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Voorwoord 
 

Voor u ligt het eindresultaat van een analyse over de wijze waarop een passend 

arbobeleidsplan voor Omron Manufacturing of the Netherlands B.V. en Omron Europe 

B.V. (hierna: Omron) kan worden gecreëerd. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek 

zijn de huidige RI&E en het huidige arbobeleidsplan van Omron in kaart gebracht. 

Daarnaast is het huidige arbobeleidsplan getoetst aan de richtlijnen van OHSAS 

18001:2007. 

Verder is er een verdiepende RI&E uitgevoerd en zijn er interviews gehouden met een 

aantal MT-leden, de R&D Manager en de OR. Aan de hand hiervan is een passend 

arbobeleidsplan voor Omron gecreëerd.  

 

Wij willen alle personen bedanken die ons geholpen hebben met ons onderzoek. Als 

laatste willen wij in het bijzonder onze begeleidster Agnieszka Brodacz bedanken. Zij 

heeft het mede mogelijk gemaakt dat we dit resultaat hebben behaald.  

 

Tijdens de realisatie van dit adviesrapport hebben wij kunnen laten zien dat wij 

beschikken over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om in de praktijk als 

veiligheidskundige te kunnen functioneren. Wij willen Omron dan ook hartelijk bedanken 

voor de kans om dit te mogen laten zien.  

 

Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat en wij hopen dat, aan de hand van het 

nieuwe arbobeleidsplan en de verdiepende RI&E, de arbeidsomstandigheden blijven 

verbeteren en dat een veilige en gezonde werkomgeving behouden blijft.  

 

‘s-Hertogenbosch, 11 juni, 2015 

 

Kimberly Kras & Nikie van der Linden 
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Managementsamenvatting 
 

Het adviesrapport dat voor u ligt, geeft een beeld over de wijze waarop een passend 

arbobeleidsplan voor Omron kan worden gecreëerd.  

Aan de hand van verschillende invalshoeken is er in dit adviesrapport antwoord gegeven 

op de volgende hoofdvraag:  

‘Op welke wijze kan een passend arbobeleidsplan voor Omron, gelegen in ’s-

Hertogenbosch, worden ontwikkeld, zodat er een zo veilig en gezond mogelijke 

werkomgeving binnen de organisatie wordt gecreëerd?’ 

 

Uit dit onderzoek bleek dat het huidige arbobeleidsplan op dit moment niet voldoet aan 

de richtlijnen van OHSAS 18001:2007.  

Het huidige arbobeleidsplan sluit niet aan op de aanwezige arborisico’s van Omron. Dit 

heeft er mee te maken dat de huidige RI&E onduidelijk is. Men kon namelijk niet in één 

oogopslag zien wat de aanwezige risico’s binnen Omron zijn. 

 

Daarnaast is het niet aantoonbaar in hoeverre Omron voldoet aan revelante Arbowet- en 

regelgeving.  

De Arbo-organisatie is erg globaal beschreven. Er staat vermeld welke afdelingen de 

Arbo-organisatie vormen, maar er worden geen specifieke functies genoemd. 

Aan de hand van interviews met enkele managers kan geconcludeerd worden dat het 

huidige arbobeleidsplan van Omron op dit moment onvoldoende geïmplementeerd en 

geborgd is. De geïnterviewde managers weten bijvoorbeeld niet exact wat de status is 

van de huidige arbodoelstellingen en het is onduidelijk op welke wijze deze gemonitord 

worden en of zij überhaupt besproken worden. De MT-leden hadden zelfs geen eenduidig 

antwoord op de vraag waar het arbobeleidsplan te vinden is. De interviews zijn terug te 

vinden in de bijlagen 15 tot en met 20. 

De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat het huidige arbobeleidsplan van Omron 

op dit moment niet op orde is. 

 

Het advies is om de volgende middelen te gebruiken voor het opstellen van een passend 

arbobeleidsplan voor Omron: 

 Onderwerpen volgens de Rijksoverheid; 

 Arbowet- en regelgeving; 

 OHSAS 18001-richtlijnen; 

 Interviews met het management en de ondernemingsraad; 

 Verdiepende RI&E; 

 Huidige arbobeleidsplan. 

 

Overige adviezen die bijdragen aan het creëren van een zo veilig en gezond mogelijke 

werkomgeving zijn: 

 Ondersteuning door veiligheidskundige; 

 BHV-organisatie actualiseren; 

 Verdiepende RI&E: Opstellen plan van aanpak; 

 Voldoen aan Arbowet- en regelgeving; 

 Opstellen zwangerenbeleid; 

 Verdiepende RI&E: Onderzoek naar mogelijke trillingsschade; 

 Verdiepende RI&E: Onderzoek naar mogelijke oorzaken van werkdruk; 

 Verdiepende RI&E: risico-inventarisatie van productielijnen vanuit OMG. 
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Inleiding 
 

De kernwaarde van Omron is: ‘Working for the benefit of society’ (Omron, n.d.). Omron 

hecht veel waarde aan het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Dit betekent 

niet alleen dat zij veilige producten wil leveren, maar ook dat haar werknemers in een 

veilige en gezonde omgeving kunnen werken. Eén van de middelen om een veilige en 

gezonde werkplek te kunnen creëren is een arbobeleidsplan. 

Naast het nastreven van haar bedrijfsmotto heeft Omron echter ook een wettelijke 

verplichting tot het zorgen voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers. 

Volgens artikel 3, lid 1, van de Arbeidsomstandighedenwet (vanaf nu: Arbowet) dient 

een werkgever hierbij een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Om een zo goed 

mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren is het van belang dat Omron aan de 

hand van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), haar risico’s in kaart brengt. 

Hierdoor wordt de kans op bedrijfsongevallen gereduceerd (Arboportaal, n.d.).  

De huidige RI&E (opgesteld in 2012) is echter onduidelijk geformuleerd. De RI&E biedt 

op dit moment onvoldoende houvast om een passend arbeidsomstandighedenbeleid te 

voeren. Dit betekent eveneens dat het arbobeleidsplan niet past bij de arborisico’s 

binnen de organisatie. Er is namelijk geen duidelijk beeld van de aanwezige risico’s 

waardoor Omron hier niet goed op kan inspelen. 

Tevens is uit onderzoek gebleken dat er ‘gaps’ zijn binnen het 

veiligheidsmanagementsysteem van Omron (Kras, K., 2015). Deze zijn geconstateerd 

aan de hand van de richtlijnen van OHSAS 18001:2007. Het huidige arbobeleidsplan van 

Omron voldoet bijvoorbeeld niet aan deze norm. Hierdoor is het huidige arbobeleidsplan 

niet effectief geïmplementeerd.  

Tot slot is er binnen de organisatie onvoldoende kennis van veiligheid (Kras, K., 2015). 

Door dit gebrek aan kennis is het arbeidsomstandighedenbeleid minder effectief en gaat 

dit ten koste van de uitvoering ervan. 

 

Het doel is het ontwikkelen van een passend arbobeleidsplan voor Omron zodat een zo 

veilig en gezond mogelijke werkomgeving voor de medewerkers van de organisatie kan 

worden gecreëerd. Om dit te bereiken wordt een verdiepende RI&E uitgevoerd, zodat 

duidelijk is welke risico’s binnen de organisatie aanwezig zijn. Aan de hand hiervan kan 

de organisatie een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren en toont zij 

aan dat zij al het mogelijke heeft gedaan om mogelijke schade, die medewerkers kunnen 

oplopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden, te beperken. Deze doelstelling 

wordt gerealiseerd door middel van het schrijven van een adviesrapport. Het onderzoek 

start op maandag 2 februari 2015 en het doel is om het onderzoeksrapport aan te 

leveren op donderdag 11 juni 2015. 

 

In dit onderzoek zal antwoord worden gegeven op de volgende hoofdvraag: 

 

Op welke wijze kan een passend arbobeleidsplan voor Omron, gelegen in ’s-

Hertogenbosch, worden ontwikkeld, zodat er een zo veilig en gezond mogelijke 

werkomgeving binnen de organisatie wordt gecreëerd? 

 

Aan de hand van deze hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

1. Hoe zijn de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd?; 

2. Voor welke thema’s is een verdiepende risico-inventarisatie en -evaluatie 

noodzakelijk?; 

3. Wat is het resultaat van de verdiepende risico-inventarisatie en –evaluatie?; 

4. Welke middelen zijn noodzakelijk voor het creëren van een passend 

arbobeleidsplan?; 

5. Hoe ziet het gewenste arbobeleidsplan er uit?; 

6. Op welke manieren kan er voor gezorgd worden dat het arbobeleidsplan geborgd 

is binnen de organisatie?. 
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Hoofdstuk 1: De onderzoeksopzet 
 

1.1 Methode 
Voor het verzamelen en analyseren van gegevens is gebruik gemaakt van een 

gemengde methode. Dit betekent dat er zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden 

zijn gebruikt. Het analyseren van kennis en documentatie binnen Omron is eveneens 

veelvuldig gebruikt. Daarnaast heeft er fieldresearch plaatsgevonden in de vorm van 

observaties binnen OMN en EDC. Tot slot zijn een aantal interviews afgenomen. Door 

middel van deze interviews is inzicht gecreëerd in de onderwerpen die relevant zijn voor 

het nieuwe arbobeleidsplan.  

 

1.1.1 Onderzoeksmethode per onderzoeksvraag 

1. Hoe is de huidige risico-inventarisatie en –evaluatie ingericht? 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van bedrijfsinformatie en 

deskresearch. De huidige RI&E van Omron en de praktijkgids Arbeidsveiligheid (2012), 

zijn instrumenten die voor deze deelvraag zijn gebruikt. 

Deze bronnen waren relevant omdat aan de hand van de huidige RI&E onderzocht is wat 

de huidige situatie met betrekking tot de arborisico’s binnen Omron is. Daarnaast is de 

praktijkgids relevant omdat deze geraadpleegd is ter informatie. 

 

2. Voor welke thema’s is een verdiepende risico-inventarisatie en -evaluatie 

noodzakelijk? 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van deskresearch, 

literatuur en bedrijfsinformatie. Instrumenten die hierbij aan bod kwamen zijn het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, het handboek Risicobeheersing: Een stappenplan voor 

het maken van een RI&E en de huidige RI&E van Omron. 

Deze bronnen waren relevant omdat in het Arbeidsomstandighedenbesluit thema’s 

vermeld staan waarvan een organisatie dient te overwegen of hiervoor een verdiepende 

RI&E dient te worden uitgevoerd. Het handboek is gebruikt om meer informatie te 

verkrijgen over thema’s waarvoor een verdiepende RI&E noodzakelijk is. Daarnaast is de 

huidige RI&E een relevant hulpmiddel geweest omdat na een analyse hiervan inzichtelijk 

werd welke thema’s relevant zouden zijn voor de nieuwe, verdiepende RI&E en welke 

thema’s nog ontbraken. 

 

3.Wat is het resultaat van de verdiepende risico-inventarisatie en –evaluatie?1 

Voor het beantwoorden van deelvraag 3 is gebruik gemaakt van fieldresearch, deelvraag 

2, persoonlijke communicatie met medewerkers en literatuur. Instrumenten die hierbij 

aan bod kwamen zijn een observatieformulier en de Fine & Kinney-methode. 

Observaties waren een relevante bron voor het beantwoorden van deze deelvraag omdat 

tijdens de observaties risico’s konden worden geconstateerd en geëvalueerd. Deelvraag 

2 was eveneens een goed hulpmiddel omdat de thema’s uit dit hoofdstuk zijn gebruikt 

tijdens het uitvoeren van de verdiepende RI&E. Persoonlijke communicatie met 

medewerkers heeft er toe geleid dat processen beter uitgelegd werden en dat 

onbeantwoorde vragen aan de juiste personen zijn gesteld. Tot slot is literatuur gebruikt 

(Fine & Kinney-methode) om de risicoscores per risico te kunnen berekenen. 

 

4. Welke middelen zijn noodzakelijk voor het creëren van een passend arbobeleidsplan? 

Deelvraag 4 is beantwoord door middel van bedrijfsinformatie, NEN-normering, 

interviews en de Arbowet- en regelgeving. De gebruikte instrumenten zijn het huidige 

arbobeleidsplan, OHSAS 18001:2007, interviewvragen en artikel 3, lid 1, van de 

Arbowet. Deze bronnen zijn relevant omdat aan de hand van het huidige arbobeleidsplan 

inzicht werd verkregen in de inhoud van het oude document. Daarnaast werd aan de 

hand van interviews draagvlak bij het management gecreëerd. Als laatste waren OHSAS 

                                           
1 Voor een definitie van ‘verdiepende RI&E’ zie: paragraaf 1.5 
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18001:2007 en de Arbowet een handig hulpmiddel om te kunnen bepalen waar de 

inhoud van een arbobeleidsplan aan moet voldoen.  

 

5. Hoe ziet het gewenste arbobeleidsplan er uit? 

Voor het beantwoorden van deelvraag 5 is gebruik gemaakt van literatuur, interviews, 

deskresearch en NEN-normering. De instrumenten die hierbij horen zijn interviewvragen, 

internet en OHSAS 18001:2007. De interviewvragen hebben er toe geleid dat aan het 

Management Team (MT) en de Ondernemingsraad (OR) gerichte vragen konden worden 

gesteld met betrekking tot de inhoud van het nieuwe arbobeleidsplan. Daarnaast is er 

draagvlak gecreëerd bij de MT-leden voor het gewenste arbobeleidsplan. Internet en 

OHSAS 18001:2007 hebben er aan bijgedragen dat de indeling en inhoud van het 

nieuwe arbobeleidsplan zo goed mogelijk is en voldoet aan de gestelde eisen.  

 

6. Op welke manieren kan er voor gezorgd worden dat het arbobeleidsplan geborgd is 

binnen de organisatie? 

Voor het beantwoorden van deelvraag 6 is literatuur en creativiteit gebruikt. Het 

bijbehorende instrument was het boek Modellen voor veiligheidsprofessionals (2011). 

Deze bronnen zijn nuttig omdat aan de hand van de modellen uit dit boek en eigen 

creativiteit een methode voor borging kon worden ontwikkeld. 

 

1.2 Eenheden 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn het arbobeleidsplan en de RI&E van 

Omron onderzocht.  

 

1.3 Plaats 
Het onderzoek vond plaats op de site van Omron. Deze is gevestigd op Zilverenberg 2 en 

Zilverenberg 6 in ‘s-Hertogenbosch. Ondanks de twee adressen is er toch sprake van één 

locatie. Er staan twee panden op de locatie, namelijk OMN en EDC. 

 

1.4 Tijd 
Het onderzoek vond plaats van 02-02-2015 tot en met 11-06-2015. Deze einddatum 

was aangehouden omdat de definitieve versie van het onderzoeksrapport op die datum 

ingeleverd moest zijn op Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Het onderzoek had een 

lokaal karakter omdat de analyse alleen plaatsvond bij Omron in ‘s-Hertogenbosch.  

 

1.5 Afbakening 
In deze paragraaf wordt duidelijk welke grenzen de onderzoekers op voorhand van het 

onderzoek hebben gesteld. Het was namelijk van belang om van te voren aan te geven 

welke zaken wel zouden worden onderzocht en welke buiten beschouwing werden 

gelaten. Het doel hiervan was dat het onderzoek vóór de gestelde datum, namelijk 11-

06-2015, gerealiseerd kon worden en aan de doelstelling voldaan werd. Daarom zijn de 

volgende grenzen gesteld: 

- Er wordt onderzoek gedaan naar onderwerpen op het gebied van 

arbeidsveiligheid. Volgens artikel 5, lid 1, van de Arbowet (Overheid, 2015), legt 

een werkgever in een inventarisatie en evaluatie vast welke arbeidsrisico’s er 

voor de werknemers zijn. Security-risico’s komen dan ook niet terug in een RI&E 

en zullen buiten beschouwing worden gelaten. 
- Aan de hand van de RI&E wordt een arbobeleidsplan opgesteld zodat er een zo 

veilig en gezond mogelijke werkomgeving ontstaat. Bepaalde onderdelen zijn niet 

even duidelijk omschreven in de RI&E. Deze vergen dan ook meer aandacht. Om 

deze toepasbaar te maken voor Omron wordt er een verdiepende RI&E 

uitgevoerd. 

- Een verdiepende RI&E houdt in dat de risico’s verder worden uitgewerkt aan de 

hand van de Fine & Kinney-methode, een plan van aanpak en de 

verantwoordingsfactor.  
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- De voorgestelde maatregelen in het plan van aanpak van de RI&E zullen niet door 

de onderzoekers worden uitgevoerd.  

- Er wordt alleen gekeken naar de borging van het arbobeleidsplan. 

Borgingssystemen voor andere beleidsplannen worden buiten beschouwing 

gelaten. Deze zijn namelijk niet relevant voor het onderzoek.  

- Er wordt gekeken naar de huidige status van de RI&E en het arbobeleidsplan. De 

redenen voor de wijze waarop deze documentatie is ingedeeld en waarom 

bepaalde uitspraken in de RI&E en het arbobeleidsplan zijn gedaan worden niet 

onderzocht.  

- De kantine en kleedruimtes worden in het gehele onderzoek niet meegenomen 

omdat deze dermate op orde zijn (bedrijfsinformatie: RI&E OMN+EDC 2012B.xls, 

2012). 

 

1.6 Beschrijving organisatie 
Omron Corporations is een internationale onderneming en is gevestigd in 40 landen. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Kyoto, Japan en wordt geleid door CEO Yoshihito Yamada. 

Omron is opgericht in 1933 en telt ruim 35.000 werknemers. De organisatie is actief in 

vijf branches, namelijk Industrial Automation, Electronic Components, Automotive 

Electronic Components, Social Systems en Healthcare. Aangezien Omron in ’s-

Hertogenbosch onder de bedrijfstak Industrial Automation valt, zal hier een korte 

beschrijving van worden gegeven. 

 

Industrial Automation: In deze bedrijfstak worden controlerende componenten en 

systemen geproduceerd ten behoeve van de industriële automatisering.  

 

De kernwaarde van Omron is: “Working for the benefit of society”. Vanuit de kernwaarde 

van Omron vloeit het bedrijfsmotto: "At work for a better life, a better world for all" 

voort. Het bedrijfsmotto vormt de basis voor de business-activiteiten. 

 

De missie van Omron is om: 

 Een bedrijf te zijn dat de problemen die zich voor kunnen doen in een 

productielijn volledig begrijpt en samenwerkt met de klant om ze op te lossen; 

 Een bedrijf te zijn dat volledig betrokken blijft ook als er problemen ontstaan; 

 Een bedrijf te zijn dat beproefde methodes hanteert en stappen neemt om elk 

probleem van de klant op te lossen. 

 

1.6.1 Omron locatie ‘s-Hertogenbosch 

De locatie in ‘s-Hertogenbosch is opgericht in 

1990. Op de locatie in ’s-Hertogenbosch zijn 

ongeveer 280 werknemers in dienst. Omron is 

een multicultureel bedrijf. Het bedrijf kent 

namelijk 25 verschillende nationaliteiten. De 

gemiddelde leeftijd is 41 jaar en 30% van de 

werknemers is langer dan tien jaar in dienst. 

Op het terrein staan twee panden, namelijk de 

fabriek (OMN) en het magazijn (EDC).  

In OMN vinden twee processen plaats, namelijk 

Surface Mount Technology (SMT) en assemblage. Hier 

worden Programmable Logic Controllers (PLC’s) geproduceerd. PLC’s zijn apparaten met 

een microprocessor die op basis van bepaalde informatie op zijn ingangen, zijn 

uitgangen aanstuurt. Deze onderdelen worden toegepast bij het automatiseren van 

bijvoorbeeld productieprocessen. Daarnaast worden sinds 2013 ook Human Machine 

Interface (HMI) producten geproduceerd. Een voorbeeld hiervan is touch screen op een 

machine. In het EDC worden producten opgeslagen en klaargezet voor verzending naar 

klanten over de hele wereld. Hier worden producten klaargezet die in OMN zijn 

geproduceerd, maar er komen ook producten binnen vanuit andere landen die vanuit het 

EDC weer doorgezonden worden naar andere landen (Kras, K., 2015).  
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Hoofdstuk 2: De huidige RI&E 
 

In dit hoofdstuk wordt de huidige RI&E van Omron in kaart gebracht. Dit is van belang 

omdat de thema’s uit de huidige RI&E mogelijk hergebruikt kunnen worden voor de 

verdiepende RI&E. Daarnaast is het van belang dat inzicht verkregen wordt in de huidige 

risico’s van het bedrijf, zodat het arbobeleidsplan hier uiteindelijk goed op aansluit.  

 

2.1 Beschrijving RI&E 
Volgens artikel 5 van de Arbowet, is Omron verplicht een RI&E uit te voeren (Overheid, 

n.d.). Dit betekent dat zij de gevaren, risico’s en de grootte van de risico’s in kaart dient 

te brengen. Aan de hand daarvan stelt het bedrijf een plan van aanpak op om deze 

risico’s te reduceren (van Alphen, W., Verhage, D., 2011). 

Het belangrijkste doel van een RI&E is het ondersteunen van het management bij het 

voeren van het arbobeleid, zodat de aanwezige risico’s gereduceerd worden en de 

werkomstandigheden verbeteren.  

 
2.2 Eerder uitgevoerde RI&E’s 
In het verleden hadden OMN en EDC ieder een eigen veiligheidsmanagementsysteem. 

Vier jaar geleden zijn de systemen echter samengevoegd zodat er één 

veiligheidsmanagementsysteem ontstond voor de gehele locatie. Dit betekende dat er 

een RI&E opgesteld moest worden voor OMN en EDC samen. Daarom heeft Omron, in 

samenwerking met Arbo Unie, in 2012 hier een RI&E voor opgesteld. 

Op de P:schijf (intern databestand) zijn de uitgevoerde RI&E’s terug te vinden. 

Hieronder is een tijdlijn weergegeven van de periodes waarin deze zijn uitgevoerd. 

 

 
2000                      2003              2005                          2008                                    2012                   2015 
                    RI&E OMN       RI&E EDC                   RI&E OMN                      RI&E OMN+EDC   

 

Uit deze gegevens wordt duidelijk dat er van 2006 tot 2011 geen risico-inventarisatie 

meer is uitgevoerd voor het EDC. 

In 2003 heeft Omron zelf haar RI&E voor OMN uitgevoerd en deze laten toetsen op 

volledigheid en betrouwbaarheid door Maetis Arbo (bedrijfsinformatie: CBU Originele RIE 

en plan van aanpak FY04 21-12-2006.doc, 2003). 

Uit de RI&E voor het EDC (2005) is niet duidelijk of Omron deze zelf heeft uitgevoerd of 

hiervoor een arbodienst heeft ingeschakeld.  

In de risico-inventarisatie voor OMN in 2008 wordt de naam van de huidige arbodienst, 

Arbo Unie, voor het eerst vermeld.  

 
2.3 Verantwoordelijken binnen Omron 
De verantwoordelijkheid voor de RI&E ligt bij de Human Resources-afdeling (HR) van 

Omron. Samen met de afdeling Quality Environment Health and Safety (QEHS) wordt 

bepaald op welke manier de actiepunten, die voortvloeien uit de RI&E, worden 

uitgevoerd (bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-2016 final V1.4, 2012).  

In de praktijk wordt de opvolging van het plan van aanpak met betrekking tot de RI&E 

gedaan door vijf personen, namelijk: de Quality & Environment (Q&E) Engineer, de BHV-

coördinator, de preventiemedewerkster, de Safety coördinator en de HR Advisor. Zij 

vormen samen het RI&E-team (Kras. K, 2015). 

 

2.4 Huidige RI&E 
De huidige RI&E van Omron is een algemene RI&E en is opgesteld voor een periode van 

vier jaar (2012-2016). Zoals eerder vermeld is er sinds 2012 een gezamenlijke RI&E 

opgesteld voor OMN en EDC.  
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De huidige RI&E van Omron is verwerkt in een Word-bestand en is ingedeeld aan de 

hand van de volgende categorieën: 

 Onderwerp; 

 Opmerkingen/risico’s; 

 Risicoklasse; 

 Maatregel; 

 Prioriteit; 

 Verantwoordelijk; 

 Einddatum.  

 

In de onderstaande afbeelding zijn de bovengenoemde categorieën terug te vinden. 

Hieruit blijkt eveneens dat de laatste vier onderdelen van de RI&E (maatregel, prioriteit, 

verantwoordelijk en einddatum) het plan van aanpak vormen. 

Afbeelding 1: Risico-inventarisatie en –evaluatie Omron 

 

In deze RI&E zijn 144 opmerkingen/risico’s te vinden (zie hiervoor bijlage 1 en 2). Deze 

zijn verdeeld aan de hand van de volgende drie categorieën: 

1. Algemene RI&E; 

2. Zilverenberg 2 (OMN); 

3. Zilverenberg 6 (EDC). 

 

De risico’s worden vervolgens verdeeld over verschillende afdelingen, lijnen en 

processen binnen OMN en EDC. Tot slot zijn de 144 opmerkingen en/of risico’s verdeeld 

over 41 onderwerpen. In de bovenstaande afbeelding is bijvoorbeeld het onderwerp 

‘Arbobeleid’ terug te vinden. Dit is één van de onderwerpen die in de RI&E behandeld 

worden. In de tabel in bijlage 3 zijn alle onderwerpen terug te vinden waar in de huidige 

RI&E van Omron aandacht aan wordt besteed. 

 

In de huidige RI&E is een risicoclassificatie gehanteerd en worden de risico’s beoordeeld 

met de cijfers 1, 2 en 3. Deze cijfers houden het volgende in: 

 Score 1: Belangrijk risico; 

 Score 2: Mogelijk risico; 

 Score 3: Klein risico, overweeg verdere actie. 

 

Daarnaast wordt in het plan van aanpak gewerkt met de volgende prioritering: 

 Prioriteit 1: Actie nemen op korte termijn; 

 Prioriteit 2: Actie nemen op middellange termijn; 

 Prioriteit 3: Actie nemen op lange termijn. 
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2.5 Conclusie 
Aan de hand van bovenstaande informatie kunnen een aantal zaken worden 

geconcludeerd.  

In de huidige RI&E wordt per veiligheidsonderwerp aangegeven welke risico’s er binnen 

dit onderwerp zijn geconstateerd of welke opmerkingen hierbij geplaatst kunnen worden. 

Dit is erg overzichtelijk. 

Echter komen niet alle risico’s even duidelijk naar voren. In de huidige RI&E staan 

namelijk opmerkingen en risico’s door elkaar vermeld. Hierdoor is het eveneens 

onduidelijk of er nu sprake is van een risico of van slechts een opmerking. 

Daarnaast is de omschrijving van een risico regelmatig niet vermeld, maar wordt 

doorverwezen naar een ander punt binnen de RI&E (Voorbeeld: Zie 14). Hierdoor moet 

men naar de omschrijving zoeken. Dit is onoverzichtelijk. 

In het plan van aanpak van de huidige RI&E (zie afbeelding 1) is onduidelijk binnen 

welke termijn actie ondernomen dient te worden. Bij bijvoorbeeld een risico met 

prioriteit 1 dient actie te worden genomen op korte termijn. Er is echter niet vastgesteld 

binnen welke periode dat dan dient te gebeuren. 
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Hoofdstuk 3: Onderwerpen verdiepende RI&E 
 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk voor welke veiligheidsthema’s een verdiepende RI&E 

noodzakelijk is. Om hier antwoord op te kunnen geven zijn de thema’s uit het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en de huidige RI&E van Omron onderzocht. Aan de hand 

daarvan is per thema aangegeven of daarvoor wel of geen verdiepende RI&E 

noodzakelijk is. 

 

3.1 Thema’s Arbeidsomstandighedenbesluit 
Er zijn thema’s waarvan het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft voorgeschreven dat 

hiervoor een verdiepende RI&E dient te worden overwogen, tenzij bepaalde thema’s 

nauwelijks of niet binnen de organisatie voor komen. In dat geval is een vermelding in 

de algemene RI&E voldoende (van Alphen, W., Verhage, D., 2011). 

In de onderstaande tabel is per thema aangegeven of deze aanwezig is in de huidige 

RI&E van Omron en of hiervoor een verdiepende RI&E noodzakelijk is. 

 

Thema’s 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

(van 15-01-1997) 

Aanwezig huidige RI&E Omron 

(N=nee, J=ja) 

Verdiepende 

RI&E 

noodzakelijk? 

Jeugdigen N N 

Zwangere medewerksters en 

medewerksters tijdens de lactatie 

J J 

Explosieve stoffen N J 

Aanvullende registratie van 

kankerverwekkende of mutagene 

stoffen 

N N 

Asbest N N 

Biologische agentia J J 

Biologische agentia in 

diergeneeskunde en 

gezondheidszorg 

N N 

Fysieke belasting J J 

Beeldschermwerk J J 

Geluid J N 

Trillingen J N 

Kunstmatige optische straling N J 

Gevaarlijke stoffen J J 

PBM’s J J 
Tabel 1: Noodzaak verdiepende RI&E thema’s Arbobesluit 

 

3.1.1 Verantwoording keuzes 

Verdiepende RI&E noodzakelijk 

Voor de volgende thema’s dient een verdiepende de RI&E te worden uitgevoerd: 

 Zwangere medewerksters en medewerksters tijdens de lactatie 

 Explosieve stoffen; 

 Biologische agentia; 

 Fysieke belasting; 

 Beeldschermwerk; 

 Kunstmatige optische straling; 

 Gevaarlijke stoffen; 

 PBM’s. 

 

Zwangere vrouwen komen in de huidige RI&E terug onder het onderwerp ‘risicogroepen’. 

Er staat alleen bij vermeld dat voor deze groep specifieke regels gelden. Uit de huidige 

RI&E wordt niet duidelijk wat specifieke risico’s zijn voor zwangere medewerksters en 
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medewerksters tijdens lactatie. Er zijn 85 medewerksters. Dit betekent dat 28,7% van 

de medewerkers vrouw is. Het gaat hier om vrouwen die zowel op kantoor als in de 

productie en het magazijn werkzaam zijn. Dit lijkt weinig, maar omdat het om een 

kwetsbare groep gaat is verdere verdieping van belang. Daarnaast is er geen beleid met 

betrekking tot zwangere medewerksters opgesteld (Pauline de Jager, persoonlijke 

communicatie, 12-03-2015). 

Voor het thema ‘explosieve stoffen’ dient een verdiepende RI&E te worden uitgevoerd. Er 

wordt namelijk met één gevaarlijke stof gewerkt die bij gebruik een ontvlambaar of 

ontplofbaar damp-luchtmengsel kan vormen (KMO Consult, n.d.). Dit is geconstateerd 

aan de hand van de lijst met gevaarlijke stoffen binnen Omron (bedrijfsinformatie: E-

Related-Materials.xls, 2014). Deze stond echter niet vermeld in de huidige RI&E. 

Een voorbeeld van biologische agentia is de legionellabacterie (Arbokennisnet, n.d.).  

Omdat legionellabesmetting niet volkomen uitgesloten kan worden is het van belang dat 

dit onderwerp wordt meegenomen tijdens het uitvoeren van de verdiepende RI&E. 

Voor het thema ‘fysieke belasting’ dient een verdiepende RI&E te worden uitgevoerd 

omdat er niet feitelijk aangetoond kan worden dat fysieke belasting geen risico vormt 

voor de medewerkers van Omron. Dit kan niet met cijfers bewezen worden en dient 

daarom onderzocht te worden. 

Dit geldt eveneens voor het thema ‘beeldschermwerk’. Omdat dit slechts geconstateerd 

kan worden tijdens het uitvoeren van de verdiepende RI&E en niet kan worden bewezen 

aan de hand van statistisch materiaal, dient dit nader te worden onderzocht. 

Kunstmatige optische straling is binnen Omron terug te vinden in laserstraling en UV-

droging. In de huidige RI&E staat beschreven dat er met lasers gewerkt wordt om op de 

producten een tekst te printen. Daarnaast vindt er UV-droging plaats voor de coating 

van producten. Er is verder geen aandacht besteed aan mogelijke risico’s en effecten 

betreffende deze stralingsvormen. Daarom is het van belang dat hier ten minste een 

verdiepende RI&E voor wordt uitgevoerd. 

Er wordt binnen de organisatie met gevaarlijke stoffen gewerkt (bedrijfsinformatie: E-

Related-Materials.xls, 2014). In bijlage 4 is een overzicht terug te vinden van de 

gevaarlijke stoffen waar binnen Omron mee gewerkt wordt. Daarom dient hiervoor een 

verdiepende RI&E te worden uitgevoerd (Arboportaal, n.d.).  

Tot slot dient er voor het thema ‘PBM’s’ een verdiepende RI&E te worden uitgevoerd.  

Omdat met PBM’s gewerkt wordt dient te worden onderzocht of een brongerichte aanpak 

mogelijk is. Deze beoordeling wordt gemaakt in het kader van de RI&E (Art. 8.2 van de 

Arbowet) en is terug te vinden in bijlage 5. 

 

Geen verdiepende RI&E noodzakelijk 

Voor de volgende thema’s is geen verdiepende RI&E noodzakelijk: 

 Jeugdigen; 

 Aanvullende registratie van kankerverwekkende of mutagene stoffen; 

 Asbest; 

 Biologische agentia in diergeneeskunde en gezondheidszorg; 

 Geluid; 

 Trillingen; 

 

Volgens het huidige arbobeleidsplan van Omron (bedrijfsinformatie: arbobeleidsplan 

2012-2016 final V1.4, 2012), zijn er geen jeugdigen werkzaam binnen de organisatie. 

Hieronder worden personen onder vijftien jaar verstaan.  

Volgens artikel 3 onder a van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie (Richtlijn 

94/33/EG) zijn jeugdigen alle personen onder de achttien jaar (Eur-lex, 1994). Uit 

gegevens over de indiensttredingen van Omron (vanaf begin 2014) blijkt dat er, tot 

medio 2015, geen personen jonger dan achttien jaar werkzaam zijn geweest binnen de 

organisatie (Sarina Feekes, persoonlijke communicatie, 18-05-2015). Het is dus niet 

noodzakelijk om voor dit thema een verdiepende RI&E uit te voeren. 

Er wordt binnen Omron niet met kankerverwekkende of mutagene stoffen gewerkt. Dit is 

gecontroleerd aan de hand van het overzicht van gevaarlijke stoffen dat Omron heeft 

opgesteld. Er zijn namelijk geen gevaarlijke stoffen met de R-zinnen (risico-zinnen) 45, 
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46 en 49 (bedrijfsinformatie: E-Related-Materials.xls, 2014). Als een gevaarlijke stof één 

van deze zinnen bevat, gaat het om een kankerverwekkende (R45 en R49) of mutagene 

(R46) stof. Hier hoeft dus geen verdiepende RI&E voor te worden uitgevoerd. 

Voor het thema asbest is geen verdiepende RI&E noodzakelijk. Na het onderzoeken van 

het bestekboek van Omron is gebleken dat er tijdens de bouw van de panden geen 

asbest is gebruikt (bedrijfsinformatie: bestekboek, 1989). Daarnaast heeft het bedrijf 

Argos een inspectie gedaan naar mogelijk asbest binnen de sprinklerinstallatieruimte. 

Tijdens dit onderzoek zijn 38 stuks asbesthoudend materiaal gevonden, maar deze zijn 

allemaal verwijderd (Ron Vogelzang, persoonlijke communicatie, 25-3-2015). 

Voor het thema ‘biologische agentia in diergeneeskunde en gezondheidszorg’ is geen 

verdiepende RI&E noodzakelijk. Er vinden binnen Omron namelijk geen werkzaamheden 

plaats die onder deze branche vallen (Agnieszka Brodacz, persoonlijke communicatie, 

24-03-2015). 

Daarnaast hoeft voor het thema ‘geluid’ geen verdiepende RI&E te worden uitgevoerd. 

In het verleden zijn een aantal geluidstesten uitgevoerd. Hieruit bleek dat de norm niet 

overschreden werd (bedrijfsinformatie: geluid en trillingen, 2013). Om dit te controleren 

zijn er op 26-03-2015 een aantal geluidstesten uitgevoerd. Hieruit bleek eveneens dat er 

geen schadelijk geluid was binnen OMN en EDC. De resultaten van deze tests zijn terug 

te vinden in bijlage 6. 

Tot slot hoeft er voor het thema ‘trillingen’ eveneens geen verdiepende RI&E te worden 

uitgevoerd. Uit de huidige RI&E blijkt namelijk dat het thema ‘trillingen’ geen 

aandachtspunt vormt. Daarnaast staat er vermeld dat er enkele jaren geleden een 

onderzoek is gedaan naar de trillingsbelasting bij heftrucks. Hierbij was geen overmatige 

trilling geconstateerd (bedrijfsinformatie: RI&E OMN+EDC 2012B.xls, 2012). Er is echter 

geen onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de trilplaat in lab 3 en de machines in de 

Engine Room (werkplaats). Op dit moment wordt er door Omron van uit gegaan dat 

trillingen niet in een overschrijdende mate voorkomen en hiervoor dus geen verdiepende 

RI&E noodzakelijk is.  

 

3.2 Thema’s volgens huidige RI&E 
De risico’s die uit de huidige RI&E naar voren kwamen konden natuurlijk niet allemaal 

onder de thema’s uit het Arbeidsomstandighedenbesluit worden geplaatst. Daarom zijn 

een aantal nieuwe thema’s gecreëerd. In de onderstaande tabel is aangegeven om welke 

thema’s het gaat. Er is tevens aangegeven hoeveel risico’s, uit de huidige RI&E, onder 

een bepaald thema vielen. Vervolgens is aan de hand van het aantal risico’s per thema, 

vastgesteld of een verdiepende RI&E voor dat thema noodzakelijk is. Om dit vast te 

stellen is de volgende indeling gebruikt: 

 

Aantal risico’s per thema = 0 – 4 : Geen verdiepende RI&E noodzakelijk. 

Aantal risico’s per thema = 5 – 13 : Verdiepende RI&E noodzakelijk.  

 

Er is voor deze verdeling gekozen omdat het niet relevant is om een verdiepende RI&E 

uit te voeren voor thema’s met een laag aantal risico’s. 

Thema’s uit huidige 

RI&E 

Aantal risico’s uit 

huidige RI&E 

Verdiepende RI&E 

noodzakelijk? 

Organisatorisch 13 J 

Overige risicogroepen 1 N 

Machines/(elektrisch) 

gereedschap 

11 J 

Klimaat 6 J 

Eentonig werk 2 N 

Elektrische veiligheid 5 J 

Werken op hoogte 1 N 

Communicatie 3 N 

Röntgenstraling 1 N 
Tabel 2: Noodzaak verdiepende RI&E thema’s huidige RI&E Omron 
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3.2.1 Verantwoording keuzes 

Verdiepende RI&E noodzakelijk 

Voor de volgende thema’s dient een verdiepende RI&E te worden uitgevoerd: 

 Organisatorisch; 

 Machines/(elektrisch) gereedschap; 

 Klimaat; 

 Elektrische veiligheid. 

 

Onder het thema ‘organisatorisch’ vallen alle risico’s die iets met de organisatie van 

Omron te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn werkdruk, veiligheidsinstructies en 

werkplekinrichting. Dit zijn onderwerpen die voornamelijk invloed hebben op de 

continuïteit van een proces. Onder dit thema zijn dertien risico’s ingedeeld en daarom is 

een verdiepende RI&E voor dit thema noodzakelijk. 

Onder het thema ‘machines/(elektrisch) gereedschap’ zijn elf risico’s geconstateerd. 

Vanwege dit hoge aantal is besloten dat een verdiepende RI&E voor dit thema 

noodzakelijk is. 

Onder het thema ‘klimaat’ vallen onderwerpen als kou, luchtvochtigheid, tocht en 

warmte (Arboportaal, n.d.). Omdat onder dit thema zes risico’s vallen, is het van belang 

dat hiervoor een verdiepende RI&E wordt uitgevoerd. 

Onder het thema ‘elektrische veiligheid’ vallen alle handelingen waarbij met hoog- en 

laagspanning wordt gewerkt. Onder dit thema zijn vijf risico’s ingedeeld. Voor dit thema 

dient dus een verdiepende RI&E te worden uitgevoerd.  

 

Geen verdiepende RI&E noodzakelijk 

Voor de volgende thema’s is geen verdiepende RI&E noodzakelijk: 

 Overige risicogroepen; 

 Eentonig werk; 

 Werken op hoogte; 

 Communicatie; 

 Röntgenstraling. 

 

Onder het thema ‘risicogroepen’ vallen jeugdigen, ouderen, stagiaires, uitzendkrachten, 

anderstaligen en mindervaliden.  

Ten eerste zijn er geen jeugdigen werkzaam binnen Omron (Sarina Feekes, persoonlijke 

communicatie, 18-05-2015)(zie paragraaf 3.1.1.). 

Ten tweede zijn ouderen personen die ouder zijn dan 65 jaar (RIVM, 2014). Uit de 

gegevens over de indiensttredingen van Omron blijkt dat er vanaf begin 2014 tot en met 

medio 2015, veertien medewerkers in dienst zijn getreden die ouder zijn dan 50, maar 

niet ouder zijn dan 65. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen 

Omron 41 jaar (Kras, K., 2015). Dit zijn de enige beschikbare gegevens, maar hieruit 

blijkt dat voor de categorie ‘ouderen’ geen verdiepende RI&E noodzakelijk is. 

Vanaf begin 2014 tot op heden toe zijn er 28 stagiaires werkzaam geweest binnen 

Omron. Dit blijkt uit de gegevens van de indiensttredingen van Omron. Op dit moment 

zijn er twaalf stagiaires in dienst. Deze personen zijn allemaal volwassen en hebben 

voldoende begeleiding vanuit Omron gekregen dat zij geen hoog risico vormen. Zij 

krijgen namelijk een introductiedag en moeten de benodigde cursussen volgen of 

certificaten halen die gerelateerd zijn aan hen vakgebied (Sarina Feekes, persoonlijke 

communicatie, 18-05-2015). Mede hierdoor is het niet noodzakelijk dat stagiaires 

worden meegenomen tijdens het uitvoeren van de verdiepende RI&E. 

Ten derde worden uitzendkrachten en mindervaliden niet geregistreerd. (Sarina Feekes, 

persoonlijke communicatie, 18-05-2015). Hier kunnen dus geen cijfers van op gemaakt 

worden. Er kan echter van uit worden gegaan dat deze categorieën werknemers geen 

hoog risico vormen binnen de organisatie anders waren ze waarschijnlijk geregistreerd. 

Verder kent Omron 25 verschillende nationaliteiten (Kras, K., 2015). Zij vormen echter 

geen risico omdat er tijdens de sollicitatieprocedure bepaalde eisen zijn gesteld met 

betrekking tot het beheersen van de Nederlandse taal (Carin Hendriksen, persoonlijke 

communicatie, 21-03-2015).  
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Er kan dus geconcludeerd worden dat voor het thema ‘risicogroepen’ geen verdiepende 

RI&E noodzakelijk is.  

Het thema ‘eentonig werk’ wordt twee keer vermeld in de huidige RI&E van Omron. Door 

dit gegeven wordt er van uit gegaan dat eentonig werk geen belangrijk risico is en een 

verdiepende RI&E hiervoor dus niet noodzakelijk is. 

Voor het thema ‘werken op hoogte’ is één risico waargenomen. Door het lage aantal 

risico’s is een verdiepende RI&E voor dit thema dus niet noodzakelijk. 

Communicatie is een belangrijk thema, maar hier wordt echter geen verdiepende RI&E 

voor uitgevoerd. Uit de huidige RI&E blijkt namelijk dat er maar drie risico’s binnen dit 

thema zijn geconstateerd. Daarnaast bestaat de overtuiging dat communicatieve 

problemen niet direct leiden tot een onveilige en ongezonde werkomgeving.  

Tot slot is het niet noodzakelijk om voor het thema ‘röntgenstraling’ een verdiepende 

RI&E uit te voeren. In 2012 is er namelijk een risicoanalyse uitgevoerd naar 

röntgenapparatuur binnen Omron. Hieruit bleek dat het hoogste risico 0,35 is. Dit is 

berekend door de blootstelling, waarschijnlijkheid en effectieve dosis met elkaar te 

vermenigvuldigen (bedrijfsinformatie: Risico Analyse VT-X700, 2012). Volgens de 

Supplier Quality Assurance (persoonlijke communicatie, 08-06-2015) vormt de 

röntgenapparatuur geen hoog risico. Het is daarom niet noodzakelijk dat voor 

röntgenstraling een verdiepende RI&E wordt uitgevoerd. 

 

3.3 Thema: Overige risico’s 
Om uit te kunnen sluiten dat bepaalde thema’s niet worden meegenomen, terwijl die wel 

van belang zijn, wordt een categorie ‘overige risico’s’ toegevoegd. Uit de categorie 

‘overige risico’s’ kunnen mogelijk nieuwe thema’s worden gecreëerd, die nog niet eerder 

zijn geconstateerd. Dit zal echter pas blijken tijdens het uitvoeren van de verdiepende 

RI&E. Daarnaast zorgt deze categorie ervoor dat het onderzoek volledig wordt. Er wordt 

op die manier namelijk niet compleet uitgegaan van de resultaten van de huidige RI&E.  

 

3.4 Conclusie 
Er zijn thema’s waarvan het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft voorgeschreven dat 

hiervoor een verdiepende RI&E dient te worden overwogen, tenzij bepaalde thema’s in 

mindere mate voor komen binnen de organisatie (van Alphen, W., Verhage, D., 2011). 

Daarnaast zijn een aantal nieuwe thema’s gecreëerd. Deze thema’s vloeien voort uit de 

risico’s van de huidige RI&E. Tot slot wordt de categorie ‘overige risico’s’ toegevoegd 

zodat andere belangrijke thema’s niet over het hoofd worden gezien en later toegevoegd 

kunnen worden. 

Aan de hand van deze informatie is vastgesteld dat voor de volgende thema’s een 

verdiepende RI&E dient te worden uitgevoerd: 

 Zwangere medewerksters en medewerksters tijdens de lactatie 

 Explosieve stoffen; 

 Biologische agentia; 

 Fysieke belasting; 

 Beeldschermwerk; 

 Kunstmatige optische straling; 

 Gevaarlijke stoffen; 

 Organisatorisch; 

 Machines/(elektrisch) gereedschap; 

 Klimaat; 

 Elektrische veiligheid; 

 PBM’s; 

 Overige risico’s. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten verdiepende RI&E 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten, die voortvloeien uit de verdiepende RI&E, 

gepresenteerd. Hierdoor wordt meer inzicht gecreëerd in de belangrijkste thema’s en 

bijbehorende risico’s. Naast meer inzicht vormt een duidelijke en overzichtelijke RI&E 

tevens voor een goede basis voor het te ontwikkelen arbobeleidsplan.  

 

4.1 Fine & Kinney-methode 
De verdiepende RI&E is uitgevoerd aan de hand van de Fine & Kinney-methode. Verder 

is de effectiviteit van eventuele maatregelen berekend aan de hand van de 

verantwoordingsfactor. De Fine & Kinney-methode maakt gebruik van de volgende 

formule: 

Risicograad = blootstelling (E) x kans op voorkomen (P) x mogelijke consequentie (C) 

(Hidde de Jong, 2013). 

In bijlage 7 en 8 zijn stappenplannen te vinden om met deze methoden te kunnen 

werken. 

 

4.2 De observatie 
De observaties bij OMN vonden plaats op 2 maart 2015, 3 maart 2015 en 4 maart 2015 

en de observaties bij EDC vonden plaats op 10 maart 2015 en 11 maart 2015. Tijdens de 

observaties zijn er 34 afdelingen/processen bezocht.  

Tijdens de observaties bij OMN en EDC zijn 169 verschillende risico’s geconstateerd. Een 

aantal van deze risico’s komen echter meerdere malen terug in de verdiepende RI&E. 

Omdat het doel was om per afdeling/proces in kaart te brengen welke risico’s daar 

spelen, zijn er dus meerdere dezelfde risico’s. Risico’s binnen bijvoorbeeld het thema 

‘fysieke belasting’ kwamen namelijk voor op meerdere locaties. De lijst met de 

verschillende risico’s is terug te vinden in bijlage 9. 

 

4.2.1 Het observatieformulier 

Tijdens de observaties is gebruik gemaakt van een observatieformulier. Voor OMN en 

EDC zijn twee verschillende observatieformulieren gebruikt. De indeling was hetzelfde, 

maar omdat er verschillende afdelingen/processen zijn binnen OMN en EDC, is er 

onderscheid gemaakt tussen beide locaties. 

In het observatieformulier is de volgende indeling gebruikt: 

 Thema; 

 Wel/geen risico; 

 Omschrijving risico; 

 Effect. 

 

In de kolom ‘thema’ komen de veiligheidsthema’s terug waarvoor een verdiepende RI&E 

dient te worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 3). Per afdeling is gekeken of er risico’s 

aanwezig waren die onder (één van) deze thema’s geplaatst konden worden. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van een vinkje en een kruisje. De aan- of afwezigheid van een 

risico binnen een thema werd aangegeven in de categorie ‘wel/geen risico’. Vervolgens 

werd in de derde kolom een eventuele beschrijving gegeven van het waargenomen 

risico. Tot slot werd in de laatste kolom beoordeeld wat de mogelijke effecten zijn, in het 

geval dat de gevaarlijke situatie zich voordoet. Het observatieformulier is terug te vinden 

in bijlage 10. 

 

4.2.2 Verantwoording afwijkende risicoscores 

Tijdens het toepassen van de Fine & Kinney-methode hebben een aantal risico’s een 

afwijkende score gekregen. Deze scores wijken af van de standaardscores die de Fine & 

Kinney-methode hanteert. De redenen hiervoor zijn uitgewerkt in een document. Deze is 

terug te vinden in bijlage 11. 
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4.3 Resultaten verdiepende RI&E: OMN 
Om een zo goed mogelijke beeld te krijgen van arborisico’s binnen OMN zijn alle 

productielijnen opgesplitst. De Assembly-Line bestaat bijvoorbeeld uit verschillende 

kleinere processen waarbij telkens andere handelingen worden verricht.  

De belangrijkste thema’s zijn bepaald door alle risicoscores binnen één thema bij elkaar 

op te tellen en daarvan het gemiddelde te nemen. Hierdoor ontstond één risicoscore per 

veiligheidsthema. Dit cijfer is afgerond naar een rond getal. In de onderstaande tabel 

zijn de risicoscores per thema terug te vinden. Daarnaast is in de laatste kolom 

aangegeven onder welke risicoclassificering (paars, rood, oranje, geel of groen) een 

thema te plaatsen valt. 

 

OMN Gemiddelde risicoscore 

per thema 

Risicoclassificering 

volgens Fine & Kinney 

1. Zwangere medewerkster 194  

2. Elektrische veiligheid 101  

3. Organisatorisch 93  

4. Fysieke belasting 57  

5. Klimaat 50  

6. Machines/(Elektrisch) 

gereedschap 

44  

7. Overige risico’s 34  

8. Beeldschermwerk 18  

9. Explosieve stoffen 12  

10. PBM’s 10  

11. Kunstmatige optische 

straling 

8  

12. Gevaarlijke stoffen 4  

13. Biologische agentia 3  
Tabel 3: Gemiddelde risicoscore per thema OMN 

 

Uit de bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat er bij OMN drie thema’s zijn met de 

hoogste risicoscore.  

Het thema ‘zwangere medewerkster’ heeft een gemiddelde risicoscore van 194. Het 

hoogste risico binnen dit thema is het schoonmaken van de Wave-Line. Dit risico is 

gescoord met 540 en kan als een onacceptabel risico worden beschouwd.  

Het thema ‘elektrische veiligheid’ heeft een gemiddelde risicoscore van 101. De hoogste 

risico’s binnen dit thema zijn het werken met elektriciteit zonder aardlekschakelaar en 

het testen van isolatieproducten. Deze risico’s zijn allebei gescoord met 180. Dit zijn dus 

belangrijke risico’s waarbij correctie noodzakelijk is.  

Tot slot heeft het thema ‘organisatorisch’ een gemiddelde risicoscore van 93. Het 

hoogste risico binnen dit thema is een rommelige werkplek (bij Lab 2 en Lab 3). Dit 

risico heeft een score van 180 en kan gezien worden als een belangrijk risico.  

Voor een volledige uitwerking van de risico’s wordt verwezen naar de verdiepende RI&E. 

Deze is terug te vinden in bijlage 12. 

 

4.3.2 Staafdiagram risicoclassificering per thema 

Om een beeld te geven van de risicoclassificering van de veiligheidsthema’s bij OMN is 

een staafdiagram gecreëerd. Deze is op de volgende pagina weergegeven. 
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Diagram 1: Prioritering veiligheidsthema’s OMN 

 

4.4 Resultaten verdiepende RI&E: EDC 
Binnen EDC heeft eveneens een observatie plaatsgevonden. De gemiddelde risicoscore 

en risicoclassificering van alle thema’s binnen EDC is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

 

EDC Gemiddelde risicoscore 

per thema 

Risicoclassificering 

volgens Fine & Kinney 

1. Zwangere medewerkster 157  

2. Overige risico’s 82  

3. Organisatorisch 79  

4. Klimaat 48  

5. Beeldschermwerk 39  

6. Fysieke belasting 33  

7. Machines/(Elektrisch) 

gereedschap 

18  

8. PBM’s 9  

9. Kunstmatige optische 

straling 

8  

10. Biologische agentia 3  

11. Gevaarlijke stoffen 1  

12. Elektrische veiligheid Niet aanwezig N.v.t. 

13. Explosieve stoffen Niet aanwezig N.v.t. 
Tabel 4: Gemiddelde risicoscore per thema EDC 

 

Het thema ‘zwangere medewerkster’ heeft binnen EDC een gemiddelde risicoscore van 

157. Het hoogste risico dat binnen dit thema valt heeft een score van 240. Het gaat om 

het risico: Werkdruk. Dit is een hoog risico. 

Het thema ‘overige risico’s’ heeft een gemiddelde risicoscore van 82. Binnen dit thema 

hebben vier risico’s een score van 252. Dit zijn hoge risico’s. Het gaat om de volgende 

risico’s: 

 Elektrische pallettruck rijden; 

 Heftruck rijden; 

 BT-truck rijden; 

 Combitruck rijden. 
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Tot slot heeft het thema ‘organisatorisch’ een gemiddelde risicoscore van 79. Het 

belangrijkste risico binnen dit thema is werkdruk. Dit risico heeft een score van 120. Dit 

is waargenomen door het ondervragen van verschillende medewerkers op verschillende 

afdelingen. Gezien de omvang van dit onderzoek is niet uitgezocht of er daadwerkelijk 

sprake is van een verhoogde werkdruk. 
 

4.4.1 Staafdiagram risicoclassificering per thema 

Ook voor het EDC is ter visualisatie een staafdiagram opgesteld. Deze is hieronder 

weergegeven. 

 

 
Diagram 2: Prioritering veiligheidsthema’s EDC 
 

4.4.2 Overige risico’s 

Zoals hierboven is aangegeven, hebben de risico’s elektrisch pallettruck rijden, heftruck 

rijden, BT-truck rijden en combitruck rijden allemaal iets te maken met het rijden in een 

voertuig. Omdat deze risico’s een score hebben van 252 kan hiervoor een nieuw thema 

gecreëerd worden. Dit nieuwe thema zou mogelijk ‘intern transport’ genoemd kunnen 

worden.  

 

4.5 Afdelingen OMN en EDC 
Het is hoogstwaarschijnlijk interessant voor de opdrachtgever om te weten bij welke 

afdelingen de hoogste risico’s voorkomen. Om dit in kaart te brengen is gekeken welke 

afdelingen de meeste belangrijke (oranje) en hoge (rode) risico’s hebben. Hierbij zijn de 

thema’s ‘zwangere medewerkster’, ‘klimaat’ en ‘werkdruk’ buiten beschouwing gelaten 

omdat deze simpelweg al op de meeste afdelingen voorkomen. Daarom is besloten om 

deze drie niet mee te nemen en te kijken naar de overige belangrijke en hoge risico’s. 

Per afdeling is geteld hoeveel belangrijke en hoge risico’s daar geconstateerd waren. De 

tabel met deze gegevens is terug te vinden in bijlage 13. 

Uit deze telling bleek dat binnen de volgende afdelingen de hoogste risico’s 

geconstateerd zijn: 

 Lab 3 (OMN); 

 Wave-Line (OMN); 

 Warehouse (OMN); 

 European Repair Center (OMN); 

 Bulk (EDC); 

 Inbound (EDC). 
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In bijlage 14 is een plattegrond te vinden waarbij de afdelingen met de hoogste risico’s 

gemarkeerd zijn. 

 

4.6 Conclusie 
Voor het inventariseren en evalueren van risico’s binnen Omron wordt gebruik gemaakt 

van de Fine & Kinney-methode. Door middel van deze methode kunnen risico’s worden 

geprioriteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende formule: 

 

Risicograad = blootstelling (E) x kans op voorkomen (P) x mogelijke consequentie (C) 

(Hidde de Jong, 2013). 

 

Tijdens de observatie zijn er 34 afdelingen bezocht en 169 verschillende risico’s 

geconstateerd. Een aantal van deze risico’s komen echter meerdere malen terug in de 

verdiepende RI&E. Omdat het doel was om per afdeling/proces in kaart te brengen welke 

risico’s daar spelen, zijn er dus meerdere dezelfde risico’s. 

 

De belangrijkste veiligheidsthema’s en bijbehorende risico’s van OMN en EDC vormen 

samen de belangrijkste thema’s voor Omron. Dit geeft het volgende overzicht: 

 

Belangrijkste thema’s:        Belangrijkste risico’s: 

1. Zwangere medewerkster        Schoonmaken Wave-Line 

           Werkdruk 

2. Elektrische veiligheid        Werken met elektriciteit zonder aardlekschakelaar 

           Testen van isolatieproducten 

3. Organisatorisch         Rommelige werkplek 

           Werkdruk 

4. Overige risico’s         Elektrische pallettruck rijden 

           Heftruck rijden 

           BT-truck rijden 

           Combitruck rijden 
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Hoofdstuk 5: Middelen arbobeleidsplan 
 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de middelen die gebruikt worden voor het 

creëren van een passend arbobeleidsplan voor Omron. In dit hoofdstuk komen de 

onderwerpen volgens de Rijksoverheid, relevante wetgeving, het huidige arbobeleidsplan 

van Omron, OHSAS 18001:2007 en interviews met het management aan bod.  

 

5.1 Onderwerpen volgens Rijksoverheid 
Eén van de stakeholders die bijdragen aan het ontwikkelen van een passend 

arbobeleidsplan is de Rijksoverheid. Volgens dit overheidsorgaan stelt een werkgever 

samen met de ondernemingsraad (OR) en vakbonden een arbobeleidsplan op. 

Onderdelen die hier in ieder geval in terug moeten komen zijn: 

 Een RI&E; 

 Bedrijfshulpverlening (BHV); 

 De preventiemedewerker; 

 Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO); 

 Voorlichting (Rijksoverheid, n.d.).  

 

5.2 Arbowet 
De overheid stelt daarnaast, aan de hand van de Arbowet, vast in welke mate 

medewerkers dienen te worden beschermd. Dit staat vermeld in art. 3, lid 1, van de 

Arbowet (Overheid, 2015). Hierin staat vermeld dat de werkgever een beleid moet 

voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Hierbij leeft hij de 

volgende onderwerpen na: 

 De werkgever zorgt ervoor dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken; 

 De werkgever heeft de gevaren en risico’s zoveel mogelijk bij de bron 

aangepakt; 

 De werkgever zorgt ervoor dat de inrichting, werkmethoden en 

arbeidsmiddelen zoveel mogelijk aan de persoonlijke eigenschappen van de 

medewerkers wordt aangepast; 

 Eentonig en tempo-gebonden arbeid wordt zoveel mogelijk vermeden of 

beperkt; 

 De werkgever treft effectieve maatregelen op het gebied van eerste hulp bij 

ongevallen (EHBO), brandbestrijding en de ontruiming van medewerkers en 

andere aanwezige personen. Daarnaast zorgt hij dat effectieve verbindingen 

worden onderhouden met externe hulpverleningsdiensten; 

 De werkgever zorgt ervoor dat iedere medewerker bij ernstig en direct gevaar 

de nodige maatregelen kan treffen om de gevolgen hiervan te voorkomen 

(Overheid, 2015). 

 

Het komt er op neer dat een werkgever een eigen invulling mag geven aan het 

verwerken van bovengenoemde onderwerpen in het arbobeleidsplan. Het doel is dat hij 

er voor zorgt dat zijn medewerkers op een dusdanig veilige en gezonde manier te werk 

kunnen gaan.  

 

5.3 Huidige arbobeleidsplan van Omron 
Ten derde is het huidige arbobeleidsplan van Omron een hulpmiddel. Door het huidige 

arbobeleidsplan in kaart te brengen wordt duidelijk in hoeverre de inhoud relevant is 

voor het nieuwe arbobeleidsplan. 

Het huidige arbobeleidsplan is opgesteld door Human Resources (HR), voor een periode 

van vier jaar (2012 tot en met 2016).  

Op de afbeelding op de volgende pagina is de inhoudsopgave van het huidige 

arbobeleidsplan weergegeven.  
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Afbeelding 2: Inhoudsopgave arbobeleidsplan Omron 

 

5.3.1 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten en hoofddoelstellingen 

In hoofdstuk 1 komen de uitgangspunten en hoofddoelstellingen van Omron aan bod. 

Omron heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 Omron streeft organisatie breed naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar 

personeel; 

 Het identificeren van vereiste aanpassingen in processen, procedures, criterium, 

benodigdheden en methoden; 

 Het doel is om de arbeidsomstandigheden en werkprocessen op die manier in te 

richten dat onaanvaardbare risico’s worden uitgesloten; 

 Verzuim door ziekte of arbeidsongeschiktheid zal zoveel mogelijk worden 

tegengegaan. 

 

In het arbobeleidsplan is aangegeven dat Omron de bovenstaande doelstellingen wil 

realiseren door het uitvoeren van een RI&E (bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-

2016 final V1.4, 2012). 

 

5.3.2 Hoofdstuk 2: Arbowet en -regelgeving 

In hoofdstuk 2 komen de organen die deel uitmaken van de Arbo-organisatie aan bod. 

Het gaat om het Management Team (MT), HR, werknemers, BHV, preventiemedewerkers 

en deskundige ondersteuning. Deze categorieën worden hieronder toegelicht. 

 

Management 

Het MT stuurt er op aan dat regels op het gebied van arbeidsveiligheid worden nageleefd 

en dat de werkomstandigheden voor de werknemers zo goed mogelijk zijn. De 
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afdelingen HR, Facility en Quality Environment Health & Safety (QEH&S) spelen een 

belangrijke rol bij de toetsing en ondersteuning hiervan. In totaal zijn er twaalf MT-leden 

(Veronica Knapp, persoonlijke communicatie, 10-03-2015). 

 

HR 

HR heeft een belangrijke functie op gebied van communicatie tussen medewerkers, de 

OR en het MT als het gaat over arbeidsveiligheid. Daarnaast kunnen medewerkers met 

hun klachten of opmerkingen, op gebied van arbeidsveiligheid, bij HR terecht.  

 

Werknemers 

De werknemers moeten in verband met het werk op een dusdanige manier handelen om 

gevaren voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van henzelf en anderen te 

vermijden. De werknemer moet zich tevens houden aan de geldende procedures.  

Omron verwacht van de medewerkers dat zij een hoog niveau van bewustzijn en 

oplettendheid hebben, met betrekking tot hun eigen arbeidsomstandigheden. 

Daarbij wordt een hoog niveau van eigen verantwoordelijkheid verwacht in het 

beoordelen, melden en communiceren van problemen/bijzonderheden gerelateerd aan 

de werkomstandigheden (bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-2016 final V1.4, 

2012). 

 

BHV 

Op beide locaties (OMN en EDC) hebben minimaal vijf medewerkers een BHV-cursus 

gevolgd. Het BHV-certificaat is één jaar geldig. De BHV’ers dienen dus jaarlijks een 

herhalingscursus te volgen. De samenstelling van de BHV-organisatie wordt bekend 

gemaakt via de publicatieborden. Daarnaast moet er regelmatig overleg plaatsvinden 

tussen de BHV’ers om eventuele risico’s, de stand van zaken en de werkwijze bij een 

noodgeval te bespreken. Tot slot wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden 

(bedrijfsinformatie: 2_BHV, 2012). 

 

Preventiemedewerkers 

De preventiemedewerker heeft als taak de werkgever te ondersteunen bij de zorg voor 

de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Daarbij is van belang dat hij of zij kennis heeft 

van de arborisico’s binnen Omron. Op dit moment heeft een HR Advisor de rol van 

preventiemedewerker op zich genomen. De preventiemedewerker is verantwoordelijk 

voor het constateren en nemen van preventieve maatregelen ter verbetering van de 

arbeidsomstandigheden. 

 

Deskundige ondersteuning 

De belangrijkste partijen waar Omron mee samenwerkt zijn Remplooi en Arbo Unie. 

Remplooi zet zich in voor medewerkers van Manufacturing en Logistics & Warehousing. 

Dit zijn alle medewerkers binnen OMN en de medewerkers binnen de afdeling Warehouse 

(Outbound, Inbound en de avondploeg), Logistic Services en Customer Services (Pauline 

de Jager, persoonlijke communicatie, 19-03-2015). Arbo Unie wordt ingezet voor de rest 

van de organisatie. 

Samen met de bedrijfsarts vormt de HR Advisor het Sociaal Medisch Team (SMT). 

Omron laat de RI&E uitvoeren door een externe organisatie. Aan de hand van een aantal 

intake gesprekken wordt in samenspraak met de QEH&S-Manager bepaald welke 

organisatie de RI&E mag uitvoeren (bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-2016 final 

V1.4, 2012). 

 

5.3.3 Hoofdstuk 3: Communicatie 

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteedt aan het onderwerp ‘communicatie’. Er zijn een 

aantal onderwerpen waarover HR dient te communiceren met de werknemers. Het gaat 

om de volgende onderwerpen: 

 Verwachtingen met betrekking tot individuele verantwoordelijkheden van 

medewerkers; 

 Verwachtingen met betrekking tot bedrijfsethiek, houding en gedrag; 
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 Signalering van problemen en suggesties; 

 Organisatieregels en regelingen; 

 Hoe zij zaken op gebied van arbeidsveiligheid moeten melden; 

 Veranderingen binnen het arbobeleid; 

 Nieuwe wet- en regelgeving omtrent arbeidsveiligheid; 

 De procedure van ziekmeldingen; 

 Het personeelsbeleid; 

 Veiligheid. 

 

Communicatiemiddelen 

Om deze onderwerpen te kunnen communiceren wordt gebruik gemaakt van de 

volgende middelen: 

 Personeelshandboek (NL, OMN, EDC); 

 Veiligheidshandboek; 

 Een computer met daarop verschillende databases met informatie; 

 Publicatieborden; 

 De kabelkrant. 

 

5.3.4 Hoofdstuk 4: Preventief beleid 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan het preventief beleid. Het 

arbobeleidsplan dient namelijk ook gericht te zijn op het voorkomen van verzuim. 

Daarom heeft Omron bij verschillende onderwerpen het een en ander georganiseerd. Het 

gaat om de volgende onderwerpen: 

 Overleg (tussen afdelingen, over arbobeleid); 

 Verzuim (begeleiding bij ziekte); 

 Veiligheid (introductiedag nieuwe werknemers, safety training, NEN-training); 

 Lichamelijke klachten (til-training, werkplekroulatie, CANS-folder); 

 PBM’s (aangeboden door Omron); 

 Medisch onderzoek (verzoek van medewerker tot PAGO) (bedrijfsinformatie: arbo 

beleidsplan 2012-2016 final V1.4, 2012). 

 

5.3.5 Hoofdstuk 5: Bijzonderheden 

In dit hoofdstuk komen alcohol, drugs, medicijnen en bijzondere groepen werknemers 

aan bod. Het gebruiken en onder invloed zijn van alcohol en drugs tijdens het werk is 

niet toegestaan. 

Risicogroepen binnen Omron zijn zwangere medewerksters en werknemers met een 

Wajong-uitkering (bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-2016 final V1.4, 2012). 

 

5.4 OHSAS 18001 
OHSAS 18001:2007 is een internationale norm met richtlijnen voor het inrichten van een 

veiligheidsmanagementsysteem binnen een organisatie. De implementatie van de 

richtlijnen zal leiden tot beheersing van de arborisico’s binnen een organisatie en 

continue verbetering van de arbeidsomstandigheden (SCCM, n.d.). 

In paragraaf 4.2 van OHSAS 18001:2007 wordt aandacht besteedt aan het arbobeleid. 

In de tabel op de volgende pagina is weergegeven wat de OHSAS 18001-richtlijnen zijn 

en in hoeverre het huidige arbobeleidsplan van Omron hier mee overeenstemt. 
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OHSAS 18001:2007, par. 4.2 – Arbobeleid Huidige arbobeleidsplan 

voldoet aan richtlijnen 

(J=ja, N=nee) 

1. Past bij de aard en omvang van de arborisico’s; J 

2. Zorgt voor het voorkomen van letsel en ziekte; J 

3. Voldoet aan de wet- en regelgeving en andere eisen; N 

4. Vormt een kader voor arbodoelstellingen; J 

5. Is geïmplementeerd en geborgd; N 

6. Is kenbaar gemaakt aan werknemers; N 

7. Is beschikbaar voor belanghebbenden; N 

8. Wordt periodiek beoordeeld. N 
Tabel 5: Gapanalyse OHSAS 18001:2007 vs. huidige arbobeleidsplan 

 

5.4.1 Past bij de arborisico’s 

Zoals eerder is vermeld zijn, in de huidige RI&E van Omron, geen concrete risico’s 

geformuleerd. Omdat er geen duidelijk beeld is van de aanwezige risico’s binnen Omron, 

past het huidige arbobeleidsplan hier niet bij (Kras, K., 2015).  

 

5.4.2 Voorkomen van letsel en ziekte 

Eén van de hoofddoelstellingen van Omron is dat verzuim door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk zal worden tegengegaan. Dit wil de organisatie 

bereiken door het optimaliseren van werkprocessen en werkomstandigheden, maar 

tevens door een preventief beleid op het gebied van ziekteverzuim te voeren 

(bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-2016 final V1.4, 2012). Daarnaast biedt 

Omron PBM’s, trainingen, begeleiding en de mogelijkheid tot een medisch onderzoek 

aan. Hieruit blijkt dus dat Omron aandacht heeft besteed aan het voorkomen van letsel 

en ziekte. 

 

5.4.3 Voldoen aan wet- en regelgeving 

Het is niet aantoonbaar in hoeverre Omron voldoet aan relevante Arbowet- en 

regelgeving. Er is geen procedure opgesteld voor het identificeren van wettelijke eisen. 

De algemene RI&E wordt slechts als uitgangspunt gebruikt. Er is tevens geen procedure 

opgesteld om de naleving van wet- en regelgeving te beoordelen (Kras, K., 2015). 

De leidinggevenden en medewerkers van Omron hebben samen de verantwoordelijkheid 

om situaties, die niet voldoen aan de wettelijke eisen, te melden. Het is echter de vraag 

of bij het personeel bekend is met de eisen vanuit de Arbowet- en regelgeving 

(bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-2016 final V1.4, 2012). 

 

5.4.4 Kader vormen voor arbodoelstellingen 

In paragraaf 5.2.1 van dit hoofdstuk is aangegeven welke arbodoelstellingen Omron 

heeft geformuleerd.  

Het huidige arbobeleidsplan vormt een kader voor deze doelstellingen omdat in de 

inhoud onder andere aandacht wordt besteed aan de taken en verantwoordelijkheden 

van de Arbo-organisatie en het beleid omtrent ziekteverzuim. Dit zijn enkele middelen 

om de doelstellingen te kunnen realiseren.  

 

5.4.5 Implementatie en borging 

Het is onduidelijk in hoeverre het huidige arbobeleidsplan geïmplementeerd en geborgd 

is. In het arbobeleidsplan is niet aangegeven op welke wijze er borging plaatsvindt. 

Uit interviews met enkele MT-leden blijkt wel dat men niet exact weet waar het 

arbobeleidsplan te vinden is en er geen duidelijk beeld is van de wijze waarop 

bijvoorbeeld de arbodoelstellingen worden gemonitord. Dit kan er op duiden dat het 

huidige arbobeleidsplan onvoldoende geïmplementeerd en geborgd is. De interviews zijn 

terug te vinden in de bijlagen 15 tot en met 20. 
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5.4.6 Kenbaar maken aan werknemers 

Het arbobeleidsplan (van 2012-2016) is terug te vinden op de P:schijf van Omron. Dit 

arbobeleidsplan is echter niet opnieuw herzien of bekend gemaakt aan de werknemers. 

Volgens de preventiemedewerkster (persoonlijke communicatie, 02-06-2015) is het 

vrijgegeven arbobeleidsplan (opgesteld in 2009) terug te vinden in QMS en via deze 

software beschikbaar voor de werknemers. Er zijn op dit moment dus twee versies van 

het arbobeleidsplan aanwezig. De meest recente versie is echter niet kenbaar gemaakt 

aan de medewerkers van Omron. 

 

 

 

5.4.7 Beschikbaar voor belanghebbenden 

De gegevens die aan de medewerkers kenbaar zijn gemaakt kunnen ook worden 

opgevraagd voor belanghebbenden. Een medewerker van Omron kan de benodigde 

documenten opvragen en verstrekken aan een belanghebbende. Omdat dit echter alleen 

geldt voor het arbobeleidsplan (van 2009) wat in QMS staat, is het meest recente 

arbobeleidsplan (2012-2016) niet beschikbaar gesteld voor belanghebbenden (Pauline de 

Jager, persoonlijke communicatie, 02-06-2015). 

 

5.4.8 Periodieke beoordeling 

Volgens het huidige arbobeleidsplan wordt het arbobeleid op de agenda gezet van 

verschillende werkoverleggen (bedrijfsinformatie: arbo beleidsplan 2012-2016 final V1.4, 

2012). Echter komen de resultaten van de arbo-activiteiten niet terug in het 

management review (Kras, K., 2015). Indien er een beoordeling plaatsvindt, dan wordt 

deze niet besproken in het management review. 

Daarnaast is het op dit moment onduidelijk of de arbodoelstellingen periodiek 

gemonitord worden. Zoals hierboven vermeld is, hebben de geïnterviewde MT-leden 

allemaal een ander beeld van de wijze waarop er gemonitord wordt. De interviews zijn 

terug te vinden in de bijlagen 15 tot en met 20. 

 

5.5 Interviews management 
Interviews met het management van Omron zijn een relevant hulpmiddel omdat op deze 

manier in kaart wordt gebracht wat de visie van het MT is en welke onderwerpen volgens 

hen terug moeten komen in het nieuwe arbobeleidsplan. Hierdoor ontstaat namelijk 

draagvlak. In overleg met de Quality & Environment Engineer zijn de volgende personen 

geïnterviewd: 

 HR Manager; 

 Manager Manufacturing & Warehouse Operations; 

 European Engineering Manager; 

 Research and Development Manager (R&D Manager); 

 BHV-coördinator. 

 

Onderwerpen die volgens de managers in het nieuwe arbobeleidsplan terug moeten 

komen zijn: 

 De RI&E; 

 Ziekteverzuim; 

 Concretere onderwerpen; 

 Omron principles; 

 Veiligheid.  
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Andere onderwerpen die genoemd werden zijn: 

 Voldoen aan wet- en regelgeving; 

 Verduidelijken van onderwerpen waar de Arbowet onduidelijk in is (bijv. BHV-

organisatie); 

 Ouderenbeleid; 

 Medewerkers opleiden (EVC-trajecten); 

 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP); 

 Huidige situatie, gapanalyse en toekomstvisie; 

 Samenwerking met scholen;  

 Geloofsovertuiging. 

 

5.6 Conclusie 

Aan de hand van de bovenstaande informatie kunnen een aantal zaken worden 

geconcludeerd. Deze zullen hieronder worden toegelicht. 

 

 

 

5.6.1 Onderwerpen arbobeleidsplan Rijksoverheid 

Er kan geconcludeerd worden dat de onderwerpen, die een arbobeleidsplan volgens de 

Rijksoverheid, moet bevatten, terug komen in het huidige arbobeleidsplan van Omron. 

De RI&E komt echter slechts beperkt terug in de eerste twee hoofdstukken van het 

arbobeleidsplan, terwijl een RI&E als het ware de basis vormt voor arbobeleid (RIE, 

n.d.). De anderen hoofdstukken worden wel uitgebreid behandeld.  

In hoofdstuk 2 van het huidige arbobeleidsplan is onder andere aandacht besteed aan de 

BHV-organisatie. Volgens het arbobeleidsplan wordt de samenstelling van de BHV-

organisatie bekend gemaakt via publicatieborden. Deze samenstelling is op dit moment 

echter niet actueel (Eric van Ochten, persoonlijke communicatie, 19-03-2015). In het 

arbobeleidsplan staat tevens vermeld dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de 

BHV’ers. Volgens de BHV-coördinator (persoonlijke communicatie, 19-03-2015), heeft er 

echter geruime tijd geen overleg meer plaatsgevonden met het gehele BHV-team. Er is 

wel overleg geweest met een kleiner team. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

BHV-organisatie niet op orde is. De vraag hierbij is: Is de BHV voorbereid op 

noodsituaties? 

De HR Advisor vervult binnen Omron eveneens de rol van preventiemedewerker. Deze 

medewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor een veilige en gezonde 

werkomgeving. Het is echter onduidelijk of een HR-medewerker over voldoende 

veiligheidskennis beschikt. Aangezien HR op gebied van arbeidsveiligheid 

verantwoordelijk is voor de communicatie tussen medewerkers, de OR en het MT is het 

de vraag of deze persoon voldoende kennis heeft van de aanwezige risico’s en 

preventieve maatregelen kan vaststellen en treffen. In de functieomschrijving van een 

HR Advisor staat eveneens niets vermeld over een preventiemedewerker (Werner van 

den Broek, persoonlijke communicatie, 08-06-2015). Er zijn dus geen specifieke eisen 

gesteld aan de functie van preventiemedewerker. 

 

5.6.2 Onderwerpen volgens interviews MT 

Aan de hand van de interviews met het MT kan geconcludeerd worden dat er diverse 

gedachten zijn over de onderwerpen die, volgens hen, relevant zijn voor het nieuwe 

arbobeleidsplan van Omron. Men was het er echter over eens dat de medewerkers veilig 

en gezond moeten kunnen werken. Het maakt niet uit op welke manier dit gebeurt, als 

er maar aandacht aan besteed wordt. Dit kan er op duiden dat het management niet 

goed weet welke onderwerpen van belang zijn voor het nieuwe arbobeleidsplan. De 

interviews zijn terug te vinden in bijlage 15 tot en met 20. 

 

5.6.3 OHSAS 18001:2007 

Aan de hand van de OHSAS-richtlijnen kan geconcludeerd worden dat het huidige 

arbobeleidsplan van Omron hier niet aan voldoet. 
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Het arbobeleidsplan is namelijk niet geschikt voor de aard en omvang van de arborisico’s 

binnen Omron. Dit heeft er mee te maken dat de risico’s uit de algemene RI&E van 

Omron onduidelijk zijn. 

Daarnaast is het op dit moment onduidelijk of Omron voldoet aan de Arbowet- en 

regelgeving die op de organisatie van toepassing is. 

Het huidige arbobeleidsplan is op dit moment onvoldoende geïmplementeerd en geborgd 

en wordt niet periodiek beoordeeld. Arbo-activiteiten die voortvloeien uit het 

arbobeleidsplan worden niet eens besproken tijdens het management review. Het MT 

weet niet wat de huidige status van de arbodoelstellingen is en zelfs niet waar het 

huidige arbobeleidsplan te vinden is. 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat de meest recente versie niet kenbaar is gemaakt 

aan de medewerkers van Omron. Dit betekent eveneens dat deze niet beschikbaar is 

gesteld voor belanghebbenden. De medewerkers kunnen het arbobeleidsplan van 2009 

raadplegen. Het arbobeleidsplan van 2012-2016 is niet herzien en bekend gemaakt.  

 

5.6.4 Inhoud huidige arbobeleidsplan 

Volgens OHSAS 18001:2007 moet een organisatie bij het vaststellen van haar 

arbodoelstellingen onder andere rekening houden met de arborisico’s. Omdat de risico’s 

binnen Omron onduidelijk zijn, kan geconcludeerd worden dat de arbodoelstellingen niet 

aansluiten op de risico’s. Daarnaast zijn de huidige arbodoelstellingen niet SMART-

geformuleerd. Het is namelijk onduidelijk wanneer een doelstelling behaald is. Tevens 

kan geconcludeerd worden dat de arbodoelstellingen uit het huidige arbobeleidsplan op 

dit moment niet gerealiseerd worden. Het MT weet namelijk niet wat de status is van de 

doelstellingen. Dit maakt duidelijk dat het management van Omron in ieder geval niet 

actief bezig is met het realiseren van de, door hen goedgekeurde, arbodoelstellingen. 

Daarnaast dient te zijn aangegeven met welke middelen Omron haar doelstellingen wil 

realiseren (NEN, 2007). Dit is echter niet vermeld in het huidige arbobeleidsplan. 

Zoals net is aangegeven is het onduidelijk of Omron voldoet aan de Arbowet. In het 

huidige arbobeleidsplan wordt überhaupt maar minimale aandacht besteedt aan 

relevante wetgeving. Hoofdstuk 2 van dit plan zou, zoals de titel doet vermoeden, over 

Arbowet- en regelgeving moeten gaan. Er wordt echter alleen aandacht besteed aan de 

organen die deel uitmaken van de Arbo-organisatie. Er kan dus geconcludeerd worden 

dat het huidige arbobeleidsplan onvoldoende aandacht besteedt aan Arbowet- en 

regelgeving. 

De Arbo-organisatie is in het huidige arbobeleidsplan erg globaal beschreven. Er is 

namelijk niet specifiek aangegeven welke functies binnen een van deze afdelingen een 

bepaalde verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot arbeidsveiligheid. Hierdoor is 

het onduidelijk welke personen verantwoordelijk zijn voor arbeidsveiligheid binnen de 

organisatie. Uit de interne databestanden van Omron is gebleken dat er ook geen matrix 

is waarin dit verder gespecificeerd is.  

Tot slot verwacht Omron van de medewerkers dat zij problemen en bijzonderheden, die 

gerelateerd zijn aan arbeidsomstandigheden, kunnen beoordelen, melden en 

communiceren. Als het MT niet eens weet waar het arbobeleidsplan te vinden is, kan er 

van worden uitgegaan dat de medewerkers onvoldoende zijn ingelicht over mogelijke 

gevaren die zij moeten melden en hoe zij deze in eerste instantie moeten beoordelen. 
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Hoofdstuk 6: Het gewenste arbobeleidsplan  
 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden welke middelen van belang zijn voor het 

creëren van een passend arbobeleidsplan. Tevens bleek dat enige verbeteringen 

overwogen kunnen worden. Aan de hand van deze zaken kan een gewenste situatie 

worden gecreëerd. In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de inhoud van het 

gewenste arbobeleidsplan van Omron. 

 

6.1 Het gewenste arbobeleidsplan 
In het gewenste arbobeleidsplan van Omron is aandacht besteed aan de onderwerpen 

die, volgens de Rijksoverheid (n.d.), in een arbobeleidsplan moeten staan. 

Daarnaast voldoet het gewenste arbobeleidsplan aan de richtlijnen van OHSAS 

18001:2007. Hierdoor kan een veilige en gezonde werkomgeving worden nagestreefd en 

voldoet het arbobeleidsplan aan de Arbowet. 

De RI&E komt in het arbobeleidsplan uitgebreid aan bod en het is voor iedereen, die het 

arbobeleidsplan leest, duidelijk welke belangrijke risico’s er binnen Omron aanwezig zijn. 

In het gewenste arbobeleidsplan besteedt de organisatie uitgebreid aandacht aan 

Arbowet- en regelgeving. Hierbij geeft zij aan op welke manier zij aantoont dat zij 

voldoet aan deze wetgeving en hoe er ingespeeld wordt op veranderingen in de Arbowet.  

In de gewenste situatie is eveneens duidelijk welke functies deel uitmaken van de Arbo-

organisatie en welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben. 

De arbodoelstellingen passen bij de arborisico’s van de organisatie en zijn volgens het 

SMART-principe geformuleerd. Tevens geeft Omron aan welke middelen zij beschikbaar 

stelt om de arbodoelstellingen te realiseren. 

Tot slot sluit het huidige arbobeleidsplan aan op de visie en wensen van het Management 

Team zodat zij zich betrokken voelen, het arbobeleidsplan de juiste basis vormt voor het 

creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en daadwerkelijk passend is voor 

Omron.  

Om dit te bereiken bestaat het gewenste arbobeleidsplan uit de volgende hoofdstukken: 

 

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten en arbodoelstellingen 

 Uitgangspunten 

 Toekomstvisie 

 Gaps 

 Arbodoelstellingen en middelen 

 

Hoofdstuk 2: Arbowet- en regelgeving 

 Relevante wetgeving 

 Procedure voldoen aan Arbowet- en regelgeving 

 

Hoofdstuk 3: Risico-inventarisatie en –evaluatie 

 Bevindingen RI&E 

 Borging RI&E 

 

Hoofdstuk 4: Arbo-organisatie 

 Management Team 

 Ondernemingsraad 

 Operationeel Team 

 Teamleaders 

 Human Resources 

 BHV 

 Preventiemedewerker 

 Deskundige ondersteuning 

 Werknemers 

 Organogram 
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Hoofdstuk 5: Veilige werkomgeving medewerkers 

 Ziekteverzuimcijfer 

 Ziekteverzuim 

 Ziek- en herstelmelden 

 Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Opleiding en training voor medewerkers 

 Verdovende middelen 

 

Hoofdstuk 6: Noodsituaties 

 Noodorganisatie 

 Procedures 

 Noodscenario’s 

 

Hoofdstuk 7: Bijzondere categorieën medewerkers 

 Zwangere medewerksters 

 Ouderen 

 Jeugdigen 

 Wajongers 

 

Hoofdstuk 8: Evaluatie 

 

6.2 Conclusie 
In de gewenste situatie voldoet het arbobeleidsplan aan de richtlijnen van de 

Rijksoverheid en OHSAS 18001:2007. Hierdoor voldoet het arbobeleidsplan tevens aan 

de Arbowet- en regelgeving. Daarnaast komt de RI&E uitgebreid aan bod en zijn de 

relevante onderwerpen uit het huidige arbobeleidsplan terug te vinden in het nieuwe 

arbobeleidsplan. Tot slot past het nieuwe arbobeleidsplan bij de wensen en visie van het 

management. Deze middelen zorgen ervoor dat het arbobeleidsplan een goede basis 

vormt voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en daadwerkelijk 

passend is voor Omron. 
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Hoofdstuk 7: Borgingssysteem 
 

In dit hoofdstuk wordt het best passende borgingssysteem voor het arbobeleidsplan van 

Omron gepresenteerd. Het doel van een borgingssysteem is dat het nieuwe 

arbobeleidsplan in de toekomst onder de aandacht blijft en arbodoelstellingen worden 

nagestreefd. Door middel van borging kan Omron bijvoorbeeld goed inspelen op 

veranderingen in de organisatie en dit vertalen naar haar arbobeleidsplan. 

 

7.1 Borgingssysteem 
Dit borgingssysteem is speciaal ontwikkeld voor Omron. Er is onderzocht welke middelen 

beschikbaar zijn en welke methode het best past binnen de organisatie. 

Dit borgingssysteem is gebaseerd op de Deming-cirkel. De Deming-cirkel is een continue 

cyclus die gericht is op verbetering. De Deming-cirkel hanteert vier stappen, namelijk 

Plan, Do, Check en Act. Deze zijn gericht op het plannen, organiseren, bewaken en 

borgen van veiligheid (Zwaard, W. en de Koning, E., 2011). 

Door deze cyclus te hanteren wordt het vernieuwde arbobeleidsplan geborgd binnen de 

organisatie. In de volgende paragrafen worden deze stappen van het borgingssysteem 

uitgebreid toegelicht. 

 

7.2 Plan: Kick Off 
Tijdens de Kick Off komen de Site Manager, MT-leden, R&D Manager en de BHV-

coördinator bij elkaar. Zij maken allen deel uit van de Arbo-organisatie (zie hoofdstuk 6). 

Het gaat hierbij om de volgende managers: 

 HR Manager; 

 Manager Manufacturing & Warehouse Operations; 

 European Engineering Manager; 

 Manager Quality & Environment EU Manufacturing & Supply Chain. 

 

Deze meeting staat in het teken van het onder de aandacht brengen van het 

arbobeleidsplan.  

De Manager Quality & Environment EU Manufacturing & Supply Chain zal bij aanvang 

van de meeting een presentatie geven waarbij hij het belang van zo goed mogelijke 

arbeidsomstandigheden uitlegt en wat voor problemen er kunnen ontstaan als bepaalde 

arbeidsgerelateerde zaken niet of in mindere mate worden uitgevoerd. Er zal tevens 

verteld worden over de wijze waarop managers om kunnen gaan met veranderingen 

binnen de organisatie of hun afdeling. Veranderingen kunnen namelijk problemen, 

stress, onnodige kosten en dergelijke met zich meebrengen. 

Als het belang van het arbobeleidsplan duidelijk is wordt, aan de hand van bijvoorbeeld 

de inhoudsopgave van het arbobeleidsplan, besproken welke arbo-onderwerpen onder 

de verantwoordelijkheid van welke manager vallen. Aan de hand van diezelfde 

inhoudsopgave wordt een SWOT-analyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse 

zullen vertaald worden naar uit te voeren arbo-activiteiten. Deze gegevens worden 

vastgelegd in een matrix. Hierdoor is het voor de gehele organisatie duidelijk welke 

managers betrokken zijn bij de realisatie van het arbobeleidsplan. 

De eerste Kick Off zal door de Management Assistant gepland worden in het eerste 

kwartaal (maart tot en met mei) van het nieuwe fiscaal jaar van Omron (FY 2016).  

Als de cyclus zich herhaalt hoeven er in principe geen nieuwe verantwoordelijken te 

worden aangewezen, maar zal besproken worden in hoeverre de huidige situatie voldoet 

aan de inhoud van het arbobeleidsplan. Het is aan de Arbo-organisatie zelf om te 

bepalen of de verantwoordelijken te dienen worden aangepast.  

 

7.3 Do: Themadag 
Het tweede kwartaal van FY 2016 (juni tot en met augustus) staat in het teken van de 

Themadag. Tijdens deze dag zullen de managers (met uitzondering van de Site 
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Manager), OT-leden en de BHV-coördinator actief aan de slag gaan met de arbo-

activiteiten. De themadag creëert een gevoel van saamhorigheid en commitment. 

Aan de hand van de matrix, die tijdens de Kick Off is opgesteld, zullen de betrokkenen 

activiteiten uitvoeren, zodat er zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden worden 

gecreëerd. De BHV-coördinator zal bijvoorbeeld activiteiten uitvoeren die aan BHV 

gerelateerd zijn. 

De betrokkenen zullen hierbij ondersteund worden door een externe deskundige. Deze 

persoon heeft namelijk ervaring met arbeidsveiligheid en de inhoud van een 

arbobeleidsplan.  

Aan het eind van de themadag vindt er een gezamenlijke bespreking plaats waarin 

iedereen aangeeft wat hij of zij die dag gedaan heeft en hoe dit ervaren is.  

Als achteraf blijkt dat het noodzakelijk is, zou er een extra themadag ingepland kunnen 

worden. De themadag is bedoeld om de verantwoordelijke managers te stimuleren om 

aandacht te besteden aan het arbobeleidsplan en de arbodoelstellingen en hen te 

motiveren om hier tijd voor vrij te maken. Er mag echter ook buiten de themadag aan 

arbo-activiteiten worden gewerkt. 

 

7.5 Check: Audit/Cockpit 
In het derde kwartaal (september tot en met november) voert de Q&E Engineer een 

audit uit aan de hand van de themadag. Deze vergelijkt aan de hand van de uitgevoerde 

arbo-activiteiten in hoeverre de huidige situatie voldoet aan de inhoud van het 

arbobeleidsplan. Het is aan de organisatie zelf om te bepalen welke methoden hierbij 

gebruikt worden. 

De resultaten van de audit zullen door de Q&E Engineer gepresenteerd worden in de 

Cockpit Meeting van het MT. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de status met betrekking tot 

het arbobeleidsplan en de arbodoelstellingen is. De Cockpit zal tevens in het derde 

kwartaal plaatsvinden. Deze resultaten worden op de kubus in OMN en EDC gehangen 

zodat de medewerkers kunnen zien welke maatregelen het management heeft getroffen 

om een zo veilig en gezond mogelijk werkomgeving te creëren.  

 

7.6 Act: Improvement Day 
Het doel van deze ‘Improvement Day’ is dat arbo-activiteiten, die tijdens de themadag 

niet helemaal het gewenste effect hebben behaald, alsnog intensief verbeterd worden. 

Het is van belang dat arbo-activiteiten met de hoogste prioriteit als eerst worden 

verbeterd. Het is aan de managers zelf om te bepalen welke activiteit als eerst dient te 

worden aangepakt. De ‘Improvement Day’ zal in het vierde kwartaal (december tot en 

met februari) door de Management Assistant gepland worden. De Manager Quality & 

Environment EU Manufacturing & Supply Chain zal deze dag wederom het initiatief 

nemen, maar dit kan echter ook aan de Q&E Engineer worden overgedragen.  

Aan de hand van de ‘Improvement Day’ zal in het nieuwe fiscaal jaar een Kick Off 

worden gepland waarin de voorbereidingen worden getroffen voor de uit te voeren arbo-

activiteiten in FY 2017.  

Zoals duidelijk wordt vindt er dus een continue verbetercyclus plaats totdat de situatie 

overeenkomt met de inhoud van het arbobeleidsplan. Op deze manier wordt er meer 

structuur geboden aan het arbobeleidsplan. 

 

7.7 Conclusie 
Het borgingssysteem voor Omron is gebaseerd op de Deming-cirkel en doorloopt de 

volgende stappen: 

1. Kick Off; 

2. Themadag; 

3. Audit/Cockpit; 

4. Improvement Day. 

 

Door deze cyclus te hanteren wordt het vernieuwde arbobeleidsplan geïmplementeerd en 

geborgd binnen de organisatie. 
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Afbeelding 3: Borgingssysteem arbobeleidsplan Omron 
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Hoofdstuk 8: Conclusies 
 

In dit adviesrapport is onderzocht op welke wijze een passend arbobeleidsplan voor 

Omron kan worden ontwikkeld. De organisatie vindt veiligheid erg belangrijk, maar aan 

de hand van dit onderzoek kunnen echter een aantal zaken worden verbeterd. De 

conclusies die uit dit onderzoek voortvloeien, zullen hieronder worden gepresenteerd. 

 

8.1 RI&E 
De huidige RI&E van Omron is onoverzichtelijk. In de algemene RI&E staan opmerkingen 

en risico’s door elkaar vermeld. Hierdoor is het onduidelijk of er nu sprake is van een 

risico of van slechts een opmerking. Omdat men niet in één oogopslag kon zien wat de 

aanwezige risico’s binnen Omron zijn had de huidige RI&E niet het gewenste effect. Een 

RI&E dient namelijk inzicht te creëren in de aanwezige risico’s, zodat men passende 

maatregelen kan treffen om deze te reduceren. Omdat de RI&E de basis vormt voor het 

arbobeleidsplan is er een verdiepende RI&E uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 

de Fine & Kinney-methode. Aan de hand van deze RI&E is inzicht verkregen in de 

belangrijkste veiligheidsthema’s en bijbehorende risico’s binnen Omron. Dit geeft het 

volgende overzicht: 

 

Belangrijkste thema’s:        Belangrijkste risico’s: 

1. Zwangere medewerkster       Schoonmaken Wave-Line 

          Werkdruk 

2. Elektrische veiligheid       Werken met elektriciteit zonder aardlekschakelaar 

          Testen van isolatieproducten 

3. Organisatorisch        Rommelige werkplek 

          Looppaden 

          Onduidelijke werkinstructies 

4. Overige risico’s        Elektrische pallettruck rijden 

          Heftruck rijden 

          BT-truck rijden 

          Combitruck rijden 

 

Omdat er duidelijkheid is gecreëerd in de aanwezigheid van de risico’s binnen Omron 

kan het nieuwe arbobeleidsplan zich hier naar schikken. 

 

8.2 Middelen voor een passend arbobeleidsplan 
Onderwerpen volgens de Rijksoverheid, relevante Arbowet- en regelgeving en OHSAS 

18001:2007 zijn gebruikt om een passend arbobeleidsplan te kunnen creëren. Daarnaast 

zijn interviews met enkele managers van Omron afgenomen om te kunnen onderzoeken 

welke onderwerpen volgens hen terug moeten komen in het nieuwe arbobeleidsplan. 

Aan de hand van deze middelen vloeien de volgende conclusies voort: 

 

Middelen Conclusie 

Rijksoverheid De onderwerpen die een arbobeleidsplan 

volgens de Rijksoverheid moet bevatten, 

komen terug in het huidige arbobeleidsplan 

van Omron. 

Arbowet- en regelgeving Het is niet aantoonbaar in hoeverre Omron 

voldoet aan relevante Arbowet- en 

regelgeving. 

OHSAS 18001:2007 Het huidige arbobeleidsplan voldoet niet 

aan OHSAS 18001:2007. 
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Tabel 6: Conclusies middelen voor een arbobeleidsplan 

 

Daarnaast verwacht Omron van haar medewerkers dat zij problemen en bijzonderheden, 

die gerelateerd zijn aan de arbeidsomstandigheden, kunnen beoordelen, melden en 

communiceren. Omdat het huidige arbobeleidsplan niet helemaal op orde is en de basis 

dus niet het gewenste effect heeft, is het mogelijk dat medewerkers onvoldoende kennis 

hebben van aanwezige gevaren binnen het bedrijf. Dit is niet aantoonbaar, maar de 

mogelijkheid bestaat dat (bijna-)ongevallen hierdoor in mindere mate gemeld worden en 

risico’s over het hoofd worden gezien. 

 

8.3 Borging 
Aan de hand van interviews met enkele managers kan geconcludeerd worden dat het 

huidige arbobeleidsplan van Omron op dit moment onvoldoende geïmplementeerd en 

geborgd is. Daarnaast weten de geïnterviewde managers niet exact wat de status is van 

de huidige arbodoelstellingen en is het onduidelijk op welke wijze deze gemonitord 

worden en of zij überhaupt besproken worden. De MT-leden hadden zelfs geen eenduidig 

antwoord op de vraag waar het arbobeleidsplan te vinden is. Zij wisten dus niet precies 

waar men het huidige arbobeleidsplan kan raadplegen. Aan de hand van deze zaken kan 

geconcludeerd worden dat het huidige arbobeleidsplan van Omron onvoldoende 

geïmplementeerd en geborgd is. De interviews zijn terug te vinden in de bijlagen 15 tot 

en met 20. 

  

Middelen Conclusie 

Het huidige arbobeleidsplan De huidige arbodoelstellingen sluiten niet 

aan op de aanwezige arborisico’s binnen 

Omron. 

Er is weinig aandacht aan Arbowet- en 

regelgeving besteedt. 

Het is onduidelijk wie er binnen Omron 

specifieke taken en verantwoordelijkheden 

hebben met betrekking tot 

arbeidsveiligheid. 

De BHV-organisatie is niet op orde. 

Het is niet aantoonbaar of de 

preventiemedewerker voldoende kennis 

heeft over arbeidsveiligheid. 

Interviews Management Team Het MT weet niet exact welke onderwerpen 

van belang zijn voor het nieuwe 

arbobeleidsplan. 
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Hoofdstuk 9: Advies 
 

De hoofdvraag van dit adviesrapport is: ‘Op welke wijze kan een passend 

arbobeleidsplan voor Omron, gelegen in ’s-Hertogenbosch, worden ontwikkeld, zodat er 

een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving binnen de organisatie wordt 

gecreëerd?’. Om dit vraagstuk op te kunnen lossen dienen de adviezen in dit rapport te 

worden uitgevoerd. Hierdoor wordt een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving 

voor de medewerkers gecreëerd.  

 

9.1 Een passend arbobeleidsplan 
Middelen voor het creëren van een passend arbobeleidsplan: 

 Onderwerpen volgens de Rijksoverheid; 

 Arbowet- en regelgeving; 

 OHSAS 18001-richtlijnen; 

 Interviews met het management; 

 Verdiepende RI&E; 

 Huidige arbobeleidsplan. 

 

Het advies is om het nieuwe arbobeleidsplan af te stemmen op de richtlijnen van OHSAS 

18001:2007 en de Rijksoverheid. Hierdoor wordt een passend arbobeleidsplan voor 

Omron gecreëerd. Dit betekent dat het arbobeleidsplan tevens aan de Arbowet- en 

regelgeving voldoet. Een ander resultaat is dat één van de ‘gaps’, die geconstateerd zijn 

tijdens een vorig onderzoek, weggenomen is (Kras, K., 2015).  

Daarnaast is het van belang dat de visie en wensen van het management in kaart 

worden gebracht. Een arbobeleidsplan wordt namelijk passend voor de organisatie als de 

inhoud ervan gesteund wordt door het management en zij achter de arbodoelstellingen 

staan. Het advies is om de visie en wensen in kaart te brengen door het afnemen van 

interviews met de managers die deel uitmaken van de Arbo-organisatie (zie hoofdstuk 6) 

en de OR. 

Het advies is om aandacht te besteden aan de resultaten van de verdiepende RI&E en 

deze mee te nemen tijdens het ontwikkelen van het nieuwe arbobeleidsplan. Hierdoor 

wordt het arbobeleidsplan passend voor Omron omdat deze geschikt is voor de aard en 

omvang van de aanwezige risico’s. 

Tot slot dient het huidige arbobeleidsplan van Omron te worden onderzocht zodat 

relevante onderwerpen mee kunnen worden genomen tijdens het creëren van het 

nieuwe arbobeleidsplan.  

 

9.1.1 De realisatie van een passend arbobeleidsplan voor Omron 

Dit advies is aan de hand van de resultaten van dit onderzoek gerealiseerd in de vorm 

van een passend arbobeleidsplan en is terug te vinden in bijlage 21. 

Het advies is dat Omron dit arbobeleidsplan overneemt, implementeert en borgt binnen 

de organisatie. 

 

9.1.2 Een plan van aanpak 

Daarnaast is het aan te raden dat een plan van aanpak wordt opgesteld om daarmee de 

middelen, die noodzakelijk zijn om de arbodoelstellingen en bijbehorende activiteiten te 

kunnen realiseren, in kaart te brengen.  

 

9.1.5 Borging van het nieuwe arbobeleidsplan 

Tot slot wordt geadviseerd om dit arbobeleidsplan te borgen volgens de methode die is 

aangereikt in hoofdstuk 7 van dit adviesrapport. 

 

9.2 Overige aanbevelingen die bijdragen aan een veilige werkomgeving 
Naast een advies over de wijze waarop een passend arbobeleidsplan voor Omron 

gecreëerd kan worden, kunnen overige adviezen bijdragen aan een veilige en gezonde 
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werkomgeving voor de medewerkers van Omron. Deze aanbevelingen worden hieronder 

toegelicht. 

 

9.2.1 Veiligheidskundige 

Volgens artikel 13, lid 1, van de Arbowet laat een werkgever zich bijstaan door één of 

meer deskundige werknemers. Als er voor de werkgever, volgens lid 3 van dit artikel, 

geen mogelijkheden zijn om zich intern bij te laten staan wordt de bijstand verleend 

door andere deskundigen (Overheid, 2015). Het advies is dat Omron zich laat bijstaan 

door een veiligheidskundige die zaken, gerelateerd aan arbeidsveiligheid, beheert. Deze 

persoon kan, indien gewenst, de preventiemedewerker bijstaan. 

 

9.2.2 Verdiepende RI&E: het plan van aanpak 

Het advies is dat Omron het plan van aanpak, behorend bij de RI&E, verder uitwerkt. 

Volgens artikel 5, lid 3, van de Arbowet dient naast de RI&E namelijk een plan van 

aanpak te zijn opgesteld waarin aangegeven is welke maatregelen getroffen zullen 

worden om de risico’s te reduceren (Overheid, 2015). 

Hierbij wordt geadviseerd om eerst maatregelen te treffen voor de risico’s met een score 

van 200 of hoger. Daarbij is het van belang om, aan de hand van de 

verantwoordingsfactor, te onderzoeken of de betreffende maatregel effectief is. 

 

9.2.3 BHV-organisatie 

Volgens artikel 3, lid 1 onder e, van de Arbowet, moet een werkgever 

bedrijfshulpverlening inrichten (Overheid, 2015). Om er voor te zorgen dat de BHV 

daadwerkelijk doeltreffend is, is het advies dat de BHV’ers minimaal één maal per jaar 

een werkoverleg organiseren, waarin zij de arborisico’s, huidige stand van zaken en de 

noodprocedure doornemen. Het bedrijfsnoodplan zal de leidraad zijn voor dit 

werkoverleg. Daarnaast wordt geadviseerd om de status van de BHV-organisatie te 

actualiseren. Hierdoor is het voor de medewerkers duidelijk wie deel uitmaken van de 

BHV-organisatie. 

 

9.2.4 Voldoen aan Arbowet- en regelgeving 

Om aan te kunnen tonen dat Omron aan de relevante Arbowet- en regelgeving voldoet 

dient er periodiek geëvalueerd te worden of er veranderingen binnen de wetgeving 

plaatsvinden. Het advies is dan ook om dit uit te besteden aan een externe deskundige. 

Deze persoon is namelijk gespecialiseerd in wetgeving en kan hierdoor goed in kaart 

brengen of er veranderingen in de wet hebben plaatsgevonden en in hoeverre Omron 

hier aan voldoet.  

 

9.2.5 Verdiepende RI&E: productielijnen OMG 

Het advies is om voor de productielijnen die, vanuit Omron Manufacturing of Germany 

(OMG), naar Omron in ’s-Hertogenbosch zijn gekomen, een verdiepende RI&E uit te 

voeren en de risico’s toe te voegen aan de RI&E. Tijdens het onderzoek konden deze 

namelijk, in overleg met de Q&E-Engineer, niet meegenomen worden. De verdiepende 

RI&E diende namelijk eind maart te zijn uitgevoerd. De OMG-lijn is echter eind april pas 

in gebruik genomen. Het advies is om de risico’s voor deze lijnen alsnog te 

inventariseren en evalueren.  

 

9.2.6 Zwangerenbeleid 

In het vernieuwde arbobeleidsplan wordt aandacht besteed aan zwangere 

medewerksters binnen Omron. Het advies is om een zwangerenbeleid op te stellen, te 

implementeren en te borgen zodat hier specifieke aandacht aan wordt besteed. Op dit 

moment kan Omron namelijk niet schriftelijk aantonen dat zij er alles aan doet om een 

veilige werkplek voor zwangere medewerksters te creëren. Door een zwangerenbeleid te 

implementeren is dit gewaarborgd. 
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Daarnaast is het advies om aan de hand van het zwangerenbeleid een procedure op te 

stellen die gehanteerd wordt tijdens het voorlichtingsgesprek tussen de werkgever en de 

zwangere medewerkster. 

In deze procedure komen, ten minste, de volgende onderwerpen aan bod: 

 Arborisico’s voor de zwangere medewerkster aan de hand van de RI&E; 

 Getroffen maatregelen om de zwangere medewerkster te beschermen; 

 Afdelingen waar zij (bepaalde) werkzaamheden niet meer mag verrichten; 

 De rechten van de zwangere medewerkster; 

 Gevaarlijke stoffen waar de zwangere medewerkster niet mee in contact mag 

komen. 

 

Om te onderzoeken met welke gevaarlijke stoffen niet meer gewerkt mag worden dient 

de kolom ‘effecten’ van de verdiepende RI&E te worden geraadpleegd. Hierin staat per 

gevaarlijke stof aangegeven wat de effecten zijn. Aan de hand hiervan kan vastgesteld 

worden welke gevaarlijke stoffen invloed hebben op de moeder en/of het ongeboren 

kind. 

 

9.2.7 Verdiepende RI&E: Onderzoek oorzaken werkdruk 

In de huidige RI&E van Omron staat vermeld dat de werkdruk in het begin van de 

maand hoger is. Daarnaast bleek uit gesprekken met werknemers en interviews met 

enkele MT-leden dat er sprake is van werkdruk. Een kanttekening die hierbij geplaatst 

dient te worden is dat men de beleving kan hebben dat er sprake is van werkdruk, 

terwijl dit niet het geval is. Mede door deze redenen is het advies om een onderzoek te 

verrichten naar mogelijke oorzaken voor werkdruk. Aan de hand van dit onderzoek 

kunnen eventueel gerichte maatregelen getroffen worden om deze oorzaken weg te 

nemen of te verminderen. Dit zou weer kunnen leiden tot een lager ziekteverzuimcijfer. 

Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 medewerkers in Nederland zich namelijk ziek 

vanwege werkstress (Arboportaal, n.d.). 

 

9.2.8 Verdiepende RI&E: Onderzoek trillingsschade 

Tijdens het uitvoeren van de verdiepende RI&E zijn er een aantal trillingsmachines 

geconstateerd. Hierbij was het onduidelijk of medewerkers die met deze machines 

werken, schade op kunnen lopen. Volgens artikel 3, lid 1 onder a, van de Arbowet moet 

de werkgever ervoor zorgen dat het werk geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en 

gezondheid van de medewerkers (Overheid, 2015). Daarom is het advies dat een 

onderzoek uitgevoerd wordt naar mogelijke trillingsschade. Op dit moment is er namelijk 

alleen getest of er trillingen waren bij het heftruck rijden. Dit was niet het geval (Ron 

Vogelzang, persoonlijke communicatie, 25-03-2015). Er is echter geen onderzoek 

gedaan naar de trilplaat in Lab 2 (OMN) en naar de machines in de Engine Room 

(Werkplaats OMN).  
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Hoofdstuk 10: Plan van aanpak 
 

In dit hoofdstuk wordt een plan van aanpak aangeboden ten behoeve van een aantal 

adviezen uit hoofdstuk 9. Dit plan van aanpak biedt structuur zodat voor Omron duidelijk 

is wie verantwoordelijk is, wat het budget is en binnen welke periode het gewenst is dat 

de adviezen gerealiseerd zijn. 

 

Advies Reden 

prioriteit 

Verantwoordelijke Locatie Einddatum  Financie

el 

budget2 

Overige 

middelen 

1. Plan van 

aanpak 

verdiepende 

RI&E 

Wetgeving Eén van de leden van 

het RI&E-team 

(Preventiemedewerk

er, HR Advisor, BHV-

coördinator, 

Maintenance Leader, 

Q&E-Engineer) 

Gehele site 30 september 

2015 

€1687,50 - 0,38 fte  

(15 uur) 

2. BHV-

organisatie 

Wetgeving BHV-coördinator Gehele site 31 juli 2015 €562,50 - 0,13 fte 

(5 uur) 

3. Risico-

inventarisatie 

OMG-lijnen 

Wetgeving Q&E-Engineer OMN 15 juli 2015 €562,50 - 0,13 fte 

(5 uur) 

4. Zwangeren-

beleid 

Financieel Human Resources – 

HR Advisor 

Gehele site 30 september 

2015 

€2250,- - 0,5 fte 

(20 uur) 

- Wet- en 

regelgeving 

5. Onderzoek 

werkdruk 

Financieel 

Organisa-

torisch 

Human Resources – 

HR Advisor 

Gehele site 31 maart 

2016 (FY16) 

€6500 - 1 fte 

(40 uur) 

6. Onderzoek 

trillingsschade 

Wetgeving Facility Officer Lab 2, 

Engine 

Room, 

Warehouse 

31 augustus 

2015 

€850,- 

(excl. 

BTW) 

- Externe 

deskundige 

Tabel 7: Plan van aanpak adviezen 

 

  

                                           
2 Om het budget in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een fictief bedrag. Een ZZP’er verdient tussen 
€75,- en €150,- per uur (Melanie van Bracht, persoonlijke communicatie, 07-12-2014).  Dit is i.v.m. 
werkgeverskosten en geeft een gemiddeld bedrag van €112,50. Dit bedrag zal gehanteerd worden om een 
indicatie te geven van het budget. 
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Definitielijst 
 

Algemene RI&E: Is een globale RI&E, zonder dat Fine & Kinney-methode is toegepast. 

Daarnaast is niet per afdeling/proces aangegeven welke risico’s zich daar voordoen. 

 

Arbobeleidsplan: Het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden (Encyclo, n.d.). 

 

Biologische agentia: Micro-organismen en werkzame middelen die van plantaardige of 

dierlijke herkomst zijn (Arbokennisnet, 2009). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

levende en niet-levende organismen. 

 

Borging: Geheel van geplande en systematische acties, nodig om in voldoende mate het 

vertrouwen te geven dat een dienst voldoet en blijft voldoen aan de gestelde 

kwaliteitseisen (Encyclo, n.d.).  

 

CRM-stoffen: Stoffen kunnen Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen 

(veranderingen in erfelijke eigenschappen veroorzaken) en/of Reproductie toxisch 

(schadelijk voor de voortplanting of nageslacht) zijn. Stoffen met één of meer van deze 

kenmerken worden CRM-stoffen genoemd (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 

2015). 

 

EDC: European Distribution Center. 

 

Field research: Het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarvoor 

men zelf onderzoek moet verrichten (Encylo,n.d.). 

 

Gap: Onvolkomenheid. 

 

Kwalitatieve methoden: Kwalitatief onderzoek gaat over het verkrijgen van inzichten. De 

uitkomsten bij kwalitatief onderzoek worden enkel beschreven in woorden en niet in 

getallen (InfoNu, n.d.). 

 

Kwantitatieve methoden: Kwantitatief onderzoek betekent onderzoeken met behulp van 

een meting (InfoNu, n.d.) 

 

Laagspanning: Spanningsniveau van 1000 Volt en lager (Enyclo, n.d.). 

 

Monotone arbeid: Geen of zeer beperkte afwisseling tussen taken (Arbocatalogus, 2009). 

 

OMN: Omron Manufacturing of the Netherlands. 

 

QMS: Quality Management System (Intern databestand van Omron) 

 

Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E): De inventarisatie en evaluatie van risico’s die 

de werkzaamheden binnen een organisatie voor werknemers met zich mee brengt. De 

RI&E bevat een beschrijving van de gevaren, de grootte van de risico’s, de risico-

beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers 

(Arbokennisnet, 2009). 

 

Safety: Het voorkomen of verminderen van bedreigingen van de onderneming, haar 

medewerkers of haar omgeving als gevolg van natuurlijke risico’s (bijvoorbeeld 

overstroming) en risico’s die samenhangen met de productieprocessen of logistiek 

(Basisboek integrale veiligheid, n.d.) 

 

Security: Het voorkomen of verminderen van het moedwillig toebrengen van schade aan 

medewerkers en bezittingen van de onderneming (Basisboek integrale veiligheid, n.d.). 
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SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden (Stichting Sanadeto, 

n.d.). 

 

Tempo gebonden arbeid: Kan de werknemer geen of nauwelijks invloed uitoefenen op 

het werktempo. Hierdoor kan het voorkomen dat voor hem het tempo te snel is, 

waardoor werkdruk en fysieke overbelasting kunnen ontstaan (Arbocatalogus, 2009). 

 

Verdiepende RI&E: De risico’s die binnen Omron voorkomen, worden gescoord aan de 

hand van de Fine & Kinney-methode. 

 

Werkdruk: Wanneer de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de 

werknemer verstoord is (Arboportaal, n.d.). 
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