
Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019

Pagina

Afdrukdatum: maandag 20 januari 2020

(Optioneel) Clusternaam:

Startdatum: maandag 6 mei 2019

Einddatum: donderdag 4 juli 2019

Tijdsduur in bewerking: 59 dagen

Aantal geselecteerde groepen: 3

Aantal geselecteerde processen: 22

Aantal geselecteerde aspecten: 45

Aantal vragen: 343

Aantal knelpunten: 22

Aantal maatregelen: 18

Aantal actiepunten: 18

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw D.C.H. van Gurp

Vragen: Mevrouw V. Martens

Maatregelen: Mevrouw V. Martens

Actiepunten: Mevrouw V. Martens

Vrijgave: Mevrouw D.C.H. van Gurp

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AB Gebouw - Lopen en bewegen > 02.3AB.02 Trappen algemeen

Code: 02.3AB.02-01

Knelpunt: De trappen hebben geen slipvaste stroeve treden.

Opmerking: bovenverdieping wordt niet gebruikt voor dagbesteding, wel voor opslag

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat trappen slipvaste stroeve treden hebben.

Actiepunt: Zorg dat trappen slipvaste stroeve treden hebben.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-07-2020 Midden S. Willems 22-07-2019

Bron: 02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AB Gebouw - Lopen en bewegen > 02.3AB.03 Vluchtwegen en nooduitgangen

Code: 02.3AB.03-05

Knelpunt: Er bevinden zich in de vluchtwegen  automatische deuren die tijdens een calamiteit de doorgang verhinderen.

Opmerking: er zijn tevens vluchtroutes zonder automatische deuren

Fotobijlage:

Maatregel: Er bevinden zich in de vluchtwegen automatische deuren die tijdens een calamiteit de doorgang kunnen verhinderen. Onderzoek dit en corrigeer daar waar
noodzakelijk.

Actiepunt: Er bevinden zich in de vluchtwegen automatische deuren die tijdens een calamiteit de doorgang kunnen verhinderen. Onderzoek dit en corrigeer daar waar
noodzakelijk.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-07-2020 Midden S. Willems 22-07-2019

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen > 02.3AE.01 EHBO-middelen

Code: 02.3AE.01-01

Knelpunt: De plaatsen waar de EHBO-middelen zich bevinden zijn niet met de juiste pictogrammen aangegeven.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat de plaatsen waar de EHBO-middelen zich bevinden met de juiste pictogrammen zijn aangegeven.

Actiepunt: Zorg dat de plaatsen waar de EHBO-middelen zich bevinden met de juiste pictogrammen zijn aangegeven.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Midden S. Willems 22-07-2019

Code: 02.3AE.01-05

Knelpunt: De verbandtrommels worden na gebruik niet onmiddellijk aangevuld.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat er een schema wordt opgesteld waardoor geborgd wordt dat de EHBO-verbandtrommels regelmatig door een BHV' er wordt gecontroleerd en (indien
nodig) aangevuld.

Actiepunt: Zorg dat er een schema wordt opgesteld waardoor geborgd wordt dat de EHBO-verbandtrommels regelmatig door een BHV' er wordt gecontroleerd en (indien
nodig) aangevuld.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

30-06-2019 30-06-2019 Midden V. Martens

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen > 02.3AE.10 Alarmsignalering- en meldinstallatie

Code: 02.3AE.10-10

Knelpunt: Het gebouw beschikt niet over een alarminstallatie om ongewenste toegang te signaleren.

Opmerking: wel afgesloten en er is toezicht op het terrein zelf

Fotobijlage:

Maatregel: Onderzoek of het gebouw over een alarminstallatie moet hebben om ongewenste toegang te signaleren. Installeer indien noodzakelijk.

Actiepunt: Onderzoek of het gebouw over een alarminstallatie moet hebben om ongewenste toegang te signaleren. Installeer indien noodzakelijk.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-07-2020 Midden S. Willems 22-07-2019

Bron: 03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.1AA Algemene uitgangspunten > 03.1AA.02 Werkhouding en fysieke belasting

Code: 03.1AA.02-10

Knelpunt: De fysieke belasting op de afdeling is niet onderzocht met behulp van één van de daartoe bedoelde instrumenten uit de arbocatalogus.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Onderzoek de fysieke belasting op de afdeling met behulp van één van de daartoe bedoelde instrumenten uit de arbocatalogus.

Actiepunt: Onderzoek de fysieke belasting op de afdeling met behulp van één van de daartoe bedoelde instrumenten uit de arbocatalogus.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Hoog D.C.H. van Gurp 22-07-2019

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.3AA Zorg algemene vragen > 03.3AA.03 Verplegen/verzorgen

Code: 03.3AA.03-01

Knelpunt: De fysieke belasting van verplegenden, verzorgenden en niet-verzorgenden wordt niet periodiek beoordeeld.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat de fysieke belasting van verplegenden, verzorgenden en niet-verzorgenden periodiek wordt beoordeeld. Zie hiervoor de eisen uit de Arbo catalogus.

Actiepunt: Zorg dat de fysieke belasting van verplegenden, verzorgenden en niet-verzorgenden periodiek wordt beoordeeld. Zie hiervoor de eisen uit de Arbo catalogus.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Hoog E. Zeeman 25-07-2019

Code: 03.3AA.03-22

Knelpunt: Medewerkers kunnen in het algemeen na uiterlijk 5,5 uur werk niet minimaal een half uur pauzeren.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat de medewerkers in het algemeen na uiterlijk 5,5 uur werk minimaal een half uur kunnen pauzeren.

Actiepunt: Zorg dat de medewerkers in het algemeen na uiterlijk 5,5 uur werk minimaal een half uur kunnen pauzeren.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Midden E. Zeeman 25-07-2019

Code: 03.3AA.03-24

Knelpunt: Medewerkers weten niet waar ze terecht kunnen als ze huidklachten hebben of een latexallergie vermoeden?

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat de medewerkers weten waar ze terecht kunnen als ze huidklachten hebben of een latexallergie vermoeden.

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Actiepunt: Zorg dat de medewerkers weten waar ze terecht kunnen als ze huidklachten hebben of een latexallergie vermoeden.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Midden D.C.H. van Gurp 22-07-2019

Bron: 03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.8AA Facilitair - Voedselbereiding en distributie > 03.8AA.04 Kleine keuken/pantry

Code: 03.8AA.04-03

Knelpunt: Van sommige keukenapparatuur ontbreekt de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat van alle keukenapparatuur een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig beschikbaar en aanwezig is.

Actiepunt: Zorg dat van alle keukenapparatuur een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig beschikbaar en aanwezig is.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-07-2020 Midden S. Willems 22-07-2019

Code: 03.8AA.04-12

Knelpunt: Dampen worden niet direct afgezogen.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat dampen van het kooktoestel direct worden afgezogen.

Actiepunt: Zorg dat dampen van het kooktoestel direct worden afgezogen.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-07-2020 Midden S. Willems 22-07-2019

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.8AD Facilitair - Reiniging en schoonmaak > 03.8AD.01 Algemeen

Code: 03.8AD.01-31

Knelpunt: Bij nat reinigen van vloeren wordt niet middels signalen gewaarschuwd voor gladde vloeren.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat er bij nat reinigen van vloeren middels signalen gewaarschuwd wordt voor gladde vloeren.

Actiepunt: Zorg dat er bij nat reinigen van vloeren middels signalen gewaarschuwd wordt voor gladde vloeren.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 03-10-2019 Hoog S. Willems 22-07-2019

Bron: 06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.3AA Gedrag en toezicht > 06.3AA.02 Gedrag - Werk- en rusttijden

Code: 06.3AA.02-03

Knelpunt: De medewerkers werken geregeld langer dan 5,5 uur achtereen zonder te pauzeren.

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat de medewerkers niet geregeld langer dan 5,5 uur achtereen werken zonder te pauzeren.

Actiepunt: Zorg dat de medewerkers niet geregeld langer dan 5,5 uur achtereen werken zonder te pauzeren.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Hoog E. Zeeman 25-07-2019

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.4AA Werkcondities > 06.4AA.01 Algemeen

Code: 06.4AA.01-04

Knelpunt: De medewerkers hebben bij het uitvoeren van de werkzaamheden hinder van het klimaat.

Opmerking: bij extreme weervormen kan het klimaat erg moeizaam verbeterd worden

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat de medewerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden over het algemeen geen hinder hebben van het klimaat.

Actiepunt: Zorg dat de medewerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden over het algemeen geen hinder hebben van het klimaat.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-07-2020 Midden S. Willems 22-07-2019

Code: 06.4AA.01-06

Knelpunt: De medewerkers hebben geen hulpmiddelen ter beschikking om fysieke belasting te beperken.

Opmerking: er wordt frequent over de 25 kg getild en hiervoor zijn ook vanwege gedrag cliënten niet hulpmiddelen voor aanwezig of mogelijk. er zijn wel tips vanuit de
arbomedwerker gegeven tav hoe we met bepaald (til)gedrag het beste om kunnen gaan

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat de medewerkers hulpmiddelen ter beschikking om fysieke belasting te beperken.

Actiepunt: Zorg dat de medewerkers hulpmiddelen ter beschikking om fysieke belasting te beperken.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Hoog D.C.H. van Gurp 22-07-2019

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.4AA Werkcondities > 06.4AA.02 Werkdiensten en pauzes

Code: 06.4AA.02-04

Knelpunt: De medewerkers mogen geen extra rustpauzes nemen bij fysiek zwaar of mentaal inspannend werk.

Opmerking: waar mogelijk zal er gehoor worden gegeven als men dit vraagt, maar is niet standaard vastgelegd

Fotobijlage:

Maatregel: Zorg dat medewerkers extra rustpauzes nemen bij fysiek zwaar of mentaal inspannend werk.

Actiepunt: Zorg dat medewerkers extra rustpauzes nemen bij fysiek zwaar of mentaal inspannend werk.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Hoog E. Zeeman 25-07-2019

Bron: 06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.5AA Werkplek > 06.5AA.01 Derden

Code: 06.5AA.01-01

Knelpunt: De medewerkers lopen gevaar door de aanwezigheid van derden op de werkplek?

Opmerking:

Fotobijlage:

Maatregel: De medewerkers lopen gevaar door de aanwezigheid van derden op de werkplek. Bepaal samen de corrigerende maatregelen en voer deze uit.

Actiepunt: De medewerkers lopen gevaar door de aanwezigheid van derden op de werkplek. Bepaal samen de corrigerende maatregelen en voer deze uit.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-01-2020 Midden E. Zeeman 25-07-2019

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Voortgang Plan van aanpak Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Bron: 06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.6AA Werkzaamheden > 06.6AA.02 Werkdruk

Code: 06.6AA.02-02

Knelpunt: De werknemers hebben moeite met de mate van piekbelasting en/of werktempo tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Opmerking: bij incidentele toename van de werkdruk door bv veel confrontatie met agressie van cliënten, of veel moeite met rond krijgen bezetting geeft het personeel wel
eens aan een verhoogde werkdruk te ervaren

Fotobijlage:

Maatregel: De werknemers geven aan dat ze moeite hebben met de mate van piekbelasting of werktempo tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Onderzoek waar
en neem daar waar noodzakelijk corrigerende maatregelen.

Actiepunt: De werknemers geven aan dat ze moeite hebben met de mate van piekbelasting of werktempo tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Onderzoek waar
en neem daar waar noodzakelijk corrigerende maatregelen.

Startdatum Geplande
einddatum

Prioriteit Verantwoordelijke Startdatum
verantw.

Einddatum
verantw.

Uitvoerende Startdatum
uitvoerende

Einddatum
uitvoerende

04-07-2019 02-07-2020 Midden E. Zeeman 25-07-2019

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
AE-07
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Overzicht geselecteerde processen en aspecten Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019

Pagina

Afdrukdatum: maandag 20 januari 2020

(Optioneel) Clusternaam:

Startdatum: maandag 6 mei 2019

Einddatum: donderdag 4 juli 2019

Tijdsduur in bewerking: 59 dagen

Aantal geselecteerde groepen: 3

Aantal geselecteerde processen: 22

Aantal geselecteerde aspecten: 45

Aantal vragen: 343

Aantal knelpunten: 22

Aantal maatregelen: 18

Aantal actiepunten: 18

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw D.C.H. van Gurp

Vragen: Mevrouw V. Martens

Maatregelen: Mevrouw V. Martens

Actiepunten: Mevrouw V. Martens

Vrijgave: Mevrouw D.C.H. van Gurp

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
OE-12
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Overzicht geselecteerde processen en aspecten Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een
tijdsverschil.

02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E)

02.1AA Locatie - Algemeen

02.1AA.01 Risico's algemeen

02.1AB Locatie - Toegang terrein

02.1AB.04 Afrastering en omheininghekken

02.2AA Terrein - Beheer

02.2AA.01 Terreinbeheer

02.3AB Gebouw - Lopen en bewegen

02.3AB.01 Loop- en rijpaden

02.3AB.02 Trappen algemeen

02.3AB.03 Vluchtwegen en nooduitgangen

02.3AB.10 Personen verplaatsen zich door het gebouw

02.3AC Gebouw - Klimaat en licht

02.3AC.01 Verlichting

02.3AC.03 Klimaat

02.3AD Gebouw - Onderhoud/Constructie

02.3AD.01 Algemeen

02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen

02.3AE.01 EHBO-middelen

02.3AE.10 Alarmsignalering- en meldinstallatie

02.3AE.11 Blusmiddelen

02.4AA Ruimte - Algemeen

02.4AA.11 Personeel: Sanitaire voorzieningen

02.4AG Ruimte - Facilitaire ruimten / Groen

02.4AG.10 Keuken

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
OE-12
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Overzicht geselecteerde processen en aspecten Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019
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Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een
tijdsverschil.

03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E)

03.1AA Algemene uitgangspunten

03.1AA.01 Bijzondere doelgroepen

03.1AA.02 Werkhouding en fysieke belasting

03.3AA Zorg algemene vragen

03.3AA.01 Verpleegkundige protocollen/hygiëne

03.3AA.03 Verplegen/verzorgen

03.3AE Rondom het verblijf

03.3AE.20 Dierverzorging

03.3AE.30 Pottenbakken

03.3AE.31 Kaarsenmaken

03.3AE.32 Dagbesteding  (hout/metaal)

03.6AA Educatie

03.6AA.02 Instructie/voorlichting - Arbo

03.8AA Facilitair - Voedselbereiding en distributie

03.8AA.04 Kleine keuken/pantry

03.8AB Facilitair - Groen, Verharding en Infrastructuur

03.8AB.01 Groenvoorzieningwerk/werken in natuur

03.8AD Facilitair - Reiniging en schoonmaak

03.8AD.01 Algemeen

03.8AD.03 Reinigen - Sanitair

06. ZorgRie - Team (brancheRI&E)

06.1AA Werkvoorbereiding

06.1AA.01 Voorlichting en instructie

06.1AA.02 Opleiding en ervaring

06.1AA.03 Taken en bevoegdheden

06.2AA Communicatie

06.2AA.01 Communicatie algemeen

06.2AA.02 Werkoverleg

06.2AA.03 Betrokkenheid RI&E/Arbo

06.2AA.04 Informatievoorziening

06.3AA Gedrag en toezicht

06.3AA.01 Gedrag - Algemeen

06.3AA.02 Gedrag - Werk- en rusttijden

06.3AA.03 Toezicht

06.4AA Werkcondities

06.4AA.01 Algemeen

06.4AA.02 Werkdiensten en pauzes

06.4AA.03 Geluid

06.4AA.04 Arbozorg

06.5AA Werkplek

06.5AA.01 Derden

06.6AA Werkzaamheden

06.6AA.01 Psychosociale druk

06.6AA.02 Werkdruk
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Afdrukdatum: maandag 20 januari 2020

(Optioneel) Clusternaam:

Startdatum: maandag 6 mei 2019

Einddatum: donderdag 4 juli 2019

Tijdsduur in bewerking: 59 dagen

Aantal geselecteerde groepen: 3

Aantal geselecteerde processen: 22

Aantal geselecteerde aspecten: 45

Aantal vragen: 343

Aantal knelpunten: 22

Aantal maatregelen: 18

Aantal actiepunten: 18

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw D.C.H. van Gurp

Vragen: Mevrouw V. Martens

Maatregelen: Mevrouw V. Martens

Actiepunten: Mevrouw V. Martens

Vrijgave: Mevrouw D.C.H. van Gurp
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02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E)
02.1AA Locatie - Algemeen

02.1AA.01 Risico's algemeen
02.1AA.01-30 Vinden er in het bedrijf watervernevelende processen plaats? Ja

02.1AA.01-31 Zijn er beheersmaatregelen genomen om de vorming van legionella tegen te
gaan?

Ja

02.1AA.01-26 Is er in het bedrijf sprake van een algemene orde en netheid, zodat de kans op
micro-organismengroei, zoals bacteriën en schimmels, zo klein mogelijk is?

Ja

02.1AA.01-37 Is voor deze locatie bekend wie verantwoordelijk is voor periodieke controles van
blusmiddelen en eventuele alarmeringsinstallatie?

Ja

02.1AA.01-40 Dient voor deze locatie de BHV altijd aanwezig te zijn? Nee

BHV is centraal gecoördineerd op gehele terrein Hooge Veer

02.1AB Locatie - Toegang terrein
02.1AB.04 Afrastering en omheininghekken

02.1AB.04-01 Biedt de bestaande afrastering/omheining de bescherming die daarvan verlangd
wordt?

Ja

02.2AA Terrein - Beheer
02.2AA.01 Terreinbeheer

02.2AA.01-01 Is het buitenterrein overzichtelijk, zodat ongewenst gedrag snel kan worden
opgemerkt?

Ja

02.2AA.01-02 Is het buiten terrein netjes onderhouden (vrij van zwerfvuil)? Ja

02.2AA.01-03 Is het terrein doelmatig verlicht? Ja

02.2AA.01-04 Zijn elektrische voorzieningen op het buitenterrein veilig uitgevoerd? Ja

02.3AB Gebouw - Lopen en bewegen
02.3AB.01 Loop- en rijpaden

02.3AB.01-01 Zijn loop, rijpaden en doorgangen veilig en vrij van obstakels? Ja

02.3AB.01-10 Wordt er in de gangen gereden met rolstoelen, bedden of transportmiddelen? Ja

02.3AB.01-11 Zijn loop, rijpaden en doorgangen voldoende breed voor personen, rolstoelen,
bedden of transportmiddelen?

Ja

02.3AB.01-12 Komt u tijdens het rijden met rolstoelen, bedden of transportmiddelen hinderlijke
drempels tegen?

Nee

02.3AB.01-21 Is de vloer egaal (en zonder losliggende delen), zodat struikelgevaar voorkomen
wordt?

Ja

02.3AB.02 Trappen algemeen
02.3AB.02-01 Hebben trappen slipvaste stroeve treden? Nee

bovenverdieping wordt niet gebruikt voor dagbesteding, wel voor opslag

02.3AB.02-02 Zijn trappen voorzien van goed grijpbare leuningen? Ja

02.3AB.03 Vluchtwegen en nooduitgangen
02.3AB.03-01 Zijn er in het gebouw voldoende vluchtwegen aanwezig? Ja

02.3AB.03-02 Zijn de vluchtwegen door middel van voorgeschreven (verlichte) pictogrammen
aangegeven?

Ja

02.3AB.03-03 Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels? Ja

02.3AB.03-05 Bevinden zich er in de vluchtwegen automatische deuren die tijdens een
calamiteit de doorgang kunnen verhinderen?

Ja

er zijn tevens vluchtroutes zonder automatische deuren

02.3AB.03-10 Is er in het gebouw een vluchttrap/ladder aanwezig? Nee

bovenverdieping wordt enkel gebruikt als opslagplaats en is bereikbaar met 1 vaste trap

02.3AB.03-21 Zijn er in het gebouw voldoende nooduitgangen aanwezig? Ja
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02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E)
02.3AB Gebouw - Lopen en bewegen

02.3AB.03 Vluchtwegen en nooduitgangen
02.3AB.03-23 Zijn de nooduitgangen verlicht (noodverlichting)? Ja

02.3AB.03-24 Zijn nooduitgangen makkelijk te openen (zonder sleutel)ook voor minder valide
aanwezigen?

Ja

02.3AB.03-26 Zijn (nood)uitgangen aan de binnenzijde vrij van obstakels? Ja

02.3AB.03-28 Zijn (nood)uitgangen aan de buitenzijde vrij van obstakels? Ja

02.3AB.03-30 Zijn op strategische plaatsen plattegronden van het gebouw opgehangen met
daarop aangegeven de vluchtwegen, nooduitgangen, BHV-middelen en waar
men zich bevindt?

Ja

02.3AB.03-31 Worden medewerkers tijdens introductie en oefeningen op de
informatievoorziening via (nood)plattegronden gewezen?

Ja

02.3AB.10 Personen verplaatsen zich door het gebouw
02.3AB.10-02 Sluiten alle deuren goed af, zodat ze in geval van een calamiteit als buffer

kunnen dienen?
Ja

02.3AB.10-20 Zijn er elektrische deuren? Nee

02.3AB.10-30 Zijn er draaideuren? Nee

02.3AB.10-40 Zijn er personenliften? Nee

02.3AB.10-50 Zijn er trapliften? Nee

02.3AC Gebouw - Klimaat en licht
02.3AC.01 Verlichting

02.3AC.01-01 Zijn alle gangen en trappen voldoende verlicht (daglicht en/of kunstlicht) zodat
men zich veilig kan verplaatsen?

Ja

02.3AC.01-02 Wordt schaduwvorming tijdens het lopen voorkomen, bijvoorbeeld door het
plaatsen van lampen op meerdere plaatsen?

Ja

02.3AC.01-03 Is de daglichttoetreding in het gebouw voldoende om tijdens kantooruren het
gebouw veilig te verlaten indien de verlichting uitvalt?

Ja

02.3AC.01-20 Is het gebouw voorzien van noodverlichting? Ja

02.3AC.01-21 Wordt de noodverlichting jaarlijks gecontroleerd? Ja

02.3AC.03 Klimaat
02.3AC.03-01 Is de temperatuur in het gebouw behaaglijk? Ja

bij extreme temperaturen zoals erge hitte of kou is het gebouw moeizaam te koelen of te verwarmen, dit
door oa verwarmingombouwen

02.3AC.03-02 Is er tocht in het gebouw? Nee

02.3AC.03-03 Is de ventilatie in het gebouw voldoende? Ja

02.3AC.03-04 Worden de luchtroosters in het gebouw periodiek gereinigd? Ja

02.3AD Gebouw - Onderhoud/Constructie
02.3AD.01 Algemeen

02.3AD.01-01 Wordt het gebouw goed onderhouden? Ja

02.3AD.01-03 Wordt het interieur van het gebouw goed schoongemaakt? Ja

02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen
02.3AE.01 EHBO-middelen

02.3AE.01-01 Zijn de plaatsen waar de EHBO-middelen zich bevinden met de juiste
pictogrammen aangegeven?

Nee

02.3AE.01-02 Zijn EHBO-middelen gemakkelijk (zonder obstakels) te bereiken? Ja
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02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E)
02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen

02.3AE.01 EHBO-middelen
02.3AE.01-03 Worden EHBO-middelen periodiek gecontroleerd of ze op hun plaats aanwezig

zijn?
Ja

02.3AE.01-04 Vindt controle van de houdbaarheidstermijn van de inhoud van de
verbandtrommels plaats?

Ja

02.3AE.01-05 Worden de verbandtrommels na gebruik onmiddellijk aangevuld? Nee

02.3AE.10 Alarmsignalering- en meldinstallatie
02.3AE.10-10 Beschikt het gebouw over een alarminstallatie om ongewenste toegang te

signaleren?
Nee

wel afgesloten en er is toezicht op het terrein zelf

02.3AE.10-20 Beschikt het gebouw over automatische rookmelders? Ja

02.3AE.10-21 Zijn de rookmelders op de risicovolle plaatsen aangebracht? Ja

02.3AE.10-22 Worden de rookmelders periodiek gecontroleerd op een goede werking? Ja

02.3AE.10-40 Zijn voorzieningen aanwezig die een onvolledige verbranding kunnen
veroorzaken, zoals kachels, haarden, geisers en dergelijke?

Nee

02.3AE.10-50 Beschikt het gebouw over automatische brandmeldinstallatie? Ja

02.3AE.10-52 Is iemand op de locatie opgeleid tot gecertificeerd beheerder
brandmeldinstallatie (opgeleid persoon)?

Ja

dit is binnen het terrein Hooge Veer breed geregeld

02.3AE.10-53 Zijn de handbrandmelders duidelijk aangegeven? Ja

02.3AE.10-54 Zijn de handbrandmelders op makkelijk bereikbare plaatsen aangebracht? Ja

02.3AE.10-55 Worden brandmeldinstallaties periodiek gecontroleerd op een goede werking? Ja

02.3AE.10-61 Wordt in het geval van een alarm naast akoestische signalen ook optische
noodsignalen ingezet?

Ja

02.3AE.11 Blusmiddelen
02.3AE.11-10 Zijn er in het gebouw brandblussers aanwezig? Ja

02.3AE.11-11 Is de plaats waar de brandblussers zich bevinden met het juiste pictogram
aangegeven?

Ja

02.3AE.11-12 Zijn brandblussers op een zichtbare plaats opgehangen? Ja

02.3AE.11-13 Zijn de brandblussers goed bereikbaar? Ja

02.3AE.11-14 Worden brandblussers periodiek gecontroleerd of ze op hun plaats aanwezig
zijn?

Ja

02.3AE.11-15 Worden de brandblussers eens in de twee jaar gecontroleerd op de werking
door een erkend deskundige?

Ja

02.3AE.11-20 Zijn er in het gebouw brandslanghaspels aanwezig? Ja

02.3AE.11-21 Is de plaats waar de brandslanghaspels zich bevinden met het juiste pictogram
aangegeven?

Ja

02.3AE.11-22 Zijn brandslanghaspels op een zichtbare plaats opgehangen? Ja

02.3AE.11-23 Zijn brandslanghaspels gemakkelijk (zonder obstakels) te bereiken? Ja

02.3AE.11-24 Worden de brandslanghaspels jaarlijks gecontroleerd op de werking door een
erkend deskundige?

Ja

02.3AE.11-25 Worden brandslanghaspels periodiek gecontroleerd of de legionellaverzegeling
is verbroken?

Ja

02.3AE.11-40 Zijn er voor de brandweer speciale bluswatervoorzieningen, zoals brandkranen,
bluswaterwinplaatsen en/of droge blusleidingen noodzakelijk?

Nee
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02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E)
02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen

02.3AE.11 Blusmiddelen
02.3AE.11-50 Is er aan de buitenzijde van het bedrijfspand een kluis beschikbaar met sleutel

van het bedrijfspand voor de brandweer?
Nee

Bij de receptie is er wel toegang tot sleutels om het pand te betreden

02.4AA Ruimte - Algemeen
02.4AA.11 Personeel: Sanitaire voorzieningen

02.4AA.11-02 Zijn er voldoende toiletten voor de medewerkers? Ja

02.4AA.11-10 Dienen medewerkers zich voor en/of na hun diensttijd om te kleden? Nee

02.4AA.11-20 Kunnen de medewerkers gebruikmaken van een naar sekse gescheiden
wasgelegenheid?

Situatie doet zich niet voor

02.4AG Ruimte - Facilitaire ruimten / Groen
02.4AG.10 Keuken

02.4AG.10-01 Is de keuken zo ingericht/uitgevoerd dat wanden, vloeren en werkoppervlakten
goed kunnen worden schoongemaakt?

Ja

02.4AG.10-02 Zijn de vloeren van de keukenruimtes voldoende slipvast? Ja

03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E)
03.1AA Algemene uitgangspunten

03.1AA.01 Bijzondere doelgroepen
03.1AA.01-10 Zijn op de afdeling personen jonger dan 18 jaar (=jeugdigen) werkzaam? Nee

03.1AA.01-20a Werken op de afdeling medewerksters in een leeftijdscategorie waar
zwangerschap mogelijk is?

Ja

03.1AA.01-21a Is geborgd dat binnen twee weken na het melden van de zwangerschap, een
gesprek wordt gevoerd door de leidinggevende met de zwangere medewerker
om deze voor te lichten over de risico's die het werk met zich meebrengt voor het
ongeboren kind en worden maatregelen genomen om eventuele risico's weg te
nemen dan wel te beperken?

Ja

03.1AA.01-30 Zijn op de afdeling personen aanwezig die borstvoeding geven? Nee

03.1AA.01-60 Komt het voor dat personen van de afdeling alleen werken (zonder collega's in
de onmiddellijke nabijheid)?

Nee

03.1AA.02 Werkhouding en fysieke belasting
03.1AA.02-10 Is de fysieke belasting op de afdeling onderzocht met behulp van één van de

daartoe bedoelde instrumenten uit de arbocatalogus?
Nee

03.1AA.02-40 Zijn er tilhulpmiddelen beschikbaar? Ja

03.1AA.02-41 Zijn de tilhulpmiddelen binnen een redelijke afstand van de werkplek
beschikbaar?

Ja

03.1AA.02-44 Spreken collega’s elkaar aan op het gebruiken van tilhulpmiddelen? Ja

03.1AA.02-45 Is er (ook bouwtechnisch) voldoende bewegingsruimte voor het gebruik van
tilhulpmiddelen?

Ja

dit geld niet voor alle werkplekken

03.3AA Zorg algemene vragen
03.3AA.01 Verpleegkundige protocollen/hygiëne

03.3AA.01-02 Wordt het verpleegkundig protocol regelmatig geactualiseerd? Situatie doet zich niet voor

03.3AA.01-03 Worden medewerkers geïnformeerd over de wijzigingen in de verpleegkundige
protocollen?

Situatie doet zich niet voor

03.3AA.01-10 Zijn er protocollen opgesteld voor de preventie van infectie van de
medewerkers?

Ja

03.3AA.01-11 Zijn de protocollen met betrekking tot infectiegevaar toegelicht aan alle
betrokken medewerkers?

Ja
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03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E)
03.3AA Zorg algemene vragen

03.3AA.01 Verpleegkundige protocollen/hygiëne
03.3AA.01-12 Wordt er toezicht gehouden op naleving van de protocollen met betrekking tot

infectiegevaar?
Ja

03.3AA.01-31 Worden handen gereinigd na lichamelijk onderzoek, temperaturen, contact met
lichaamsvloeistoffen en na wondbehandeling?

Ja

03.3AA.01-40 Wordt gebruik gemaakt van naalden? Nee

03.3AA.01-50 Worden scherpe voorwerpen en besmet materiaal in speciale containers
gedaan?

Situatie doet zich niet voor

03.3AA.01-60 Is er een protocol voor prik, bijt, snij en spataccidenten? Ja

03.3AA.01-61 Is het prik, bijt, snij en spatprotocol bij iedereen bekend? Ja

03.3AA.01-62 Is er 24 uur per dag een arts beschikbaar voor medische begeleiding na een
prik, bijt, snij en spataccident?

Ja

03.3AA.01-71 Worden er bij contact met bloed en bloedhoudende lichaamsvloeistoffen
handschoenen gedragen?

Ja

03.3AA.01-72 Worden nieuwe medewerkers die in contact kunnen komen met ernstig
besmette materialen in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidskundig
onderzoek te ondergaan?

Situatie doet zich niet voor

03.3AA.01-73 Wordt vaccinatie aangeboden aan iedere medewerker die risico op besmetting
loopt?

Ja

03.3AA.01-74 Wordt materiaal, besmet met biologische agentia, in speciale containers
gedaan?

Situatie doet zich niet voor

03.3AA.01-80 Zijn er patiënten die behandeld zijn met cytostatica? Situatie doet zich niet voor

03.3AA.03 Verplegen/verzorgen
03.3AA.03-01 Wordt de fysieke belasting van verplegenden, verzorgenden en niet-

verzorgenden periodiek beoordeeld?
Nee

03.3AA.03-02 Zijn de onderzoeks- en behandeltafels, en de stoelen of krukken in hoogte
verstelbaar?

Ja

03.3AA.03-10 Moeten patiënten worden geholpen/getild bij transfers? Ja

03.3AA.03-11 Wordt de zelfwerkzaamheid met betrekking tot de transfers zo veel mogelijk
bevorderd?

Ja

03.3AA.03-12 Worden bij transfers zo veel mogelijk (kleine) hulpmiddelen toegepast? Ja

03.3AA.03-21 Worden bedden, vóór het uitvoeren van medische/verzorgende handelingen, op
de juiste werkhoogte gebracht?

Situatie doet zich niet voor

03.3AA.03-22 Kunnen medewerkers in het algemeen na uiterlijk 5,5 uur werk minimaal een half
uur pauzeren?

Nee

03.3AA.03-23 Beschikt men op de afdeling over latexarme handschoenen die door alle
medewerkers zijn te gebruiken?

Ja

03.3AA.03-24 Weten medewerkers waar ze terecht kunnen als ze huidklachten hebben of een
latexallergie vermoeden?

Nee

03.3AA.03-30 Moeten patiënten behandeld worden met  zalven en/of crèmes? Ja

03.3AA.03-31 Dragen medewerkers bij het aanbrengen van zalven en/of crèmes geschikte
handschoenen?

Ja

03.3AA.03-50 Is er sprake van avond- en nachtdiensten? Nee

03.3AE Rondom het verblijf
03.3AE.20 Dierverzorging

03.3AE.20-01 Worden medewerkers, patiënten en cliënten geïnformeerd over de manier
waarop letsel door trappen of bijten zo veel mogelijk wordt voorkomen?

Ja

03.3AE.20-02 Wordt de blootstelling aan organisch stof zo veel mogelijk voorkomen? Ja
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03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E)
03.3AE Rondom het verblijf

03.3AE.20 Dierverzorging
03.3AE.20-10 Zijn er schapen en/of geiten aanwezig? Nee

03.3AE.20-20 Zijn er dieren die geneesmiddelen krijgen? Nee

03.3AE.30 Pottenbakken
03.3AE.30-01 Wordt het stof in de pottenbakkerij regelmatig verwijderd? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.30-02 Is het opwervelen van stof zo veel mogelijk gereduceerd? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.30-03 Wordt het stof via het buitenterrein verspreid? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.30-04 Wordt bij de bereiding van de grondstoffen zo veel mogelijk bronafzuiging
toegepast?

Situatie doet zich niet voor

03.3AE.30-05 Kunnen de medewerkers beschikken over ademhalingsbeschermingsmiddelen? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.31 Kaarsenmaken
03.3AE.31-01 Wordt gemorst kaarsvet onmiddellijk opgeruimd? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.31-02 Is het bad met kaarsvet voorzien van een tijdschakelklok? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32 Dagbesteding  (hout/metaal)
03.3AE.32-01 Zijn de machines in de dagbesteding voorzien van een CE-markering? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32-02 Zijn de gevaren van arbeidsmiddelen aangegeven met veiligheids- en
gezondheidssignalering?

Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32-03 Zijn beveiligingen veranderd of verwijderd? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32-04 Zijn de bewegende delen van de apparatuur goed afgeschermd? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32-05 Zijn snoeren van elektrische arbeidsmiddelen goed geïsoleerd en
onbeschadigd?

Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32-06 Worden de persoonlijke beschermingsmiddelen goed onderhouden? Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32-07 Zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen in een schone kast of lade
opgeslagen?

Situatie doet zich niet voor

03.3AE.32-08 Zijn deze persoonlijke beschermingsmiddelen correct opgeslagen? Situatie doet zich niet voor

03.6AA Educatie
03.6AA.02 Instructie/voorlichting - Arbo

03.6AA.02-01 Zijn de medewerkers van de inhoud van het arbobeleidsplan op de hoogte
gesteld?

Ja

Deze informatie is vrij beschikbaar voor alle medewerkers om in te zien, daarnaast brengt een arbo-
contactpersoon dit onderwerp jaarlijks onder de aandacht.

03.6AA.02-02 Zijn de medewerkers voorgelicht over het huishoudelijk reglement/
bedrijfsvoorschriften?

Ja

03.6AA.02-03 Zijn de medewerkers voorgelicht over de ‘spelregels’, controle, begeleiding en
sancties wat betreft verzuim?

Ja

03.6AA.02-04 Zijn medewerkers geïnformeerd over de risico' s en te nemen maatregelen? Ja

03.6AA.02-05 Zijn alle medewerkers op de hoogte van de procedure voor ongevalmelding? Ja

03.6AA.02-06 Zijn de medewerkers voorgelicht over de plicht om gevaarlijke situaties te
melden?

Ja

03.6AA.02-07 Weten de medewerkers hoe ze in contact kunnen komen met de
preventiemedewerker?

Ja

03.6AA.02-08 Wordt er bij scholing en training van medewerkers aandacht besteed aan het
omgaan met ingrijpende gebeurtenissen?

Ja

03.6AA.02-09 Zijn de medewerkers voorgelicht over Arbo-ondersteuning door anderen? Ja
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03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E)
03.6AA Educatie

03.6AA.02 Instructie/voorlichting - Arbo
03.6AA.02-10 Wordt er bij scholing en training van medewerkers ook aandacht besteed aan

het omgaan met fysiek en verbaal geweld?
Ja

03.6AA.02-11 Zijn de medewerkers voorgelicht over wie de  vertrouwenspersoon is en hoe
diegene kan worden benaderd?

Ja

03.6AA.02-12 Worden de medewerkers voorgelicht over de effecten van schadelijk geluid en
het voorkomen van gehoorschade?

Ja

03.6AA.02-13 Zijn de medewerkers voorgelicht over waar de medewerkers knelpunten over
arbeidsomstandigheden en (bijna) ongevallen kunnen melden?

Ja

03.6AA.02-14 Zijn de medewerkers geïnstrueerd over het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen?

Ja

03.6AA.02-15 Zijn de medewerkers voorgelicht over het doel en de werking van
arbeidsmiddelen?

Ja

03.6AA.02-16 Zijn de medewerkers voorgelicht over de beveiligingen van arbeidsmiddelen? Ja

03.8AA Facilitair - Voedselbereiding en distributie
03.8AA.04 Kleine keuken/pantry

03.8AA.04-01 Worden de hygiëne regels in de keuken nageleefd? Ja

03.8AA.04-02 Is de keukenapparatuur voorzien van een CE-markering? Ja

03.8AA.04-03 Is van alle keukenapparatuur een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
aanwezig?

Nee

03.8AA.04-10 Is een kooktoestel aanwezig? Ja

losse inductieplaat

03.8AA.04-11 Hebben de pannen goede handgrepen? Ja

03.8AA.04-12 Worden dampen direct afgezogen? Nee

03.8AA.04-13 Is er in de keuken een blusdeken aanwezig? Ja

03.8AA.04-20 Is er een frituur aanwezig? Nee

03.8AA.04-30 Is er een afzuigkap? Nee

wel algehele afzuiging/ventilatiesysteem

03.8AB Facilitair - Groen, Verharding en Infrastructuur
03.8AB.01 Groenvoorzieningwerk/werken in natuur

03.8AB.01-01 Zijn er maatregelen getroffen met betrekking verspreiding van ziekten door
insecten?

Situatie doet zich niet voor

03.8.AB.01-01bDragen medewerkers, deelnemers en begeleiders goede werkkleding en zijn er
beschermende maatregelen getroffen tegen UV-straling als men in de zomer
tussen 11.00 en 15.00 uur buiten in de zon werkt?

Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-02 Zijn hulpmiddelen en gereedschappen geschikt voor de doelgroep en zo
mogelijk instelbaar of in verschillende lengtes (stelen) beschikbaar?

Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-03 Wordt bij graafwerkzaamheden rekening gehouden met de kans op besmetting
van biologische agentia?

Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-10 Wordt er gewerkt met gewasbeschermingsmiddelen? Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-20 Wordt er gewerkt met een landbouwtrekker? Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-30 Wordt er gewerkt met een bosmaaier? Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-40 Wordt er gewerkt met een cirkelmaaier? Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-50 Wordt er gewerkt met een kantensnijder? Situatie doet zich niet voor

03.8AB.01-60 Wordt er gewerkt met een motorkettingzaag? Situatie doet zich niet voor
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03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E)
03.8AB Facilitair - Groen, Verharding en Infrastructuur

03.8AB.01 Groenvoorzieningwerk/werken in natuur
03.8AB.01-70 Wordt er gewerkt met een houtversnipperaar? Situatie doet zich niet voor

03.8AD Facilitair - Reiniging en schoonmaak
03.8AD.01 Algemeen

03.8AD.01-10 Vinden de schoonmaakactiviteiten plaats op basis van een planning? Ja

03.8AD.01-11 Is de schoonmaakplanning algemeen bekend? Ja

03.8AD.01-21 Worden schoonmaakmedewerkers geïnstrueerd met betrekking tot de risico' s
van het werk?

Ja

03.8AD.01-22 Zijn er werkinstructies voor de diverse schoonmaakwerkzaamheden? Ja

03.8AD.01-24 Zijn er afspraken over de werkzaamheden die met minimaal twee personen
moeten worden gedaan?

Situatie doet zich niet voor

03.8AD.01-25 Worden er tijdens de schoonmaakwerkzaamheden werkhandschoenen
gebruikt?

Ja

03.8AD.01-30 Worden er ook vloeren "nat" gereinigd? Ja

nat reinigen wordt alleen gedaan als er niemand in het gebouw is; signaleren is dus niet noodzakelijk

03.8AD.01-31 Wordt bij nat reinigen van vloeren middels signalen gewaarschuwd voor gladde
vloeren?

Nee

03.8AD.01-40 Is het noodzakelijk om bij schoonmaakwerkzaamheden ook meubilair te
verplaatsen?

Ja

03.8AD.01-41 Zijn er voldoende maatregelen getroffen om de fysieke belasting bij tillen en
schuiven van meubilair te beperken?

Ja

03.8AD.03 Reinigen - Sanitair
03.8AD.03-01 Dragen de medewerkers (veiligheids)handschoenen bij het reinigen van het

toilet?
Ja

06. ZorgRie - Team (brancheRI&E)
06.1AA Werkvoorbereiding

06.1AA.01 Voorlichting en instructie
06.1AA.01-01 Worden medewerkers regelmatig geïnstrueerd over (bijgestelde)

werkprotocollen?
Ja

06.1AA.01-04 Wordt deelname aan voorlichting en instructie van de medewerkers schriftelijk
vastgelegd?

Nee

06.1AA.01-05 Worden de medewerkers tijdig geïnformeerd over de voor hen geldende
werktijdenregeling(en) en/of dienstroosters?

Ja

06.1AA.01-06 Zijn de medewerkers voorgelicht over het recht om het werk te onderbreken bij
ernstig gevaar?

Nee

06.1AA.01-07 Vinden regelmatig werkplekinstructies plaats? Ja

06.1AA.01-08 Zijn medewerkers geïnstrueerd over de manier hoe ze moeten handelen bij
calamiteiten?

Ja

06.1AA.02 Opleiding en ervaring
06.1AA.02-01 Hebben de medewerkers voldoende ervaring om hun taak uit te voeren? Ja

06.1AA.02-03 Is er voldoende tijd gereserveerd voor opleiding en begeleiding? Ja

06.1AA.03 Taken en bevoegdheden
06.1AA.03-01 Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers en

leidinggevenden toegewezen?
Ja

06.1AA.03-03 Worden er met alle medewerkers regelmatig functioneringsgesprekken gevoerd? Ja

06.1AA.03-05 Wordt men indien nodig op de taken en verantwoordelijkheden aangesproken? Ja
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06. ZorgRie - Team (brancheRI&E)
06.2AA Communicatie

06.2AA.01 Communicatie algemeen
06.2AA.01-05 Is er kans op miscommunicatie op de werkvloer, veroorzaakt door personen die

de Nederlandse taal onvoldoende beheersen?
Nee

06.2AA.02 Werkoverleg
06.2AA.02-01 Vindt er regelmatig werkoverleg plaats? Ja

06.2AA.02-02 Komt tijdens het werkoverleg het onderwerp arbeidsomstandigheden aan de
orde?

Ja

06.2AA.02-03 Is het werkoverleg voor iedereen bij te wonen? Ja

06.2AA.02-05 Wordt er een agenda en een verslag gemaakt van het werkoverleg? Ja

06.2AA.02-06 Worden ondernomen acties voortkomend uit het werkoverleg teruggekoppeld? Ja

06.2AA.02-07 Biedt de ruimte voldoende rust en/of privacy om een effectief werkoverleg te
kunnen voeren?

Ja

06.2AA.02-04 Overleggen de medewerkers indien noodzakelijk met collega's over overdracht
van cliënten en oplossingen wat betreft problemen in het werk?

Ja

06.2AA.03 Betrokkenheid RI&E/Arbo
06.2AA.03-03 Hebben de medewerkers toegang tot de resultaten van de uitgevoerde RI&E van

hun eigen werkplek?
Ja

06.2AA.04 Informatievoorziening
06.2AA.04-01 Worden nieuwe medewerkers geïnformeerd over de inhoud van de protocollen? Ja

06.2AA.04-04 Krijgen de medewerkers informatie over het functioneren van de eigen afdeling? Ja

06.2AA.04-05 Krijgen de medewerkers informatie over het functioneren van de gehele
organisatie?

Ja

06.2AA.04-06 Hebben de medewerkers de mogelijkheid om informatie over het werk en
werkomstandigheden te raadplegen/op te vragen?

Ja

06.2AA.04-07 Worden medewerkers op de hoogte gehouden van de afhandeling van gemelde
klachten op het gebied van arbeidsomstandigheden?

Ja

06.3AA Gedrag en toezicht
06.3AA.01 Gedrag - Algemeen

06.3AA.01-01 Werken de medewerkers conform de procedures, voorschriften en/of regels? Ja

06.3AA.01-03 Houden de medewerkers zich altijd aan de hygiënische maatregelen? Ja

06.3AA.01-04 Dragen de medewerkers de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen? Situatie doet zich niet voor

06.3AA.01-07 Ruimen de medewerkers de werkplek op en sluiten ze waar nodig de werkplek af
aan het einde van de werkdienst?

Ja

06.3AA.01-08 Gebruiken de medewerkers middelen (zoals medicijnen, alcohol en drugs) die
het functioneren van de medewerker kunnen beïnvloeden?

Nee

06.3AA.01-10 Melden de medewerkers onveilige situaties? Ja

06.3AA.01-11 Melden de medewerkers arbeidsongevallen? Ja

06.3AA.01-15 Hebben de medewerkers conflicten met andere medewerkers? Nee

mocht dit wel voorvallen is er een gesprek met de senior/MKT-er

06.3AA.02 Gedrag - Werk- en rusttijden
06.3AA.02-01 Werken de medewerkers langer dan is toegestaan volgens de standaard of

overlegregeling die geldt binnen uw bedrijf?
Nee

06.3AA.02-02 Rusten de medewerkers korter dan is toegestaan volgens de standaard of
overlegregeling die geldt binnen uw bedrijf.

Nee

06.3AA.02-03 Werken de medewerkers geregeld langer dan 5,5 uur achtereen zonder te
pauzeren?

Ja

Amarant; Samen voor menslievende zorg en ondersteuning
OE-03

10 van 12



Overzicht van beantwoorde vragen Datum gestart: 6-5-2019

Datum afgerond: 4-7-2019

Locatie: Amarant (Tilburg) > Bredaseweg 375 > Dwarsweg 3 en 4 > RI&E 2019

Pagina

06. ZorgRie - Team (brancheRI&E)
06.3AA Gedrag en toezicht

06.3AA.03 Toezicht
06.3AA.03-02 Wordt er toegezien op het naleven van veiligheids- en

gezondheidsvoorschriften?
Ja

06.3AA.03-04 Ziet de leidinggevende er op toe of de medewerkers signalen van stress
hebben?

Ja

06.3AA.03-05 Wordt er door de leidinggevende actief invulling gegeven aan het
zwangerenbeleid?

Ja

06.3AA.03-06 Ziet de leidinggevende er op toe of de medewerkers werk gerelateerde
aandoeningen hebben?

Ja

06.3AA.03-08 Krijgen medewerkers steun van hun leidinggevende bij moeilijke situaties? Ja

06.3AA.03-09 Wordt er door de leidinggevende toegezien op naleving van maatregelen ter
beperking van de fysieke belasting?

Ja

06.3AA.03-11 Ziet de leidinggevende toe op het juiste gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door de medewerkers?

Situatie doet zich niet voor

06.4AA Werkcondities
06.4AA.01 Algemeen

06.4AA.01-04 Hebben de medewerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden hinder van
het klimaat?

Ja

bij extreme weervormen kan het klimaat erg moeizaam verbeterd worden

06.4AA.01-06 Hebben de medewerkers hulpmiddelen ter beschikking om fysieke belasting te
beperken?

Nee

er wordt frequent over de 25 kg getild en hiervoor zijn ook vanwege gedrag cliënten niet hulpmiddelen
voor aanwezig of mogelijk. er zijn wel tips vanuit de arbomedwerker gegeven tav hoe we met bepaald
(til)gedrag het beste om kunnen gaan

06.4AA.01-07 Hebben de medewerkers voldoende mogelijkheden om waardevolle spullen op
te bergen?

Ja

06.4AA.02 Werkdiensten en pauzes
06.4AA.02-03 Moeten de medewerkers regelmatig overwerken? Nee

regelmatig is een "open"  term. Men werkt ongeveer 2x per maand kort (30 min) over ivm incidenten

06.4AA.02-04 Mogen de medewerkers extra rustpauzes nemen bij fysiek zwaar of mentaal
inspannend werk?

Nee

waar mogelijk zal er gehoor worden gegeven als men dit vraagt, maar is niet standaard vastgelegd

06.4AA.03 Geluid
06.4AA.03-02 Zijn de medewerkers tijdens het werk zonder stemverheffing verstaanbaar? Ja

06.4AA.03-03 Worden de medewerkers in hun concentratie gestoord door het geluid op de
werkplek?

Ja

06.4AA.04 Arbozorg
06.4AA.04-01 Worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld om een arbodeskundige/arts

te bezoeken bij vermoedelijk werk gerelateerde klachten?
Ja

06.4AA.04-02 Worden de medewerkers periodiek in de gelegenheid gesteld om deel te nemen
aan een preventief medisch onderzoek (PMO)?

Nee

06.4AA.04-03 Zijn er afspraken gemaakt over de opvang van medewerkers na een ingrijpende
gebeurtenis?

Ja

06.4AA.04-04 Is er voldoende aandacht voor de psychische belasting van de medewerkers ten
gevolge van ingrijpende gebeurtenissen?

Ja

06.4AA.04-05 Wordt de ingrijpende gebeurtenis met de betrokken medewerkers geëvalueerd? Ja

als deze niet automatisch volgt kan men hier om vragen en wordt het verzoek altijd ingewilligd

06.4AA.04-06 Worden medewerkers na een incident met seksuele intimidatie, fysiek- en
verbaal geweld begeleid?

Ja

06.4AA.04-08 Krijgen medewerkers steun van leidinggevenden bij moeilijke situaties (hoge
psychische belasting)?

Ja
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06. ZorgRie - Team (brancheRI&E)
06.4AA Werkcondities

06.4AA.04 Arbozorg
06.4AA.04-09 Wordt bij hoge psychische belasting zo nodig professionele hulpverlening

ingeschakeld?
Ja

06.5AA Werkplek
06.5AA.01 Derden

06.5AA.01-01 Lopen de medewerkers gevaar door de aanwezigheid van derden op de
werkplek?

Ja

06.5AA.01-02 Lopen de medewerkers gevaar door de aanwezigheid van (huis)dieren op de
werkplek?

Nee

06.6AA Werkzaamheden
06.6AA.01 Psychosociale druk

06.6AA.01-01 Is er sprake van een goede werkorganisatie (aanvaardbare werkdruk)? Ja

bepaalde periodes zorgen wel eens voor een verminderde aanvaardbare werkdruk; zoals bij
veelvuldige ziekte van collegas,. moeizame bezetting, of intensief gedrag van cliënten. management
tracht hierbij altijd te zoeken naar oplossingen

06.6AA.01-02 Is er afwisseling van werkzaamheden? Ja

06.6AA.01-06 Hebben de medewerkers mogelijkheden tot informele contacten met hun collega
´s tijdens het werk?

Ja

06.6AA.01-07 Is er binnen de afdeling sprake van een goede onderlinge verstandhouding? Ja

06.6AA.01-08 Is men bedacht op spanningen en kunnen ze binnen de afdeling bespreekbaar
worden gemaakt?

Ja

06.6AA.01-09 Kunnen medewerkers in het algemeen de problemen die ze in het werk
tegenkomen zelf oplossen, dan wel met hulp van collega’s of van leidinggevende
(n)?

Ja

06.6AA.01-12 Is men op een afdeling bedacht op pesterijen? Ja

06.6AA.01-14 Is er aandacht voor de psychische belasting van de medewerkers? Ja

06.6AA.01-15 Weten de medewerkers hoe te handelen indien bij het uitoefenen van de functie
een patiënt/cliënt schade ondervindt?

Ja

06.6AA.01-17 Weten de medewerkers hoe te handelen indien geconfronteerd met ongewenste
omgangsvormen tijdens het uitoefenen van de functie?

Ja

06.6AA.01-19 Weten de medewerkers hoe te handelen indien geconfronteerd met schokkende
gebeurtenissen/trauma's bij het uitoefenen van de functie?

Ja

06.6AA.02 Werkdruk
06.6AA.02-02 Geven de werknemers aan dat ze moeite hebben met de mate van piekbelasting

of werktempo tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden?
Ja

bij incidentele toename van de werkdruk door bv veel confrontatie met agressie van cliënten, of veel
moeite met rond krijgen bezetting geeft het personeel wel eens aan een verhoogde werkdruk te ervaren

06.6AA.02-05 Moeten de medewerkers werkzaamheden uitvoeren waarbij er regelmatig sprake
is van mentaal zeer inspannend werk?

Nee

06.6AA.02-06 Moeten de werknemers werkzaamheden uitvoeren waarbij er regelmatig sprake
is van een te groot werkaanbod?

Nee

incidenteel wel

06.6AA.02-07 Moeten de werknemers werkzaamheden uitvoeren waarbij er regelmatig sprake
is van een te hoge tijdsdruk?

Nee

incidenteel wel
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Afdrukdatum: maandag 20 januari 2020

(Optioneel) Clusternaam:

Startdatum: maandag 6 mei 2019

Einddatum: donderdag 4 juli 2019

Tijdsduur in bewerking: 59 dagen

Aantal geselecteerde groepen: 3

Aantal geselecteerde processen: 22

Aantal geselecteerde aspecten: 45

Aantal vragen: 343

Aantal knelpunten: 22

Aantal maatregelen: 18

Aantal actiepunten: 18

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw D.C.H. van Gurp

Vragen: Mevrouw V. Martens

Maatregelen: Mevrouw V. Martens

Actiepunten: Mevrouw V. Martens

Vrijgave: Mevrouw D.C.H. van Gurp
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06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.1AA Werkvoorbereiding > 06.1AA.01 Voorlichting en instructie

06.1AA.01-04Code:

Knelpunt: Deelname aan voorlichting en instructie van de medewerkers wordt niet schriftelijk  vastgelegd.

Opmerkingen:

Reden: wordt wel vastgelegd bij de amarant academie

06.1AA.01-06Code:

Knelpunt: De medewerkers zijn niet voorgelicht over het recht om het werk te onderbreken.

Opmerkingen:

Reden: Wel voorgelicht hierover bij de jaarlijkse ontruimingsoefening.

06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.4AA Werkcondities > 06.4AA.03 Geluid

06.4AA.03-03Code:

Knelpunt: De medewerkers worden in hun concentratie gestoord door het geluid op de werkplek.

Opmerkingen:

Reden: inherent aan het werken met de doelgroep

06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.4AA Werkcondities > 06.4AA.04 Arbozorg

06.4AA.04-02Code:

Knelpunt: De medewerkers worden niet periodiek in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een preventief medisch
onderzoek (PMO).

Opmerkingen:

Reden: Is intern meerdere malen besproken. Geen meerwaarde.
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	02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AB Gebouw - Lopen en bewegen > 02.3AB.02 Trappen algemeen
	BD3C5932-FEAD-4B3E-B6CF-0932563F35CF
	Zorg dat trappen slipvaste stroeve treden hebben.
	3553B058-76E5-4DF6-A3AF-51992E3A9E48



	02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AB Gebouw - Lopen en bewegen > 02.3AB.03 Vluchtwegen en nooduitgangen
	42793D65-055F-4012-8936-37956A871CBB
	Er bevinden zich in de vluchtwegen automatische deuren die tijdens een calamiteit de doorgang kunnen verhinderen. Onderzoek dit en corrigeer daar waar noodzakelijk.
	74C335BD-FA8C-4F3C-BB0A-9BC8696A720F



	02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen > 02.3AE.01 EHBO-middelen
	4B6F3ECD-3682-45CC-B2B3-7B50F225E29B
	Zorg dat de plaatsen waar de EHBO-middelen zich bevinden met de juiste pictogrammen zijn aangegeven.
	882FBA94-69A8-4CD1-8F31-6A004C7691BD


	2A5CB208-F4D4-4EF1-8F12-D25D65C1B795
	Zorg dat er een schema wordt opgesteld waardoor geborgd wordt dat de EHBO-verbandtrommels regelmatig door een BHV' er wordt gecontroleerd en (indien nodig) aangevuld.
	236EC79E-C3E7-4EE0-B48D-D6219B3EC6FE



	02. ZorgRie - Omgeving, terreinen en gebouwen (brancheRI&E) > 02.3AE Gebouw - Noodvoorzieningen > 02.3AE.10 Alarmsignalering- en meldinstallatie
	43738F27-2026-4E4C-88C8-CDC70D5BCE19
	Onderzoek of het gebouw over een alarminstallatie moet hebben om ongewenste toegang te signaleren. Installeer indien noodzakelijk.
	F461E273-ECFA-4945-9AA2-3F18CB98E7CC



	03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.1AA Algemene uitgangspunten > 03.1AA.02 Werkhouding en fysieke belasting
	2102DD4C-E53F-4449-BE8E-861F25420FCD
	Onderzoek de fysieke belasting op de afdeling met behulp van één van de daartoe bedoelde instrumenten uit de arbocatalogus.
	BD737C8F-ACDB-4354-BD37-6EB94595EE05



	03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.3AA Zorg algemene vragen > 03.3AA.03 Verplegen/verzorgen
	80AE6195-28A7-45DD-B810-F3DDD75F1096
	Zorg dat de fysieke belasting van verplegenden, verzorgenden en niet-verzorgenden periodiek wordt beoordeeld. Zie hiervoor de eisen uit de Arbo catalogus.
	DF78A1B2-6D98-4567-A0F5-CA6F967E926F


	6FD787A3-2AAD-4C53-A701-5ADDD7265CD3
	Zorg dat de medewerkers in het algemeen na uiterlijk 5,5 uur werk minimaal een half uur kunnen pauzeren.
	DD28394A-B712-4213-9A58-CC563AE86F8D


	3A12B619-CACC-4C93-ABB3-8CF3563F5604
	Zorg dat de medewerkers weten waar ze terecht kunnen als ze huidklachten hebben of een latexallergie vermoeden.
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	03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.8AA Facilitair - Voedselbereiding en distributie > 03.8AA.04 Kleine keuken/pantry
	7993FCBA-650B-4832-BB9F-429CE1638340
	Zorg dat van alle keukenapparatuur een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig beschikbaar en aanwezig is.
	32121D8F-75E3-4E31-A84A-5A75F5E5E35D


	0926DD57-D21D-4C96-9E1B-F20B91EBCECD
	Zorg dat dampen van het kooktoestel direct worden afgezogen.
	98ACA18C-02DA-437E-804A-D3464AE8FE86



	03. ZorgRie - Processen (brancheRI&E) > 03.8AD Facilitair - Reiniging en schoonmaak > 03.8AD.01 Algemeen
	744589B8-63C4-4B75-92CC-D673F3D1FE86
	Zorg dat er bij nat reinigen van vloeren middels signalen gewaarschuwd wordt voor gladde vloeren.
	53CFF8F3-A1FE-4C20-A11C-46C277A6B85D



	06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.3AA Gedrag en toezicht > 06.3AA.02 Gedrag - Werk- en rusttijden
	77A48C2E-EB89-49D8-8F11-C26EE8F555C4
	Zorg dat de medewerkers niet geregeld langer dan 5,5 uur achtereen werken zonder te pauzeren.
	24702943-9D5F-4C6F-8966-23382B30877E



	06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.4AA Werkcondities > 06.4AA.01 Algemeen
	678CC8DF-DF22-4386-B2B7-4FDF51259747
	Zorg dat de medewerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden over het algemeen geen hinder hebben van het klimaat.
	0B96EBC1-BFD6-4CA6-B6F9-F3190E49A08A
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	Zorg dat de medewerkers hulpmiddelen ter beschikking om fysieke belasting te beperken.
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	06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.4AA Werkcondities > 06.4AA.02 Werkdiensten en pauzes
	EFF7CED8-56E0-409F-B84E-9EE0794D04D4
	Zorg dat medewerkers extra rustpauzes nemen bij fysiek zwaar of mentaal inspannend werk.
	FCF4195B-0E2B-48BD-9310-4A0DE3C603B7
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	De medewerkers lopen gevaar door de aanwezigheid van derden op de werkplek. Bepaal samen de corrigerende maatregelen en voer deze uit.
	D35009BB-28B5-4D8C-BE43-22BE694E8A66



	06. ZorgRie - Team (brancheRI&E) > 06.6AA Werkzaamheden > 06.6AA.02 Werkdruk
	4907046D-C885-4DF8-8BC6-564871AB15B0
	De werknemers geven aan dat ze moeite hebben met de mate van piekbelasting of werktempo tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Onderzoek waar en neem daar waar noodzakelijk corrigerende maatregelen.
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