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Directie samenvatting 
 

Met als uitgangspunt het arbo- en verzuimbeleid bij Heerhugowaard Sport N.V. verder te optimaliseren heeft De 
Arboloog een update van de bestaande Risico-Inventarisatie en –Evaluatie uitgevoerd. 
In deze rapportage van de RI&E staan verbeterpunten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en is een plan 
van aanpak separaat bijgesloten. Voor het tot stand brengen van de RI&E en plan van aanpak is gebruik gemaakt 
van de door De Arboloog opgestelde checklijsten en rapportagemodel. 
De RI&E is uitgevoerd door de arboadviseur met kennis en ervaring in de branche. Bij de uitvoering zijn geen 
kerndeskundigen (denk aan Arbeidshygiënist, Middelbaar- of Hoger Veiligheidskundige) ingeschakeld omdat er 
geen bijzondere risico’s, anders dan de brancherisico’s, werden verwacht. 
De uitvoering van de RI&E bestond uit interviews, documentonderzoek en een rondgang door bedrijfsgebouwen en - 
terreinen van het bedrijf. Er is geen werkbelevingsonderzoek gedaan. 
Het rapport is naderhand beoordeeld door de bedrijfsarts vanwege de omvang personeelsbestand (> dan 25 
personen), het feit dat dit geen branche RI&E is alsmede de variëteit van werkzaamheden van de organisatie. 
Met de uitvoering van deze RI&E is uw bedrijf systematisch beoordeeld ten aanzien van het gevoerde arbo- en 
verzuimbeleid. Hieronder zijn per bedrijfsonderdeel verbeterpunten weergeven die de hoogste prioriteit hebben 
vanuit het oogpunt van de arbeidsomstandigheden. Een volledig overzicht van de geconstateerde verbeterpunten is 
inde RI&E rapportage weergegeven. 

Hieronder volgt een globale managementsamenvatting van enkele op- en aanmerkingen: 

Algemeen: 

● Nette indruk van gebouwen en het technisch onderhoud 
● Documentatie is ingezien 
● Recent werkplekinstructie uitgevoerd voor receptie en kantoorplekken en diverse aanpassingen zijn verricht 
● OR in 2017 geïnstalleerd 
● PAGO/PMO is in onderzoek bij OR 
● Start verbouwing Waardergolf = zomer 2018 (aanleg/nieuwbouw therapiebad) 

Zwemzaal Waardergolf: 
● Uitstraling is goed. 

● Kleedruimte voor personeel is goed alsmede sanitaire voorzieningen eigen personeel en bezoekers 
● Technische ruimten op de begane grond alsmede op de 1e verdieping niet gebruiken als (nood)opslag 

Kantoorrisico Heerhugowaard Sport N.V. (gebouw Waardergolf) 
● Directie alsmede de financiële administratie houdt kantoor in Waardergolf 

● Technisch Beheer heeft kantoorruimte op 1e etage 
● Begane grond is receptiebalie zwembad 

Horeca Waardergolf: 
● Bar werkvloer met tafels en stoelen op de begane grond 

● Kleine counter in “natte gedeelte” 
● Vide met tafels en stoelen op 1e verdieping (incidenteel gebruik) 

Sporthallen en gymzalen: 
● Sporthal Waardergolf, Deimoshal, De Draai en Sporthal Zuid kennen ook opslag materialen 

(multifunctioneel) 
● Regelmatig alarmmelding door baldadige scholieren. Camera’s in de gangen sporthal Waardergolf 

● Tribune Waardergolf (zie foto bijlage) 
● Kantoor van afdeling “Sport en Bewegen” op 1e etage in gebouw Waardergolf 
● Fitnessruimte op 1e etage in gebouw Waardergolf 

MFA De Horst: 
● Kantoorwerkplek Beheerder is aanwezig maar wordt zelden als zodanig gebruikt 
● Toegangscontrole gebouw lijkt mij voor de basisschool en peuterspeelzaal wettelijk onvoldoende geborgd. 

Dit heeft soms impact op beheerder De Horst. 
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1. Inleiding 

 
Het doel van de Risico-Inventarisatie en –evaluatie voor een bedrijf is het verkrijgen van inzicht in de gevaren 
en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en de maatregelen die de risico’s 
beperken of wegnemen. Door deze risico’s te beperken zal de werkomgeving en de werkbeleving van uw 
medewerkers verbeteren. Eén effect kan zijn dat uw ziekteverzuim daalt en/of het rendement van uw 
onderneming toeneemt. 

 
Aan de hand van deze RI&E zijn in uw bedrijf een aantal verbeterpunten geconstateerd. In dit rapport wordt, bij elk 
verbeterpunt, een advies gegeven omtrent de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van de 
geconstateerde risico’s. Tevens wordt naar aanleiding van de RI&E een advies gegeven over de inhoud en opzet van 
het arbobeleid en eventueel wenselijk vervolgonderzoek. 

 

Door de RI&E minimaal eens in de vijf jaar (bij belangrijke wijzigingen in gebouwen, werkzaamheden of organisatie 
zal het eerder nodig zijn) opnieuw uit te voeren, wordt het inzicht in de risico’s op het gebied van 
arbeidsomstandigheden actueel gehouden. 

 
Tijdens de uitvoering van de RI&E is aan de hand van een checklist onderzocht welke aspecten van de 
arbeidsomstandigheden in uw bedrijf niet voldoen aan de daarvoor geldende normen en richtlijnen die, direct of 
indirect, voortvloeien uit bepalingen in de Arbowet. Voor de aspecten die niet of nog niet voldoen, zijn maatregelen ter 
verbetering voorgesteld. 

 

In paragraaf 1.1 van dit hoofdstuk is een algemene beschrijving opgenomen van de kenmerken van de 
Heerhugowaard Sport N.V.. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie van diverse sportfaciliteiten binnen de 
gemeente Heerhugowaard en is als gebruiker van o.a. het sportcomplex De Waardergolf en De Horst zelfstandig 
verantwoordelijk voor alle hieruit voortvloeiende wettelijke maatregelen ten opzichte van arbeid, hygiëne en milieu. In 
paragraaf 1.2 vindt u bedrijfsgezondheidskundige informatie van het bedrijf. Separaat is een plan van aanpak met de 
verbeteringsmaatregelen opgenomen. In dit plan van aanpak zijn de verbeterpunten, de te nemen maatregelen en 
een prioriteitsadvies ingevuld. De werkgever vult het plan zo snel mogelijk na de uitvoering van de RI&E verder aan. 
Pas als alle risico’s in kaart zijn gebracht (inclusief de nadere inventarisaties) en het plan van aanpak geheel is 
ingevuld, is de RI&E compleet en voldoet deze aan de eisen die wet stelt. 

 
In hoofdstuk 2 wordt uitleg gedaan over het planmatig werken. Vanaf paragraaf 3.1 zijn alle voor het bedrijf belangrijke 
beleidsaspecten weergegeven, alsmede zullen de werkplek gebonden verbeterpunten de revue passeren. 
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1 

 
 
 

 
.1 Algemene omschrijving HEERHUGOWAARD SPORT N.V. 

 
 
Bedrijfsinformatie 

 

Ondernemingsvorm 
Historie: 
Stichting Deiko en Stichting Deimos 
(opgericht 10-04-1980) 
Vanaf 29-12-1999 tot 1-1-2016 SBH 
Vanaf 1-1-2016 tot heden 
HEERHUGOWAARD SPORT N.V. 

 

Soort bedrijf 
 

- exploitatie van gemeentelijke sport- 
accommodaties te Heerhugowaard: 

- 1 sportcentrum Waardergolf 
- 1 MFA De Horst 
- 4 sporthallen (zie eerdere opsomming) 

- diverse horeca 
- 9 gymzalen 
- diverse buitensportcomplexen 

 

Certificaten 

- keurmerk Veilig en Schoon 
- Green Key (2x) 

 

Bedrijfsonderdelen 
Directie 
Administratie 
Zwembad 
Sporthallen/gymzalen 
Horeca 
Beheer en Onderhoud 
Sport en Bewegen 
Beheer MFA De Horst 

 

CAO 
 

Ja, CAO Zwembaden 2017-2018 

 

Personeel 
 

Zie later 
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Bedrijfsinformatie 

 

Functies, conform meest recente formatieoverzicht 
Directeur 
Adjunct directeur 
Hoofd administratie 
Administratief medewerker verhuur 
Administratief medewerker algemeen 
PR medewerker 
Hoofd Beheer en Onderhoud 
Medewerker Techniek 
Accommodatie-/technisch beheerder 
Hoofd Sport en Bewegen 
Medewerker Sport en Bewegen 
Vakdocent Sport en Bewegen 
Medewerkers receptie 
Hoofd Horeca 
1e medewerker horeca 
Medewerkers horeca 
Hoofd Zwemzaken 
Medewerkers zwemzaal 
Beheerder De Horst 
Medewerkers De Horst 

 

Gemiddeld aantal dienstjaren 
 

10 jaar 

 

1.2 Bedrijfsgezondheidskundige informatie 

 
Ziekteverzuim 

 

● 4,0 % Verzuim 2015 

● 2,4 % Verzuim 2016 

● 2,37% Verzuim 2017 

 

WIA / WAO en beroepsziekten 
 

- 2015 WAO; instroom 1 medewerker (eerder al WAO gehad bij vorige werkgever) 

- 2012 WIA; wel 104 weken wachttijd maar geen instroom WGA (<35% AO) 

Ongevallen 

Geen 
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2. Eerste aanzet tot het maken van een plan van aanpak 

 
Nadat alle aandachtspunten in kaart zijn gebracht (zie hoofdstuk 3) kunnen maatregelen worden genomen te 
verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze maatregelen staan vermeld in het bijgevoegde plan van aanpak. In 
het plan van aanpak wordt tevens aangegeven welke prioriteit de Arbodienst adviseert. 

 
Evaluatie of weging is niet hetzelfde als prioriteiten stellen: evalueren is het objectief vaststellen van het risico voor de 
gezondheid, terwijl bij de prioriteitenstelling ook andere factoren worden meegenomen (financiële of technische 
haalbaarheid van maatregelen, beleving van de medewerkers, aantal blootgestelde medewerkers etc.). Een knelpunt 
met laagrisico kan dus best een hoge prioriteit krijgen en vice versa. 

 
Het plan van aanpak bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat alle maatregelen op beleidsniveau. Het tweede 
deel bevat alle werkplek gebonden maatregelen. Soms zal het voorkomen dat werkplek gebonden risico’s om een 
beleidsmatige oplossing vragen of dat oplossingen in het beleid gewaarborgd moeten worden. 

 

In de inleiding van deze rapportage is aangegeven dat voor alle in dit verslag geconstateerde aandachtspunten geldt 
dat uit bepalingen in de Arbowet (direct of indirect) volgt dat zij aangepakt moeten worden, tenzij u kunt aantonen dat 
dit redelijkerwijs niet haalbaar is. Als gevolg van technische, economische en organisatorische factoren is het meestal 
niet mogelijk om alle aandachtspunten in één keer aan te pakken. Daarom moet u zelf bepalen welke aandachtspunten 
u wel of niet en op welke termijn kunt oplossen. 
Dit legt u vast in onderstaand, eventueel meerjarig, plan van aanpak arbeidsomstandigheden. 

 
In het plan van aanpak legt u uw eigen prioriteitenstellig vast door per aandachtspunt aan te geven: 

● De prioriteit die u toekent. 

● Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregel en wie eindverantwoordelijk is. 
● Hoeveel geld en/of mankracht er voor de maatregel gereserveerd is. 
● Wanneer de maatregel uitgevoerd moet zijn. 

● Indien u een aandachtspunt niet of nog niet wilt aanpakken, wat de reden daarvan is. 
 

Evalueer regelmatig (bijvoorbeeld elk kwartaal) de voortgang van het plan van aanpak en stel het zo nodig bij. Evalueer 
minimaal één maal per jaar het gevoerde beleid en stel aan de hand hiervan een nieuw plan van aanpak op. Dit laatste 
is overigens een wettelijke eis. 

 
De OR moet instemmingsrecht krijgen met betrekking tot het plan van aanpak. Door de OR te betrekken bij het 
aanvullen van het plan van aanpak wordt het draagvlak voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in uw bedrijf 
vergroot. Verder hebben alle medewerkers het recht om kennis te nemen van voor hen relevante delen van de RI&E- 
rapportage. 

 

Dit rapport is door een gecertificeerde de Arbodienst geaccordeerd. Het plan van aanpak zal door de arbo-adviseur 
worden gebruikt bij het eerst volgende bezoek aan het bedrijf om het bedrijf te adviseren en te ondersteunen bij de 
verdere uitwerking van het Arbo- en verzuimbeleid. 

 

P: advies prioriteit De Arboloog 
P=1 wil zeggen dat we adviseren om de maatregel op korte termijn, bijvoorbeeld binnen een paar maanden, uit te 
voeren. 
P=2 wil zeggen dat we adviseren om de maatregel binnen redelijk termijn, bijvoorbeeld binnen een jaar, uit te voeren. 
P=3 wil zeggen dat we adviseren om de maatregelen binnen een wat langere tijd, bijvoorbeeld twee of drie jaar, uit te 
voeren. 

 
Bij  het  oplossen van de aandachtspunten heeft in het algemeen een aanpak bij de bron, ook wel de 
arbeidshygiënische strategie, de voorkeur. 

 
 
 
 
 
 

 
De lijn hierbij is: 
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1. Er wordt nagegaan of het gevaar bij de bron weggenomen kan worden. Bijvoorbeeld door een andere 
werkwijze of stof te gebruiken. 

2. Vervolgens wordt gekeken naar de overdrachtsweg. Hier valt bijvoorbeeld het aanbrengen van bescherming 
of afzuiging onder. 

3. Tenslotte, als de andere mogelijkheden uitgeput zijn, kan het gevaar weggenomen worden door persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. 
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HOOFDSTUK 3 RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE 

3.1. Arbozorg 

3.1.1. Arbobeleid 
 

1.1.0 Het bedrijf voert gericht beleid op het voorkomen van risico’s en houdt rekening met 
het effect van beslissingen op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. 
(CAO) 

Ja 

1.1.1 Het arbobeleid is schriftelijk vastgelegd. Ja 

1.1.2 Arbeidsomstandigheden worden op een gestructureerde wijze aangepakt. Ja 

1.1.3 Over Arbozaken wordt gesproken met het personeel en de ondernemingsraad 
(2017) 

Ja 

Ja, onderdeel van het functioneringsgesprek, het is een vast item in werkoverleg en op de verschillende afdelingen tijdens 
de (half)jaarvergadering voor personeel 

 

1.1.4 In werkbesprekingen wordt regelmatig gesproken over arbeidsomstandigheden en 
verzuim. Dit is een vast item. 

Ja 

 

3.1.2. Basisafspraken over Arbo 
 

1.2.1 Bij de inkoop van materialen wordt gelet op arbo-eisen. Ja 

1.2.2 Bij nieuwbouw, uitbreiding en verbouw alsmede bij de (her)inrichting van 
werkplekken wordt rekening gehouden met arbo-eisen. 

Ja 

1.2.3 Bij het samenstellen van functies wordt eenzijdige belasting voorkomen. Ja 

1.2.4 Arbo-knelpunten worden zo snel mogelijk opgelost en de oorzaak wordt bekeken. Ja 

3.1.3. Voorlichting 
 

1.3.1 Eén medewerker heeft (binnen werktijd) Arbo als extra taak en houdt de 
ontwikkelingen bij. 

Er is een inwerkprotocol bij aanvang dienstverband 

Ja 

 
Ja 

1.3.2 Iedere werknemer kan het RI&E-rapport inzien. Ja 

1.3.3 Medewerkers en klanten ontvangen regelmatig voorlichting en instructie over het 
(veilig) uitvoeren van hun werk. Voor klanten bijvoorbeeld informatie over “gezond en 
veilig sporten”. 

Ja 

1.3.4 Bijzondere groepen krijgen extra aandacht bij de voorlichting en instructies. (Denk 
aan vrijwilligers; rolstoel gebruikers en visueel gehandicapten) 

Ja 

1.3.5 Werkgevers van ingeleende werknemers hebben een exemplaar van het RI&E- 
rapport. 

N.v.t 

1.3.6 Medewerkers werken volgens de opgestelde werkinstructies. Ja 

1.3.7 Er wordt op toegezien dat iedereen zijn werk op een juiste en veilige manier doet. Ja 

1.3.8 De leidinggevende geeft zelf het goede voorbeeld en spreekt werknemers aan op 
onveilig gedrag. 

Ja 

1.3.9 Er zijn afspraken gemaakt over wat te doen als iemand zich niet aan de arboregels 
houdt. 

Ja 
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3.1.4. Afspraken over verzuim 
 

1.4.1 Er zijn afspraken gemaakt over hoe, wanneer en bij wie medewerkers zich ziek 
moeten melden. (zie Handboek Personeel) 

Ja 

1.4.2 Er zijn afspraken gemaakt over wie de zieke begeleidt en op welke manier. Ja 

1.4.3 Er zijn met de externe verzuimbegeleiding De Arboloog afspraken gemaakt over de 
verzuimbegeleiding. 

Ja 

1.4.4 Voor werknemers die langer dan 6 weken ziek zijn wordt een re integratieplan 
gemaakt. 

Ja 

1.4.5 Het verzuim wordt geregistreerd. Ja 

EB Alert is een real-time internetapplicatie door de werkgever gevoed met verzuim- en herstel meldingen 
 

1.4.6 Er wordt naar de oorzaken van verzuim gekeken. Ja 

1.4.7 Alle afspraken zijn vastgelegd, zodat iedereen weet wat hij wanneer moet doen. Ja 

1.4.8 De ondernemingsraad is betrokken geweest bij de afspraken over verzuim. Ja 

 

3.1.5. Afspraken met De Arboloog (verzuimbegeleiding) 
 

1.5.1 Er zijn afspraken gemaakt over de begeleiding bij verzuim en re-integratie. Ja 

1.5.2 Er zijn afspraken gemaakt over het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 
(PAGO) 

Is in onderzoek en volgt na vaststelling RI&E / tijdsplanning 2019 

Nog 
niet 

1.5.3 Er zijn afspraken gemaakt over het arbeidsomstandighedenspreekuur. Ja 

Handboek Personeel is in 2018 geactualiseerd (versie 2 – 1 januari 2018) Kopie 
bij 

Arbo- 
loog 

3.1.6. Ongevallen 
 

1.6.1 Ongevallen worden geregistreerd en de oorzaken onderzocht. Ja 

1.6.2 Het register geeft aan welke maatregelen zijn genomen om deze ongevallen te 
voorkomen. 

Ja 

1.6.3 Ongevallen met ernstige gevolgen worden meteen gemeld bij de Inspectie SZW. Ja 
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3.2. Arbeidsomstandigheden 

3.2.1. Taken en functies 
 

2.1.1 Medewerkers verrichten zo min mogelijk repeterend werk en kunnen zelf het tempo 
bepalen. 

Ja 

2.1.2 Taken van medewerkers zijn afgestemd op datgene wat zij kunnen. 
(zweminstructeurs werken per bevoegdheid) 

Ja 

2.1.3 Er wordt bij het verdelen van taken aandacht besteed aan bijzondere groepen. Ja 

2.1.4 Medewerkers kunnen binnen hun taken zelf beslissingen nemen. Ja 

2.1.5 Als er problemen zijn in het werk, kunnen medewerkers dit in overleg met collega’s 
of met de leiding / Directie oplossen. 

Ja 

2.1.6 Als er problemen zijn met het werk van andere afdelingen, dan kunnen 
medewerkers dit bespreken en oplossen. 

Ja 

2.1.7 Medewerkers krijgen informatie over hun functioneren en wat hun werk voor het 
bedrijf oplevert. 

Ja 

2.1.8 Het bedrijf voert een actief beleid ten aanzien van opleiding en (bij)scholing van 
medewerkers. 

Ja 

2.1.9 Er worden periodiek functioneringsgesprekken gehouden (2 jaarlijks). Ja 

2.1.10 Er worden periodiek beoordelingsgesprekken gehouden (zie 2.1.9). Ja 

3.2.2. Werk en rusttijden 
 

2.2.1 Een werkdag is maximaal 9,5 uur. Ja 

2.2.2 Een werkweek is maximaal 45 uur en de gemiddelde werktijd binnen 13 weken is 
maximaal 38 uur per week. 

Ja 

2 3.2.3 De pauzetijden voldoen aan de voorschriften. Ja 

2.2.4 De afwijkende regels voor jongeren onder 18 jaar worden toegepast. Nu nog 1 
persoon in de horeca maar contract loopt af 

Ja 

2.2.5 De afwijkende regels voor zwangere en pas bevallen vrouwen worden toegepast. Ja 

2.2.6 Het dienstrooster is minimaal 2 weken van tevoren bekend. (CAO zwembaden en 
Handboek Personeel) 

Ja 

2.2.7 Medewerkers werken regelmatig op zon- en feestdagen. Ja 

2.2.8 Dienstroosters worden geregistreerd. Ja 

2.2.9 De medewerkers in de bediening, keuken en zwemzaal wisselen het staan en lopen 
iedere 2 uur af met andere werkzaamheden of 10 minuten pauze. 

Ja 
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3.2.3. Werken met klanten 
 

2.3.1 Er zijn afspraken gemaakt over wat te doen als een klant agressief reageert (zie 
Handboek personeel). Er is een convenant Vrolijk en Veilig met de politie HHwaard 

Ja 

2.3.2 Deze afspraken zijn bij medewerkers en klanten bekend. 

Er is een speciaal agressiebeleid (zie Handboek en calamiteitenplan). 

Ja 

2.3.3 Medewerkers kunnen eenvoudig hulp inroepen of alarm slaan in geval van nood. 

Paniekknop bij receptie 

Ja 

2.3.4 Er zijn afspraken over de opvang van medewerkers die met ongewenst gedrag 
worden geconfronteerd. (bijvoorbeeld seksuele intimidatie / discriminatie door een klant). 

- Zie Handboek 

- Zie gedragscode gewenst en ongewenst gedrag 

- Zie calamiteitenplan 

- Zie toezichtplan 

- Zie klokkenluidersregeling 

Ja 

2.3.5 Er is een klachtenregeling opgesteld voor klanten. Ja 

2.3.6 Medewerkers zijn getraind in het omgaan met agressieve klanten (herhalingscursus 
2014). 

Ja 

2.3.7 Er zijn duidelijke afspraken over wat te doen bij een incident. Ja 

2.3.8 Er is een intakeprocedure vastgelegd voor nieuwe klanten. n.v.t 

3.2.4. Ongewenst gedrag 
 

2.4.1 Er zijn afspraken gemaakt over ongewenste gedragingen van medewerkers 
onderling. (CAO, Handboek, Gedragscode gewenst en ongewenst gedrag) 

Ja 

2.4.2 Alle medewerkers kennen deze afspraken. Ja 

2.4.3 Er is een vertrouwenspersoon in het bedrijf aanwezig. 2x intern Ja 

2.4.4 Er is naast de vertrouwenspersoon een tweede persoon aangewezen om iemand te 
helpen een klacht in te dienen als het ongewenste gedrag blijft doorgaan. 

Ja 

2.4.5 Er zijn duidelijke afspraken over wat te doen bij een incident. Ja 
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3.3. Bedrijfshulpverlening (BHV) 

3.1 Nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven en zijn vrij toegankelijk. Ja 

3.2 Bij alle gebouwen is met een plattegrond aangegeven waar men zich bevindt en 
welke vluchtroutes gebruikt kunnen worden. 

Ja 

3.3 Er zijn instructiebordjes in Waardergolf aanwezig die aangegeven “Wat te doen bij 
brand of ongeval”. 

Nee 

3.4 Alle medewerkers kennen de vluchtroutes en nooduitgangen. Ja 

3.5 Het alarm of het noodsignaal is overal hoorbaar. Ja 

3.6 Op elk telefoontoestel staat een alarmnummer. Ja 

3.7 Er wordt minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. Ja 

3.8 Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig. 

Iedere medewerker met een dienstverband van > 6 maanden is BHV’er 

Ja 

3.9 De bedrijfshulpverleners hebben een adequate opleiding gevolgd 

Herhalingscursus; jaarlijks 

Ja 

Ja 

3.10 Er is een bedrijfshulpverleningsplan gemaakt. Ja 

3.11 Zie punt 3.10  

3.12 Er zijn voldoende en juiste blusmiddelen. Ja 

3.13 Er is een onderhoudscontract met de leverancier van blusmiddelen. Ja 

3.14 Er zijn op voldoende plekken EHBO-middelen aanwezig. 

- Waardergolf wel; andere panden? 

Nog niet 

3.15 De EHBO-middelen worden regelmatig gecontroleerd op houdbaarheid en 
volledigheid. 
 

Waardergolf: er is een aparte EHBO ruimte (2x) en 2x automatische externe defibrillator 
Alle andere panden? 

Ja 

 

Ja 

Nog niet 

3.16 Ingang en toegangswegen naar het zwembad zijn goed bereikbaar voor de 
hulpdiensten. (brandweer / ambulance) 

Ja 

3.17a Er zijn rookmelders in het pand aanwezig. (kleedkamer Waardergolf) Ja 

3.17b Er zijn handmelders ten behoeve van ontruiming slow whoop Ja 

3.18 Bij de inrichting en versiering van het centrum wordt brandveilig materiaal gebruikt. Ja 

3.19 Tegen de accommodatie staat geen brandbaar materiaal opgeslagen (pallets, 
kratten, open afvalcontainers, terrasmeubilair e.d.). 

Ja 
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3.4. Middelen 

3.4.1. De sporthallen (4x) en gymzalen (9x) 
 

4.1.0 Het werk vindt plaats in een ruimte in de accommodatie. 

Gebruikersvergunning Brandveiligheid en Horeca is ingezien 

Ja 

4.1.1 De accommodatie wordt goed onderhouden. Ja 

4.1.2 Het interieur van de accommodatie wordt goed schoongemaakt. Ja 

4.1.2 De elektrische-, gas- en watervoorzieningen zijn in orde en worden goed 
onderhouden. 

Ja 

4.1.3 Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig. Ja 

4.1.4 Het sanitair wordt dagelijks schoongemaakt en goed onderhouden. Ja 

4.1.5 Er is een personeelsruimte aanwezig, met voldoende zitgelegenheid. 

(Horecagelegenheid tussen zwemzaal en sporthal= Waardergolf) 

Ja 

4.1.6 De werk- en pauzeruimten zijn rookvrij. Ja 

4.1.7 Overal zijn de vloeren opgeruimd, egaal en stroef. Ja 

4.1.8 Op plaatsen waar gewerkt wordt is goede verlichting aanwezig. Ja 

4.1.9 Op plaatsen waar niet gewerkt wordt, zoals een trappenhuis, is verlichting 
aanwezig. 

Ja 

4.1.10 Er is een ruimte waar het personeel zich kan omkleden, eigen kleding kan 
opbergen en na afloop kan douchen. 

Ja 

4.1.11 De accommodatie is asbestvrij / asbestinventarisatie voor 2020. Nog niet 

4.1.12 Er is periodiek overleg met de eigenaar/beheerder van de accommodatie indien 
deze gehuurd wordt. Alle gebouwen zijn eigendom gemeente Heerhugowaard 

Ja 

4.1.13 Er is een meldingsprocedure voor het melden van tekortkomingen of 
mankementen aan de accommodatie bij de eigenaar/beheerder. 

Ja 

4.1.14 Bij schoonmaak en onderhoud aan apparatuur en installaties wordt altijd de 
stroomtoevoer uitgeschakeld. 

Ja 

4.1.15 Er is een duidelijk onderscheid tussen publieksruimten en werkruimten. Ja 

4.1.16 Liften, roltrappen en elektrische deuren zijn in goede staat en worden 
onderhouden. 

Ja 

4.1.17 De liften, roltrappen en elektrische deuren hebben noodvoorzieningen bij 
calamiteiten. 

Ja 

4.1.18 Trappen en bordessen zijn goed onderhouden en hebben leuningen. Ja 
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3.4.2. Zwembad Waardergolf 
 

4.2.0 Het sportbedrijf heeft een zwembad in eigen beheer. Ja 

4.2.1 De technische ruimte is alleen voor bevoegden toegankelijk. Ja 

4.2.2 Er wordt veilig gewerkt met 

- zwembadschoonmaakmiddelen 

- Gebruik veilig apparatuur, materiaal, leidingen 

- Aandacht in BHV-plan 

- Voorzieningen in de opslagplaats (tankopslag in opvangbak) 

- Blusmiddelen 

- Aanwezigheid waterkraan 

- Oogdouche 

- Veiligheidsinformatiebladen 

- Stofindentificatiebord /sticker (om welke stoffen het gaat) 

- Bord bij opslag “Verboden voor onbevoegden” 

-Tappunten boven lekbakken 

-Veilige wijze kunnen lossen 

-Voldoende ventilatie in elektrolyse ruimte 

Ja 

4.2.3 Voor de machines (reinigen, pompen, etc) zijn gebruikshandleidingen beschikbaar. Ja 

4.2.4 Alle waterglijbanen en speelwerktuigen voldoen aan Besluit Veiligheid Attractie en 
Speelwerktuigen. Alle waterglijbanen zijn gekeurd door een daartoe bevoegde 
keuringsinstantie. 

Ja 

4.2.5 Het zwembad beschikt over toegangsregels. Ja 

4.2.6 Het zwembad beschikt over een toezichtplan. Ja 

4.2.7 Medewerkers belast met toezicht in het zwembad beschikken over de vereiste 
opleidingen. 

(opleiding zwemmend redden / life guard 1x p/jaar toetsing) 

Ja 

4.2.8 Er is schriftelijk vastgelegd welke medewerkers bevoegd zijn om te gaan met 
elektrolyse /chloorgasinstallatie om te gaan. 

Nee 

4.2.9 Medewerkers in het zwembad hebben géén klachten omtrent: 

- tocht-luchttemperatuur-luchtvochtigheid- temperatuurwisselingen-luchtkwaliteit / 
luchtverversing 

Ja 

4.2.10 Zweminstructeurs kunnen in lawaaiige situaties gebruik maken van draadloze 
telefoons / portofoons. (otoplastieken op maat beschikbaar) 

Ja 

4.2.11 Er worden maatregelen getroffen om voetschimmel te voorkomen. (schoonmaak 
met milieu vriendelijke stoffen) 

- overdag is er een schoonmaakrooster door eigen personeel 

- in de vroege ochtend wordt door extern bedrijf 7 dagen per week alles gereinigd 

Ja 
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3.4.3. Bar – Horeca; meerdere locaties 
 

4.3.1 Voor kapot glaswerk is een speciale afvalbak aanwezig. Ja 

4.3.2 Bar- Café -Restaurant apparatuur is voorzien van CE keurmerk(voor apparatuur die 
na 1-1-1995 is aangeschaft). 

(geen ijsbereiding) 

Ja 

4.3.3 Hete delen van apparatuur worden afgeschermd of zijn voorzien van een 
waarschuwingsteken. 

Ja 

3.4.4. Keuken; 3 locaties 
 

4.4.0 Voor het bereiden van (eenvoudige) gerechten is in de betreffende locatie een 
keuken aanwezig. 

Ja 

4.4.1 De vloer van de keuken is stroef dat uitglijden wordt voorkomen. Ja 

4.4.2 In de keuken zijn aanwezig: 

- sproeischuimblusser 

- speciale vetblusser F-klasse 

- branddeken 

Ja 

4.4.3 Hete delen van apparatuur worden afgeschermd of zijn voorzien van een 
waarschuwingsteken. 

Ja 

4.4.4 Pannen, braadsleden, frituurmanden en dergelijke hebben goede handgrepen. Ja 

4.4.5 Alle keukenapparatuur is voorzien van CE keurmerk (fornuis, grill, frituur, oven, 
steamer, snijmachine, afwasmachine, afzuiging e.d.). 

Ja 

4.4.6 De keuken wordt goed schoongemaakt. Ja 

4.4.7 In de keuken worden dranken en etenswaren op de juiste manier bereid en 
bewaard. 

Ja 

4.4.8 De keuken is zo ingericht dat er gladde wanden / werkoppervlakten en vloeren zijn 
die goed kunnen worden schoongemaakt. 

Ja 

3.4.5. Opslag–Magazijn–Kelder 
 

4.5.0 Er is een magazijn-, kelder- of opslagruimte aanwezig. Ja 

4.5.1 De opslag of het magazijn wordt goed onderhouden. Ja 

4.5.2 Stellingen en kasten worden volgens de voorschriften ingepakt. Ja 

4.5.3 Stellingen en kasten zijn zo geplaatst dat zij niet kunnen omvallen. Ja 

4 5.5.4 De vloer beschikt over voldoende draagvermogen. Ja 

4.5.5 Als er een trap nodig is om verantwoord bij de goederen te kunnen, dan is deze 
aanwezig. 

Ja 

4.5.6 Als er transportmiddelen of hulpmiddelen (steekwagentjes e.d.) worden gebruikt 
voor het laden en lossen van goederen, dan zijn de gangpaden voldoende breed. 

Ja 

4.5.7 Deuren van koel en/of vriesruimtes kunnen van binnenuit worden geopend. n.v.t 
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3.4.6. Apparatuur, verschillende locaties 
 

4.6.0 Er worden gymnastiek-, zwembad-, elektrisch -apparatuur, machines en 
gereedschappen gebruikt. 

Ja 

4.6.1 Alle apparatuur, machines en gereedschappen zijn voorzien van CE-markering. Ja 

4 5.6.2 Elektrische apparatuur is aangesloten op een aardlekschakelaar. Ja 

4.6.3 Snoeren zijn goed geïsoleerd, zijn onbeschadigd en liggen niet op de grond. Ja 

4.6.4 Beveiligingen zijn aanwezig en werken. Ja 

4.6.5 Er is een onderhoudslogboek van alle apparaten, gereedschappen en machines. Ja 

4.6.6 Alle gereedschappen zijn in goede staat. Ja 

4.6.7 Alle apparaten en machines zijn in goede staat. Ja 

4.6.8 Medewerkers en klanten hebben voorlichting gekregen over het werken met het 
apparatuur, de machines en gereedschappen. 

Ja 

4.6.9 De medewerkers en klanten volgen de gebruiksinstructies. Ja 

 
3.4.7. Receptie & Kantoren, locatie Waardergolf 

 

4.7.0 Er wordt kantoor-, receptie- en beeldschermwerk verricht. Ja 

4.7.1 Alle kantoorstoelen zijn instelbaar. Ja 

4.7.2 Er zijn bureaus aanwezig met de juiste werkbladformaten en deze zijn eventueel in 
hoogte verstelbaar. 

Ja 

4.7.3 Er is voor kleinere mensen een in hoogte verstelbaar voetenbankje aanwezig. Ja 

4.7.4 Per medewerker is minimaal 8 m2 ruimte aanwezig. Ja 

4 5.7.5 Er is voldoende opbergruimte. Ja 

4.7.6 De temperatuur is goed te regelen. 

(voor het gehele complex is een klimaatbeheersingssysteem, aangesloten op een 
centrale computer 

Ja 

4.7.7 In het kantoor zijn ramen aanwezig waardoor het daglicht naar binnenkomt. Ja 

4.7.8 Indien noodzakelijk is goede zonwering aanwezig. Ja 

4.7.9 Vanachter de balie kan men de klant recht aankijken. Ja 

4.7.10 Na 2 uur computerwerk kan er minimaal 15 minuten gepauzeerd worden of kan er 
tijdelijk ander werk worden gedaan. 

Ja 

4.7.11 Bij minimaal 2 uur aaneengesloten computerwerk kan de werkplek aan de lengte 
van de medewerker worden aangepast. 

Ja 

4.7.12 Spiegeling van verlichting in beeldschermen is afwezig. Ja 

4.7.13 Het beeldscherm staat haaks op het raam en zo mogelijk 3 meter van het raam af. Ja 

4.7.14 Iedereen weet hoe hij zijn werkplek op de goede hoogte moet instellen. (in 2017 
beeldschermwerk instructie gegeven door De Arboloog) 

Ja 

4.7.15 Printers en kopieermachines staan uit de buurt van de medewerkers. Ja 
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4.7.16 Alle snoeren en kabels zijn netjes weggewerkt. Ja 

4.7.17 Er zijn maatregelen getroffen om klachten over hinderlijke tocht bij de balie te 
voorkomen. 

Ja 

4.7.18 Er is een (beeldscherm)werkplekinstructie gegeven (zie ook 4.7.14) Ja 

4.7.19 Er is een risico-analyse gemaakt voor het afstorten van contante inkomsten door 
personeelsleden / geldtransport door eigen personeel 

Nee 
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3.5. Branchespecifieke werkomstandigheden 

3.5.1. Lichamelijke belasting 
 

5.1.1 De medewerkers werken met lasten niet zwaarder dan 25 kg. 

- Tribune Deimoshal is zwaarder; nooit met 1 man verplaatsen; vraag na bij leverancier 
voor (til)hulpmiddel 

Nee 

5.1.2 Er zijn goede hulpmiddelen aanwezig om medewerkers te helpen bij het werken met 
lasten zwaarder dan 25 kg. 

Nee 

5.1.3 Er is per soort werk vastgesteld welke hulpmiddelen moeten worden gebruikt. n.v.t 

5.1.4 Er is voldoende ruimte om de hulpmiddelen te gebruiken. n.v.t 

5.1.5 De medewerkers zijn goed op de hoogte hoe zij de hulpmiddelen moeten gebruiken 
en zij doen dat ook. 

Ja 

5.1.6 Staan, zitten en lopen worden zoveel mogelijk afgewisseld. Ja 

5.1.7 Voorwerpen die veel gebruikt worden, liggen vooraan. Ja 

5.1.8 Werk, dat boven de macht moet worden gedaan, is afwezig. Ja 

5.1.9 Werk, dat met gebogen of gedraaide rug moet worden gedaan, is afwezig. Ja 

5.1.10 Persoonlijke beschermingsmiddelen worden, als dat nodig is, verstrekt en ze 
worden gedragen. 

Ja 

5.1.11 Er wordt regelmatig gevraagd naar (mogelijke) fysieke klachten. Ja 

3.5.2. Outdooractiviteiten (afdeling Sport en Bewegen) 
 

5.2.0 De afdeling Sport en Bewegen van het sportbedrijf organiseert incidenteel 
outdooractiviteiten. 

(Denk aan bewegingsactiviteiten op de aangrenzende sportvelden, verharde sportveldjes 
in de wijken of mountainbiken) 

Ja 

5.2.1 Medewerkers worden tijdens outdooractiviteiten voldoende beschermd tegen 
weersinvloeden. 

Ja 

5.2.2 Bij outdooractiviteiten worden (verkeers)veiligheidsmaatregelen getroffen. Ja 

5.2.3 Doeltreffende hulpverlening bij calamiteiten op de outdoor locaties is voldoende 
gewaarborgd. 

Ja 

3.5.3. Bediening; meerdere locaties 
 

5.3.0 In de Deimos, Draai, Waardergolf (locatie met horeca) worden dranken en 
gerechten niet uitgeserveerd. 

n.v.t 

5.3.1 De loopafstanden in de bediening zijn zo kort mogelijk. n.v.t 

5.3.2 Looppaden voor bediening zijn voldoende breed. n.v.t 

5.3.3 Dienbladen zijn in de bediening met 2 handen recht voor het lichaam te tillen. n.v.t 

5.3.4 Los meubilair (tafels en stoelen) wordt zo min mogelijk verplaatst. n.v.t 

5.3.5 De werkhoogte bij bar, doorgeefluiken en uitgiftebuffetten ligt tussen 95 en 105 cm. Ja 

5.3.6 Achter of bij de bar is een kruk of andere zitmogelijkheid aanwezig voor 
barmedewerkers. 

Ja 
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3.5.4. Voedselbereiding; meerdere locaties 
 

5.4.0 In het sportbedrijf en De Horst wordt (eenvoudige) gerechten, snacks e.d. bereid. Ja 

5.4.1 Loop en bewegingsruimtes tussen de werktafels en apparatuur zijn minimaal 120 
cm breed. 

Ja 

5.4.2 Werkruimte is overal minimaal 2.40 m hoog. Ja 

5.4.3 De werkhoogte voor de medewerkers is optimaal. Ja 

5.4.4 Er is been- en voetruimte vrijgehouden onder werk- en spoeltafels. Ja 

5.4.5 Kook-, bak-, braad- en frituurdampen worden direct afgezogen. Ja 

5.4.6 Afzuiging is voor zien van vetfilters die wekelijks worden gereinigd. (schema met 
schoonmaakwerk is aanwezig) 

Ja 

5.4.7 Frituurapparatuur is in orde- thermische beveiliging- passende deksel aanwezig- vet 
veilig af te voeren. 

Ja 

5.4.8 De snijmachine wordt veilig gebruikt. Ja 

5.4.9 Messen worden altijd veilig opgeborgen. Ja 

3.5.5. Aan- en afvoer goederen 
 

5.5.0 Er worden goederen aan- en afgevoerd. Ja 

5.5.1 Er zijn transport- en hulpmiddelen (steekwagentje) aanwezig om het materiaal in het 
bedrijf te transporteren. 

Ja 

3.5.6. Werken op locatie 
 

5.6.0 Er wordt ook op (andere) locaties gewerkt. 

(Denk aan sleutelbeheer en Technisch Beheer en Onderhoud in de 9 gymzalen zonder 
horeca etc.) 

Ja 

5.6.1 De mogelijke werkrisico’s op deze locatie zijn in kaart gebracht en/of zijn bekend. Ja 

5.6.2 Er is vastgesteld hoe er met aanwezige risico’s moet worden omgegaan. Ja 

5.6.3 De werknemers zijn deskundig om met deze risico’s om te gaan. Jat 

5.6.4 Alle werknemers zijn voorgelicht over de juiste manier van werken op een andere 
locatie. 

Ja 

3.6. Bijzondere werkomstandigheden 

3.6.1. Geluid 
 

6.1.0 In het sportbedrijf zijn plekken waar men elkaar op 1 meter afstand niet kan 
verstaan zonder luid te praten. 

(zwemzaal heeft speciaal geluidsabsorberende plafonds, personeel in zwemzaal heeft 
otoplastieken (2015)) 

Nee 

6.1.1 Op werkplekken waar schadelijk geluid is, is dat aangegeven. 

(Technische ruimten; personeel heeft beschermkappen of otoplastiek) 

Ja 

6.1.2 Op plekken waar schadelijk geluid is draagt iedereen gehoorbescherming. 
Uitzondering hierop zijn de ruimten waar groepslessen op muziek plaatsvinden. 

Zie 6.1.0 

6.1.3 Bij calamiteiten (brand, ontruiming, instortingsgevaar, wateroverlast) merken de 
werknemers en klanten het noodsignaal op. 

Ja 

6.1.4 Werknemers die te maken hebben met schadelijk geluid ondergaan regelmatig een Ja 
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gehoortest. (bij aanmeten gehoorbescherming) 

3.6.2. Klimaat 
 

6.2.0 Er wordt altijd gewerkt in kantoorruimtes /sportlocaties die niet uitzonderlijk warm of 
koud zijn. Uitzondering is recreatie- en instructiebad maar daar is het personeel op 
gekleed. Zie ook LBK schema in de bijlage. 

(machinekamer zwembad is warm maar daar wordt sporadisch langer dan 20 minuten 
gewerkt) 

Ja 

6.2.1 Bij extreme warmte zijn er regels afgesproken hoe er gewerkt kan worden. Roulatie 
met werk en rust. 

Ja 

6.2.2 In koude situaties (bijvoorbeeld in de winter tijdens outdooractiviteiten) zijn regels 
afgesproken hoe er gewerkt kan worden. 

n.v.t 

6.2.3 Warme, rokerige en benauwde ruimtes worden middels ventilatie-, koel- of 
klimaatsystemen beheerst. 

Klimaat zwemzaal is uitzondering en wordt gemonitord. (zie LBK schema) 

Ja 

3.6.3. Gevaarlijke stoffen (grondstof) 
 

6.3.0 Er worden gevaarlijke stoffen gebruikt. 

- 2 aparte opslagruimten, max. schoonmaakmiddelen 100 L 

Ja 

6.3.1 Er is een register van gevaarlijke stoffen aanwezig. 

(Bij rondgang geen bovenmatige hoeveelheden aangetroffen; dus N.v.t.) 

Ja 

6.3.2 Het register besteedt aandacht aan alle registratieverplichtingen. Ja 

6.3.3 Er is voldaan aan de voorschriften uit de Wet milieugevaarlijke stoffen. Ja 

6.3.4 De milieuvergunning is door de gemeente afgegeven en nog steeds geldig of de 
aanvraag is in behandeling. 

Ja 

6.3.5 Er is een goede opslag van gevaarlijke stoffen. Ja 

6.3.6 De voorschriften over het gebruik van gevaarlijke stoffen zijn bekend en worden 
toegepast. 

Ja 

6.3.7 De hulpmiddelen om gevaarlijke stoffen toe te passen zijn adequaat. Ja 

6.3.8 Alle medewerkers volgen de werkvoorschriften en gebruiken de hulpmiddelen. Ja 

6.3.9 Medewerkers die met de stoffen werken krijgen regelmatig een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 

Nee 

6.3.10 De ruimte waar de koolzuurgascilinders staan voldoen aan één van de volgende 
eisen:-zeer goede ventilatie, met name net boven de vloer;-permanente 
koolzuurgasmeting 

Ja 

6.3.11 Koolzuurgascilinders zijn vastgezet zodat ze niet kunnen vallen. Ja 

6.3.12 Er wordt gebruik gemaakt van biertankreinigers. n.v.t 

 

3.6.4. Gevaarlijke stoffen (werk) 
 

6.4.1 Er zijn maatregelen getroffen dat medewerkers tijdens of door het werk niet in 
aanraking kunnen komen met biologische agentia en/of gevaarlijke stoffen. 

- er is een legionellabeheersplan (Omegam Water uit Wognum). 

- Tot nu toe thermische desinfectie, logboek is aanwezig, 
- er bestaat een procedure voor het nemen van maatregelen bij besmetting 

Ja 

6.4.2 Er is vastgesteld om welke stoffen het in welke situaties kan gaan en er zijn Ja 
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werkinstructies gemaakt (zwemwater/douches Waardergolf, douche sporthallen + 
gymzalen). 

 

6.4.3 Er is vastgesteld welke risicogroepen in welke situaties niet mogen werken. Ja 

6.4.4 Er zijn maatregelen afgesproken bij en ter voorkoming van calamiteiten. Ja 

6.4.5 De hulpmiddelen om verantwoord te werken zijn aanwezig. Ja 

6.4.6 Iedereen kent de werkinstructies en volgt deze op. Ja 
 

3.6.5. Werken op hoogte 
 

6.5.0 Er wordt op hoogte gewerkt. 

- Valbescherming bij werken op het dak 
- Technisch Beheer huurt hoogwerker in sporthal en/of gymzaal 

Ja, 
inciden- 

teel 

6.5.1 Goedgekeurde ladders zijn aanwezig. Ja 

3.7. Plan van aanpak 
 

7.1 Elk jaar wordt over de uitvoering van het plan van aanpak gerapporteerd. Ja 

7.2 Oorzaken van verzuim en ongevallen worden betrokken bij de voortgangsbespreking / 
functioneringsgesprek meegenomen. 

Ja 

7.3 De RI&E is actueel. 

(Opening sportaccommodatie Waardergolf 2004, 1e RI&E juni 2005) 

Nee 

3.8. MFA De Horst (specifieke zaken) 
 

3.8.1 Onderdeel van wijk/buurtcentrum, adres van Eedenplein 5 1702GW 
Heerhugowaard 

1.a. Verhuur van 6 lokalen/ruimten (bouwjaar pand 2010-2011) 

1.b. Tiener Activiteiten Sociëteit (TAS) 

2. Brasserie (op weekdagen open 08.30-22.00/22.30 uur) 

3. Productie-keuken (4 dagen p/week Leger des Heils 12.00-13.30 uur) 

 

3.8.2. medegebruikers: 

- Basisschool en Peuterspeelzaal 

Onvol- 
doende, 
zie PvA, 

3.8.3. Aparte kantoor werkplek voor de beheerder.is aanwezig 

Men werkt in de praktijk met de laptop “aan de bar” 

Ja maar 
zie ook 

PvA 

3.8.4 Klimaatbeheersing is aandachtspunt 

-Tocht, koude door openstaande gangdeuren 

Onvol- 
doende; 
zie ook 

PvA 

 

Bijlage A: Risicoklasse berekening 
 

Per risico wordt het risico overwogen. Per aandachtspunt wordt een risicoscore toegepast berekend. 
De risicoscore is het product van drie parameters, E, B, en W. 
De parameters hebben de volgende betekenissen: 

● E: mogelijk effect 

● B: blootstellingsfrequentie 

● W: waarschijnlijkheid dat het effect optreedt 
 

De parameters worden op de volgende manier gekwalificeerd: 



 Heerhugowaard Sport N.V.  

eindrapport 04-07-2018 Pagina 23 van 44 

 

 

 

Effect: 5 categorieën 
E= 1 Gering; letsel zonder verzuim (EHBO) / hinder 
E= 3 Belangrijk; letsel en verzuim 
E= 7 Ernstig; onherstelbaar effect (invaliditeit) 
E= 10 Zeer ernstig; één dode (acuut of op termijn) 
E= 40 Ramp; enkele doden (acuut of op termijn) 

 

Blootstellingsfrequentie: 6 categorieën 
B= 0,5 Zeer zelden 
B= 1 Zelden (jaarlijks) 
B= 2 Soms (maandelijks) 
B= 3 Af en toe (wekelijks) 
B= 6 Regelmatig (dagelijks) 
B= 10 Voortdurend 

 

Waarschijnlijkheid: 7 categorieën 
W= 0,1 Bijna niet denkbaar 
W= 0,2 Praktisch onmogelijk 
W= 0,5 Onwaarschijnlijk; kan in grens geval 
W= 1 Denkbaar, maar onwaarschijnlijk 
W= 3 Mogelijk 
W= 6 Zeer wel mogelijk 
W= 10 Te verwachten 
De risicoscore wordt vervolgens berekend met R = E x B x W. 
Met deze score wordt het risico daarna als volgt in klassen verdeeld: 
R < 20 Prioriteit 3, risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen 
20 < R < 70 Prioriteit 2, (mogelijk) risico, aandacht gewenst 
R > 70 Prioriteit 1, belangrijk risico, actie noodzakelijk 

 
Voorbeeld van een risicobeoordeling: toxisch stoffenbeleid ontbreekt 
E: Het effect is ‘ernstig’, acuut of op termijn. 
B: De blootstellingsduur is ‘regelmatig’, dagelijks gaat men om met chemicaliën. 
W: De waarschijnlijkheid is zeer wel mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage B: De gevolgde werkwijze 
 

Stap 0: Vooronderzoek 
Het vooronderzoek is achterwege gelaten omdat de meeste gegevens reeds in bezit zijn van De 
Arboloog. 

 
Stap 1:  Oriënterend onderzoek 

In gesprek met : 
- de heer Matthieu Mouton (preventiemedewerker) Heerhugowaard Sport N.V. 
- de heer Chris Frensch, beheerder MFA De Horst 
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Er wordt aan de hand van checklijsten een beeld gevormd van de bedrijfssituatie en het gevoerde 
arbo- en verzuimbeleid. Tijdens een rondgang door de verschillende bedrijfsonderdelen wordt een 
globale inventarisatie gemaakt van mogelijke knelpunten en is met werknemers gesproken over hun 
arbeidsomstandigheden. Aan het eind van de rondgang heeft een korte terugkoppeling 
plaatsgevonden. 

 
Stap 2: Inventarisatie knelpunten 

Aan de hand van de gebuikte checklijsten en de ter hand gestelde informatie worden de knelpunten 
systematisch vastgesteld. De geïnventariseerde onderwerpen zijn vermeld in bijlage C. 

 

Stap 3 Kwantificeren van de risico’s 
De op schrift gestelde knelpunten worden gekwantificeerd door de berekening van het risico (zie 
ook bijlage A) 

 
Stap 4 Doen van aanbevelingen 
Voor de risico’s worden aanbevelingen opgesteld. Risico’s die zeer moeilijk, of slechts tegen zeer hoge kosten 

weggenomen kunnen worden, moeten zo goed mogelijk worden teruggebracht tot beheersbare 
niveaus. 

Risico’s die met weinig moeite of zonder kosten worden weggenomen, moeten zo spoedig mogelijk worden 
geëlimineerd. Hiervoor is een adviesprioriteit opgenomen in het plan van aanpak. 

 
Stap 5: Schrijven van het rapport 

Een conceptrapport wordt, toegezonden aan de directie (van de opdrachtgever). Na bespreking van het concept 
wordt het definitieve rapport, indien akkoord, naar de opdrachtgever verzonden. Het bedrijf wordt 
verzocht een kopie van het plan van aanpak te retourneren aan De Arboloog. 

 
Stap 6 Follow-up 

Het plan van aanpak zal door de arboadviseur worden gebruikt bij het eerstvolgende bezoek aan het bedrijf om het 
bedrijf te adviseren en ondersteunen bij de verdere uitwerking van het arbo- en verzuimbeleid. 

Het is de taak van de opdrachtgever om toe te zien op de correcte uitvoering van de afgesproken 
beheersmaatregelen. Om te voorkomen dat nieuwe risico’s het bedrijf binnensluipen, moet de risico- 
inventarisatie worden aangepast zo vaak als ervaringen, gewijzigde werkmethoden of 
werkomstandigheden daartoe aanleiding geven. De Arboloog maakt afspraken met de 
opdrachtgever omtrent de voortgang van de implementatie van geadviseerde maatregelen. Aard en 
mate van begeleiding wordt met het bedrijf afgesproken. Bedrijfsarts doet externe toetsing. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage C: Overzicht geïnventariseerde onderwerpen 
 

Algemene en beleidsaspecten van arbo- en verzuimzorg 

● Arbo-organisatie in bedrijf / 
OR 

● Arbo- en verzuimbeleid 

● Arbojaarplan 
● Arbojaarverslag 
● Werkoverleg 

● Ziekteverzuim 

Beroepsziekten 

● WAO/WIA gevallen 

● Ongevallen/incidenten 
● Bedrijfshulpverlening 
● Noodplan 
● Bijzondere groepen 

● PAGO/PMO 

● Arbeidsgezondheidskundig 
Spreekuur (AOS) 

● Inkoop, verbouwing, etc. 

● Voorlichting en opleidingsgebied 
● Sanctiebeleid 
● Toezichtplan/werkplekinspectie 

● Werk- en rusttijden 
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Veiligheid 

● Veiligheidsinstructies / 
-regels 

● Elektrische veiligheid 
● Machine/ 

arbeidsmiddelen 
● Explosieveiligheid 

● Brandveiligheid 
● Transportmiddelen 

Hijs- en hefmiddelen 

● Reddings- en 
noodvoorzieningen 

● Klimmateriaal 

● Gereedschappen 
● Opslag 
● (nood) 

Bewegwijzeringen/ 
-verlichting 

● Onderhoud 

● Orde en netheid 
● Werkplek (vloeren, 

ruimte) 
● Besloten ruimten 

● Vluchtroutes 
Arbeidsveiligheidsrap- 
port 

● Alleen werken 

 

Gezondheid 

● Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

● Gevaarlijke stoffen 

● Geluid 

● Lichamelijke belasting 

● Biologische 
agentia 
Straling 

● Beeldschermwerk 

● Licht en uitzicht 

● Reiniging/afval 

● Oppervlak werkplek 

● Kantine 
● Hygiënische 

voorzieningen 

● Klimaat / ventilatie 

 

Welzijn 

● Werktempo/- 
hoeveelheid 

● Mentale / emotionele 
belasting 

● Regelmogelijkheden 

● Sociale relaties 

● Seksuele 
intimidatie 

● Agressie 

● Discriminatie 

● Communicatie 

● Organisatie in het werk 

● Overwerk 
● Concentratiemogelijkhe 

den 
● Kortcyclische arbeid 

 

Indien een onderwerp is voorzien van een opsommingsteken, is het in de inventarisatie aan de orde geweest. 

 
 
 
 
 
 

 
Bedrijfsbeschrijving Zwem- en sporthal de Waardergolf 

zweminstructie, -toezicht, receptie en Horeca Waardergolf heeft als primaire bedrijfsactiviteit het exploiteren van 
een zwembad en sporthal met horeca; adres Beukenlaan 1b te Heerhugowaard. 

 

Personeelssamenstelling Man 
 

Vrouw Totaal Opmerkingen 

15-18 jaar 3 
 

1 4 
 

19-45 jaar 5 
 

15 20 
 

46-65 jaar 
  

23 23 
 

Totaal 
   

47 
 

Gemiddelde leeftijd 
   

36,4 
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Aantal fulltimers 
  

2 
  

Aantal parttimers 8 
 

37 
  

Totaal 8 
 

39 47 
 

Personeelsverloop Man 
 

Vrouw Totaal Opmerkingen 

Aantal uit dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

4 
 

4 8 
 

Aantal in dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

9 
 

6 
 

7 x Horeca 
8 x zwembad 

Functies / werkplekken 
 

Werkplek Aantal Opmerkingen 

Hoofdzwemzaken 
 

Waardergolf 1 
 

Senior zwemonderwijzer 
 

Waardergolf 11 
 

zwemonderwijzer 
 

Waardergolf 6 
 

toezichthouder 
 

Waardergolf 4 
 

Receptionisten 2 
 

Waardergolf 7 
 

Hoofdhoreca 
 

Waardergolf/de Draai/ Deimos 1 
 

Horecamedewerker 
 

Waardergolf/de Draai/ Deimos 17 
 

Bijzondere groepen 
 

Werkplek Totaal Opmerkingen 

Zwangere vrouwen 
 

Kantoor /zwembad/horeca/sporthal 0 
 

Medewerkers met taalbeperkingen 
  

0 
 

WIA of no-risk status 
  

0 
 

Uitzendkrachten/gedetacheerde 

 
 

medewerkers / zzp 

  
0 
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Personeelssamenstelling 

 
Man 

 
Vrouw 

 
Totaal 

  
Opmerkingen 

 
15-18 jaar 

     

 
19-45 jaar 

  
3 

 
3 

  

 
46-65 jaar 

 
2 

 
1 

 
3 

  

 
Totaal 

   
6 

  

 
Gemiddelde leeftijd 

   
49,1 

  

 
Aantal fulltimers 

 
2 

 
4 

   

 
Aantal parttimers 

     

 
Totaal 

 
2 

 
4 

 
6 

  

 
Personeelsverloop 

 
Man 

 
Vrouw 

 
Totaal 

  
Opmerkingen 

 
Aantal uit dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

     

 
Aantal in dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

  
1 

 
1 

  

 
Functies / werkplekken 

 
Werkplek 

 
Aantal 

  
Opmerkingen 

 
Directeur 

 
Kantoor beneden 

 
1 

  

 
Adjunct directeur 

 
Kantoor beneden 

 
1 

  

 
Administrateur 

 
Kantoor boven 

 
1 

  

 
Medewerker administratie 

 
Kantoor boven 

 
3 

  

 
Bijzondere groepen 

 
Werkplek 

 
Totaal 

  
Opmerkingen 

 
Zwangere vrouwen 

  
0 

  

 
Medewerkers met taalbeperkingen 

  
0 

  

 
WIA of no-risk status 

  
0 

  

 
Uitzendkrachten/gedetacheerde 
medewerkers / zzp 

  
0 

  

 
Vakantiewerkers 

  
0 

  

 

Bedrijfsbeschrijving Afdeling Administratie en Directie 

heeft als primaire bedrijfsactiviteit het ondersteunen en leiden van alle geledingen bij Heerhugowaard Sport N.V.; in de 
ruimste zin van het woord. Kantooradres Beukenlaan 1b te Heerhugowaard. 
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Bedrijfsbeschrijving Afdeling Beheer en Onderhoud 

heeft als primaire bedrijfsactiviteit het onderhouden van alle gebouwen en technische installaties binnen 
Heerhugowaard Sport N.V.; in de ruimste zin van het woord. Kantooradres Beukenlaan 1b te Heerhugowaard. 

 

Personeelssamenstelling Man Vrouw Totaal 
 

Opmerkingen 

15-18 jaar 
     

19-45 jaar 4 
    

46-65 jaar 2 
    

Totaal 
  

6 
  

Gemiddelde leeftijd 
  

36,5 
  

Aantal fulltimers 5 
    

Aantal parttimers 1 
    

Totaal 
  

6 
  

Personeelsverloop Man Vrouw Totaal 
 

Opmerkingen 

Aantal uit dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

1 
   

Met pensioen 

Aantal in dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

1 
    

Functies / werkplekken Werkplek Aantal 
 

Opmerkingen 

Hoofd techniek/facilitair Techniek / Kantoor/ 
sportaccommodaties 

1 
  

Hoofd afdeling beheer en onderhoud Techniek / Kantoor/ 
sportaccommodaties 

1 
  

onderhoudsmedewerker Techniek / Kantoor/ 
sportaccommodaties 

1 
  

Technisch medewerker Techniek / Kantoor/ 
sportaccommodaties 

2 
 

Dion dubbele 
functie 

Accommodatiebeheerder Techniek / Kantoor/ 
sportaccommodaties 

2 
  

Bijzondere groepen Werkplek Totaal 
 

Opmerkingen 

Zwangere vrouwen 
 

0 
  

Medewerkers met taalbeperkingen 
    

WIA of no-risk status 
    

Uitzendkrachten/gedetacheerde 
medewerkers / zzp 

    

Vakantiewerkers / stagiairs 
 

0 
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Bedrijfsbeschrijving Afdeling Sport en Bewegen 

heeft als primaire bedrijfsactiviteit het aanbieden en organiseren van (binnen- en buiten)sportactiviteiten bij 
Heerhugowaard Sport N.V.; in de ruimste zin van het woord. Kantooradres Beukenlaan 1b te Heerhugowaard. 

 

Personeelssamenstelling Man Vrouw Tota 
al 

 
Opmerkingen 

15-18 jaar 
     

19-45 jaar 5 3 9 
  

46-65 jaar 
     

Totaal 
     

Gemiddelde leeftijd 
  

27,4 
  

Aantal fulltimers 3 
    

Aantal parttimers 3 3 
   

Totaal 
  

9 
  

Personeelsverloop Man Vrouw Tota 
al 

 
Opmerkingen 

Aantal uit dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

     

Aantal in dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

4 1 5 
  

Functies / werkplekken Werkplek Aant 
al 

 
Opmerkingen 

Regisseur Sport en Bewegen Kantoor sport en bewegen 1 
  

Medewerker Sport Kantoor/ buiten/sporthal 4 
  

Leerkracht bewegingsonderwijs Sporthal/ Buiten 4 
  

Bijzondere groepen Werkplek Tota 
al 

 
Opmerkingen 

Zwangere vrouwen Kantoor/ buiten/sporthal 1 
  

Medewerkers met taalbeperkingen 
 

0 
  

WIA of no-risk status 
 

0 
  

Uitzendkrachten/gedetacheerde 
medewerkers/ zzp 

 
0 

  

Vakantiewerkers 
 

0 
  

Stagiairs 
 

0 
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Bedrijfsbeschrijving Afdeling MFA De Horst 

heeft als primaire bedrijfsactiviteit het exploiteren van een buurtcentrum/zalencentrum binnen Heerhugowaard Sport N.V.; in 
de ruimste zin van het woord. Van Eedenplein 5 te Heerhugowaard. 

 
 

Personeelssamenstelling Man Vrouw Totaal  Opmerkingen 

15-18 jaar      

19-45 jaar 2 2 4   

46-65 jaar  1 1   

Totaal   5   

Gemiddelde leeftijd   32   

Aantal fulltimers 2  2   

Aantal parttimers  3 3   

Totaal   5   

Personeelsverloop Man Vrouw Totaal  Opmerkingen 

Aantal uit dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

     

Aantal in dienst, in afgelopen de 
afgelopen 12 maanden 

1  1   

Functies / werkplekken Werkplek Aantal  Opmerkingen 

Senior horecamedewerker De Horst 1   

Horecamedewerker De Horst 3   

     

Bijzondere groepen Werkplek Totaal  Opmerkingen 

Zwangere vrouwen  0   

Medewerkers met taalbeperkingen     

WIA of no-risk status  1   

Uitzendkrachten/gedetacheerde 
medewerkers / zzp 

 1   

Vakantiewerkers  0   

Stagiairs  0   



 Heerhugowaard Sport N.V.  

eindrapport 04-07-2018 Pagina 31 van 44 

 

 

Plan van Aanpak ( Consolidatie openstaande activiteiten) 
 

Nr Module Huidige situatie Risc Actie/Advies Prio Jaar Verantw Gereed 

/evaluati 

e 

Budget Vervolg 

Noodzakelij 

1 Arbobeleid          

1.1 Er zijn afspraken gemaakt over 

wat te doen als iemand zich niet 

aan de arbo-regels houdt 

Nee W2 In Handboek 

Personeel opnemen: 
kleding protocol, 
sanctiebeleid i.r.t. 
arbo regeles op 
papier zetten 

2 2018 Directie jan 2018   

1.2 Arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek: Biedt het bedrijf de 

mogelijkheid aan werknemers 

om periodiek een 

arbeidsgezondheids-kundig 

onderzoek (PMO) te ondergaan? 

Nee, aan de 
medewerkers wordt 
niet actief een PMO 
aangeboden. 

W2 Nadat RI&E is 
vastgesteld zal i.o.m. 
OR een PMO 
worden vastgesteld 

2 2019 Directie  Juni 2019   

Nr Module Huidige situatie Risc Actie/Advies Prio Jaar Verantw Gereed 

/evaluati 

e 

Budget Vervolg 

Noodzakelij 

3 Algemene Voorzieningen          

 Er is een risicoanalyse gemaakt 
voor het afstorten van contante 
inkomsten door personeelsleden 
/ geldtransport door eigen 
personeel 

Niet geregeld W1 Analyse maken / 

werkbeschrijving 

maken 

1 2018 Directie Ja € 5.000  

3.1 Toegang De Horst Er is niet/nauwelijks 

controle op insluiping 
tijdens openingsuren. 

W2 Ga in overleg met 

medegebruikers 

2  School Is overleg 

geweest  

  

 De accommodatie is asbestvrij. / 
asbestinventarisatie voor 2020 

Nog niet W2 inplannen  2021 beheer/ 
gemeente 

  *** JA *** 

Nr Module Huidige situatie Risc Actie/Advies Prio Jaar Verantw Gereed 

/evaluati 

e 

Budget Vervolg 

Noodzakelij 

4 BHV en veiligheid          

 Wat te doen bij alleen werken op 

locatie? (bijv technisch beheer) 

Wordt er rekening 

gehouden met de aard 

van de 
werkzaamheden? 

W2 Bij planning apart 

opnemen als 

risicofactor 

 2019 toelichting 

arboloog 

preventie 
medewerker 

Wordt 

rekening 
mee 

gehouden 

in de 
roosters 

  

 Er zijn instructiebordjes in 

Waardergolf aanwezig die 

aangegeven “Wat te doen bij 
brand of ongeval”. 

nee W2 Wel/niet ophangen?  2018 Behher en 

onderhoud 

Gereed 

2019 

  

 Etiketten op binnendeuren 
technisch ruimte 

Geen uiterlijke kenmerk W2 Pictogram 
aanbrengen 

 2018 Beheer en 
onderhoud 

Gereed 
2019 

  

Nr Module Huidige situatie Risc Actie/Advies Prio Jaar Verantw Gereed 

/evaluati 

e 

Budget Vervolg 

Noodzakelij 

8 Lichamelijke belasting          

8.5 Voorlichting: Werkplekinstructie 

is in 2017 door de Arboloog 

verzorgd voor groot aantal 
werknemers 

Wellicht rondvraag 

doen of collega’s 

alsnog een instructie 
willen. 

   2018 Preventie 

mw 

Afgerond 

2018 

  

Nr Module Huidige situatie Risc Actie/Advies Prio Jaar Verantw Gereed 

/evaluati 

e 

Budget Vervolg 

Noodzakelij 

9 Werkplekinrichting          

 Er is schriftelijk vastgelegd welke 

medewerkers bevoegd zijn om te 

gaan met elektrolyse 
/chloorgasinstallatie om te gaan. 

Nee W2 vastleggen  2019 Hoofd 

Beheer en 

Onderhoud 

2018 al 

vastgelegd 

  

 MFA De Horst werkplek 

beheerder 

Wordt zelden gebruikt  In ere herstellen  2018 Directie Afge 

rond  
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 MFA De Horst tocht/ kou Electrische straalkachel 

in de ruimte 

 Is onvoldoende en 

gevaarlijk 

 2018 Directie afgeron

d 

  

           

           

9.2 Beeldschermwerk          

9.2.9 Zijn printers op een centrale 

locatie buiten het kantoor 

geplaats? 

Ja. Een printer bij de 

receptie en een bij de 

administratie. 

W3 Contoleren hoe 

schadelijk deze 

printers zijn 

 2018 Preventie 

mw 

is 

Rapport 

aan 
wezig 

  

9.2.1 

0 

Werkplek instructie is in 2017 

door Arboloog verzorgd 

Niet al het personeel is 

benaderd 

W3 Preventie mw  2018 Preventie 

mw 

Afgerond 
2018 
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Fotobijlagen: 
 

 

Kleed- en kantine ruimte personeel zwembad De Waardergolf 

 

Bedrijfskleding zwemzaalmedewerkers 
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Badmeesterspost recreatiebad Voorbeeld plattegrond vluchtroute 
zwembad 

Voorbeeld kleine blusmiddelen incl plattegrond vluchtroute 
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Deel 1 van technische ruimte zwembad (elektrolyse) 
 
 

Deel 2 van technische ruimte (kelder) 
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Stookruimte 
 
 

Slecht voorbeeld van misbruik in technische ruimte 
(technische ruimte is geen opslagplek) 
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Voorbeeld sporthal met opslag van sportmiddelen op de achtergrond en nooduitgang 
 
 

Elektrisch bedienbare tribune sporthal Waardergolf 
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Receptie in centrale hal zwembad Waardergolf (situatie nov 2017) 
Na werkplekinspectie 2017 is de werkplek recentelijk aangepast (febr 2018) 

 
 

Gang naar Horeca van Waardergolf op de begane grond en 
afdeling Sport en Bewegen op 1e etage 
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Buitenzijde glazen voorgevel Waardergolf 
 
 

MFA De Horst 
Bar met “ werkplek” beheerder 
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Keuken “Leger des Heils” 
 
 
 
 

Verschuifbare scheidingswand met Leger des Heils gedeelte. 
Er zijn op de 1e etage klaslokalen Basisschool en een Peuterspeelzaal gevestigd 
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Schema LBK 
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Fotobijlage nieuwe si 

Technische ruimte (zoutelectrolyse) nieuwe installatie sinds april 2018 

 

Nieuwe situatie lucht zolder sinds juni 2018 (al het onnodige materiaal is weggehaald) 
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 Directiekantoor; hier zijn de bureaus vervangen. Er staan nu 2 verstelbare bureaus 
 

Het rek met de badkleding van het zwembadpersoneel is verplaatst naar het opberghok. Hier is een 
boxventilator boven het plafond geplaatst die de lucht naar buiten afzuigt. Sinds september 2018. 
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Personeelsverblijf; hier is het rek met badkleding verplaatst naar het opberghok. Daarnaast is er ook 
meer ruimte gecreëerd voor het personeel. Alle losse kasten zijn weggehaald en daarvoor in de plaats is 
een grote wandkast gekomen (zie foto), en er staan nu 2 tafels in het personeelsverblijf waar aan 
gegeten kan worden. 
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