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1. Inleiding 
 

Doel van deze inventarisatie is om zicht te krijgen op alle risico’s op het gebied van arbeidsveiligheid. 

Dit om medewerkers en leidinggevenden bewust te maken van de risico’s en om maatregelen te 

kunnen treffen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, het voorkomen van letsel en het 

terugdringing van ziekteverzuim. 

 

De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) dient er vooral voor om het management te ondersteunen 

bij het kunnen voeren van een verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid en om zaken verder te 

verbeteren. Het belang van de inventarisatie is dus meerledig. 

Enerzijds is de inventarisatie van belang voor de afdeling / organisatie zelf. De rapportage kan dienen 

als basis voor het (toekomstig) arbobeleid. Vanuit de resultaten van de risico-inventarisatie kan enkele 

prioriteiten volgorde van mogelijk te nemen acties worden opgesteld. Afgeleid van deze prioriteitenlijst 

moet door de afdeling een plan van aanpak worden opgesteld/ingevuld om zo structureel te werken 

aan de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden.  

Anderzijds dient de rapportage om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de mogelijke gevaren 

en de geëvalueerde risico’s schriftelijk vast te leggen. 

 

De risico-inventarisatie is geen visitatie die de huidige situatie beschrijft. Aan alle zaken die wel op 

orde zijn, wordt nagenoeg geen aandacht besteed. Het nadeel van deze manier van rapporteren is dat 

bij lezing de indruk kan ontstaan dat veel zaken niet in orde zijn. De strekking van een RI&E rapport is 

immers de nog aanwezige risico’s in kaart brengen en daarvoor verbetervoorstellen doen. Daarom 

uitdrukkelijk hier gesteld dat tevens zaken wél in orde bevonden zijn. 
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2. Traject 

 
2.1 Schatten van de risico’s 

De risico’s worden geschat op basis van de risico-index Wybe=R: 

 

 W = de kans dat het gevaar voorkomt (waarschijnlijkheidsfactor) 

B = tijdsduur ( blootstellingfactor ) 

E = effect (mogelijke schadelijke gevolgen) 

R = Risico-index 

 

Dit leidt in de praktijk tot de volgende prioriteiten: 

- Licht: Misschien aanvaardbaar. 

Het risico is op korte termijn aanvaardbaar, maar een oplossing op lange termijn is wenselijk. Hinder 

wordt ondervonden. 

- Mogelijk: Aandacht vereist. 

Gezondheidsklachten zijn nog niet waargenomen maar het is goed mogelijk dat ze wel gaan optreden. 

- Substantieel: Correctie is nodig. 

Zonder maatregelen zijn gezondheidsklachten onvermijdelijk en kunnen ongevallen optreden 

- Hoog: Onmiddellijk maatregelen vereist. 

Stopzetten is misschien niet nodig maar maatregelen moeten wel direct genomen worden. 

- Zeer hoog: Overweeg stopzetten activiteit. 

Het risico is zo hoog dat verder werken zonder maatregelen niet verantwoord is. 

 

2.2 Het genereren van het risicobeeld 

Om een goed beeld te krijgen van de risico’s waarmee de 24 uursdienst Bennebroek te maken krijgt 

zijn twee “technieken” gebruikt. Een techniek voor het “koude” deel en een techniek voor het warme 

deel. Voor koud is de methode “vragen beantwoorden” ingezet en voor “warm” de BowTie techniek. 

Voor zowel koud als warm zijn werkplek bezoeken uitgevoerd en is er, deels in de vorm van 

interviews, gesproken met de werknemers. 

Met de beide technieken is een plan van aanpak (rapporteren in tabelvorm) te maken die in één vorm 

geproduceerd wordt. 

 

2.3 Vorm van plan van aanpak 

Het plan van aanpak is een wettelijk verplicht onderdeel bij de risico-inventarisatie. In het plan van 

aanpak moet beschreven zijn op welke wijze de risico’s, die nu nog onvoldoende worden beheerst, 

aangepakt gaan worden, met daarbij de verantwoordelijke persoon en realisatietermijn. Door het 

rapporteren van de RI&E in tabelvorm is meteen een eerste aanzet tot het plan van aanpak ontstaan. 

De verantwoordelijk leidinggevende moet ervoor zorgen dat er een reactie komt op de voorgestelde 

maatregelen en dat deze worden omgezet tot actiepunten. Aangevuld met deze informatie wordt het 

plan van aanpak voorgelegd aan DT en OR (binnen 3 maanden na opleveren van het rapport).  

 

2.4 Vervolgtraject 

De Arbowet schrijft niet voor met welke frequentie de risico-inventarisaties plaats dienen te vinden. 

Wel is er een verplichting de RI&E actueel te houden. Een nieuwe RI&E is daarom noodzakelijk indien 

nieuwe Arbo knelpunten kunnen ontstaan ten gevolge van aanzienlijke veranderingen in 

werkzaamheden of huisvesting. Over het algemeen wordt een frequentie van eens in de 4 jaar 

aangehouden voor een nieuwe RI&E. 

Het actueel houden kan door een jaarlijkse voortgangsrapportage of wel update van het plan van 

aanpak te maken, de leidinggevende is hiervoor verantwoordelijk. Deze rapportage wordt gestuurd 

aan de adviseur Arbo, Verzuim en Re-integratie die de actualiteit van alle RIE’s bijhoudt. 

De totale RI&E lijsten zullen worden aangeboden op intranet. 
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2.5 Onderzochte afdelingen 

Voor de totstandkoming van een volledige Risico Inventarisatie en Evaluatie van de repressieve dienst 
Bennebroek zijn verschillende onderdelen onderzocht. Door het invullen van vragenlijsten en het 
uitvoeren van een werkplekinspectie zijn per onderdeel diverse knelpunten naar voren gekomen.  
 
Middels vragenlijsten en de werkplekinspectie zijn de volgende onderdelen onderzocht: 
- Aanwijzing inspectie 
- Arbeidshygiëne  
- Beleidsbeleving 
- Elektriciteit  
- Flexwerken 
- Gebouw algemeen 
- Kantoor 
- Keuken 
- Magazijn 
- PA&C 
- PSA 
- TS4 
- Uitrukhal 
- Voertuigen 
- VRK algemeen 
- Werkplaats  
- Werkplek 
 
Tot slot zijn de warme onderdelen beoordeeld met het BowTie model, dit zijn: 
- Brandbestrijding  
- Na sein brandmeester  
- Hulpverlening 
- Gevaarlijke stoffen 
- Werken op hoogte 
 

2.6 Conclusies en aanbevelingen vooraf 
- Post Bennebroek is op organisatorisch- en gedragsgebied klaar om met TS4 te starten. 

 
- De post zelf is in een abominabele staat. Op het technisch (Arbeidsveiligheid en  
Arbeidsomstandigheden) gebied zijn heel wat verbeteringen te realiseren. Neem hiervoor de plannen 
van aanpak RI&E ten harte.  
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3. BowTie modellen 
 
De warme onderdelen van de repressieve dienst worden onderzocht door een andere methode; de 
BowTie-methodiek. Deze methode is bedoeld om risico’s van een bepaalde taak overzichtelijk in kaart 
te brengen (Taak Risico Analyse, TRA). 
 
Om het overzichtelijk te houden volgen nu de BowTie’s in een vereenvoudigde versie. Er zijn sommige 
onderdelen ‘ingeklapt’ om het zo leesbaar te houden. De BowTie is een dynamisch product dat te 
allen tijde aangepast kan worden.  

 
Werkwijze BowTie: 
Midden 

1) Het definiëren van de Hazard; Scoop (Geel vierkantje) 

2) Het concretiseren van je Top Event (een ongewenste gebeurtenis � gefaalde doelstelling) 

(Rood rondje) 

Links 

3) Brainstormen over de mogelijke oorzaken, bedreigingen (Blauw) 

4) Per bedreiging de barrières bepalen (Vaak groen, afhankelijk van de affectiviteit) 

5) Per barrière een actie aan toevoegen (maatregel omschrijven) (Ingeklapt) 

6) Mogelijke escalatiefactoren aan de barrières koppelen (Deels ingeklapt, ander geel 

vierkantje hangend onder de barrière) 

Rechts 

7) Brainstormen over de mogelijke gevolgen, consequenties (Rood) 

8) Per consequentie de barrières bepalen (Vaak groen, afhankelijk van de affectiviteit) 

9) Per barrière een actie aan toevoegen (maatregel omschrijven) (Ingeklapt) 

10) Mogelijke escalatiefactoren aan de barrières koppelen (Deels ingeklapt, ander geel 

vierkantje hangend onder de barrière) 

* De dikgedrukte woorden zijn de termen die de BowTie-software hanteert.  
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BowTie Na sein brandmeester 
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BowTie Hulpverlening 
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BowTie Gevaarlijke stoffen 
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BowTie Werken op hoogte 
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4. Plannen van aanpak RI&E 
 

Risicobeoordeling: Effect X Waarschijnlijkheid X Blootstellingsduur 
Licht; misschien aanvaardbaar <20 
Mogelijk; aandacht vereist 21-70 
Substantieel; correctie is nodig 71-160 
Hoog; onmiddellijke maatregelen vereist 161-320 
Zeer hoog; overweeg stopzetten activiteit >320 

 
 
4.1 Aanwijzingen inspectie  
 

Audit 

Bennebroek: Aanwijzingen inspectie 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijvin

g situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Kan de mate van 

vervuiling gemeten 

worden aan de 

kleding? Nee   30 

Indien mogelijk meetapparatuur 

aanschaffen. Realistische, optische 

inschatting maken. Vervuiling 

tegengaan door gebruik van de 

richtlijn 'schoon werken'.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,2 

Is er een procedure 

voor het reinigen van 

het voertuig na elke 

uitruk, interieur en 

exterieur? Nee   90 

Opstellen procedure voor het reinigen 

van het voertuig na elke uitruk. 

Gebruik hiervoor richtlijn 'schoon 

werken'.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

1,3 

Is er een procedure 

om verdere vervuiling Nee   90 

Procedure hanteren om verdere 

vervuiling na een inzet te voorkomen. Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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na een inzet te 

voorkomen?  

Gebruik richtlijn 'schoon werken' en 

het stappenplan van de RIE 

arbeidshygiëne.  

2,2 

Is het bekend hoe je 

die effecten kunt 

verminderen? Nee   45 

Effecten kunnen worden verminderd 

door: het slachtoffer naar een koele 

plek te brengen, het slachtoffer te 

koelen, geef het slachtoffer iets zouts 

te eten of drinken. Personeel hier 

wegwijs in maken, opnemen in 

oefeningen.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,3 

Wordt hittestuwing in 

de opleiding 

meegenomen? Deels   60 

Hittestuwing meer aandacht geven in 

de opleiding en oefeningen zodat de 

gevaren/symptomen van hittestuwing 

beter bekend worden. Q2 2016   Ccommandant 

2,4 

Zit hittestuwing in het 

oefenprogramma? Nee   90 

Meer aandacht voor hittestuwing in 

het oefenprogramma realiseren, Bij 

elke relevante oefening gezamenlijk 

de gevaren van hittestuwing 

behandelen.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,5 

Wordt hittestuwing in 

de taakrisicoanalyse 

meegenomen? Nee   84 

Hittestuwing ten alle tijde meenemen 

in de taakrisico analyse.  Q2 2016   Bevelvoerder 

 

Algemeen kan geconcludeerd worden dat er op het gebied van Arbeidshygiëne op de werkplek / kazerne en op het gebied van de hittestuwing nog veel te 

verbeteren valt. Arbeidshygiëne op de werkplek wordt in projectvorm, in NW4 verband en landelijk verband, opgepakt. 

Hittestuwing is in het verleden al veel over gezegd en geschreven. A.g.v. de hernieuwde aandacht voor kleding (t.a.v. van mogelijke vervuiling/besmetting) wordt 

“Hittestuwing” opnieuw als onderwerp op de Veiligheidsagenda opgenomen. In NW4 verband is dit als gezamenlijk onderwerp opgepakt. 
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4.2 Arbeidshygiëne  
 

Audit 

Bennebroek: Arbeidshygiëne 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Wordt er bij een uitruk gebruik 

gemaakt van volledig 

gereinigd 

materiaal/materieel? Deels 

Pakken 

kunnen 

bevuild zijn 

met zand/vuil 

tijdens 

oefeningen, 

niet zijnde 

roet. 42 

Pakken ten alle tijden 

volledig reinigen. Schoon 

materiaal voor elke 

inzet/oefening borgen. 

Indien noodzakelijk 

reservepakken gebruiken.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,2 

Wordt er na elke inzet 3 

minuten geventileerd voordat 

de ademlucht wordt 

afgekoppeld? Nee   180 

Na elke inzet 3 minuten 

ventileren voordat de 

ademlucht wordt 

afgekoppeld; procedure 

opstellen (!) Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,3 

Worden de medewerkers 

door middel van een 

sproeistraal afgespoeld na 

een brand? Nee   180 

Medewerkers met een 

sproeistraal afspoelen na 

een brand; procedure 

opstellen(!) Q2 2016   

Ccommandant/be

velvoerder 

1,4 

Zijn er voorzieningen op de 

plek van de brand om het 

uitrukpak te vervangen voor 

nieuwe/schone kleding? Nee   84 

Maatregelen nemen om het 

uitrukpak te vervangen voor 

schone kleding; extra 

schone kleding meenemen.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,1 

Wordt het principe ‘schoon in- 

en uit het voertuig’ geborgd? Nee   126 

Dit principe kenbaar maken 

bij de medewerkers en 

toepassen. Gebruik hiervoor 

de richtlijn schoon werken ; Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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schoner naar en van 

activiteit.  

2,2 

Worden gebruikte slangen en 

gereedschap buiten de 

manschappencabine 

gehouden? Deels 

Niet hetgeen 

standaard in 

de cabine is 

ingedeeld. 84 

Indien mogelijk ál het 

vervuild, ingezette materieel 

buiten de cabine houden. 

Materieel op locatie reinigen 

voor terugkeer kazerne.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,3 

Worden de gebruikte 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

ingepakt mee teruggenomen 

naar de kazerne? Nee   84 

Speciale zakken 

aanschaffen. Vervuilde 

PBM's van uitruk altijd 

ingepakt weer mee terug 

nemen; Richtlijn schoon 

werken.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,4 

Is het brandweervoertuig voor 

binnenkomst bij de kazerne 

na een uitruk gereinigd?  Nee   90 

Brandweervoertuig voor 

binnenkomst bij de kazerne 

reinigen. Buitenkant 

afspoelen op wasplaats, 

interieur bij binnenkomst 

reinigen; 

procedures/afspraken 

maken (!) Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,5* 

Is er een goedwerkend 

puntafzuigsysteem aanwezig 

voor de 

brandweervoertuigen? Nee 

Werkt niet 

naar behoren. 135 

Systeem naar behoren 

maken. Voor alle aanwezige 

voertuigen in remise een 

dergelijk systeem 

aanschaffen. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

2,6* 

Is het puntafzuigsysteem 

passend voor de uitlaten? Nee Niet passend. 135 

Sluiting om de uitlaat 

volledig passend maken. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

2,7 

Wordt het puntafzuigsysteem 

ten alle tijden op de uitlaat 

geplaatst bij binnenkomst 

voertuig in de kazerne?  Nee   90 

Ten alle tijden het 

puntafzuigsysteem op de 

uitlaat plaatsen bij 

binnenkomst van het Q2 2016   

Bevelvoerder, 

ploeg 
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voertuig.  

2,8 

Wordt er voor gezorgd dat 

voertuigen niet met draaiende 

motor voor de openstaande 

deuren van de kazerne 

staan? Nee   63 

Deze situaties voorkomen. 

Gezamenlijk toezien hierop 

en elkaar aanspreken 

wanneer nodig.  Q2 2016   

Bevelvoerder, 

ploeg 

2,9 

Zijn de voorschriften van het 

aanleveren van het uitrukpak 

aan de wasserij bekend? Nee   63 

Voorschriften volledig 

kenbaar maken. 

Informatieblad en procedure 

ophangen op relevante 

locatie in de post. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

2,1 

Is er een afgedrukte versie 

van de voorschriften 

‘aanleveren uitrukpak 

wasserij’ aanwezig op de 

kazerne? Nee   63 

Uitgeprinte versie procedure 

op de locatie realiseren. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

2,11 

Wordt het gebruikte 

blusmateriaal/materieel na 

terugkomst van de activiteit 

gereinigd?  Nee   90 

Gebruikt, vervuild materiaal 

na inzet altijd reinigen. 

Procedures opstellen; 

richtlijn schoon werken.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder, 

ploeg. 

3,1 

Worden de zitplaatsen in het 

voertuig na een uitruk 

gereinigd? Nee   90 

De zitplaatsen in het 

voertuig na een uitruk 

reinigen; richtlijn schoon 

werken. Afspraken maken 

(!) Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,2 

Worden de bluslaarzen 

schoongemaakt door na te 

spoelen en te schrobben? Nee   90 

Gebruikte, vervuilde 

uitrusting ten alle tijde 

reinigen; richtlijk schoon 

werken. Hierop toezien. Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,3 

Wordt de nekflap van de 

brandweerhelm 

schoongemaakt/opgeborgen Nee   135 

Reserve nekflappen 

aanschaffen. Anders 

handmatige schoonmaak Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 



17 

 

in een aparte waszak? blijven uitvoeren. 

3,4 

Wordt de brandweerhelm na 

uitruk schoongemaakt? Nee   135 

Gebruikte, vervuilde 

uitrusting ten alle tijde 

reinigen bij terugkomst. 

Hierop toezien (!) Q2 2016   Bevelvoerder 

4,1 

Worden de handschoenen 

opgeborgen in een waszak? Nee   90 

Waszakken aanschaffen en 

gebruik hiervan na een 

vervuilde inzet borgen. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

4,2 

Wordt de bluskleding met 

gesloten rits en klittenband 

opgeborgen in een waszak? Nee   90 

Waszakken aanschaffen en 

gebruik borgen. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

4,3 

Worden de waszakken 

afzonderlijk gelabeld? Nee   42 

Waszakken afzonderlijk 

labelen.  Q2 2016   Bevelvoerder 

4,4 

Wordt er ten tijde van de 

schoonmaak gebruik gemaakt 

van nitril (blauwe/rubberen) 

handschoenen en P3 

maskers? Nee   135 

Aanschaf en gebruik maken 

van nitril handschoenen en 

p3 maskers tijdens het 

schoonmaken, hierop 

toezien. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

5,2 

Is de noodzaak van de 

arbeidshygiëne bekend onder 

het personeel? Deels 

In 

ontwikkeling.  63 

Door kenbaar maken van 

procedures en het creëren 

van een aanspreekcultuur 

deze noodzaak blijven 

benadrukken. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder, 

ploeg 

5,3 

Wordt er na een incident zo 

snel mogelijk gedoucht om 

vuilverspreiding te 

voorkomen? Nee   84 

Zo snel mogelijk douchen na 

een incident. In ieder geval 

schoon van- en naar 

incident waarborgen 

(schone, reserve 

kledingset).  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

6,1 

Wordt er bewustwording van 

schoner gedrag gecreëerd 

(d.m.v. voorlichting, dialoog)? Deels   84 

Manschappen in voorlichting 

voorzien; richtlijk schoon 

werken kenbaar maken en Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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procedures voeren. Hierop 

toezien. 

6,2 

Worden collega’s 

aangesproken bij het nalaten 

van arbeidshygiëne? Nee   63 

Collega's aanspreken bij het 

nalaten van arbeidshygiëne 

; ontwikkelen 

aanspreekcultuur.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder, 

ploeg  

6,3 

Is de inhoud van de 

handreiking schoonwerken 

bekend bij het personeel? Nee   90 

Handreiking schoon werken 

bekend maken bij het 

personeel.  Q2 2016 Q4 2016  

Ccommandant, 

bevelvoerder  

6,4 

Is er een afgedrukte versie 

van de handreiking 

schoonwerken aanwezig in de 

kazerne? Nee   63 

Afgedrukte versie op locatie 

realiseren. Richtlijn kenbaar 

maken. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

7,1 

Maakt de kazerne gebruik van 

een eigen procedure omtrent 

schoonwerken?  Nee 

Moet verbouwt 

worden om 

daar direct 

aan te 

voldoen. 63 

Bestaande richtlijn schoon 

werken kenbaar maken en 

hanteren. Reiniging van 

uitrusting en materieel ten 

alle tijden borgen.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

7,2 

Is de inhoud van de instructie 

omkleedprocedure bekend bij 

het personeel? Nee   63 

Deze procedure ook 

kenbaar maken bij het 

personeel. Toezien op 

gebruik.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

7,3 

Is er een afgedrukte versie 

van de instructie 

omkleedprocedure aanwezig 

in de kazerne? Nee   63 

Afgedrukte versie op locatie 

realiseren. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 
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4.3 Beleidsbeleving 
 

Audit 

Bennebroek: Beleidsbeleving 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,5 

Weten medewerkers waar 

ze incidenten kunt melden, 

registreren en analyseren? Deels   84 

Afwikkeling incidenten 

kenbaar maken. Altijd 

melding maken van 

(bijna)ongevallen.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,1 

Zijn medewerkers bekend 

met de manier waarop u 

contact kunt opnemen met 

de bedrijfsarts? Nee   84 

Medewerkers bekend 

maken met de manier 

waarop er contact 

opgenomen kan worden 

met de bedrijfsarts ;  

informatiebrief/intranet.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,1 

Kunnen medewerker 

kennis nemen van de 

RI&E? Nee 

Geen RIE 

aanwezig.  63 

Inzage verschaffen in de 

toekomstige RI&E, wettelijk 

verplichting.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

3,2 

Vindt er regelmatig 

werkoverleg plaats waarin 

de onderwerpen 

veiligheid, gezondheid en 

welzijn aan de orde 

komen? Nee   84 

Regelmatig werkoverleg 

inplannen en de punten 

veiligheid, gezondheid en 

welzijn op de agenda 

zitten. Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,3 

Wordt er op toegezien dat 

de aanwijzingen worden 

nageleefd ten aanzien van 

veilig en gezond werken? Nee   126 

Geldende, relevante 

richtlijnen omtrent veilig- en 

gezond werken altijd 

hanteren. Er op toezien dat 

dit wordt nageleefd en 

elkaar aanspreken bij het Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder, 

ploeg 
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nalaten ervan. 

3,5 

Kennen medewerkers de 

regeling als het gaat om 

opvang, ondersteuning en 

nazorg als zich een 

incident heeft 

voorgedaan? Deels   54 

Dit volledig kenbaar maken 

onder al het personeel; 

informatiebrief, intranet.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

3,6 

Zijn medewerkers bekend 

met de procedures van de 

organisatie met betrekking 

tot het ziek- en hersteld 

melden? Nee   36 

Medewerkers bekend 

maken met de procedures 

van de organisatie m.b.t. 

ziekmelding en 

herstelmelding; 

informatiebrief, intranet.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

3,7 

Zijn medewerkers bekend 

met de mogelijkheid een 

arbeidsgezondheidskundig 

spreekuur te bezoeken 

met vragen over uw 

arbeidsomstandigheden? Nee   36 

Medewerkers bekend 

maken met deze 

mogelijkheid; 

informatiebrief, intranet. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant  

4,1 

Zijn medewerkers bekend 

met het arbobeleidsplan? Nee   27 

Arbobeleidsplan openbaar 

en kenbaar maken bij 

medewerkers; 

informatiebrief, intranet.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant  

 
De rode draad bij beleidsbeleving is informeren/actueel houden en her informeren. Een adequaat werkend Kwaliteitsborgingsysteem zal hier een belangrijke 

positieve bijdrage aan kunnen leveren. De verwachting is dat genoemd systeem nog dit jaar gelanceerd gaat worden. 
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4.4 Elektriciteit  
 

Audit 

Bennebroek: Elektriciteit 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Weten alle werknemers op 

welke wijze ze veilig met de 

elektrische installatie en de 

arbeidsmiddelen moeten 

werken? Nee   90 

Vaste, bekwame personen 

aanwijzen voor algemeen 

gebruik en onderhoud. Alle 

medewerkers zodanig 

instrueren over veilige, 

juiste werkzaamheden 

voor de elektrische 

installaties. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,2 

Is er voor alle medewerkers 

een scholingsplan en komt 

daarbij de elektrotechnische 

veiligheid ook aan de orde? Nee   63 

Opstellen van een 

scholingsplan en met 

daarbij elektrotechnische 

veiligheid als onderdeel.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

1,3 

Worden nieuwe 

medewerkers systematisch 

op de hoogte gebracht van 

de geschreven en 

ongeschreven regels? Nee   54 

Medewerkers 

systematisch op de hoogte 

brengen van geschreven 

en ongeschreven regels 

binnen het bedrijf. 

Openbaar document 

opstellen. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,4 

Is er een introductieboekje 

voor nieuwe werknemers? Nee   36 

Schrijf een 

introductieboekje voor 

nieuwe medewerkers, 

hierin moet de 

belangrijkste informatie en 

protocollen staan.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 
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1,6 

Worden nieuwe personen 

van derden op de zelfde 

wijze geïnformeerd als 

eigen personeel? Nee   27 

Personen van derden op 

dezelfde wijze instrueren 

over de betreffende 

werkzaamheden met 

bijbehorende richtlijnen.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,8 

Is er een procedure 

aanwezig voor het melden 

van gevaarlijke situaties in 

het bedrijf en is de 

procedure bij alle 

medewerkers bekend? Nee   90 

Het melden van 

(bijna)bedrijfsongevallen 

kenbaar maken en 

verplicht stellen. Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,2 

Worden gevaarlijke situaties 

geïnventariseerd en 

geëvalueerd? Nee   90 

Gevaarlijke situaties ten 

alle tijden in werkoverleg 

evalueren en meenemen 

in het beleid voor de 

toekomst.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,3 

Worden de resultaten van 

die evaluaties gebruikt bij 

het beleid in de toekomst? Nee   90 

Resultaten van de 

evaluaties (zowel positief 

als negatief) meenemen in 

het beleid van de 

toekomst.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder  

4,3 

Worden de 

elektrotechnische 

installaties en 

arbeidsmiddelen periodiek 

gecontroleerd? Nee   126 

Periodieke controles van 

installaties en 

arbeidsmiddelen. 

Opnemen in een 

document met 

inventarisatie, 

keuringsdata, 

vervangingen en 

afschrijvingen. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

4,4 

Worden niet goedgekeurde 

arbeidsmiddelen en defecte Nee   135 

Niet goedgekeurde 

arbeidsmiddelen en delen Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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delen van elektrische 

installaties uit bedrijf 

genomen? 

die defect zijn direct uit 

bedrijf nemen. Dit 

opnemen in de 

inventarisatie. 

5,1 

Zijn de taken, de 

verantwoordelijkheden en 

de bevoegdheden met 

betrekking tot de 

elektrotechnische installatie 

en de arbeidsmiddelen voor 

alle medewerkers 

geregeld? Nee   63 

Taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de 

elektronische installaties 

en arbeidsmiddelen voor 

alle medewerkers duidelijk 

vastleggen. Hierop 

toezien. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

5,2 

Zijn de elektrotechnische 

medewerkers aangewezen? Nee   63 

Aanwijzen 

elektrotechnisch 

personeel, zo nodig 

bijscholen.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

 
Samenvattend kan voor de elektriciteitsvoorziening op de post Bennebroek gesteld worden dat het ontbreekt aan adequaat beheer van de installatie en aan 

opgeleide personen (wettelijke plicht) voor het verlenen van hulp aan de installatie door deskundig personeel. Niet alleen voor Bennebroek maar ook in andere 

posten ontbreekt het ons aan voldoende opgeleide personen (NEN 3140). 
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4.5 Flexwerken 
 

Audit 

Bennebroek: Flexwerken 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

2.1.1* 

Zijn er voldoende werkplekken 

beschikbaar op alle dagen van de 

week? Nee 

Moet 

minimaal 1 

werkplek 

aanwezig 

zijn.  54 

Minstens één 

afgezonderde 

werkplek creëren 

volgens de 

ergonomische 

beginselen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

2.1.2* 

Zijn er eventueel oplossingen 

gevonden om het gebrek aan 

werkplekken tegen te gaan? Nee   54 

Verbouwing; 

werkruimte/flexplek 

creëren. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

2.1.3* 

Worden medewerkers met enige 

regelmaat gedwongen om thuis te 

werken doordat er te weinig 

werkplekken zijn? Deels Soms 54 

Werkplekken op 

post creëren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

2.2.1* 

Zijn er voldoende overlegplekken 

aanwezig? Nee   54 

Afgezonderde 

ruimte creëren voor 

overleg en 

gesprekken.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

3,1 

Zijn er voldoende 

materialen(pennen, potloden, 

nietmachine, etc.) beschikbaar 

binnen redelijke afstand?  Nee   27 

Bij inrichten van 

werkplek voldoende 

van dit soort 

materialen 

beschikbaar stellen. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

3,2* 

Is er voldoende kastruimte voor 

medewerkers om de documenten 

e.d. op te bergen? Nee   27 

Bij creëren van 

werkruimte dit 

meenemen; Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  
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opslagruimte voor 

documentatie.  

5,3 

Zijn er afspraken met de 

leidinggevende gemaakt over het 

maximale aantal uren thuiswerk 

c.q. het beschikbaar zijn op 

kantoor? Nee   27 

Afspraken maken 

over thuiswerken. 

(welke dagen, welke 

tijden, welke 

werkzaamheden)  
Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

5,4 

Is de werkplek thuis ingericht 

volgens de hierboven genoemde 

bepalingen? Nee   27 

Werkplek thuis 

inrichten volgens 

ergonomische 

bepalingen.  Q2 2016   Thuiswerker 

 

In Bennebroek kan geen sprake zijn van flexwerken. Er is geen ruimte op positie hiervoor ingericht. 

Het verdient aanbeveling om wel twee plekken te creëren.  

 
 
4.6 Gebouw algemeen 
 

Audit 

Bennebroek: Gebouw algemeen 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijvin

g situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

2,5 

Zijn er geschikte EHBO-

middelen aanwezig, 

worden deze periodiek 

gecontroleerd en is de 

plaats bij iedereen 

bekend?  Nee   84 

Voldoende EHBO middelen 

realiseren. Deze periodiek 

controleren en op een 

bekende plek beschikbaar 

stellen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder  

3,2* 

Is het gebouw verdeelt in 

meerdere 

brandcompartimenten Nee   90 

Indien mogelijk gebouw 

verdelen in meerdere 

brandcompartimenten zodat Q2 2016   Ccommandant  
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conform het Bouwbesluit? de situatie bij een calamiteit 

beter beheerst kan worden.  

3,6 

Zijn er bij schakelkasten 

in begrijpelijke taal 

schema's aanwezig? Deels   54 

Bij de schakelkasten 

relevante, begrijpelijke 

schema's treffen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

5,1 

Zijn er geen klachten 

omtrent het klimaat? Nee   54 

Klachten ten gehoor nemen. 

Ten alle tijden een 

aangename temperatuur 

borgen. Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

5,2* 

Is er zonwering 

aanwezig? Nee   36 

Indien mogelijk en nodig; 

zonwering aanschaffen. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

6,1 

Zijn er geen klachten 

omtrent 

hygiëne/schoonmaak? Nee 

De douche 

en wasbak 

worden 

slecht tot 

niet 

schoongem

aakt.  54 

Afspraken maken over het 

schoonmaken van de 

wasbakken/douches. ; 

Verantwoordelijke aanstellen.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

8,1* 

Zijn de deuren, vooral bij 

belangrijke looproutes, 

voorzien van een 

doorkijkvenster? Deels 

Niet alle 

deuren 36 

Indien mogelijk bij belangrijke 

looproutes deuren voorzien 

van een doorkijkvenster. 

Betreffende deuren 

vervangen voor transparante 

deuren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

8,2* 

Is er markering geplaatst 

op ooghoogte bij glazen 

deuren/wanden? Nee   18 

Markeringsstickers 

aanbrengen op ooghoogte bij 

glazen deuren/wanden. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

8,4 

Zijn de muren voldoende 

geïsoleerd indien hier 

werkzaamheden 

uitgeoefend worden met 

een hoge fysieke Nee   42 

Indien mogelijk muren beter 

isoleren voor werkzaamheden 

met hoge fysieke belasting. Q2 2016   Ccommandant  
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belasting? 

8,5* 

Zijn de vloeren voldoende 

stroef om uitglijden te 

voorkomen? Nee   126 

Vloer vervangen: anti-slip 

behandeling realiseren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

8,6* 

Is er geen sprake van 

struikelgevaar door 

bijvoorbeeld; losse 

matten/losse kabels? Nee   84 

Alle ruimtes/objecten zodanig 

inrichten dat struikelgevaar tot 

een minimum wordt beperkt. 

Juiste opslagmaatregelen 

treffen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

8,8* 

Is de keuze van de 

vloerafwerking afgestemd 

op het type 

werkzaamheden? Nee   126 

Vloer vervangen; vloer 

afstemmen op 

werkzaamheden (vlak, stroef, 

vloeistof dicht). Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

9,1* 

Is de interne 

bewegwijzering adequaat 

uitgevoerd? Nee   42 

Reguliere paden en 

noodwegen duidelijk maken 

middels 

bewegwijzering/pictogramme

n. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

10,1* Zijn de traptreden slipvrij? Nee   84 

Antislip strips op de 

traptreden plaatsen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

10,2 

Zijn er geen scherpe 

punten van de 

gebouwafwerking waar 

medewerkers zich aan 

kunnen open halen? Nee   84 

Inschatting maken en 

gevaarlijke punten zodanig 

afdekken dat het geen risico 

meer kan opleveren voor 

medewerkers/bezoekers.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

11,1* 

Voldoen de 

nooduitgangen aan de 

eisen? Deels 

Als 

voordeur op 

slot zit, 

moet je 

naar de 

garage om 

zonder 84 

Nooduitgangen realiseren die 

van binnenuit zonder sleutel 

te openen zijn. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  
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sleutel te 

openen. 

11,4* 

Is er noodverlichting 

aanwezig in combinatie 

met 

vluchtwegaanduiding? Nee   90 

Noodverlichting in combinatie 

met vluchtwegaanduiding 

aanbrengen. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

14,1* 

Zijn er bij trappen die 

meer dan één meter 

hoogteverschil 

overbruggen voorzien van 

een randbeveiliging 

(leuning)? Nee   84 

Trappen die meer dan 1 

meter hoogteverschil 

overbruggen, voorzien van 

een leuning.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

15,1 

Kan er op een veilige 

manier ramen, 

bovenlichtvoorzieningen 

en ventilatievoorzieningen 

worden geopend, 

gesloten en vastgezet? Nee   42 

Veilige wijze waarborgen. 

Gebruik Arbo verantwoorde 

ladder. Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

15,2 

Leveren deze ramen, 

bovenlichtvoorzieningen 

en ventilatievoorzieningen 

in een geopende stand 

geen gevaar op? Nee   36 

Deze voorzieningen 

aanpassen zodat mogelijk 

gevaar wordt vermeden. 

Waarschuwingspictogrammen 

ophangen. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

16,2* 

Is er buiten een plek 

aangewezen om te roken, 

heeft deze een 

voorziening om as en 

peuken in op te vangen? Nee 

Pand wordt 

gedeeld 

met 

gemeente. 

Deze 

mensen 

roken 

binnen.  180 

Roken in het pand verbieden. 

Buiten het gebouw een 

(overdekte) rookplek met 

creëren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

16,3 Zijn de prullenbakken Nee   63 Plaats vlamdovende Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  
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vlam dovend, vooral waar 

publiek komt of ruimtes 

waar er wordt gerookt? 

prullenbakken. 

16,4* 

Hebben de niet-rokende 

medewerkers geen last 

van rokers die buiten 

roken? Nee 

Er wordt 

binnen 

gerookt.  180 

Rookruimtes en rookvrije 

ruimtes duidelijk scheiden en 

markeren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

17,1 

Is het terrein rondom het 

gebouw dusdanig vlak dat 

er geen sprake is van 

struikelgevaar? Nee   42 

Inschatting maken en het 

terrein waar nodig vlak 

maken.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder  

 
De post Bennebroek en Groenbeheer Bennebroek delen het gebouw. De samenwerking is onvoldoende. 

Het deel “van de Brandweer” staat in de schaduw van het deel van Groenbeheer. 

Het hanteren van leefregels wordt deels eenzijdig gehandhaafd; Groenbeheer heeft een aantal enthousiast rokende collega’s die maling hebben aan het feit dat 

roken binnen de VRK locaties niet is toestaan c.q. zwaar ongewenst is. 

Organisatorisch gesproken kan gesteld worden dat de volume verdeling in het gebouw niet correct is. 

Brandweer woekert met ruimte terwijl Groenbeheer nog steeds een deel als privé stalling benut. 

Gezien de situatie (post Bennebroek blijft nog zeker 5 jaren gebruik maken van de faciliteit) verdient het aanbeveling op het gebouw te herindelen en een harde 

fysieke scheiding te maken tussen beide afdelingen. Veel van de actiepunten in het stappenplan (die met een * gemerkt zijn) worden automatisch aangepakt en 

opgelost wanneer er een verbouwing / herindeling- en risicobewust gebruik plaatsvindt. 

 
4.6.1 Asbest 
 
In het gebouw van de post Bennebroek zijn de plafondplaten bewerkt met spuitasbest, een isolatiemateriaal dat voornamelijk bestaat uit asbest waaraan zeer 

weinig bindmiddel is toegevoegd. Het toepassen van spuitasbest in Nederland is sinds 1978 verboden. Door het weinige bindmiddel is het zeer kwetsbaar en bij 

beschadiging bestaat er een grote kans op vezelemissie. Het is van belang om deze plafondplaten te verwijderen.  

Tevens zijn er asbesthoudende golfplaten als dakbedekking (eterniet) aanwezig. Medio 2017 is een verbod van asbesthoudende dakbedekking van kracht dat 

inhoudt dat in 2024 alle asbesthoudende daken in Nederland verwijderd moeten zijn. Met dit verbod en de juiste arbeidsomstandigheden in gedachte is het van 

belang om de asbesthoudende dakbedekking te verwijderen.  
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Audit 

Bennebroek: Asbest 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1* 

Is het gebruik van spuitasbest 

in het gebouw voorkomen?  Nee   180 

Het verwijderen van 

plafondplaten bewerkt 

met spuitasbest. Het 

laten vervangen door 

een asbestvrij materiaal. Q2 2016  Q4 2016 Ccommandant 

1,1* 

Is het gebruik van 

asbesthoudende dakbedekking 

voorkomen? Nee   180 

Het verwijderen van de 

dakbedekking bewerkt 

met asbest. Het laten 

vervangen door een 

asbestvrij materiaal. Q2 2016  Q4 2016 Ccommandant 

 
 
4.7 Kantoor 
 

Audit 

Bennebroek: Kantoor 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

5,5* 

Is er, om het vallen door glazen deuren 

en/of panelen te voorkomen, gebruik 

gemaakt van plakfolie? Nee   84 

Maak gebruik van 

plakfolie bij glazen 

deuren/panelen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

6,9 

Bevinden zich in de onmiddellijke 

nabijheid van deuren, beweegbare hekken 

of andere doorgangen die hoofdzakelijk 

voor verkeer van voertuigen of transport 

middelen zijn bestemd, tenzij de doorgang Nee   36 

Indien mogelijk bij 

elke 

(transport/voertuig) 

doorgang een 

duidelijke Q2 2016   Ccommandant  
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voor voetgangers veilig is, afzonderlijke 

doorgangen voor voetgangers? 

markering voor 

voetgangers 

aanbrengen. 

6,10* 

Zijn de doorgangen voor voetgangers 

duidelijk zichtbaar gemarkeerd en vrij van 

obstakels? Nee   84 

Doorgangen voor 

voetgangers 

duidelijke markeren 

en obstakels ten 

alle tijde 

voorkomen. Q2 2016   Ccommandant  

13,2* 

Zijn er naar geslacht gescheiden 

kleedruimtes beschikbaar? Nee   63 

Indien noodzakelijk 

creëer scheiding in 

kleedruimte naar 

geslacht. Q2 2016   Ccommandant  

13,3* 

Zijn er voor werknemers die speciale 

kleding dragen, doelmatig en voldoende 

ruimte beschikbaar? Nee   36 

Hiervoor meer 

ruimte inrichten / 

creëren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

14,3* Zijn er voldoende douches? Nee   84 

Realiseren van 

meer en ruimere 

douchegelegenhed

en.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

14,5* Zijn de douches naar sekse gescheiden? Nee   63 

Indien noodzakelijk 

douches scheiden 

naar sekse.  Q2 2016   Ccommandant  

 
Conform de situatie voor flexwerken is er geen kantoor. 

Het inrichten ervan, is met de hedendaagse normen noodzakelijk. 
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4.8 Keuken 
 

Audit 

Bennebroek: Keuken 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Er is een 

schoonmaakplan / 

aftekenlijst aanwezig Nee   54 

Opstellen van een 

schoonmaakplan/aftekenlijst. 

In een schoonmaakplan 

staan data en 

werkzaamheden. Tevens 

verantwoordelijke aanstellen. Q2 2016 Q3 2016 Bevelvoerder, ploeg 

1,2 

Het verversen van het 

frituurvet wordt 

geregistreerd Nee   54 

Registratie bijhouden; richtlijn 

is vervangen na 5-8 keer 

frituren.  Q2 2016   Bevelvoerder, ploeg 

1,3 

Er zijn werkinstructies 

aanwezig Nee   54 

Opstellen van werkinstructies 

voor het werken in de 

keuken.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant/bevelvoerder 

1,4 

Er zijn 

registratielijsten voor 

temperatuurmetingen 

aanwezig Nee   18 

Opstellen van 

registratielijsten voor 

tempratuurmetingen.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant/bevelvoerder 

1,5 

Er zijn 

meetinstrumenten 

aanwezig Nee   27 Aanschaf meetinstrumenten.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

1,7 

Er is een veiligheid/ 

hygiëne plan voor de 

keuken aanwezig Nee   126 

Veiligheid herzien, plan 

opstellen. Elektriciteit en 

afwerking op orde brengen. 

Rookmelders/brandblusmidd

elen aanwezig stellen.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant/bevelvoerder 

1,8 Veiligheid en hygiëne Nee   54 Inplannen van teamoverleg, Q2 2016   Ccommandant, bevelvoerder  



33 

 

worden minimaal 6x 

per jaar in het 

teamoverleg 

besproken/ 

geregistreerd 

hierbij hygiëne en veiligheid 

meenemen in de bespreking.  

2,3 

Alle producten zijn 

voorzien van een 

houdbaarheidsdatum / 

productiedatum (ook 

eigen producten) Nee   54 

Op alle producten een 

houdbaarheidsdatum 

aanbrengen en hierop 

toezien.  Q2 2016   Ploeg 

2,4 

Alle producten zijn 

voldoende afgedekt Nee   27 

Producten die open zijn 

afdekken.  Q2 2016   Ploeg 

2,5 

De producten worden 

op basis van het FIFO 

principe bewaard Nee   27 

Producten bewaren volgens 

het FIFO principe, dit 

betekent dat producten 

waarvan de vervaldatum het 

eerst komt het eerst worden 

genuttigd; (first in-first out)  Q2 2016   Ploeg 

2,6 

Er zijn geen 

producten over datum Nee   54 

Producten die over de datum 

zijn weggooien.  Q2 2016   Ploeg 

2,7 

De producten worden 

overzichtelijk en 

netjes opgeslagen Nee   18 Hygiëne waarborgen. Q2 2016   Ploeg 

2,9 

De lades en 

keukenkastjes zijn 

schoon Nee   54 

Hygiëne waarborgen, 

schoonmaakrooster 

opstellen.  Q2 2016 Q3 2016 Bevelvoerder, ploeg 

2,1 

De lades en 

keukenkastjes zijn op 

de juiste manier 

ingedeeld Nee   12 

Overzichtelijkheid en 

eenduidigheid waarborgen. Q2 2016   Ploeg 

3,2 

Er is papier aanwezig 

om je handen te Nee   18 Aanschaf papier dispenser. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant, bevelvoerder 
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drogen 

3,4 

De (keuken)kasten 

zien er schoon uit Nee   54 

Hygiëne waarborgen, 

schoonmaakrooster. Q2 2016   Bevelvoerder, ploeg 

3,5 

De koelkast(en) zien 

er schoon uit Nee   54 

Hygiëne waarborgen, 

schoonmaakrooster. Q2 2016   Bevelvoerder, ploeg 

3,8 

De medewerkers zijn 

op de hoogte van de 

regels rondom 

persoonlijke hygiëne Nee   54 

Procedures, richtlijnen 

persoonlijke hygiëne kenbaar 

maken en hierop toezien. Q2 2016   Ccommandant, bevelvoerder 

4,2 

De prullenbak is te 

open zonder gebruik 

te hoeven maken van 

je handen Nee   36 Aanschaf pedaal prullenbak  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

4,4 

De keuken vertoont 

geen schade, 

gebroken tegels, 

kieren of gaten in 

plafond Deels   36 Schade herstellen.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

4,6 

Het magazijn vertoont 

geen schade, 

gebroken tegels, 

kieren of gaten in 

plafond Deels   36 Schade herstellen. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant  

4,8 

De filters worden met 

regelmaat gereinigd/ 

schoongemaakt. 

Registratie is van 

belang daar meerdere 

teams gebruik maken 

van de keuken Deels 

Af en toe in 

de 

vaatwasser 

maar niet 

geregistreerd 54 

Hygiëne waarborgen, 

schoonmaak registreren. 

Schoonmaakrooster. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvoerder, 

ploeg 

4,1 

Elektraveiligheid dient 

met regelmaat Nee   126 

Elektra rondom 

keukenapparatuur veilig en Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant, bevelvoerder  
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gecontroleerd te 

worden, zeker bij 

extra gebruik van 

apparatuur 

correct wegwerken, dit moet 

herzien worden. 

Rookmelders/brandblusmidd

elen op locatie realiseren. 

6,1 

Er is een protocol 

voor ziektemelding 

aanwezig Nee   36 

Opstellen van een protocol 

voor ziektemelding ; 

duidelijkheid voor de 

werknemers welke regels er 

zijn omtrent ziekmelding.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant, bevelvoerder 

6,2 

Er is een branddeken 

aanwezig Nee   84 Aanschaf blusdeken. Q2 2016 Q2 2016 Ccommandant 

6,3 

Er is een 

brandblusser 

aanwezig Nee   84 Aanschaf brandblusser. (!) Q2 2016 Q2 2016 Ccommandant 

 
Opnieuw moest geconstateerd worden dat er weliswaar diverse antwoorden gegeven konden worden maar dat er geen sprake was van de faciliteit nml; er is geen 
faciliteit die de naam kan dragen. Mocht gekozen worden om een keuken functie in te richten dan zal er zowel technisch als organisatorisch rekening gehouden 
moeten worden met een aantal regels en voorschriften. 
 
 
4.9 Magazijn  
 

Audit 

Bennebroek: Magazijn 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijvin

g situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Is er een duidelijke omschrijving 

van de doelstellingen, functie en 

taak van het magazijn in de 

bedrijfsorganisatie? Nee   84 

Duidelijke visie van 

het magazijn in de 

bedrijfsorganisatie 

uiteenzetten. De 

visie moet bevatten: 

de doelstelling, Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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functie en taak van 

het magazijn.  

1,2 

Zijn er functieomschrijvingen van 

de leiding en de medewerkers in 

het magazijn, zijn taken, 

bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden daarin 

duidelijk vastgelegd? Nee   63 

Functieomschrijving

en (taken, 

bevoegdheden, 

verantwoordelijkhed

en) van de leiding 

en medewerkers in 

het magazijn 

duidelijk 

vastleggen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,4 

Is er een duidelijke leiding, een 

goede leiderschapsstijl en goede 

discipline in het magazijn 

aanwezig? Nee   84 

Meer duidelijkheid 

over 

verantwoordelijkhed

en en wijze van 

opslag in het 

magazijn.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,5* 

Is er sprake van orde en netheid 

alsmede een goede hygiëne in het 

magazijn aanwezig? Nee 

Teveel 

opslag in 

een te kleine 

ruimte.  90 

Magazijn 

schoonmaken en 

ordenen. Veilige 

opslag van 

verschillende 

producten 

realiseren(!) Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvo

erder 

1,6 

Zijn regels, procedures, instructies 

en het onder punt 2 gestelde voor 

de betrokkenen direct beschikbaar 

en zodanig gesteld dat alle 

betrokkenen deze zonder 

tussenkomst kunnen begrijpen? Nee   27 

Regels, procedures 

en instructies 

duidelijk opstellen 

en beschikbaar 

maken voor 

werknemers.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvo

erder 

1,7 

Is er een structuur van overleg in 

de magazijnorganisatie? Nee   42 

Magazijnorganisatie 

op orde brengen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvo

erder 
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2,1 

Zijn de magazijnmedewerkers 

voldoende opgeleid voor het 

verrichten van de hen 

toegedachte taken? Nee   54 

Verantwoordelijkhe

den opstellen aan 

de hand van kennis 

en kunde.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvo

erder 

2,2 

Heeft er op doeltreffende wijze 

voorlichting en opleiding 

plaatsgevonden en is er sprake 

van een vastgestelde 

inwerkperiode? Nee   42 

Inwerkperiode 

vaststellen voor 

nieuwe 

werknemers, 

voorlichting en 

opleiding op 

doeltreffende wijze 

uitvoeren. Q2 2016   

Ccommandant/bevelvo

erder 

2,4* 

Zijn er instructies en regels 

omtrent het gebruik daarvan en 

zijn deze conform hetgeen in de 

Arbowetgeving, machinerichtlijn 

en AI14 vastgelegd? Nee   84 

Duidelijke 

werkinstructies 

opstellen en een 

veilige opslag 

borgen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvo

erder 

2,8* 

Zijn in het magazijn aanwezige 

machines voorzien van 

beveiligingen conform de 

machinerichtlijn en worden deze 

gebruikte volgens de 

voorschriften? Nee   63 

Aanwezige 

machines in het 

magazijn voorzien 

van de nodige 

beveiligingen en 

controleren of deze 

machines gebruikt 

worden volgens de 

voorschriften ; 

Voorschriften bij de 

machines 

realiseren. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvo

erder 

3,2* 

Is er een inventarisatie gemaakt 

van de aard, gewichten, maten en 

andere eisen van de producten Nee   90 

Inventarisatie 

maken van 

producten die in het Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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die in het magazijn worden 

opgeslagen en zijn de gegevens 

geregistreerd? 

magazijn worden 

opgeslagen en de 

eisen hiervan 

registreren en 

naleven(!) 

3,3* 

Is het magazijn voldoende 

aangepast aan de eisen die uit 2 

voortgekomen zijn? Nee   180 

Magazijn 

herindelen/verbouw

en om aan alle 

eisen betreft opslag 

te voldoen. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,6* 

Is er voldoende rekening 

gehouden bij het gebruik van het 

magazijn met de maximale 

vloerbelasting en de 

eigenschappen van de 

magazijnvloer? Nee   63 

Vloer moet 

vervangen worden 

om het geschikt te 

maken voor het 

type 

werkzaamheden. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

3,9 

Is er bij het onderwerp van de lay-

out rekening gehouden met de 

bestaande routing , werkwijze en 

werkorganisatie in het magazijn? Nee   27 

Bestaande 

routering, werkwijze 

en werkorganisatie 

in het magazijn 

aanpassen. Q2 2016  Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,10* 

Is het voorkomen dat er 

zogenaamde 'black spots' in het 

magazijn aanwezig zijn, alwaar 

door onoverzichtelijkheid 

ongevallen kunnen voorkomen? Nee   126 

Black spots 

uitsluiten door het 

magazijn ordelijk en 

veilig her in te 

delen.  Q2 2016  Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,16* 

Is er een verboden te roken bord 

aanwezig?  Nee   63 

Bordje 'verboden te 

roken' aanschaffen 

en installeren op 

een duidelijk 

zichtbare plek.  Q2 2016  Q3 2016 Ccommandant  

4,13* Is de reikafstand minder dan 63 Nee   63 Reikafstand Q2 2016  Q3 2016 Ccommandant, 
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cm? beperken; 

herindelen 

magazijn, 

hulpmiddelen. 

bevelvoerder 

4,14* 

Is de reikhoogte maximaal 175 

cm? Nee   63 

Reikafstand 

beperken; 

herindelen 

magazijn, 

hulpmiddelen. Q2 2016     

4,18 Zijn er til hulpmiddelen? Nee   84 

Aanschaf 

hulpmiddelen om te 

tillen, dit kunnen 

bijvoorbeeld trolleys 

zijn.  Q2 2016  Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

4,22* 

Is de vloer vlak en vrij van 

obstakels? Nee   90 

Vloer vrijmaken van 

obstakels.  Q2 2016  Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

4,27 

Zijn persoonlijke 

beschermingsmiddelen aanwezig, 

voor zover van toepassing? * Het 

gaat hierbij om 

veiligheidsschoenen, 

handschoenen, beschermende 

kleding. Dergelijke middelen 

moeten worden toegepast zodra 

gevaar bestaat van verwonding bij  

het behandelen van goederen. Nee   135 

Aanschaf 

(extra/reserve) 

persoonlijke 

beschermingsmidde

len voor alle 

relevante 

werkzaamheden.  Q2 2016  Q2 2016  Ccommandant 

5,1 

Zijn veiligheidsmarkeringen en -

tekens aanwezig op plekken waar 

ze noodzakelijk zijn? Nee   63 

Veiligheidsmarkerin

g en tekens 

aanbrengen op 

plekken waar dat 

noodzakelijk is.  Q2 2016  Q4 2016  Ccommandant 

5,2 Zijn ze in de voorgeschreven Nee   27 Markeringen Q2 2016  Q4 2016 Ccommandant 
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kleuren? Deze zijn: Geel vlak met 

zwarte letters = aanwijzingen van 

algemene aard met extra attentie. 

Rood vlak met witte letters = 

aanwijzingen ter voorkoming van 

schades. Groen vlak met witte 

letters = Aanwijzingen voor eerst 

hulp en nooduitgang. Blauw vlak 

met witte letters = Aanwijzing of 

gebod. Andere aanduidingen 

overeenkomstig reglement 

verkeersregels en verkeerstekens. 

aanbrengen in de 

hierboven 

aangegeven 

kleuren zodat in 

een oogopslag 

duidelijk is welke 

functie de 

markering heeft.  

6,5* 

Is rekening gehouden met de 

maximale vloerbelasting? Nee   27 

Vloer vervangen; 

maximale  

vloerbelasting in 

kaart brengen en 

borgen. Q2 2016  Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

7,2* 

Zijn de stellingen gebouwd door 

een officiële stellingbouwer? Nee   90 

Stellingen alleen 

laten keuren door 

een officiële 

stellingbouwer.  Q2 2016  Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

7,2* 

Is met de gewichten van de 

goederen rekening gehouden met 

het maximale draaggewicht per 

vak? Nee   84 

Maximale 

draaggewicht per 

vak in kaart 

brengen en dit 

borgen. Q2 2016  Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

8,14 

Zijn duidelijke gebruiksinstructies 

aanwezig?  Nee   63 

Duidelijke 

gebruiksinstructies 

apparaten op 

locatie realiseren. Q2 2016  Q3 2016   

9,1* 

Zijn nooduitgangen goed 

gemarkeerd, vrij bereikbaar en Nee   90 

Nooduitgangen 

duidelijk aangeven. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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van binnenuit vrij te openen?  Obstakels rondom 

voorkomen. Teven 

deur realiseren die 

van binnenuit te 

openen is 

(meenemen in 

verbouwing). 

 
Er is geen Magazijn aanwezig. Er zijn diverse magazijn plekjes gecreëerd. Met de herindeling en rekening houden met de regelgeving tav Magazijnen kan deze 

situatie een stuk verbeterd worden. 

 
 
4.10 PA&C 
 

Audit 

Bennebroek: PA&C 

Nr. Tekst Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

5,8 

Kan elke medewerker met de 

direct leidinggevende 

aanvullende opleidingen  

bespreken die leiden tot een 

gezond en veilig uitvoeren van de 

werkzaamheden op de locatie? ( 

bijv. werken op hoogte, werken in 

koelcellen, geluidsbelasting > 

dB(A) 85, etc.? Nee 

Mensen die bij de 

Dompelpomp unit 

staan moeten er op 

gewezen worden dat 

ze 

gehoorbescherming 

moeten dragen. Dit 

moet er dan ook bij 

zitten. 90 

Opleidings- en 

bijscholingsmethode

n realiseren. 

Gebruik juiste 

PBM’s borgen(!). Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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4.11 PSA 
 

Audit 

Bennebroek: PSA  

Nr. Vraag Antw. 

Beschr

ijving 

situatie 

Risic

o en 

advie

s Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Hebben medewerkers een 

training gehad over het omgaan 

met ongewenst gedrag?  Nee   63 

Medewerkers een training 

geven over het omgaan met 

ongewenst gedrag ; document 

met de belangrijkste informatie 

hierover opstellen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

1,2 

Wordt er door de leiding 

aandacht besteed aan het 

voorkomen van ongewenst 

gedrag? Deels   84 

Procedure, afhandeling bij 

ongewenst gedrag 

opstellen/kenbaar maken. 

Vertrouwenspersoon aanstellen.  Q2 2016  Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,1 

Hebben medewerkers 

voorlichting gehad over de 

nazorg bij schokkende 

gebeurtenissen? Deels   90 

Nazorg bij schokkende 

gebeurtenissen treffen en 

procedures kenbaar maken; 

informatiebrief, intranet. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 
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4.12 TS4 
 

Audit 

Bennebroek: TS4 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijvin

g situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

2,1 

Zijn alle (brand)objecten 

in de regio (type objecten) 

waar een TS4  direct op 

dient te schalen in kaart 

gebracht? Nee Onbekend. 84 

Naast de bijzondere objecten 

óók de andere objecten 

waarvoor de TS4 wordt ingezet 

volledig in kaart brengen. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,2 

Zijn van alle objecten in 

de regio waar een TS4  

voor wordt gealameerd 

relevante gegevens (nog 

nader bepalen) 

beschikbaar op het 

voertuig? Deels   63 

Document op TS4 met alle 

relevante informatie over 

objecten inzetgebied. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,3 

Kent de bevelvoerder het 

grote belang van, en 

neemt de tijd voor een 

TRA (specifieke instructie) 

voordat er wordt 

opgetreden? Deels   90 

 

Vaste TRA's voor alle denkbare 

scenario's opstellen die bij een 

uitruk gebruikt moeten worden. 

TRA tijdens uitruk tevens 

aanvullen met een specifieke 

risico-inschatting om de 

mogelijke gevaren compleet en 

inzichtelijk te maken.  

 Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,1 

Wordt in het 

verzorgingsgebied 

gecommuniceerd dat de Deels   54  

Bij invoering TS4 relevante 

partijen hiervan op de hoogte 

stellen. Q2 2016  Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder  
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brandweer op een andere 

manier werkt? 

2,13 

Zijn er in de 

inzetvoorstellen 

verhoogde kansen op 

agressie en geweld 

(bepaalde objecten of 

buurten) meegenomen? Deels   84 

Risicogebieden in kaart brengen 

en beschikbaar stellen op 

voertuig. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,3 

Kan worden voorkomen 

dat de bevelvoerder het 

incident wordt ingezogen? Deels   63 

Overige manschappen bekend 

maken met de taken van de 

bevelvoerder, wanneer nodig 

deze taken overnemen (tweede 

bevelvoerder).  Q2 2016  Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

5,4 

Wordt de TS4  niet 

ingezet in panden waar 

extra brand risico's te 

verwachten zijn zoals 

lange aanvalsweg, 

meerder verdiepingen en 

complexe indeling etc.? Deels   90 

Altijd TRA opstellen en risico-

inschatting maken. Indien nodig 

opschalen.  Q2 2016  Q4 2016 Bevelvoerder 

6,2 

Is er steeds overleg 

mogelijk met andere 

hulpdiensten? Deels   63 

 

 

Multidisciplinair overleg ten alle 

tijden waarborgen. 

 

 Q2 2016   

Bevelvoerder, 

OvD 

7,1 

Heeft men bij een snelle 

bevrijding voldoende tijd 

voor beveiligen van de 

eigen werkplek? Deels   84 

Eigen werkplek blijven 

beveiligen, risico's inschatten.  Q2 2016   

Bevelvoerder, 

ploeg 

8,4 

Kan de veiligheid van het 

personeel worden Deels   126 

Veiligheidsrisico's spoorincident 

in kaart brengen en hiervoor Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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gegarandeerd bij een 

spoorincident?  

altijd de juiste 

veiligheidsmiddelen 

aanschaffen/gebruiken.  

 
 

Bennebroek is voornemens om standaard met TS4 (een bemensing van 4 brandweerlieden op het voertuig) uit te gaan rukken. Deze RI&E is speciaal bedoeld om 

de bijzondere risico’s die daaraan verbonden zijn te rubriceren en maatregelen te treffen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Ook geldt voor dit onderwerp in het stappenplan dat alleen die antwoorden waar negatief op geantwoord moest worden vermeld staan. Veel (zeer veel) van de 

specifieke TS4 vragen konden positief beantwoord worden en komen daar door niet meer in het stappenplan voor. 

Algemeen kan gesteld worden dat Bennebroek voldoende geëquipeerd is om met TS te starten. Een aantal zaken, veelal op administratief gebied, moeten nog 

opgelost/aangepakt worden. 

 
 
4.13 Uitrukhal 
 

Audit 

Bennebroek: Uitrukhal 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Ligt de remise zo ver van de 

openbare weg dat de 

overige weggebruikers bij 

een uitruk, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van optische 

en geluidssignalen, de 

gelegenheid hebben om 

hierop te anticiperen? Nee   63 

Optische- en 

geluidssignalen tijdig 

blijven inzetten. 

Extra alert blijven bij 

het kruispunt.  Q2 2016   Bevelvoerder, ploeg 

1,2 

Is er bij het plaatsen van de 

kazerne rekening gehouden 

met de omgeving ten 

aanzien van geluidsoverlast 

bij een uitruk? Nee 

De sirene wordt 

niet gelijk 

aangezet bij het 

verlaten van de 

kazerne.  27 

Geluidsoverlast bij 

een uitruk tot een 

minimum beperken. 

Wél tijdig blijven 

inzetten.  Q2 2016   Bevelvoerder 
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2.1.4* 

Is er rondom de voertuigen 

minimaal 1,5  ruimte over om 

veilig en efficiënt het 

uitrukproces te laten 

verlopen?  Deels 

Aan een kant 

één meter 

ruimte.  36 

Indien mogelijk aan 

alle zijden van 

voertuigen 1,5 meter 

vrije ruimte 

waarborgen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2.1.7* 

Is er voor elke stallingplaats 

een aanrijbeveiliging 

achterwielblokkering? Nee 

Er ligt een 

houtblok maar 

niet iets vasts 

op de vloer, is 

onvoldoende.  90 

Vloer vervangen; 

voor elke 

stallingsplaats vaste, 

hoge 

achterwielblokkering 

aanschaffen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

2.3.1* 

Zijn de nooduitgangen 

aangegeven? Nee   90 

Nooduitgangen 

duidelijk aangeven 

met verlichting en 

markering.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

2.3.2* 

Zijn de vluchtroutes 

aangegeven? Nee   84 

Vluchtroutes 

aangeven d.m.v. 

markering en een 

plattegrond met een 

vluchtplan. Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

3,1 

Wordt het voertuig na elke 

uitruk ontmanteld van 

(vervuild) materieel? Nee   90 

Het voertuig na elke 

uitruk ontmantelen 

van vervuild 

materieel. Richtlijn 

''Schoon werken'' 

kenbaar maken en 

hanteren; schoon 

naar- en van plaats 

incident.  Q2 2016   Bevelvoerder, ploeg 

3,2 

Is er een procedure voor het 

verwijderen en vervangen 

van vervuild materiaal na Nee   84 

Algemene richtlijn 

'schoon werken' 

kenbaar maken bij Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder, ploeg 
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een uitruk? de ploeg en 

uitvoeren, 

gezamenlijke 

afspraken/procedure

s maken. Schoon 

naar en van een 

vervuild incident te 

alle tijde borgen(!) 

3,4 

Is er een procedure voor het 

reinigen van het voertuig na 

een uitruk? Nee   90 

Raadpleeg de 

richtlijn ' schoon 

werken'. Maak 

afspraken en stel 

een procedure op; 

na een incident het 

voertuig 

schoonspuiten, 

kleding nat 

sproeien/schoonspui

ten, vervuild 

materieel opbergen, 

reinigen van de 

cabine.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant/bevelvoer

der 

3,5 

Is er een procedure voor het 

aanvullen van de gebruikte 

materialen na een uitruk? Nee   63 

Procedures 

opstellen. Gebruikt 

materiaal goed 

reinigen voor 

hergebruik. Indien 

mogelijk tussentijds 

schoon reserve 

materiaal gebruiken.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,6 

Is er een procedure voor een 

periodieke controle van de Deels 

Jaarlijkse 

keuring. 54 

Inventarisatie maken 

van alle materialen Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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gebruiksmaterialen, met 

name materialen met een 

uiterste gebruiksdatum of die 

aan slijtage onderhevig zijn? 

inclusief aanschaf, 

uiterste 

gebruiksdatum en 

keuringsdata.  

3,7 

Is er een procedure voor een 

periodieke 

veiligheidscontrole van de 

voertuigen zelf. Deels   42 

Procedure en 

inventarisatie 

opstellen van 

voertuigen en 

periodieke controles.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

4.1.1* 

Zijn er matten neergelegd 

om vocht op te vangen van 

natte voertuigen? Nee   126 

Nemen van 

maatregelen om 

vocht op te vangen 

van natte voertuigen 

; absorberende 

matten, 

afvoerputten, 

lijngoten 

aanbrengen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

4.1.2* 

Is er verspreid over de vloer 

een aantal tappunten en 

vloerputten aangebracht?  Nee   126 

Nemen van 

maatregelen om 

vocht op te vangen 

van natte voertuigen 

; absorberende 

matten, 

afvoerputten, 

lijngoten 

aanbrengen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

4.1.3* 

Is de vloer uitgevoerd in 

gevlinderd beton en voorzien 

van een vloeistofdichte 

(kunststof) laag?  Nee 

Kazerne heeft 

stelton 

betonplaten 126 

Vloer vervangen; 

aanpassen naar 

gevlinderd beton met 

stroeve, 

vloeistofdichte laag.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 
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4.1.5* 

Heeft de vloer lijngoten om 

lekwater en reinigingsresten 

op te vangen? Nee   126 

Vloer vervangen + 

maatregelen; 

absorberende 

matten, 

afvoerputten, 

lijngoten 

aanbrengen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

4.1.6* 

Is de vloer voldoende stroef, 

zowel in droge als natte 

toestand? Nee   126 

Vloer vervangen en 

tevens voldoende 

stoef maken; antislip 

behandeling.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

4.1.7* 

Is de vloer vrij van 

obstakels? Nee   84 

Vloer in de uitrukhal 

zodanig inrichten dat 

het vrij is van 

obstakels. Magazijn 

opruimen en 

herindelen (nieuwe 

opslagruimte 

realiseren). Q2 2016 Q3 2016 Bevelvoerder, ploeg 

4.1.8* 

Is de keuze van de 

vloerafwerking afgestemd op 

het type werkzaamheden? Nee 

Vloer sluit 

absoluut niet 

aan bij de 

werkzaamheden

. 126 

Vloer vervangen; 

gevlinderd beton, 

vloeistofdicht en 

voldoende stroef 

maken.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

4.2.4 

Zijn de deuren vanuit de 

voertuigen te bedienen? Nee   36 

Indien mogelijk 

deuren vanuit 

voertuig bestuurbaar 

maken.  Q2 2016 Ccommandant 

4.2.6 

Zijn de deuren, zowel binnen 

als buiten, voorzien van rood 

en groen lichtsignalering aan 

de bestuurszijde (voor de Nee   42 

Aanschaf 

lichtsignalering.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 
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regulering van het in- en 

uitrijden)?  

4.2.7 

Zijn de deuren beveiligd met 

een elektronisch oog? Nee   36 

Indien mogelijk 

elektronisch oog 

realiseren. Q2 2016 Ccommandant 

4.2.8 

Sluiten de deuren 

automatisch na een uitruk? Nee   36 

Indien mogelijk 

deuren volledig 

automatiseren. Q2 2016 Ccommandant 

5.1.3 

Kan fel zonlicht worden 

geweerd? Nee   18 

Indien mogelijk 

zonwering 

aanschaffen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

5.2.2 

Is er extra verlichting t.a.v. 

werkzaamheden in en om 

het voertuig? Nee   18 

Indien benodigd 

extra (mobiele) 

werkverlichting 

aanschaffen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

6.1.1 

Is er een verantwoordelijke 

persoon of organisatie voor 

het schoonhouden van de 

totale remise? Nee   63 

Opstellen 

afspraken/procedure 

omtrent de 

schoonmaak 

kazerne. 

Verantwoordelijk 

persoon aanwijzen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

6.1.3* 

Is er voldoende 

opbergruimte voor de 

gereedschappen en 

materialen in de remise? Nee 

Onvoldoende 

opslag, 

rommelig, 

verschillende 

materialen door 

elkaar.  84 

Opslag/magazijn 

opruimen en 

herindelen aan de 

hand van de eisen. 

Indien noodzakelijk 

extra ruimte creëren.  Q2 2016 Q3 2016 Bevelvoerder 

6.1.4* 

Worden de goederen ook 

daadwerkelijk opgeborgen 

op de daarvoor bestemde 

plaatsen? Nee 

Verschillende 

goederen 

worden 

verkeerd 126 

Gevaarlijke 

vloeistoffen: 

inventariseren en 

opslaan in Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 
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opgeslagen. afgesloten 

lekbakken / 

opslagkasten.  

 

Gasflessen: buiten 

opslaan / 

brandveilige 

opslagkast / koele 

afgesloten ruimte.  

 

Reservepakken, 

voedsel, machines 

herindelen, aparte 

bakken/vakken. 

6.1.6* 

Is witgoed (lakens, 

verbandmiddelen, etc.) 

voldoende gescheiden van 

garage materialen (oliën, 

vetten, uitlaatgassen, )? Nee   54 

Deze goederen 

scheiden om 

vervuiling te 

voorkomen.  Q2 2016 Q3 2016 Bevelvoerder, ploeg 

6.2.3 

Is bekend voor welke 

tappunten 

installatiemaatregelen en/of 

beheermaatregelen nodig 

zijn?  Nee   36 

Controleren voor 

welke tappunten 

installatie/beheersm

aatregelen nodig 

zijn.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

6.2.4 

Is er een afspraak voor 

jaarlijkse controle/onderhoud 

van de waterinstallatie? Nee   84 

Waterinstallatie 

jaarlijks laten 

controleren op 

misstanden. 

Volledige 

administratie voeren; 

logboek onderhoud 

waterinstallatie.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 
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6.2.5 

Wordt er administratie 

bijgehouden van het beheer 

conform de risicoklasse-

indeling door het 

Waterleidingbedrijf? Nee   63 

Logboek onderhoud 

waterinstallatie 

opstellen met daarin 

de risicoklasse en 

periodieke controles.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

7.2.1* 

Zijn uitlaatgassen merkbaar 

in overige ruimtes van de 

kazerne? Deels   84 

Ten alle tijden 

puntafzuiging 

waarborgen.  Q2 2016   Bevelvoerder, ploeg 

7.4.3* 

Is er een goed  

afzuigingsinstallatie 

aanwezig die gekoppeld is 

aan de voertuigen, om 

uitlaatgassen in de 

stallingsruimte te 

voorkomen? Deels 

Afzuigsysteem 

werkt en is 

passend.  84 

Puntafzuigsysteem 

volledig 

automatiseren. 

Verwerken in de 

installatie met de 

geautomatiseerde 

deuren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

8.1.2* 

Zijn de elektrische 

aansluiting en/of de 

luchtslang voorzien van 

enige vorm van 

losbreekbeveiliging voor het 

geval wordt weggereden 

zonder ze los te koppelen? Nee   63 

Losbreekbeveiliging 

op afzuigsysteem 

realiseren.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

8.1.3 

Is er een procedure waarin 

staat wie verantwoordelijk is 

voor het zo nodig 

loskoppelen van de 

elektrische aansluiting en/of 

de luchtslang? Nee 

Chauffeur maakt 

het los.  63 

Duidelijke afspraken 

en 

verantwoordelijkhed

en vastleggen.  Q2 2016 Q3 2016 Bevelvoerder 

8.2.1 

Is er een 

noodstroomvoorziening die 

aanspringt bij net uitval? Nee   84 

Aanschaf (mobiele) 

noodstroomvoorzieni

ng. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

9,1 Is er nood- en/of Nee   84 Aanbrengen van Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant, 
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evacuatieverlichting 

aanwezig? 

nood/evacuatie 

verlichting. 

bevelvoerder 

9,2* 

Is vluchtrouteaanduiding 

aanwezig? Nee   84 

Vluchtrouteaanduidi

ng aanbrengen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

9,4 

Voldoen de nooduitgangen 

aan de eisen (afmetingen, 

niet met een sleutel 

afgesloten, direct 

gebruiksklaar)? Nee   84 

Nooduitgangen 

aanpassen aan 

geldende eisen; 

artikel 3.6 ARBO-

wet.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  

9,5* 

Zijn de vluchtroutes en 

nooduitgangen vrij van 

obstakels? Nee   90 

Vluchtroutes en 

nooduitgangen vrij 

maken van 

obstakels (!)  Q2 2016 Q3 2016 Bevelvoerder, ploeg 

9,6* 

Is er noodverlichting 

aanwezig aan de buitenzijde 

van de nooduitgang? Nee   84 

Noodverlichting aan 

beide zijden van de 

nooduitgang 

realiseren. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

10,1 

Zijn er bij alle toegangen tot 

het gebouw camera's 

geplaatst (zo ook bij de 

deuren van de remise)? Nee   42 

Indien mogelijk het 

terrein beveiligen 

met camera's. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

10,2* 

Is de kazerne (remise) niet 

toegankelijk voor 

onbevoegden? Deels 

Deur moet 

worden 

afgesloten door 

overgebleven 

personen.  54 

Ruimte afsluiten 

altijd blijven 

waarborgen. Deuren 

automatiseren d.m.v. 

scanner + passen.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder, ploeg 

11,2 

Is er een veilige uitrijroute, 

bijvoorbeeld met een 

verkeerslichtenregeling? Deels   63 

Indien mogelijk een 

stoplicht plaatsen op 

de openbare weg; 

rood bij uitruk. Extra 

alert zijn bij het 

opgaan van de Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder, ploeg 
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openbare weg.  

11,4* 

Is er markering aangebracht 

wanneer de chauffeur de 

bocht kan inzetten? Nee   27 

Markering op 

uitrijroute 

aanbrengen. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

11,5 

Is er een veilige ruimte voor 

de voetgangers 

gewaarborgd of zijn er 

andere doeltreffende 

maatregelen ter 

bescherming van de 

voetgangers genomen? Nee   45 

Plaatsen van een 

waarschuwingsbord 

op de plek waar de 

voertuigen de 

openbare weg 

oprijden. Extra 

alertheid van de 

manschappen bij 

een uitruk. Optische- 

en geluidssignalen 

tijdig blijven inzetten.  Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder, ploeg 

12,2* 

Hangt de uitrukkleding op 

een handige locatie, zodat 

iedereen snel bij zijn/haar 

kleding kan zonder elkaar in 

de weg te lopen? Deels 

Enigszins 

gebrek aan 

ruimte.  84 

 

 

Remise herindelen ; 

uitrukkleding 

plaatsen op een 

schone, geordende 

plek. Meer ruimte 

creëren rondom de 

uitrukkleding. 

 

  Q2 2016  Q4 2016 Ccommandant 

13,2 

Zo nee, is er passende 

gehoorbescherming ter 

beschikking gesteld? Nee   84 

Voor luide 

werkzaamheden 

passende 

gehoorbescherming 

aanschaffen.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant  
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14,1 

Is er een overzicht van de 

aanwezige gevaarlijke 

stoffen? Nee   84 

Inventarisatie maken 

van alle aanwezige 

stoffen inclusief 

hoeveelheid en 

risicoklassering. 

Deze stoffen tevens 

opslaan op de juiste 

manier(!) Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

14,2 

Is de totale hoeveelheid 

opslag van een bepaalde 

gevaarlijke stof gereduceerd 

tot maximaal 25 kg (minus 

werkvoorraad)?  Nee   84 

Totale hoeveelheid 

gevaarlijke stof 

beperken tot een 

maximum van 25 kg.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

14,3* 

Zijn er voorzieningen om 

lekkages op te vangen?  Nee   84 

Voorzieningen 

treffen om lekkages 

op te vangen; 

lekbakken/afvoerputj

es.  Q2 2016 Q3 2016 Ccommandant 

14,4 

Zijn van alle gevaarlijke 

stoffen 

productveiligheidsbladeren 

beschikbaar en zijn deze 

aanwezig bij het product?  Nee   63 

Voor de aanwezige 

stoffen de relevante 

veiligheidsbladeren 

toevoegen. Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

14,6* 

Wordt verspreiding van 

damp/stof voorkomen, 

bijvoorbeeld door 

(punt)afzuiging (denk ook 

aan uitlaatgassen van de 

voertuigen)?  Deels 

Puntafzuiging 

voor TS, niet 

voor de bus.  90 

Aanschaf mobiel 

afzuigsysteem 

(gevaarlijke dampen, 

gassen, rook). Voor 

alle uitlaten op 

voertuigen 

puntafzuigsysteem 

aanschaffen. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

15,1* Is er een afzuigventilator met Deels   90 Afzuiginstallatie Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant  
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voldoende capaciteit voor de 

onderhanden zijnde 

voertuigen aanwezig? 

uitbreiden voor alle 

voertuigen (bus).  

15,4 

Wordt er bij het plaatsen van 

voertuigen zonder roetfilter 

een opsteekfilter geplaatst 

bij het in- en uitrijden? Nee   27 

Indien geen gebruik 

afzuigsysteem, 

opsteekfilter 

aanschaffen en ten 

alle tijde gebruiken 

bij in- en uitrijden. Q2 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

17,1 

Worden er maatregelen 

getroffen om verneveling van 

koelvloeistof tegen te gaan? 

(Vanwege de lage 

dampspanning is de kans op 

inademing nihil. Bij 

verneveling kan men deze 

nevel wel inademen) Nee   27 

Juiste PBM’s 

aanschaffen; 

mondkapjes, 

veiligheidsbril.  Q2 2016  Q3 2016 Ccommandant 

20,1* 

Zijn er aparte opslagruimtes 

(chemicaliënkasten) voor de 

opslag van zuren, logen en 

basen? Nee   84 

Aparte 

opslagruimtes voor 

de opslag 

chemicaliën 

aanschaffen. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

 
De situatie van/in de uitrukhal is kort te omschrijven; Er zijn bijna geen regels te vinden waar wel aan voldaan wordt. Opnieuw een motief om herindeling te willen 

en in te richten volgens de bestaande regelgeving. 
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4.14 Voertuigen 
 

Audit 

Bennebroek: Voertuigen 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijvin

g situatie 

Risic

o en 

advie

s Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Is het voertuig voorzien 

van airbags? Deels 

Alleen 

personenbus

.  63 

Indien mogelijk alle 

voertuigen voorzien van 

airbags. Altijd gebruik maken 

van riemgordels. Q2 2016 Ccommandant  

1,3 

Wordt er gebruik gemaakt 

van winterbanden en 

zomerbanden? Nee   63 

In periodes van sneeuw, ijzel, 

gladheid altijd het gebruik 

van winterbanden 

waarborgen.  Q2 2016   Ccommandant 

1,6 

Zijn er verstelbare 

hoofdsteunen aanwezig? Deels 

Alleen in de 

bus. 18 

Indien mogelijk verstelbare 

hoofdsteunen realiseren voor 

alle voertuigen.  Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

1,7 

Wordt het krat, waar de 

cilinders in zitten, bij het 

kopschot geplaatst? Nee   36 

Het krat waar de cilinders in 

zitten bij het kopschot 

plaatsen.  Q2 2016 Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,1 

Overschrijdt het aantal 

liters (punten) niet het 

maximaal toegestane 

aantal van 1000 liter? Nee   36 

Overschrijding voorkomen. 

Inventarisatie maken en 

maximaal 1000 liter aanwezig 

stellen. Q2 2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,2 

Is het vervoersdocument 

geplaatst in het vak van 

het linker portier? Nee   36 

Vervoersdocument in het vak 

van de linker portier plaatsen, 

vaste plek. Q2 2016   Q3 2016 Bevelvoerder 

4,2 

Is men bekend met de 

gezondheidsrisico's van 

roet? Nee   84 

Medewerkers bekend maken 

met de gezondheidsrisico's 

van roet; voorlichting, Q2 2016  Q4 2016 Ccommandant 
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Informatiebrief, intranet.  

4,3 

Zijn de symptomen 

bekend die op kunnen 

treden na blootstelling aan 

fijnstof? Deels 

Niet in z'n 

geheel 

bekend. 63 

Document opstellen met 

risico's, symptomen m.b.t. 

fijnstof. Dit kenbaar maken 

beschikbaar stellen voor al 

het personeel. Q2 2016 Q4 2016 Ccommandant 

 
Bennebroek beschikt over een (moderne) TS en een personenbus. 

In de personenbus zijn een aantal (kleine) verbeteringen te realiseren. De TS voldoet. 

 
 
4.15 VRK Algemeen 
 

Audit 

Bennebroek: VRK algemeen 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risic

o en 

advie

s Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,4* 

Vindt er regelmatig onderhoud 

aan apparatuur op de 

afdelingen plaats?  Nee   63 

Jaarlijkse keuring 

realiseren en hiervan 

volledige  administratie 

voeren.  Q2 2016   

Ccommandant, 

bevelvoerder 

2,1* 

Worden de vluchtwegen 

aangeduid met Internationale 

pictogrammen in combinatie 

met noodverlichting? Nee   84 

Nooduitgangen 

aanduiden relevante 

pictogrammen in 

combinatie met 

noodverlichting.  Q2 2016  Q4 2016 Ccommandant 
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4.16 Werkplaats 
 

Audit 

Bennebroek: Werkplaats 

Nr. Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

1,1 

Is er goed toezicht op de 

veiligheidsvoorzieningen en 

het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen? Deels   84 

Juiste PBM’s aanschaffen en 

ten alle tijden borgen. Mensen 

aanspreken bij het nalaten 

hiervan. Veiligheidscultuur 

ontwikkelen.  

Q2 

2016  Q3 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder, 

ploeg 

2,2 

Wordt er nooit zwaarder dan 

23 kg. getild?  Deels   84 

Voor tilwerkzaamheden >23kg 

hulpmiddelen 

aanschaffen/gebruiken 

(heftruck, pompkarretje).  

Q2 

2016 Q4 2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,1 

Is het maximale 

geluidsvolume 80dB? (maat: 

elkaar niet kunnen verstaan 

zonder stemverheffing)?  Nee   54 

Werkzaamheden met maximale 

geluidsvolume altijd zoveel 

mogelijk beperken. 

Gehoorbescherming 

aanschaffen en gebruiken. 

Q2 

2016 

Ccommandant, 

bevelvoerder 

3,2 

Zo nee, is er passende 

gehoorbescherming ter 

beschikking gesteld? Nee   84 

Juiste gehoorbescherming 

aanschaffen en gebruik hiervan 

verplicht stellen. 

Q2 

2016 Q3 2016 Ccommandant  

 
Er kan geen sprake zijn van een werkplaats. Het advies in deze is ook om vooral geen werkzaamheden aan voertuigen op de post uit te voeren. 
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4.17 Werkplek 
 

Audit 

Bennebroek: Werkplek 

Nr.  Vraag Antw. 

Beschrijving 

situatie 

Risico 

en 

advies Beheersmaatregel Start Eind Verantw. 

3,2 

Is mogelijke hinder, als gevolg van 

direct invallend zonlicht, overal 

voldoende voorkomen? Nee   54 

Overlast van direct invallend 

zonlicht voorkomen door het 

plaatsen van zonwering. Q2 2016 Q4 2016 

Ccomman

dant  

 

 
5. Ondertekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een akkoord ten aanzien van de uitvoering en realisatie van de bovenstaande stappenplannen, gelieve uw handtekening; 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------   --------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Veiligheidskundige, H. Munneke   Uitvoerend ploegchef, H. Wubbe   Clustercommandant, K. Wit 


