Waar is hier de nooduitgang?
Fotoverslag over veiligheid op de werkvloer van de fieldmanager
Gehoorbeschadiging, ongelukken met de motorzaag, snij- en prikwonden: zomaar enkele risico’s waar fieldmanagers in hun dagelijks werk
mee geconfronteerd kunnen worden. Het is lang niet altijd duidelijk hoe je met dergelijke risico’s om moet gaan. Vakblad Fieldmanager
nodigt daarom veiligheidsdeskundige Rien van de Laar van KeurCompany (onderdeel van ArboNed) uit om een tiental aandachtspunten voor
het creëren van een gezonde en veilige werkvloer aan te brengen.
Auteur: Karlijn Raats
Sportbedrijf Tilburg wilde wel meewerken
aan dit fotoverslag over veiligheid. Samen
met veiligheidsdeskundige Rien van de Laar,
sportveldbeheerder Sjef van Kleinenburg (56)
en teamleider Gerard Gillis (45) maken we
een inspectieronde langs de machine- en
materiaalopslag. Sportbedrijf heeft achttien
sportveldbeheerders in dienst en een aantal
oproepkrachten, die samen een kleine honderd
sportvelden onder hun beheer hebben, waarvan
zo’n vijtien kunstgrasvelden, en wat trapveldjes
in de stad. Sportbedrijf Tilburg heeft sinds circa
vijf jaar een VCA-certificaat. Van de Laar over
de wetgeving: “Werknemers en ook werkgevers
denken maar aan één ding; de klus klaren. Het
gaat bijna altijd goed, maar deze ene keer net
even niet. Het gevolg is dat de werknemer met
een gebroken pols een paar weken niet kan
werken. Naast het gemis van een collega het
begin van kommer en kwel voor de ongelukkige
werknemer, maar ook voor de werkgever. Er

geeft niet enkel problemen met de wetgever,
ook de ziektekostenverzekeraar kan bezwaar
maken en dat kan weer een reden zijn tot niet
uitbetalen van de schadeclaim in kader van het
ziekteverzuim. Hierdoor komen de kosten voor
rekening van de werkgever. Tel daarbij op dat
ook de wetgever een proces verbaal opstelt
met daarbij ongetwijfeld een financiële sanctie.
Kortom, een doffe ellende die voorkomen
had kunnen worden door een aantoonbaar
arbozorgsysteem.
Wat zijn de belangrijkste stappen/verplichtingen
in een notendop:
• Uitvoeren van een RI&E met wettelijke toetsing
• Opstellen van een Plan van Aanpak
• Benoemen van een Preventiemedewerker
• Aanbieden van Periodiek Medisch Onderzoek
(PMO)
• Ondersteuning bij (ziekte-) verzuim en
reïntegratie.

dient dan een ongevalmelding plaats te vinden
naar de arbeidsinspectie (AI). Een gevolg kan zijn
dat een bezoek plaatsvindt door een inspecteur
van de AI. Het niet kunnen aantonen van
een actuele risico-inventarisatie en -evalutatie
(RI&E) en een dynamisch Plan van Aanpak

Maak gebruik van de VCA als leidraad. Er is geen
directe verplichting tot certificering aanwezig,
maar wel een standaard die internationaal
gebruikt wordt. En mocht er een moment komen
dat certificering gewenst is, dan kan dat binnen
drie maanden gebeuren.

De RI&E
Dit onderzoek maakt de risico’s in het bedrijf
inzichtelijk. Aan de hand van de uitkomsten
kan vervolgens een plan van aanpak worden
opgesteld, waarin het bedrijf aangeeft welke
maatregelen er met welke prioriteit worden
genomen. Van de Laar vult aan: “De RI&E
geeft inzicht in risico’s die samenhangen met
de werkplek, fysieke belasting, geluidsoverlast,
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Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)?”
Van Kleinenburg: “Die wordt eigenlijk niet echt
bijgehouden. Iedereen weet wat het is en dat hij
bestaat, maar velen, inclusief ikzelf, wachten erop
totdat ze opgeroepen worden. Daarom is het bij
mij elf jaar geleden dat ik geweest ben.”
Van de Laar: “Alle werknemers hebben recht op
een open spreekuur, de werkgevers zijn verplicht
om medewerkers de kans te geven om aan zo’n
onderzoek mee te doen. De medewerker mag
zelf kiezen of hij daarvan gebruik maakt. Ze
kunnen gewoon naar KeurCompany bellen en
dan worden ze ingepland. Je kunt daar het beste
een briefje van op het prikbord hangen, zodat
iedereen het hier in de kantine kan lezen.”
Van Kleinenburg: “Dat wisten we niet, dat
we zelf kunnen bellen.” We lopen langs een

voorzorgsmaatregelen genomen om een veilige
werkplek te creëren. Toch is het van belang om
de arbeidsomstandigheden structureel te toetsen.
Zo wordt je als werkgever en werknemer met je
neus op de feiten gedrukt en weet je zeker dat
jouw preventieve maatregelen voldoende zijn, of
niet.”

zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving.
De consultants van ArboNed/KeurCompany
zijn deskundig op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn en voeren onderzoeken uit
en adviseren en begeleiden brancheorganisatie,
onderwijsinstituten en het MKB bij het
verbeteren van hun arbeidsomstandigheden
en productiviteit. Hiervoor hebben zij de
beschikking over een aantal tools die afgestemd
zijn op de klant en de specifieke situatie, of
die daar specifiek voor worden ontwikkeld
in samen werking met de branche. Hierdoor
ontstaan, bijvoorbeeld voor de Golfbedrijven,
arbozorgsystemen die naadloos toepasbaar zijn
bij de leden en met geringe inspanning een
verantwoord systeem op de kaart zetten.

Spreekuur
“Hoe is de opslag van jullie gevaarlijke stoffen?”,

aantal boren en zagen die naast elkaar aan
de muur hangen. Van de Laar: “Is er een
arbeidsmiddelenkeuring?” Gillis: “De kettingzaag
laten we niet keuren op het moment, maar
ladders, deuren, rollen en machines wel.”
Van de Laar reageert: “Eigenlijk moeten alle
arbeidsmiddelen gekeurd worden om mispakken,
ofwel faalkosten, te voorkomen. En draagt
iedereen gehoorbeschermers?” Gillis: “Ja, ze
worden ook afgestemd op de persoon die hem
gaat dragen. De sportveldbeheerders dragen
er een wanneer ze de kettingzaag gebruiken,
hout versnipperen en hebben hem in de cabine
op tijdens het maaien.” Van de Laar: “Is het
geluid in de trekker wel eens gemeten? Houd
er rekening mee dat er meer geluidoverlast
is in de zomer, wanneer deuren en ramen
van de cabine openstaan.” Ook geeft Van de
Laar een tip op het gebied van prik- en snijongelukken: “Op www.prikpunt.nl staat een
telefoonnummer dat je altijd kunt bellen. Bij
dat steunpunt staan mensen voor je klaar met
specifieke expertise in prik- en snijwonden.”
Op de grond ligt een apparaat, zo smal als
een plank. “Dit is een struikelobject op weg
naar de deur”, wijst de veiligheidsexpert. Ook
merkt hij een aantal ijzeren stangen voor de
hoofdschakelaar aan als gevaarlijk, alsmede de
fietsen die vlak voor de brandslang staan en de
doos naast de brandblusfles. “Zodra er nog een
doos wordt bijgezet, staat de brandblusfles al
uit het zicht”, doceert Van de Laar. “Dit soort

vraagt de arbodeskundige.
Gillis: “We zijn bezig met de registratie van de
gevaarlijke stoffen. Ze staan in een afgesloten
hok met ventilatie erop.”
Van de Laar knikt en vervolgt: “En met
de medische keuring Periodiek Arbeids

brandspuiten moet een vaste plek hebben,
zodat iedereen ziet en weet waar ze staan.”
Van de Laar vraagt Van Kleinenburg en Gilles of
er bij keuringen ook een specificatielijst wordt
gebruikt. Dat is het geval, volgens beiden.
“Natuurlijk kent iedereen de risico’s en worden er

Rien van de Laar

gevaarlijke stoffen, machinegebruik enzovoort.”
Maar ook de risico’s waaraan de leden en
leveranciers bloot kunnen komen staan. Ook hier
kunnen claims volgen en een negatief imago van
de gemeente of het bedrijf.
Rondje door de loods
We maken een rondje. Van de Laar komt
erachter dat niet alle machines aan een
keuring worden onderworpen. Fieldmanager
vraagt zich af waarom dat niet altijd wordt
aangevraagd. Van de Laar: “Het kost geld om
een machine te laten keuren.” Een rondje door
de loods leidt helemaal achterin tot een deur.
Dat is geen vluchtdeur want, zo vertelt Van
de Laar: “Vluchtdeuren moeten naar buiten
opendraaien, deze draait naar binnen toe open.”
De eerstvolgende vluchtdeur is echter zo’n vijftig
meter verderop, want de loods is groot. “Een
nooduitgang moet eigenlijk in de buurt zijn, want
binnen twintig seconden heb je bij brand zo’n
grote rookontwikkeling dat je de weg naar de
nooduitgang niet meer vindt als die te ver weg
is.”

De rol van ArboNed/KeurCompany
Waar ArboNed zich (al vanaf 1994) voornamelijk
richt op een snelle terugkeer naar de werkvloer
van verzuimende werknemers, focust
KeurCompany zich op de circa 95 procent van
het personeel dat de organisatie draaiende
houdt. Door ook aan hen aandacht te besteden,
groeit de productiviteit en voorkomt de
werkgever verzuim. Het belangrijkste daarbij is de

Sjef van Kleijnenburg

Meer informatie
www.arboned.nl
www.keurcompany.nl
www.arboclaim.nl
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Dit apparaat staat in de weg naar de schakelaar. Mocht het zo zijn dat je binnen
een fractie van een seconden moet ingrijpen, dan ben je hierdoor te laat.

Dit is heel goed: zorgen voor een extra zekering bij
lampen.

Oude klim- en sleeptouwen.
Laat ook deze materialen
regelmatig keuren op
versletenheid.

Machine zonder keurlabel. Vaak laten werkplaatsen lang niet al hun machines keuren.

34

www.fieldmanager.nl

IJzeren stangen voor de hoofdstroomkast vormen obstakels. Je kunt op deze manier niet bij
de kast komen met een handreiking, hetgeen snelle probleemoplossing in de weg staat. De
stangen vormen dus gevaar.

Dit is natuurlijk levensgevaarlijk: fietsen voor de brandslang. Behoeft verder weinig commentaar.

Struikelobject vlak voor de deur, vormt gigantisch
obstakel in de vluchtroute!

Gehoorbescherming moet aangepast zijn per
werknemer. Jaarlijkse gehoortest bij de arbo-arts moet
de gehoorbescherming up-to-date houden.

Hier staat een doos naast de brandspuit. De kans is groot dat die brandblusser binnen de kortste keren vol
geparkeerd staat met andere dozen. Dan is die niet meer te zien tegen de tijd dat de pleuris uitbreekt en je in allerijl
naar de brandblusser op zoek bent.

Hele goede oplossing: het gebruik van een lekbak.
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