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Samenvatting 
 
Doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) 
Een RIE heeft tot doel een organisatie bewust te maken van de aanwezige gevaren. De RIE geeft 
inzicht in de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers. Inzicht in deze 
risico's geeft u de mogelijkheid deze te verminderen en/of te beheersen.  
Tevens is nagegaan of de arbeidsomstandighedenzorg systematisch en op basis van beleid wordt 
aangepakt. Een op deze wijze gerealiseerde verbetering van de arbeidsomstandigheden draagt bij 
aan de vermindering van het ziekteverzuim, efficiënter werken, verbetering van motivatie en 
zodoende tot vermindering van de kosten van verzuim. Het rapport geeft een enigszins eenzijdig 
beeld, omdat alleen uitvoerig aandacht wordt besteed aan de knelpunten ten opzichte van de 
Arbowet. Het past niet in de opzet van deze rapportage om ook alle positieve punten van de 
organisatie weer te geven, die er overigens wel aanwezig zijn.  
 
Wijze van uitvoering 
Op verzoek van de directie van Veolia Transport is door KeurCompany een risico-inventarisatie en -
evaluatie uitgevoerd op het gebied van de arbeidsomstandigheden in januari 2010. Voorafgaand 
aan de uitvoering is door de uitvoerend deskundige geen overleg met een bedrijfsarts gevoerd.  
De informatie over het bedrijf is verkregen door middel van een gesprek met de manager 
Buurtbussen, een gesprek met een chauffeur, bezichtiging van een buurtbus en een 
documentenonderzoek. 
 
Voornaamste constatering 
Er dient geen nader onderzoek plaats te vinden zoals genoemd in het arbobesluit (zie Bijlage 2 
'Overzicht nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie').  
De voornaamste constatering is: 
• Onduidelijkheid in de arbo-taken, -verantwoordelijkheden en –bevoegdheden van de manager 

en uitvoerende medewerker; 
 
Voornaamste adviezen 
Per aandachtspunt zijn in dit rapport adviezen gegeven ter verbetering van de organisatie van de 
arbozorg alsook ter vermindering van concreet aanwezige risico's. De voornaamste adviezen zijn: 
• Zorg dat de arbo-taken, -verantwoordelijkheden en –bevoegdheden opgesteld wordt; 
• Breidt arbo voorlichting en onderricht uit (zie 1.7) en onderliggende werkvoorschriften.  
 
Status rapportage 
Met dit rapport is een RIE gemaakt in het kader van de wettelijke eis tot een risico-inventarisatie 
en -evaluatie zoals genoemd in de Arbowet. De risico-inventarisatie en  
-evaluatie geeft de in de onderneming voorkomende gevaren en risico’s weer. Daarbij zijn de 
actuele inzichten op het terrein van de arbeidsomstandigheden verwerkt.  
 
Op basis van dit rapport dient u een plan van aanpak op te stellen en voor advies aan de 
arbodienst voor te leggen. Met dit advies van de arbodienst beschikt u over een RIE zoals genoemd 
in de Arbowet. In hoofdstuk 5.2 wordt nader ingegaan op dit vervolgtraject.
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1. Inleiding 
 
 
Dit rapport doet verslag van de onlangs in uw organisatie uitgevoerde risico-inventarisatie en  
-evaluatie (RIE). 
 
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de geraadpleegde bronnen en een toelichting op de 
opzet van dit onderzoek. 
 
In hoofdstuk 3 vindt u een uitgebreide rapportage van onze bevindingen, de door ons 
gesignaleerde verbeterpunten en de daaruit voortvloeiende adviezen. Elk arborisico krijgt van  
KeurCompany een prioriteit (laag, midden of hoog). Een toelichting op deze prioriteitsstelling vindt 
u in paragraaf 2.7. 
 
In hoofdstuk 4 wordt het aan de RIE gekoppelde advies voor het preventief medisch onderzoek 
(PMO) besproken. 
 
Ten slotte vindt u informatie over de vervolgstappen na de RIE in hoofdstuk 5. 
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2. Opzet en uitvoering 
 
 
2.1 Opdrachtomschrijving 
 
Op verzoek van de directie van Veolia is door KeurCompany een risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RIE) op het gebied van de arbeidsomstandigheden uitgevoerd. Deze RIE omvat een omschrijving 
van gevaren, gevolgd door een evaluatie van de risico's. De gegeven adviezen dienen de komende 
jaren als basis voor het opzetten van het jaarlijkse plan van aanpak. 
 
 
2.2 Korte bedrijfsomschrijving 
 
Veolia Buurtbussen Brabant heeft 2 medewerkers in vaste dienst t.w. een manager en een 
administratief medewerker. De werkzaamheden van de manager bestaan voornamelijk uit het op 
zoek gaan naar nieuwe projecten c.q. nieuwe verenigingen en het werven c.q. behouden van 
vrijwilligers als chauffeurs op de busjes. Er wordt gereden met busjes, die op afspraak, langs min 
of meer vaste trajecten rijden. De dienst valt tussen 07.00 – 19.00 uur. 
 
De personeelssamenstelling is globaal als volgt: 
 
Voorkomende functie  Voorkomende functie  
Manager 1 Administratief medewerker 1 
 
De administratief medewerker werkt 5 uur per dag. Over een week gezien is dat minder dan 40 
uur. Dat betekent dat het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie wettelijk niet 
verplicht is.  
 
De vrijwillige chauffeurs (75) hebben een overeenkomst  met de streekvervoeronderneming Veolia 
te Breda inzake de machtiging om met de beschikbare bus te mogen rijden vallende onder de 
overeenkomst met het buurtbusproject. Er zijn 60 busjes inclusief reserves (4x) beschikbaar en 
momenteel 31 buurtbusverenigingen.  
 
 
2.3 Bedrijfslocatie 
 
Voor de uitvoering van deze activiteiten beschikt de organisatie over een kantoorruimte op de 
Veolia vestiging aan de Fatimastraat 45 te Tilburg.  
 
 
2.4 Werkwijze en uitvoering 
 
Op 13 januari 2010 heeft een bedrijfsbezoek plaatsgevonden door de uitvoerend deskundige van 
KeurCompany met begeleiding van de 2 Preventiemedewerkers van Veolia in kader van hun 
opleiding. Voor deze risico-inventarisatie en -evaluatie is de volgende informatie verzameld. 
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Uitvoering 
De uitvoering van het onderzoek heeft als volgt plaatsgevonden: 
• Een gesprek gevoerd met de heer Jacques van Vugt, manager buurtbussen Tilburg, J. Spijkers, 

preventiemedewerker, en E. Snuverink, preventiemedewerker. 
• in dit gesprek is de checklist RIE KeurCompany doorgenomen; 
• een gesprek gevoerd met een vrijwillige chauffeur en een onderzoek van een buurtbus.  
 
 
2.5 Informatieverzameling 
 
Voor de inventarisatie van de gevaren is gebruikgemaakt van de checklist van ArboNed 
KeurCompany. 
 
In de bijlagen bij dit rapport vindt u een overzicht van de voorschriften inventarisatie en evaluatie 
zoals vastgelegd in het arbobesluit. Aangegeven is of deze voorschriften in uw organisatie wel of 
niet van toepassing zijn en wat de status ervan is. De van toepassing zijnde voorschriften komen 
nader aan de orde bij de desbetreffende aandachtspunten in hoofdstuk 3 van dit rapport. 
 
2.6 Evaluatie gevaren door risicoschatting en prioriteitsbepaling 
 
De geïnventariseerde gevaren zijn geëvalueerd. Dit betekent het schatten van risico's en 
vergelijken met een norm. Deze norm kan bijvoorbeeld een wettelijke bepaling zijn, een aanwijzing 
die is vastgelegd in de beleidsregels of arbo-informatiebladen of een NEN-norm. 
Mede aan de hand van deze evaluatie is vastgesteld met welke prioriteit aandacht gegeven moet 
worden aan het risico en welke maatregelen moeten worden getroffen.  
Hierbij is de haalbaarheid (technisch, financieel) niet meegenomen. De prioriteit is vastgesteld 
volgens onderstaande methodiek: 
 
  blootstellingfrequentie / -duur 

  frequent en/of langdurig incidenteel en/of van 

korte duur 

mogelijk effect ernstig en/of 

onherstelbaar 

1 2 

gering tot matig en /of 

herstelbaar 

2 3 

 
De betekenis van de prioriteit is als volgt: 
 

score prioriteit betekenis 

1 hoog aandacht en maatregelen noodzakelijk 

2 middel aandacht en maatregelen wenselijk 

3 laag aandacht en maatregelen overwegen 

 
Voor sommige aandachtspunten in de risico-inventarisatie is geen gezondheidskundig criterium te 
hanteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor organisatorische en administratieve verplichtingen op het 
gebied van arbozorg.  Bij het vaststellen van deze prioriteiten spelen vooral de wettelijke kaders 
een rol: de Arbeidsomstandighedenwet en de bijbehorende besluiten, evenals de invulling van de 
wetteksten door de Arbeidsinspectie (AI-bladen). 
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Hiervoor is het volgende schema gebruikt: 
 

score Prioriteit betekenis 

1 Hoog ontbreekt 

2 Middel aanwezig maar van slechte kwaliteit 

3 Laag aanwezig maar van matige kwaliteit 

W Hoog wettelijke bepaling 

 
De definitieve prioriteitstelling rond de te treffen maatregelen maakt de werkgever, in overleg met 
zijn werknemers(-vertegenwoordiging). Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
volgende aspecten:   
• het advies van de arbodienst; 
• de wensen van de werknemers; 
• de uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen; 
• de kosten van de voorgestelde maatregelen. 
 
De prioriteitsstelling vormt het uitgangspunt bij het opzetten van een plan van aanpak en bij 
verdere advisering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in het kader van de RIE. 
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3. Inventarisatie risico’s 
 

 Onderwerp Huidige situatie / risico / knelpunt Aanbevelingen Prioriteit 

1.0  Arbozorg    

1.1 Arbobeleid • Onder de concessiedirecteur West- en Midden Brabant valt Veolia 

Buurtbus Tilburg onder met 2 medewerkers in dienst.  

• Tussen Veolia Transport Nederland NV en een Buurtbusvereniging 

wordt een ‘Vrijwilligersconvenant’ gesloten. Daarnaast wordt een 

overeenkomst gesloten tussen de streekvervoeronderneming en de 

buurtbusbestuurder. Verder is een Handleiding buurtbusbestuurder 

Veolia Brabant. In zeer beperkte mate komen veiligheidsinstructies 

aan de orde zoals per bus maximaal 8 personen en mogelijkheid om 

112 te bellen.  

• Ondernemingen werkzaam met vrijwilligers hebben de inventarisatie 

verplichting alleen indien arbeid wordt verricht met gevaarlijke 

stoffen en biologische agentia (kankerverwekkende stoffen/asbest), 

fysieke overbelasting, lawaai en geschiktheid van arbeidsmiddelen.  

• Neem binnen de overeenkomsten op dat de bussen asbestvrij zijn, 

geen schadelijk geluid veroorzaken en geen speciale opleiding 

noodzakelijk is om ermee te rijden. Behalve dat maximaal 8 

personen vervoerd mogen worden, Voeg er verder aan toe dat de 

werkzaamheden geen fysieke overbelasting veroorzaken (bijv. 

vastzetten rolstoelen, bereikbaarheid van bedieningsmiddelen etc.) 

en dat de motor van de bus onder een overkapping uitgeschakeld 

moet zijn vanwege de uitlaatgassen (DME=kankerverwekkend).  

2(W) 

1.2 Verzuimbeleid (vanaf 

2007 valt dit onder-

deel onder de ziekte-

wetgeving) ) 

• Binnen de BBA Bedrijfsregels is het ziekteverzuimbeleid opgenomen 

waarin het verzuimprotocol een onderdeel van vormt. In het 

verzuimprotocol zijn duidelijke afspraken opgenomen van melding, 

de rol van medewerker en leidinggevende en vervolg stappen.   

• Veolia houdt zelf de verzuimcijfers bij waarin ziektedagen worden 

uitgedrukt in werkdagen. Weekeinden en vakantiedagen worden 

niet als ziektedagen aangemerkt. Er is geen ziekteverzuim-

percentage bekend van Veolia Buurtbus Tilburg. 

• In het kader van re-integratie is de medewerker naast de manager 

werkzaam. 

• Geen - 
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 Onderwerp Huidige situatie / risico / knelpunt Aanbevelingen Prioriteit 

1.3 Taken, verant-

woordelijkheden en 

bevoegdheden  

(TVB) 

• Arbo-taken, -verantwoordelijkheden en –bevoegdheden zijn niet 

opgesteld.  

• Stel arbo-TVB’s op voor de manager. Denk aan de inrichting van het 

kantoor, de inrichting, de veilige uitrusting van en veilig rijden met 

de buurtbus, het opstellen van veilig werkvoorschriften van de 

buurtbus, het bespreken en verzamelen van arbo punten binnen het 

overleg met de vrijwillige buurtbusverenigingen en het oplossen van 

gemelde gevaarlijke situaties in relatie met de bussen.  

• Neem binnen de ‘Overeenkomst tussen streekvervoeronderneming 

en de buurtbusbestuurder’ dat de vrijwilliger verantwoordelijk is 

voor het juist opvolgen van de werkvoorschriften van de bus en het 

melden van onregelmatigheden aan de bus.  

2(W) 

1.4 Samenwerking en 

overleg 

• Regelmatig wordt door de manager Buurtbussen met de besturen 

van de vrijwillige buurtbusverenigingen gesproken waarin ad hoc 

arbo punten aan de orde komen. Tijdens de winterse dagen betrof 

dat de inzet van winterbanden.  

• Tweemaal per jaar wordt met de verenigingen een algemene 

ledenvergadering gehouden waarin vanuit de manager Veolia 

Buurtbussen Tilburg onderwerpen aan de orde komen zoals 

dienstregeling, drempels, rijtijden, VETAG-installatie etc.  

• Neem bij de overleggen periodiek arbo punten mee. 3 

1.5 Deskundigheidsinzet  • Indien van toepassing wordt advies c.q. ondersteuning gevraagd 

van de preventiemedewerker van Veolia door de manager. 

• Geen. - 

1.6 Plan van aanpak • Volgens informatie zijn alle punten van het laatste plan van aanpak 

uitgevoerd.  

• Stel op basis van deze RIE een eigen (meerjaren) Plan van Aanpak 

op. Maak de actiepunten  zo SMART mogelijk (Specifiek Meetbaar 

Acceptabel Realistisch Tijdgebonden).  

• Neem het  Plan van Aanpak als periodiek aandachtspunt mee bij 

besprekingen met de vrijwillige buurtbusverenigingen. Evalueer van 

de afgesproken acties de kwaliteit van uitvoering en beoogde 

effectiviteit.  

2(W) 
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 Onderwerp Huidige situatie / risico / knelpunt Aanbevelingen Prioriteit 

1.7 Voorlichting en 

onderricht 

• De ‘Handleiding buurtbusbestuurder Veolia Brabant’ is door de 

manager Veolia Buurtbus Tilburg opgesteld. Hierin zijn geen risico’s 

opgenomen. 

• Aan de hand van de ‘Handleiding buurtbusbestuurder Veolia 

Brabant’ wordt voorlichting en onderricht gegeven door een ervaren 

vrijwilliger. Ondertekening door beiden vindt niet plaats.  

• Neem risico’s (zie onder) op in de Handleiding en zorg voor 

werkvoorschriften die als onderliggende documenten die 

(gebundeld) beschikbaar worden gesteld.  

• Toets of de vrijwillige voorlichter capabel is om voorlichting en 

onderricht juist en goed te geven.  

• Stel een checklist op waarbij de volgende punten minstens aan de 

orde komen alvorens gereden wordt:  

o Calamiteitenplan bus 

o Ongeval/letsel/EHBO 

o Sociale veiligheid/agressie/assertiviteit 

o Instellen chauffeursstoel 

o Vastzetten rolstoel (indien van toepassing) 

o Gebruik rolstoellift (indien van toepassing) 

o Vrijhouden looppad / nooddeur 

o Borgen losse spullen 

o VETAG-installatie 

• Voor de kantoor medewerker: 

o Inrichten beeldschermwerkplek/stoel etc. 

o Clean desk policy 

o Calamiteitenplan  

• De Buurtbusvereniging kan achteraf indien van toepassing nadere 

werkvoorschriften en werkinstructies verstrekken.  

1(W) 

1.8 Toezicht door 

leidinggevenden 

• Op basis van individuele kennis en ervaring wordt toezicht 

uitgevoerd.  

• Daar de arbo-TVB’s niet vastgelegd zijn, kan dit tot onduidelijkheid 

bij de leidinggevende leiden en onvoldoende uitvoering van taken  

door onvoldoende kennis en/of vaardigheden.   

• Zorg als leidinggevende bij onvoldoende kennis en vaardigheden 

voor mogelijke nadere voorlichting en onderricht inzake de arbo-

TVB’s.  

2(W) 
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 Onderwerp Huidige situatie / risico / knelpunt Aanbevelingen Prioriteit 

1.9 Gedrag van 

werknemers  

• Op basis van individuele kennis en ervaring worden taken 

uitgevoerd.  

• Daar de arbo-TVB’s niet vastgelegd zijn, kan onduidelijkheid 

bestaan bij de vrijwilligers en mogelijk onvoldoende kennis en/of 

vaardigheden om de taken goed uit te voeren.  

• Ondanks dat een rijvaardigheidsproef wordt afgelegd wordt veel 

schade veroorzaakt.  

• Zie 1.3 inzake voorlichting en onderricht van de arbo-TVB’s.  

• Zie 1.7 inzake voorlichting en onderricht met betrekking tot de 

arbo-TVB verplichtingen.  

2(W) 

1.10 Persoonlijke 

beschermings-

middelen 

• Geen persoonlijk beschermingsmiddel wordt verstrekt.  • Zorg voor een retroreflecterend hesje als uitrusting in de buurtbus. 

Deze kan door de chauffeur gedragen worden bij een calamiteit 

onderweg.  

1 

1.11 Ongevallen  • Met de buurtbussen wordt relatief veel schade gereden die nog niet 

tot letsel hebben geleid.  

• Er is een ongevallenprocedure als praatstuk opgesteld door de 

vorige Preventiemedewerker. Deze is niet verder uitgewerkt en 

opgenomen binnen de concessie Midden- en West Brabant.  

• Maak als basis gebruik van de uiteindelijke ongevallenprocedure en 
werk deze uit naar de situatie Buurtbus.  

• Bepaal wie de (bijna) ongevallen en onveilige situaties onderzoekt 
en daarvoor opgeleid is. Zorg voor een objectieve vastlegging van 
feiten / foto’s in een ongevallenformulier, leg vast welke acties 
eventueel genomen zijn en bewaar deze gegevens voor mogelijk 
toekomstige claims bijvoorbeeld in een register. 

1(W) 

1.12 Preventief medisch 

onderzoek (PMO) 

• Alle vrijwillige chauffeurs worden WAP gekeurd. 

• Tot 70 jaar wordt de vrijwilliger medisch gekeurd. Vanaf 70 tot 75 

jaar vindt de keuring elk jaar plaats. 

• Neem deze regeling op in het handboek buurtbuschauffeur 1 

1.13 Arbeidsomstandig-

hedenspreekuur 

• Niet van toepassing • - - 

1.14 Bijzondere groepen • Over het algemeen bestaan de vrijwilligers uit oudere personen, 

veelal gepensioneerden.  

• Zie 1.12 1 

1.15 Inhuur / inkoop / 

ontwerp / nieuwbouw 

en renovatie 

• Mercedes busjes worden ingekocht die door de rijksdienst voor 

wegverkeer zijn toegelaten.  

• Op basis van ervaring en in overleg met de uitvoerder c.q. 

mogelijkheden wordt de bus ingericht als buurtbus.  

• Leg de toegepaste inrichting als richtlijn vast. 2 

1.16 Arbeidsveiligheid-

rapportage 

• Niet van toepassing • - - 

1.17 Contacten met de 

Arbeidsinspectie 

• Volgens informatie zijn de afgelopen jaren geen contacten geweest 

met de Arbeidsinspectie.  

• Zorg dat de laatste RI&E en het meest recente (voortgang) Plan van 

Aanpak beschikbaar zijn. 

3 
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 Onderwerp Huidige situatie / risico / knelpunt Aanbevelingen Prioriteit 

1.18 Bedrijfshulpverlening • Veolia Buurtbus Tilburg maakt als kantoor gebruik van de 

calamiteitenregeling van de vestiging Tilburg.  

• De vrijwillige chauffeurs kunnen via de buurtbustelefoon het 

alarmnummer 112 intoetsen.   

• Stel een werkvoorschrift op hoe de chauffeur bij verschillende 

calamiteiten moet handelen (EHBO, ongeval, pech onderweg). Neem 

dit op in het handboek.  

1(W) 

1.19 Arbobeleidsvoering 

voor projecten 

• Niet van toepassing • - - 

2.0 Inrichting 

arbeidsplaatsen 

   

2.1 Orde, netheid en 

hygiëne 

• Orde en netheid van het kantoor is goed.  

• Periodiek wordt het kantoor opgeruimd en schoon gemaakt.  

• De bussen worden in- en extern schoon gemaakt door een 

vrijwilliger. Hiervoor wordt in combinatie met stalling geld 

beschikbaar gesteld door Veolia.  

• Het bezochte busje zag er opgeruimd en netjes onderhouden uit.  

• Geen. - 

 

2.2 Opslag • De opslag op het kantoor is in orde. • Geen - 

2.3 Elektrische 

installaties 

• Er wordt ervan uitgegaan dat de vaste elektrische installatie van het 

gehuurde kantoor in orde is.   

• Informeer bij de vestigingsmanager van Tilburg of de elektrische 

installatie gecontroleerd en gekeurd is conform NEN 3140. 

3 

2.4 Blusmiddelen • Er is een brandblusmiddel in het gebouw nabij het kantoor.  

• Elke bus heeft een brandblusser. 

• Geen - 

2.5 Vluchtweg / 

nooduitgang 

• Het kantoor kan via de normale toegangsdeur verlaten worden.   • Geen - 

2.6 Vloeren, loop- en 

rijpaden 

• Geen opmerkingen • Geen - 

2.7 Ramen, deuren, 

ventilatie-

voorzieningen 

• Het kantoor is voorzien van ramen die gemakkelijk vanaf de binnen- 

als de buitenzijde schoongemaakt kunnen worden. 

• De ramen kunnen open gezet worden.  

• Geen - 

2.8 Werken op hoogte • Niet van toepassing. • - - 

2.9 Bewegingsruimte • Op de kantoren is voldoende bewegingsruimte beschikbaar.  

• De werkplek voor de vrijwillige chauffeur in de bus is in orde.  

• Geen. - 

2.10 Pauze- / kleedruimte 

en sanitaire 

voorzieningen 

• Niet van toepassing  • - - 
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2.11 EHBO-post • Op kantoor wordt gebruik gemaakt van de calamiteitenregeling van 

de vestiging.  

• Op de bus is een EHBO-trommel aanwezig.  

• Geen. - 

3.0 Gassen, dampen 

en stof 

   

3.1 Blootstelling aan 

gevaarlijke of 

kankerverwekkende 

stoffen. 

• Blootstelling aan dieseluitlaatgassen tijdens onnodig en lang laten 

draaien van de motor tijdens stilstand in een afgeschermde ruimte  

is mogelijk.  

• Zie 3.3 3 

3.2 Opslag, registratie en 

etikettering 

• Niet van toepassing • - - 

3.3 Beoordeling 

blootstelling 

• Niet goed te beoordelen. • Voorkom onnodig laten draaien van de dieselmotor in een 

afgeschermde ruimte. Neem dat op in de gebruiksvoorschriften. 

3 

3.4 Maatregelen ter 

bescherming 

• Zie 3.3 • Zie 3.3 3 

3.5 Gevaar voor 

verstikking 

• Niet van toepassing • - - 

3.6 Gevaar voor brand 

en explosie door 

gassen, dampen en 

stoffen  

• Niet van toepassing • - - 

3.7  Biologische agentia • De bussen gaan regelmatig een wasstraat in. Het is niet bekend of 

de wasstraten zich houden aan een legionella beheersplan.  

• Attendeer de buurtbusverenigingen om wasstraten te bezoeken die 

een legionella beheersplan volgens de BOVAG volgen.  

2 

4.0 Fysieke belasting    

4.1. Tillen • Tillen, waardoor gezondheidsschade kan ontstaan, komt niet voor. • Geen - 

4.2 Duwen, trekken • Duwen en trekken, waardoor gezondheidsschade kan ontstaan, 

komt niet voor.   

• Geen - 

4.3 Vasthouden, 

ondersteunen en 

dragen 

• Vasthouden, ondersteunen en dragen, waardoor gezondheidsschade 

kan ontstaan, komt niet voor.  

• Geen - 
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4.4 Ongunstige lichaams-

houdingen 

• Ongunstige lichaamshoudingen kunnen voorkomen als de chauffeur 

zijn stoel niet goed instelt of niet de juiste stoel heeft gezien diens 

lichaamsmaten.  

• Bij het vastzetten van een rolstoel of behulpzaam zijn van 

passagiers is het mogelijk dat een ongunstige werkhouding 

ingenomen wordt.  

• Geef instructie om ongunstige werkhoudingen te voorkomen. 2 

4.5 Statische belasting • Deze werksituaties zijn niet aanwezig. • Geen - 

4.6 Staan en zitten • Er zijn geen langdurende situaties waarin binnen een beperkte 

werkruimte moet worden gewerkt. 

• Geen - 

4.7 Lopen • Niet van toepassing. • Geen - 

4.8 Repeterende en 

plotselinge 

bewegingen 

• Deze werksituaties zijn niet aanwezig. • Geen - 

4.9 Beeldschermwerk / 

zittend kantoorwerk 

• De beeldschermwerkplek op kantoor is niet goed ingericht en 

ingesteld. Beeldschermwerk vindt maar zeer beperkt plaats (<2uur 

per dag). 

• Zie bijlage voor inrichting beeldschermwerkplek.  3 

5.0 Fysische factoren    

5.1 Klimaat • Op het kantoor zijn geen klimaatklachten.  

• De busjes zijn standaard uitgerust met airconditioning.  

• Er zijn geen klachten van blootstelling aan tocht of warmte bij het 

openen van de deur in het busje.   

• Geen - 

5.2 Verlichting en 

daglicht  

• Het kantoor is voorzien van ramen in de zijwanden. 

• De elektrische verlichting is in orde.  

• Geen - 

5.3 Schadelijk en 

hinderlijk geluid 

• Dit is niet aan de orde voor de kantoorsituatie.  • Geen - 

5.4 Straling • Dit is niet aan de orde voor de kantoorsituatie • Geen - 

5.5 Werken onder 

overdruk en 

onderdruk 

• Werken onder overdruk en onderdruk is niet aanwezig.  • Geen - 

5.6 Trillingen • Dit is niet aan de orde voor de kantoorsituatie • Geen - 
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6.0 Arbeidsmiddelen 

en specifieke 

werkzaamheden 

   

6.1 Bedieningsmiddelen 

en bedieningsgemak 

• Alleen kantoorapparatuur zoals een desktop computer wordt 

gebruikt. 

• Geen - 

6.2 CE-markering • In orde.  • Geen - 

6.3 Algemene staat en 

onderhoud 

• In orde.  • Geen - 

6.4 Gevaar voor snijden,  

knellen en pletten   

• Niet van toepassing • - - 

6.5 Brand- en 

explosiegevaar       

• Er zijn geen arbeidsmiddelen die brand- of explosiegevaar kunnen 

geven.  

• Geen - 

6.6 Beveiligingen en 

noodvoorzieningen    

• Niet van toepassing • -  

6.7 Gevaar voor 

aanrijding 

• Niet van toepassing  • - - 

6.8 Elektrische gevaren • Er is geen kantoorapparatuur aangetroffen die elektrische gevaren 

geven.  

• Geen - 

6.9 Werken met of 

onderhoud aan 

robots 

• Dit komt niet voor.  • Geen - 

6.10 Hijs- en 

hefwerktuigen 

• Dit komt niet voor. • Geen - 

6.11 Transportmiddelen • De busjes volgen de voorgeschreven onderhoudsbeurten en indien 

van toepassing de wettelijke keuringen.  

• Geen. - 

7.0 Persoonlijke 

beschermingsmid-

delen en veilig-

heids- en 

gezondheids-

signalering 
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7.1 Algemene eisen en 

keuze PBM 

• Niet van toepassing. • - - 

7.2 Beschikbaarheid en 

gebruik PBM 

• Niet van toepassing • - - 

7.3 Veiligheids- en 

gezondheids-

signalering  

• In het kantoor zijn vluchtwegaanduidingen geplaatst. • Geen - 

8.0 Functie-inhoud en 

werkdruk 

   

8.1 Volledigheid  • De medewerker ervaart in het algemeen zijn functies uit een 

combinatie van zowel organiserende, ondersteunende, 

controlerende en uitvoerende taken. 

• Geen - 

8.2 Moeilijkheidsgraad • Zowel moeilijke als makkelijke taken zijn binnen alle functies 

aanwezig. 

• Geen - 

8.3 Autonomie • Binnen de functie zijn mogelijkheden aanwezig om je eigen 

werktempo, werkmethoden en volgorde van je werk te bepalen. 

• Anderzijds wordt een grote flexibiliteit gevraagd. 

• Geen - 

8.4 Contactmogelijk-

heden 

• Contacten met leidinggevenden, collega’s en ondersteunende 
afdelingen is geen probleem • Geen - 

8.5 Informatievoor-

ziening 

• De medewerker wordt zowel schriftelijk als mondeling geïnformeerd 

over zijn werkzaamheden. 

• Geen - 

8.6 Werktempo • Er is geen werkdruk • Geen - 

8.7 Emotionele belasting 

(vanaf 2007 Psycho 

Sociale Arbeidsveilig-

heid (PSA) 

• Indien dit zich voordoet kan men dit bij zijn leidinggevende melden.  

• Van elke medewerker wordt verwacht dat ze respectvol omgaan 

met collega’s en leidinggevende. Een formeel uitgewerkt PSA-beleid 

ontbreekt.  

• Informeer naar PSA beleid van Veolia en geef dat door naar de 

medewerker(s).  

3 

9.0 Werk- en 

rusttijden 

   

9.1 Werktijden / 

ploegendiensten 

• Van maandag tot en met vrijdag worden de diensten uitgevoerd.  

• De diensten zijn van 07.00 – 19.00 uur.  

• De meeste vrijwillige chauffeurs rijden 1x/per week. Sommigen 

rijden 4 uur per week, anderen 8 uur per week.  

• Geen - 
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9.2 Registratie en 

informatie 

• De diensten en de daaraan gekoppelde routes liggen vast.  • Geen - 

9.3 Rusttijden / 

afwisseling 

beeldschermwerk 

• In de praktijk wordt na elke 2 uur rijden 10 à 20 minuten pauze 

gehouden. 

• Geen - 



KeurCompany RIE Veolia Transport Nederland Concessie 
 West- en Midden Brabant Buurtbus  19 

4. Preventief medisch onderzoek 
 
Het doel van een PMO is gezondheidsrisico's in het werk voor de medewerker voorkomen of 
beperken. Met andere woorden: de werkbelasting moet passen bij de belastbaarheid van de 
medewerker. Een preventief medisch onderzoek (PMO) is één van de wettelijk verplichte 
onderdelen van het arbobeleid.  
 
In het geval van vrijwilligers geldt de wettelijke verplichting van een PMO voor de 
buurtbusverenigingen niet.  
 
 
4.1 PMO-advies 
 
Op basis van de gezondheidsrisico's komen wij niet tot een PMO-advies. 
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5. Het vervolgtraject 
 
5.1 Geldigheidsduur RIE 
 
De RIE moet worden aangepast: 
• indien gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden daartoe aanleiding geven; 
• indien opgedane ervaringen daartoe aanleiding geven; 
• indien de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven; 
• wanneer dit blijkt bij het opstellen van de jaarlijkse rapportage en het jaarlijkse overleg van de 

werkgever met de werknemers(-vertegenwoordiging). De werkgever heeft de wettelijke 
verplichting vooraf overleg te voeren over de jaarlijkse rapportage met de ondernemingsraad, 
de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende 
werknemers. Bij dit overleg komt het al dan niet meer actueel zijn van de risico-inventarisatie 
en evaluatie in ieder geval aan de orde. 

 
5.2 Verplichte informatie over de RIE aan medewerkers 
 
De Arbowet stelt dat de werkgever: 
• de RIE toestuurt aan de OR / VGW-cie en aan de deskundigen die de werkgever bijstaan ten 

aanzien van de verplichtingen op grond van de Arbowet (Arbowet artikel 4 lid 3); 
• ervoor zorgt dat iedere medewerker desgewenst kennis kan nemen van de RIE (Arbowet artikel 

4, lid 4); 
• indien hij arbeid laat verrichten door een medewerker die hem ter beschikking gesteld wordt, 

de werkgever een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen 
arbeidsplaats tijdig, voor aanvang van de werkzaamheden, verstrekt aan diegene die de 
medewerker ter beschikking stelt, ter doorgeleiding van dat document naar die medewerker 
(Arbowet artikel 4, lid 5). Dit betekent onder meer dat hij ten behoeve van een uitzendkracht 
informatie over de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats (dus de risico's) ter beschikking 
stelt aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau moet de informatie doorsturen naar de 
uitzendkracht. 

 
5.3 Plan van aanpak 
 
Op basis van deze rapportage dient door de werkgever een plan van aanpak worden opgesteld om 
de arbozorg te verbeteren en de bestaande risico’s weg te nemen of te verhinderen. Dit plan van 
aanpak, met een daaropvolgend advies van de adviseur arbeidsomstandigheden, maakt deel uit 
van de RIE. De adviseur kan de werkgever op verschillende manieren ondersteunen bij het tot 
stand brengen van een plan van aanpak. In uw geval adviseren wij u gebruik te maken van het 
voorbeeld, opgenomen als bijlage 3. 
 
Aan de hand van dit plan van aanpak kan een jaarlijks actieplan worden opgesteld, evenals de 
jaarlijkse rapportage waarover de werkgever overleg voert met de Ondernemingsraad. In dit 
overleg wordt ook de actualiteit van de RIE besproken. 
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5.3.1 Aandachtspunten bij het opstellen van het plan van aanpak 
 
Bij het opstellen van het plan van aanpak dient u rekening te houden met de bronaanpak. Met 
bronaanpak wordt bedoeld dat de gevaren al bij hun ontstaan zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen en/of beheerst. Volgens deze aanpak dienen achtereenvolgens de volgende vier 
mogelijkheden (wettelijke voorkeursvolgorde) te worden doorlopen. 
1. Gevaar bij de bron aanpakken: het gevaar verwijderen of afschermen door (technische) 

maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld bestaande machines omkappen). 
2. Maatregelen treffen om het niveau van de blootstelling te beperken (bijvoorbeeld door 

ventilatie of afscherming van de bron). 
3. Maatregelen treffen om de duur van de blootstelling en het aantal blootgestelde te beperken 

(organisatorische maatregelen). 
4. Maatregelen treffen om de effecten van de blootstelling te vermijden, zoals het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Mogelijke criteria die voor uw organisatie bepalend zijn voor het opnemen van een punt in het plan 
van aanpak kunnen zijn: 
• de grootte van het risico voor schade aan veiligheid, gezondheid en welzijn (advies 

arbodienst); 
• het te verwachten effect van de maatregelen (kosten / baten verhouding); 
• het aantal medewerkers dat baat zal hebben bij de voorgenomen maatregel; 
• de uitvoerbaarheid van de maatregelen; 
• de kosten van de uit te voeren maatregelen; 
• mogelijke integratie van maatregelen in geplande verbouwing, verhuizing of nieuwbouw; 
• wensen van de medewerkers. 
 
5.4 Advies over plan van aanpak 
 
Als de werkgever het plan van aanpak ter advisering heeft ingezonden beoordeelt de adviseur, die 
de RIE heeft uitgevoerd, of 
1. Alle in het RIE-rapport gesignaleerde tekortkomingen zijn overgenomen. 
2. De in het plan van aanpak opgenomen activiteiten geschikt zijn voor het wegnemen of 

beperken van de gesignaleerde risico's. 
3. De volgorde waarin de activiteiten worden uitgevoerd correct is. 
4. De benodigde ondersteuning door deskundige juist is ingeschat. 
De adviseur legt de bevindingen van elk van de hiervoor aangegeven beoordelingspunten vast in 
een brief aan de werkgever met kopie aan de Ondernemingsraad. Hiermee is het RIE-traject 
afgerond. 
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Bijlage 1  Inventarisatie bijzondere groepen  
werknemers 

 
De adviseur heeft geïnventariseerd in de organisatie of bijzondere groepen werknemers aanwezig 
zijn en of deze zogeheten ‘meer kwetsbare’ medewerkers aan risico's zijn blootgesteld waarvoor 
specifieke dan wel extra maatregelen zijn vereist. 
 

Groep Aanwezig / werkzaam Specifieke / extra maatregelen 

vereist 

 Ja Nee Ja 

Zie punt 

Nee 

Jeugdigen 

(jonger dan 18 jaar) 

 X   

Zwangere werknemers en werknemers 

tijdens de lactatie 

 X   

 

Thuiswerkers  X   

Alleen werkers  X   

Uitzendkrachten / gedetacheerden  X   

Stagiaires / leerlingen  X   

Vakantiewerkers  X   

Nieuwkomers  X   

Medewerkers met onvoldoende 

beheersing van de taal 

 X   

Gehandicapte medewerkers  X   

Oudere werknemers 

(ouder dan 55 jaar) 

 X   

Medewerkers met specifieke risicovolle 

taken 

 X   
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Bijlage 2  Nadere voorschriften inventarisatie en  
evaluatie 

 
De nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie (volgens arbobesluit) zijn door de adviseur 
beoordeeld. Zie hiervoor onderstaand schema. Achtereenvolgens is nagegaan of: 
• Gestelde normen / waarden worden overschreden die bepalend zijn voor de partiële 

inventarisatieverplichting; 
• De hiervoor genoemde onderzoeken daadwerkelijk zijn uitgevoerd, op schrift zijn gesteld en 

van adviezen zijn voorzien; 
• De adviezen zijn opgevolgd; 
• Bij het ontbreken van het partiële onderzoek dit in het kader van deze RIE kan worden 

meegenomen. 
 

Onderwerp niet van 

toepassing 

van toepassing 

(normen / waarden worden 

overschreden) 

Onderwerp uit het arbobesluit 1 2 3 4 5 6 

Jeugdigen X      

Zwangeren X      

Voorkoming en beperking van zware 

ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE) 

X      

Gevaren in verband met explosieve 

atmosferen en hiermee verband houdende 

risico's; explosie veiligheidsdocument 

X      

Gevaarlijke stoffen in het algemeen  X      

Thuiswerk met gevaarlijke stoffen X      

Voor de voortplanting giftige stoffen X      

Kankerverwekkende of mutagene stoffen of 

kankerverwekkende processen (DME) 

X      

Asbest X      

Biologische agentia (legionella) X      

Fysieke belasting (trillingen) X      

Beeldschermen X      

Geluid X      

Persoonlijke beschermingsmiddelen X      

Ioniserende straling uit bijvoorbeeld een 

toestel, dan wel radioactieve stof 

X      

 
Toelichting 
1. Onderwerp komt niet voor of de normen / waarden / regels worden niet overschreden. 
2. Nader onderzoek is noodzakelijk (opgenomen als advies / actiepunt in RIE, RIE kan worden 

afgerond / organisatie heeft een wettelijk verplichte RIE).  
3. Nader onderzoek is noodzakelijk (opgenomen als advies / actiepunt in RIE, RIE kan niet 

worden afgerond / organisatie heeft geen wettelijk verplichte RIE). 
4. Eerder onderzoek uitgevoerd (adviezen zijn niet opgevolgd). 
5. Eerder onderzoek uitgevoerd (adviezen zijn opgevolgd). 
6. Nader onderzoek is uitgevoerd tijdens de uitvoering van de RI



 

Bijlage 3  Opstelling Beeldschermwerkplek 
 
Voor een optimale instelling van de beeldschermwerkplek zijn er verschillende punten waar je aandacht aan 
kunt besteden (zie tekening). Ten eerste dient de stoel goed ingesteld te worden. Vervolgens wordt de 
beeldschermwerkplek zelf optimaal ingesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de werkplek aan de mens wordt 
aangepast en niet andersom. 
 
Stoel 
Bij een goede bureaustoel moeten minimaal de zittinghoogte, de rugleuninghelling en de hoogte van de 
armleuning instelbaar zijn.  
Zittinghoogte * Voeten plat op de grond; 
 * Bovenbeen horizontaal, niet te zwaar steunen op de zitting; 
Rugleuninghoogte * Ondersteunen holle gedeelte van de rug; 
Rugleuninghelling * Rechtop, of licht hellend naar achter; 
Zittingdiepte * Bovenbenen goed ondersteund; 
 * Tussen zitting en knieholte handbreedte vrij; 
Armleuning * Bij afhangende armen op ellebooghoogte; niet te ver van lichaam af. 
 
Bureau  
En bureau dat in hoogte verstelbaar is verdient de voorkeur, anders gebruik maken van een in hoogte 
verstelbare voetensteun om een optimale zithouding te garanderen. 
Bureauhoogte * Bij afhangende armen op of een fractie onder ellebooghoogte; 
Voetensteun * Voorzien van een steunvlak (plateau); 
 * Hoogte zodanig instellen dat stand van de benen; 
  hetzelfde is als bij een optimale instelling van de stoel  
  met de voeten op de grond. 
 

                                                                    
Beeldscherm 
Opstelling * Bovenkant beeldscherm op ooghoogte; 
 * Recht voor gebruiker; 
 * Kijkrichting evenwijdig aan het raam, zover mogelijk van het raam 
 * Afstand oog-beeldscherm ± armlengte (minimaal 60 cm). 
Concepthouder * Tussen toetsenbord en beeldscherm op ooghoogte. 
Muisgebruik 
*     Bedien de muis vanuit de elleboog/onderarm; 
*     Zoveel mogelijk muishandelingen vervangen door toetsenbordhandelingen;  
*     De muis dicht bij het toetsenbord houden. 
 
Verdere TIPS  
*     Zorg voor voldoende afwisseling; 
*     Zorg voor een goed ingerichte werkplek; 
*     Goed gebruik maken van het meubilair en hulpmiddelen; 
*     Vroegtijdig herkennen van klachten; 
*     Regelmatig even ontspannen (zogenaamde 'micropauzes'); 
*     Bewust met ontspannen schouders werken (ook onder tijdsdruk). 
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