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Veiligheidsbewustzijn

Verder kijken dan je neus lang is!
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› Nickolet Boer
Hoger veiligheidskundige 
Arbo, Milieu en Duurzaamheid (AMD)
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› De veiligheidskundige draagt bij aan een 
betere prestatie van de organisatie door het 
beheersen van risico’s op het gebied van 
arbeidsveiligheid voor medewerkers.
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Waar gaan we het over hebben

› Wet- en regelgeving 
› AH strategie
› Wat zijn risico’s
› Eerst denken en dan doen
› Crisisorganisatie RUG
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Kernenergiewet

- Werk volgens vergunningstelsel
- Veilig gebruik/veilig werk met
- Werknemersbescherming

Arbowet
- Repressief 
- Uitgangspunt is overheidstoezicht
- Veilige werkomgeving
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Opbouw van de Arbowet

› 3 niveaus

Arbowet (algemene kaders arbeidsplaats)
Arbobesluit (werkgever/werknemer)
Arboregeling (arbeidsmiddel)

Arbocatalogus
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Arbocatalogus

› Website VSNU
(Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) 

› Kopje CAO: Arbo catalogus
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Arbocatalogus VSNU

› Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
› Klachten arm, nek en schouders (KANS)
› Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)
› Gevaarlijke stoffen (registratie grenswaarden)
› Bedrijfshulpverlening (BHV)
› Proefdierallergie (PA)
› Voorlichting onderricht en toezicht (gericht op 

buitenlandse medewerkers en studenten)
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Wet- en regelgeving

Arbowet legt zorgplicht bij werkgever en 
inspraak en naleving bij de werknemer

› Artikel 3
› Artikel 5
› Artikel 8
› Artikel 15
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Wet- en regelgeving

› Artikel 3

Welke technische en organisatorische 
maartregelen er getroffen moeten worden, om 
de gezondheid en het welzijn van de werkenden 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk zeker te 
stellen.
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Wet- en regelgeving

› Artikel 5

Er moet zijn geïnventariseerd aan welke risico's 
medewerkers worden blootgesteld en de risico's 
moeten worden geëvalueerd. (RI&E)
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Wet- en regelgeving

› Artikel 8

Voorlichting onderricht, toezicht. 

Werknemers dienen doeltreffend te worden 
ingelicht over de te verrichten werkzaamheden 
en de daaraan verbonden risico's, alsmede de 
maatregelen die verbonden zijn aan het 
voorkomen of beperken van deze risico's.  
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Risico’s in een lab?

› Welke risico’s kun je benoemen bij 
werkzaamheden in het lab?
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Eerst denken en dan doen
› Ken je de arbeidsmiddelen waarmee je werkt?
› Ken je de risico’s van deze arbeidsmiddelen?
› Weet je welke bescherming je moet dragen?
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Wet en regelgeving

› Artikel 15

De werkgever laat zich ten aanzien van het 
bieden van een gezonde en veilige werkplek 
bijstaan door medewerkers die zijn aangewezen 
als bedrijfshulpverleners



22|05-03-2019

TOG principe

› Techniek 
brandmeldinstallatie 

› Organisatie 
BHV-ers, ontruimingsplannen

› Gedrag 
Opvolging van bordjes en BHV-ers
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Zichtbare maatregelen
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Onzichtbare maatregelen

Crisis rooms

Backup communication center

Whatsapp groups
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Alarm nummer
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Crisisorganisatie RUG
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