratie  Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Incidenten worden gemeld bij 
leidinggevende en geregistreerd 
(landelijk) volgens vaste procedures.  
Daarnaast is er zeer nauw contact met 
de toezichthouders. Tevens is er een 
zeer korte lijn naar Service en 
Veiligheid van de NS. 

4   Continueer beleid. Zorg vanuit centraal 
jaarlijks voor analyse en 
terugkoppeling van 
incidenten en inzet 
vertrouwenspersoon 
naar de vestigingen en 
OR.  

      



5 Agressie en 
geweld 

Alarmerings-
systemen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men kan met behulp van de GSMR 
altijd hulp inroepen, daarnaast 
beschikken alle machinisten over een 
mobiele telefoon. Alle treinen zijn 
voorzien van camera's. Op de stations 
op de route is het camera toezicht ook 
sterk verbeterd. 

4   Continueer beleid.         

6 Schoonmaak, 
hygiëne, orde en 
netheid 

Hygiëne richtlijnen  Toilet en pauze 
voorziening 

Geen knelpunten. 4   Geen aanpassing nodig.         

7 Gevaarlijke 
stoffen 

Werkplaats 
Bokkeduinen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men heeft een eigen wasstraat. Men 
gebruikt hier alleen relatief 
onschadelijke biologische 
reinigingsmiddelen. Daarnaast 
gebruikt men kleine hoeveelheden 
spuitbussen. Veiligheidsbladen zijn 
beschikbaar. Geen bijzondere risico's 
geconstateerd. 

4   Geen aanpassing nodig.         

8 Fysieke belasting   Treingebonden 
activiteiten  

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

De machinisten hebben geen 
specifieke training gehad met 
betrekking tot zit- en werkhouding. 

3   Zorg ervoor dat alle 
machinisten hierin 
periodiek worden 
getraind. 

        

9 Fysieke belasting   Werkplaats 
Bokkeduinen 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Men kan op de werkplaats alle zware 
delen met takels verplaatsen. 
Daarnaast heeft men elektrisch 
gestuurde bokken met 
afstandsbediening. Tevens heeft men 
een heftruck beschikbaar. Voor 
werkzaamheden aan de bovenzijde 
van de treinstellen is er een apart 
bordes aangelegd, zodat men overal 
in een zo goed mogelijke houding kan 
werken. Er is veel aandacht voor 
ergonomische verbeteringen. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        



10 Fysieke belasting   Beeldschermwerk Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures en 
beschikbaarheid en 
gebruik 
hulpmiddelen 

Er heeft op de locatie geen 
werkplekinstructie over 
beeldschermwerk plaatsgevonden. De 
meeste medewerkers zijn op de 
hoogte van de juiste werkinrichting en 
werkhouding. Ook zijn er 
hulpmiddelen aanwezig.  

3   Geef een gerichte 
voorlichting over inrichting 
beeldschermwerkplek/ 
werkhouding e.d. Verwijs 
tevens naar informatie op 
intranet.  

        

11 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen 
algemeen; 
onderhoud en 
schoonmaak 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Periodiek onderhoud is conform 
strenge protocollen geregeld. Bij 
audits blijkt dat men altijd volledig aan 
alle eisen voldoet. Met betrekking tot 
hygiëne en schoonmaak zijn er geen 
klachten van de machinisten bekend. 

4   Continueer beleid.         

12 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen trillingen Fysieke werk-
omgeving op orde 

Het traject waar Een vervoerderRail 
over rijdt is relatief goed en de laatste 
jaren sterk verbeterd. Ook is de 
onderhoud aan het spoor op dit traject 
verbeterd. Het merendeel van de 
dwarsliggers is nu van beton, 
waardoor er minder schokken en 
trillingen zijn. Er zijn van de 
machinisten geen klachten bekend 
met betrekking tot trillingen en 
schokken. 

3   Blijf alert op klachten met 
betrekking tot trillen en 
schokken en zorg dat de 
stoelen van hoge kwaliteit 
blijven. 

        

13 Inrichting 
arbeidsplekken 

Werkplaats 
Bokkeduinen 
trillingen 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men werkt met persluchtgereedschap. 
De kwaliteit, onderhoud en de 
frequentie waarmee men met dit 
gereedschap werkt zijn dusdanig dat 
er geen overmatig risico is met 
betrekking tot hand-arm trillingen. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        

14 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen geluid Fysieke werk-
omgeving op orde 

De treinstellen die men gebruikt zijn 
relatief stil. Er zijn geen klachten met 
betrekking tot geluid. Het is niet 
aannemelijk dat er geluidsniveaus van 
meer dan 80 dB(A) zijn. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        



15 Inrichting 
arbeidsplekken 

Werkplaats 
Bokkeduinen geluid 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Er is gereedschap en perslucht dat 
geluid produceert. Het geluidsniveau 
is nog nooit gemeten. Men heeft 
gehoorbescherming beschikbaar. 

3   Geluidniveau middels 
metingen vastleggen 

        

16 Inrichting 
arbeidsplekken 

Voertuigen klimaat Fysieke werk-
omgeving op orde 

De cabines zijn voorzien van een 
volledige klimaatregeling. Er zijn geen 
klimaatklachten bekend. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        

17 Inrichting 
arbeidsplekken 

Werkplaats 
Bokkeduinen klimaat 

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Men heeft op de werkplaats 
vloerverwarming beschikbaar. Er zijn 
geen klimaatklachten  

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        

18 Inrichting 
arbeidsplekken 

Kolf rustruimte 
zwangeren  

Fysieke werk-
omgeving op orde 

Niet apart aanwezig. Momenteel ook 
geen issue maar kan indien nodig, 
worden ingericht om te zogen/kolven. 

3   Zorg, indien noodzakelijk, 
voor een afsluitbare 
ruimte met een rustbank, 
een stoel om te kolven en 
een koelkast. 

        

19 Bedrijfshulp-    
verlening 

Organisatie BHV Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er zijn protocollen beschikbaar en de 
vluchtwegen/nooduitgangen zijn op de 
vestiging aangeduid. De vluchtdeur in 
de ruimte tegenover de ingang is 
geblokkeerd. Alle blusmiddelen zijn 
aanwezig en worden periodiek 
gekeurd. 

2   Zorg ervoor dat 
vluchtwegen altijd vrij zijn. 

        

20 Inrichting 
arbeidsplekken 

Veiligheid werkplaats 
Bokkeduinen 

Beschikbaarheid en 
gebruik protocollen/ 
procedures 

Er is een vast veiligheidsprotocol met 
betrekking tot het binnen duwen van 
de trein. Voor alle risicovolle 
werkzaamheden geldt een lock out 
tack out procedure. Indien er tussen 
trein en bordes gaten zitten, worden 
deze altijd  dichtgelegd. De 
medewerkers zijn allemaal bevoegd 
opgeleid voor het gebruik van de 
heftruck. 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        



21 Arbeidsmiddelen Elektrische Veiligheid Keuring volgens 
NEN 3140 

Alle materialen en installaties zijn 
volledig aan het vereiste 
keuringsregime onderhevig. Men duwt 
de trein naar binnen, hierdoor is er op 
de werkplaats geen bovenleiding 
aanwezig 

4   Geen aanpassingen 
nodig. 

        

22 Arbeidsmiddelen Veiligheid Keuring CE 
markering 

De werkplaats is volledig nieuw. Alle 
gereedschap en machines zijn 
conform de laatste stand der techniek. 
Alle arbeidsmiddelen in de werkplaats 
worden conform voorschrift periodiek 
gekeurd. 

4   Geen aanpassingen nodig         

23 Welzijn Rij-/rusttijden, 
roosteren 

Machinisten In Amersfoort zijn wisseldiensten en 
twee wachtdiensten. De rij- en 
rusttijden zitten in het dienstrooster. 
De roosters zijn op tijd beschikbaar. 
Vakantie en vrije dagen opnemen is 
over het algemeen geen probleem. 

4   Geen aanvullingen nodig.         

24 Welzijn Informatievoorziening Machinisten Er is een zeer open cultuur waarin 
gemakkelijk met elkaar 
gecommuniceerd wordt en informatie 
wordt uitgewisseld 

4   Geen aanvullingen nodig.         

25 Welzijn Algemeen Machinisten Er is een open deur beleid, waarbij de 
leidinggevenden vrijwel altijd 
beschikbaar zijn voor overleg. Er is 
hierdoor veel onderling vertrouwen en 
een sterke groepsband. Men scoort 
hoog op het MTO. 

4   Beleid continueren.         

26 Welzijn Overleg/kwaliteit Beschikbaarheid en 
gebruik beleid- 
procedures 

Men heeft geen regulier periodiek 
werkoverleg.  

3   Peil de behoefte voor 
gezamenlijk werkoverleg 
en start deze indien 
gewenst op. Maak hierbij 
agenda + notulen.  

        

 

         

 



Samenvatting  

Op verzoek van Een vervoerder 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 arbeidsomstandigheden beleid. 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.  
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Samenvatting. 
Op verzoek van Een vervoerder 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  
arbeidsomstandigheden beleid. 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. 
Samenvattend kan er worden geconcludeerd dat er bij Een vervoerderOV 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. 



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 
 
 
Risico-Inventarisatie en –Evaluatie Plan van Aanpak Een vervoerderOV Psychosociale arbeidsbelasting (welzijn) en nadere inventarisatie 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 Een vervoerderGezondheidmonitor. 
 
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 Een vervoerderOV 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* • Een vervoerderrail 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.  
 
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 ArboUnie november 2008  
Overzicht eisen arbeidsomstandigheden kantoren & werkruimten  
Explosie veiligheidsdocument 2011  
RI&E Mobiel + PVA 2013  
Veiligheidsmonitor 2013  
VGM checklist  
 
 
Beleid BNO versie 3  
BHV integraal overzicht  
-  
Datum bespreking  
Conceptrapport en plan van aanpak  Gesprekspartners:  
Datum conceptrapport  07-01-2015  
Kopie eindrapport aan  
 
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 Een vervoerder 
• Maatregelen rayon/stalling ten behoeve van het te behalen resultaat  
• Maatregelen Een vervoerderten 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 Een vervoerderniveau 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 Een vervoerderOV 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. 
 
 
1.3 Vervolg procedure definitieve rapportage  
 
Als vervolg op deze RI&E vereist de Arbowet van Een vervoerderde 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. 
 
 
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  
 

 

 



Stichting FSO verbonden aan de sleutelring van CXX vertelt ons dat de gebruikte RI&E methodiek nu niet erkent is 
maar volgend jaar wel. Iedereen kan een slechte branche RI&E schrijven en beweren dat die volgend jaar erkent 
gaat worden. Volgend jaar schuif je dat weer een verhaal een jaar op. Die zogenaamde branche RI&E is al vijf jaar 
het zelfde.  

Het bestuur van Stichting FSO heeft afgelopen zomer besloten om de branche RI&E voor het besloten busvervoer helemaal te herzien. De 
huidige RI&E (ook wel bekend onder de naam RI&E Medibus) is niet meer helemaal actueel. Onder andere de bedrijven die met de Inspectie 
Leefomgeving & Transport een samenwerkingsconvenant wilden afsluiten, kregen soms geen goedkeuring meer omdat in de RI&E nog werd 
uitgegaan van verouderde wetgeving of achterhaalde normen en richtlijnen. In samenwerking met enkele touringcarondernemers en de 
vakbonden FNV en CNV zijn we hard aan de slag gegaan. Begin 2016 verwachten we een actuele branchespecifieke RI&E te kunnen opleveren. 

Naast de actualisatie zal de RI&E ook gebruikersvriendelijker worden. Tot op heden wordt de methode alleen maar beschikbaar gesteld als PDF-
document, maar de geactualiseerde RI&E touringcarsector zal straks digitaal beschikbaar zijn. Geen berg papier meer maar een digitaal 
programma dat u makkelijk kunt invullen en waarbij ook het plan van aanpak automatisch zal worden aangemaakt. 

Wanneer de RI&E voor de touringcarsector erkend wordt, komen touringcarbedrijven tot en met 25 werknemers in aanmerking voor 
toetsingsvrijstelling. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht de wet nog steeds dat de RI&E door een gecertificeerde deskundige 
moet worden getoetst. 

 

Wat opmerkingen van Sikoss. 

Het doorlezen van de RI&E laat zien dat maximaal bezuinigd is op de hygiëne in en rond kantines en dat rayonmanagers een 
te hoge belasting ervaren op PSA. Dit is vanwege het geringe aantal (0,4%) zeker geen groot risico.  

Er zijn over deze RI&E moeizaam wat grieven in concept bijeen gesprokkeld. Het zijn er niet veel. 

1. Helaas is de branche RI&E methode voor besloten busvervoer niet erkend maar wel in deze RI&E gebruikt.   
2. Helaas moet deze branche RI&E als onvolledig en onkundig worden geoormerkt. 
3. Helaas zijn er in deze RI&E geen welzijnsonderzoeken uitgevoerd. 



4. Helaas zijn de PSA problemen bij managers, 0,4% boven water gekomen. 
5. Helaas blijven managers niet lang genoeg op één vestiging zodat psychiatrische ondersteuning zinloos is. 
6. Helaas is het wel zo dat door de hoge PSA belasting bij managers, buschauffeurs geen PSA ondersteuning krijgen. 
7. Helaas zijn de PSA problemen bij buschauffeurs, 34% niet boven water gekomen. 
8. Helaas zijn de hoge PSA problemen bij S/V, 60% niet genoemd. 
9. Helaas is de preventiemedewerker CXX al jaren spoorloos. 
10. Helaas zijn alle rayonmanagers CXX al jaren bewust onbekwaam op het gebied van de RI&E. 
11. Helaas zijn alle rayonmanagers CXX daardoor dus wettelijk ongeschikt als preventiemedewerker. 
12. Helaas worden nieuwe preventiemedewerkers in de toekomst afgerekend op hun inzet. 
13. Helaas is het verzuimbeleid enkel getoetst aan het verzuimbeleid zelf. 
14. Helaas is het verzuimbeleid daardoor eenzijdig benadert. 
15. Helaas is het asociale verzuimbeleid van CXX managers in deze RI&E daardoor onderbelicht. 
16. Helaas zijn de ingebrachte documenten niet voor iedereen inzichtelijk gemaakt. 
17. Helaas zijn de gesprekspartners in deze RI&E ongenoemd gelaten. 
18. Helaas staat er onder deze RI&E geen handtekening van de onderzoeker. 
19. Helaas zijn in deze RI&E de verantwoordelijken voor de veranderingen in het plan van aanpak niet genoemd.  
20. Helaas wordt in deze RI&E de data van gereedheid voor de veranderingen niet genoemd.  
21. Helaas wordt in deze RI&E een evaluatie data van de genomen maatregelen niet nader benoemd. 
22. Helaas zijn in deze RI&E de werk en rusttijden niet aan bod gekomen. 
23. Helaas is er geen verdiepend onderzoek voorgesteld in deze RI&E op biologische agentia (artikel 4.85); 
24. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op fysieke belasting (artikel 5.3); 
25. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op geschiktheid arbeidsmiddelen ; 
26. Helaas is er ook geen verdiepend onderzoek voorgesteld op keuze persoonlijke beschermingsmiddelen (artikel 8.2). 
27. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op kunstmatige optische straling (artikel 6.12d) 
28. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op lawaai (artikel 6.7); 
29. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op trillingen (artikel 6.11b); 
30. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op agressie en geweld. 
31. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op hittestress. 
32. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op functie inhoud. 
33. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op werkdruk. 
34. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op werkplezier. 
35. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld naar de kwaliteit van de aanboden arbeidstherapie. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling9/paragraaf2/Artikel485
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk5/Afdeling1/Artikel53/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk8/Afdeling1/Artikel82/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk6/Afdeling4a/paragraaf2/Artikel612d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk6/Afdeling3/paragraaf2/Artikel67/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk6/Afdeling3a/paragraaf2/Artikel611b/


36. Helaas hebben AT werkzaamheden bij CXX niets te maken met het eigen werk maar zijn een nutteloze werkverschaffing. 
37. Helaas worden eindproducten van vervelende AT werkzaamheden aan het eind van de dag in de prullenbak gegooid. 
38. Helaas is er in deze RI&E geen verdiepend onderzoek voorgesteld op het ontbreken van werkoverleg. 
39. Helaas worden de werkoverleggen al jarenlang verziekt door mondige werknemers met klachten over hun arbeidsomstandigheden. 
40. Helaas wordt er naar werkoverleg verwezen terwijl is vastgesteld dat werkoverleg bij CXX voornamelijk ontbreekt. 
41. Helaas was de code 95 opleiding volgens het onderwijsinspectie niet op het vereiste niveau. 
42. Helaas waren de voorgaande cursussen van de afgelopen 25 jaar van de zelfde kwaliteit. 
43. Helaas wordt de rest van het werkoverlegtijd gevuld met overbodige top/down informatie. 
44. Helaas worden persoonlijk beschermingsmiddelen zoals GVB cabine deuren met glazenplaat die bij naderend geweld omhoog kunnen   

geweigerd in het RC overleg. 
45. Helaas is er in deze RI&E onvoldoende contact geweest van de onderzoeker met werknemers en/of de plaatselijke medezeggenschap. 
46. Helaas is er al jaren geen contact geweest tussen de werkvloer en de preventiemedewerker. 
47. Helaas worden preventiemedewerkers net voor een contact met de werkvloer ontslagen of overgeplaatst. 
48. Helaas zijn er in deze RI&E door de onderzoeker veel adviezen gegeven om vruchteloos verder te overleggen.  
49. Helaas zijn er in deze RI&E veel verwijzingen naar bedrijfsprotocollen die juist door de managers worden genegeerd. 
50. Helaas is de CXX gezondheidsmonitor in deze RI&E wel genoemd, maar niet gecontroleerd op inhoud. 
51. Helaas hebben chauffeurs (95%) in de CXX gezondheidsmonitor geen vraag te beantwoorden die over trillingen gaat. 
52. Helaas heeft kantoorpersoneel (5%)in de CXX gezondheidsmonitor wel een vraag over trillingen te beantwoorden? 
53. Helaas is de CXX gezondheidsmonitor op het gebied van trillingen dus positief sturend. 
54. Helaas is daardoor de CXX gezondheidsmonitor geen oprechte onderzoekslijst maar een schakel in een rij leugens. 
55. Helaas zijn in het Arbo onderzoek naar arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen slimme schakels tussengevoegd waarvan hun invloed 

aan het zicht van werknemers en controleurs zijn onttrokken. 
56. Helaas is de jaarlijkse VGM check in deze RI&E wel genoemd, maar niet gecontroleerd op inhoud. 
57. Helaas zijn de RC's wel betrokken bij de RI&E/VGM check, maar hebben daar uiteindelijk totaal geen invloed op. 
58. Helaas door het invullen van quickscan door een RC lid wordt onterecht het idee gegeven dat deze lijst in samenspraak met de RC tot stand 

komt. 
59. Helaas blijkt het een incomplete vragenlijst te zijn die door CXX is samengesteld en expres arbeidsplaatsen van chauffeurs niet meeneemt 

in het onderzoek. 
60. Helaas heeft het heel wat jaren geduurd voordat een RC lid daar per ongeluk belangrijke vragen over stelde. 
61. Helaas was de OR nog jarenlang onbekwaam op het gebied van regelgeving rond arbeidsomstandigheden.    
62. Helaas is de wettelijke taak van de preventiemedewerker CXX in deze RI&E weggeschreven.  
63. Helaas zijn de conclusies en adviezen uit het trillingsonderzoek uit 2008 niet meegenomen in deze RI&E. 



64. Helaas is het technische beleid bij CXX om trillingen te voorkomen jaren geleden al stil gezet (punt23). 
65. Helaas is het heel moeilijk slechte technische keuzes vooraf, later goed aan te passen (punt23). 
66. Helaas gaat CXX te snel over op een Calimero beleid als het over trillingen gaat (punt23). 
67. Helaas verwijst CXX naar zijn opdrachtgevers als trillingen tot sprake wordt gebracht (punt23). 
68. Helaas hebben die opdrachtgevers geen boodschap aan de slechte arbeidsomstandigheden van buschauffeurs, brief Almere 2014 (punt23). 
69. Helaas zullen opdrachtgevers zich ook in de toekomst niet verantwoordelijk voelen voor de overbelasting van trillingen bij buschauffeurs 

(punt23). 
70. Helaas lijkt het er op dat de grenswaarden overschrijdingen uit het trillingsrapport in deze RI&E uit economische gewin door de 

onderzoeker gebagatelliseerd zijn (punt23). 
71. Helaas is het niet mogelijk alle wegen in biljart lakens te veranderen dus zullen bussen geschikt gemaakt moeten worden om over slechte 

wegen te rijden (punt23). 
72. Helaas is een helder stoelenbeleid nog geen oplossing om onder de actiewaarde van 0,5ms2 te komen (punt23). 
73. Helaas is een helder stoelenbeleid op papier blijkbaar toch geen afdoend beleid om comfort in de praktijk te garanderen (punt23). 
74. Helaas kan een helder stoelenbeleid blijkbaar toch voor smerige en stinkende stoelzittingen zorgen (punt23)  
75. Helaas geeft een helder stoelenbeleid op kantoor op de werkplek nog geen inzicht in onderhoud en kwaliteit (punt23).  
76. Helaas wordt in dat helder stoelenbeleid een vervanging tijdstip vastgesteld na 360000 kilometer (punt23).  
77. Helaas worden busstoelen daardoor pas na 25550 intensieve zituren vervangen, omgezet naar een normale kantoorsituatie wordt de stoel 

(zitting) dus pas om de 10 jaar vervangen (punt23). 
78. Helaas komt dat overeen met de versleten stoelen waar elke zieke werknemer tijdens zijn arbeidstherapie passagiers tellijsten in kan voeren 

op een trage steeds vastlopende netwerkcomputer. De stoelen van de managers zijn gelukkig beter. (punt23). 
79. Helaas worden zieke werknemers vaak ingezet voor nutteloze karweitjes die aan het eind van de werkdag in de prullenmand verdwijnen.  
80. Helaas blijkt dit helder stoelenbeleid toch voor smerige vervuilde en versleten stoelzittingen zorgen (punt23). 
81. Helaas moeten chauffeurs eerst allemaal 14 x klagen voordat herstel werkzaamheden worden uitgevoerd (punt23).  
82. Helaas heeft dit trillingsonderzoek uit 2008 nog geen invloed gehad op aankoop van veel beter materiaal (punt23). 
83. Helaas worden buschauffeur bij CXX tot op heden structureel overbelast door trillingen (punt23). 
84. Helaas is een test van vijf veelgebruikte voertuigen statistisch geen juiste afspiegeling van een wagenpark van 8000 voertuigen (punt23). 
85. Helaas zijn daardoor honderden oude en versleten voertuigen on getest gebleven op trillingen (punt23). 
86. Helaas is het rijgedrag van chauffeurs van invloed op de trilbelasting van chauffeurs (punt23). 
87. Helaas wel, want als ze niet rijden dus niet (punt23). 
88. Helaas zijn de krappe ronde tijden het meest van invloed op het racegedrag van buschauffeurs (punt23).  
89. Helaas zijn de pauzes vaak al op voor ze er goed en wel aan kunnen beginnen. (punt23). 
90. Helaas zijn de werkdagen te lang om onder de actie grens van 0,5ms2 te blijven (punt23). 



91. Helaas wordt bij trillingen in het openbaar vervoer, de aanpak bij de bron niet opgepakt (punt23). 
92. Helaas wordt de actiegrens (0,5M/2) in alle diensten en op alle bussen overschreden (punt23).  
93. Helaas worden in deze RI&E drempels overbelicht (punt23). 
94. Helaas zijn daar niet genoeg drempels voor in verhouding met alle andere routes (punt23).  
95. Helaas zijn er op provincie en snelwegen wel andere triloorzaken (punt23).  
96. Helaas worden omleidingen in deze RI&E overbelicht (punt23)  
97. Helaas blijken omleidingen soms van lange duur op invloed op de trilbelasting (punt23). 
98. Helaas worden in deze RI&E normale routes onderbelicht (punt23). 
99. Helaas worden in deze RI&E putdeksels op de routes onderbelicht (punt23). 
100. Helaas worden in deze RI&E bushalte platen op de normale routes onderbelicht (punt23).  
101. Helaas als omleidingen erg slecht zijn wil het niet gelijk zeggen dat de gewone routes veel beter zijn (punt23).  
102. Helaas worden in deze RI&E normale routes onderbelicht (punt23).  
103.  Helaas wordt in deze RI&E het effect van goede stoelen overbelicht (punt23).  
104.  Helaas worden in deze RI&E versleten stoelen onderbelicht (punt23).  
105.  Helaas wordt in deze RI&E het onderhoud van stoelen zwaar overdreven (punt23).  
106.  Helaas wordt in deze RI&E de invloed van de rijstijl van chauffeurs expres overbelicht (punt23).  
107.  Helaas wordt in deze RI&E de invloed van de rijtijden/dienstregeling expres onderbelicht (punt23).  
108.  Helaas zijn de duw eigenschappen van gelede wagens op bruggen in Almere in deze RI&E onderbelicht (punt23). 
109. Helaas is de invloed van voertuigslijtage op rillingen in deze RI&E niet afdoende onderzocht (punt23). 
110. Helaas is gebruik van tijdelijke bus/bouwwegen (5 jaar in Almere) in deze RI&E expres niet meegenomen (punt23). 
111. Helaas is de invloed van de 1 bar hogere bandenspanning in deze RI&E niet onderzocht t.b.v. actie/grens overschrijding van trillingen 

(punt23).  
112. Helaas is het verlagen van de duurbelasting nog niet gebruikt om trillingen onder de actiegrens te brengen (punt 23). 
113. Helaas heeft het goed instellen van stoelen geen effect op een verlaging van brontrillingen.(punt 23) 
114. Helaas zijn de conclusies en adviezen uit het trillingsonderzoek uit 2008 niet meegenomen in deze RI&E (punt23).  
115. Helaas zijn gecufferde banden niet onderzocht op hun trilling verhogende eigenschappen (punt23). 
116. Helaas zijn de arbeidsomstandigheden van buschauffeurs tot op heden niet van invloed gebleken op de kwaliteit van de infrastructuur 

(punt23).  
117. Helaas is het advies in deze RI&E, om met de wegbeheerder te overleggen daardoor geen effectieve oplossing in de aanpak van trillingen 

(punt23). 
118. Helaas is er in deze RI&E niet een advies gegeven om de trilbelasting beneden de vastgestelde (2008) actie waarden te krijgen (punt23). 



119. Helaas blijven slecht functionerende bussen ondanks goed uitgevoerd en voorgeschreven onderhoud, slecht functionerende bussen 
(punt23). 

120. Helaas is in deze RI&E de verblinding van verkeerslichten nachts in Almere niet onderzocht. 
121. Helaas is in deze RI&E de reflectie van de binnenverlichting in de voorruit in het donker niet onderzocht. 
122. Helaas is in deze RI&E geluidsbelasting door trillend interieur op de bus niet onderzocht. 
123. Helaas zijn in deze RI&E de airco's in de voertuigen niet gecontroleerd op doelmatigheid. 
124. Helaas is in deze RI&E de oorzaak van het hoge ziekteverzuim van al die buschauffeurs niet voldoende onderzocht. 
125. Helaas is het advies in deze RI&E, om de twee uur een plaspauze in te lassen nog niet verwerkt in de nieuwe dienstregeling (punt24). 
126. Helaas komt het regelmatig voor dat chauffeurs één dag van te voren pas horen wat ze moeten doen (punt24). 
127. Helaas als werkoverleg achterwege blijft wat moeten verbeterteams dan nog verbeteren.  
128. Helaas worden verbeter teams al jaren samengesteld uit jonge collega’s zonder ervaring en kennis van zaken. 
129. Helaas stelt deze RI&E dat alle werkomgevingen fysiek in orde zijn ondanks de grenswaarde overschrijdingen in het trillingsrapport 2008 

op 95 % van de werkplekken (punt23).  
130. Helaas moeten we dan vaststellen dat deze RI&E niet volledig is. 
131. Helaas moeten we vaststellen dat de onderzoeker t.b.v. deze RI&E gebruikt maakt van veel suggestief woordgebruik om de zorgplicht 

van de werkgever om te smelten naar de verantwoordelijkheid van de werknemer.  
132. Helaas moeten we vast stellen dat deze RI&E geen positief bijdrage levert aan het terug brengen van werkgerelateerde 

gezondheidsproblemen.  
133. Helaas wil CXX met deze RI&E blijkbaar de schijn ophouden, dat zij voldoet aan haar wettelijk verplichting.  

Op deze lijst vind je de wel erkende branche RI&'s  

 

http://www.rie.nl/wp-content/uploads/2015/04/historie-erkenningen-en-vervallen-erkenningen-12-10-15.pdf

