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ARBO anders bezien 

Wetgeving in uitvoering.  



Koninklijke Landmacht 2 

3 april 2014 Fact or Fiction 

Wie ben ik? 

Richard Berends (1962) 

 

Werkzaam bij de Koninklijke landmacht (1981) 

 

Hygiëne en preventieve gezondheidszorg (2000) 

 

Arbeidshygiënist (2010) 

 

Stafofficier Personeelsrisico Management (2013) 
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Arbo maar dan net even anders, waarom? 

Diversiteit aan werkzaamheden en taakstellingen. 

 

Trainen en opleiden voor primaire taakstelling! 

 

Invulling rol werkgever. 

F:/Beelden_uit_Irak.mp4
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Arbeidsomstandighedenwet: Artikel 3: Arbobeleid 

 

1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert 
daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de 
wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht 
neemt:  

a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de 
werkgever de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat 
op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer;  

 

 

Wat zegt de wetgeving hierover 
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b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en 
risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel 
mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; enz, 
enz...(arbeidhygiënische strategie) 

 

c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de 
arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel 
als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen 
van werknemers aangepast; 

 

 

Wat zegt de wetgeving hierover 
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Zienswijze en gevolg. 

Van RI&E naar RAO (Risico Analyse Operationele 
omstandigheden). 

 

 Uitgangspunten: 
 
• Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de Commandant 

(werkgever) 
•  Integrale benadering bedrijfsvoering  
•  Onderdeel van het operationele besluitvormingsproces: 

   (OPP, TBM, OADOEM en 5WH) 
•  Risico’s voor regels 
•  Functionele belegging in Operationele Personeelslijn  
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Werken op hoogte 
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Werken onder warme omstandigheden 
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RI&E versus RAO 

Werkgevers verantwoordelijkheid, wetgeving, ruim de tijd, 
PVA meerjarenplanning, instemming OR en werknemer 
staat centraal!  

 

Commandanten verantwoordelijkheid, plaatselijk en 
tijdelijk, de opdracht staat centraal waarbij de werknemer 
zo goed mogelijk moet worden beschermd! 

 

RI&E als basis voor RAO, uitkomsten RAO als input voor 
RI&E. 

 

Proces op elk niveau! 
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De theorie in praktijk! 

• Idee.(of opdracht hoger niveau!) 

 

• Samenstellen projectteam (bijeenbrengen diverse 
disciplines) 

• Inventariseren risico’s (m.b.v. Tool afhankelijk van 
tijd, ervaring en kennis) 

• Analyse risico’s (m.b.v. Tool input PRM functionaris) 

• Beheersmaatregelen ontwikkelen  

• Uitwerken opdracht 
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Inventariseren risico’s 

                                             

                                            

 

 

 

 

 

Standard Operational Instruction (SOI) 

Risico-Analyse voor en tijdens Operationele omstandigheden (RAO) 

Gebaseerd op VS 2-1998 procedure 2 

 

Versie 1.0, januari 2014 

CLAS/ST CLAS/UITV/PLC/SIE G1/Bureau PRM 
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BOB 

 

Beeldvormend (inventariseren, DTRA) 

 

Oordeelvormend (Analyseren, grote van risico 
bepalen) 

 

Besluitvormend (besluiten welke maatregelen worden 
genomen, randvoorwaarden scheppen en borgen) 
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TOOL  
(aandachtspuntenlijst) 

1. Leefomstandigheden 

Met “leefomstandigheden” wordt bedoeld: de inrichting van een gebied bestemd als hoofdverblijf voor de militair tijdens een operatie of 
oefening. Het bivak, de compound of basecamp zijn termen die invulling geven aan dit begrip en voor eenieder duidelijk maakt waar het 

om gaat. Gevaren a.g.v. de leefomstandigheden kunnen zich uiten in zowel mentale als fysieke problemen.  Oververmoeidheid, onveilig 

voelen, uitbraak van ziektes en fysiek letsel zijn enkele voorbeelden van risico’s die het operationele voortzettingsvermogen ernstig 

kunnen beperken. 

Deelaspect Aandachtspunten Gevaar aspecten Van toepassing/ 

Argumentatie/ 
Beheersmaatregelen 

Des 

kundig
heid 

R

P
C 

1.1 Locatiekeuze, 
indeling en opbouw 

van kampement. 

 

Bij het bepalen, indelen en opbouwen van 
de kamplocatie, moet men rekening houden 

met omgevingsfactoren zoals  vijanddruk, 

(voormalige) industriële activiteiten, 

bodemgesteldheid, klimatologische 
omstandigheden e.d. Daarnaast is het van 

belang te weten welke processen plaats 

gaan vinden i.v.m. de indeling van het 

gebied zoals woon-/werklocaties, opslag 

gevaarlijke stoffen, stortplaatsen, 
vuilverwerking, aggregaten en machines. 

 

Hieraan verbonden gevaren 
zijn o.a.: 

blootstelling aan hinderlijk 

en/of schadelijk geluid, 

(fijn)stof, rook of stank. 
Het ontstaan van  

onhygiënische situaties, 

brand- en/of 

explosiegevaar. 

Gebrek aan of te smalle 
evacuatieroutes. 

   

1.2 Constructie van 

de (tijdelijke) infra. 

Afhankelijk van de (verwachte) verblijfsduur 

moet met de constructie van de infra 

rekening worden gehouden met het gebruik 

(rust, werk of ontspanning), het aantal 
personen en de werkduur (8hr/12hr p/dag 

of 24/7)van hen. Ondeugdelijke constructies 

en het gebruik van ondeugdelijk materiaal 

dragen bij aan uitval van personeel.  

Hieraan verbonden gevaren 

zijn o.a.: 

Instorten van de 

constructie. Infectieziektes 
door afwezigheid van 

bouwkundige blokades. Een 

continue gevoel van 

onveiligheid  a.g.v. een  
slechte fysieke 

bescherming (tentlocatie of 

gepantserde containers). 

Ondermijning van het 

moreel bij het personeel als 
gevolg van vermoedelijke 
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Tools  
(risico matrix & relative ranking) 

POTENTIEEL GEVOLG TOENEMENDE WAARSCHIJNLIJKHEID 
Categorie Personeel Materieel Reputatie/ 

media 
A B C D E 

        Incident is 

onbekend in de 

KL organisatie 

Incident is 

bekend in de KL 

organisatie van 

elders 

Incident is eerder 

voorgekomen in 

de KL organisatie 

Incident is 

meerdere keren 

voorgekomen 

binnen de KL 

organisatie 

Incident is 

meerdere keren 

voorgekomen 

binnen dezelfde  

KL eenheid 

0 Geen letsel of 

schade aan de 

gezondheid 

  

Geen schade Geen invloed   

Verwaarloosbaar Risico 

1 Gering letsel of 

effect op de 

gezondheid 

  

Geringe schade Geringe invloed           

2 Beperkt letsel of 

effect op de 

gezondheid 

  

Beperkte schade Beperkte invloed 

lokaal 
  Laag risico     

3 Ernstig letsel of 

effect op de 

gezondheid 

  

Plaatselijke 

schade 

Aanzienlijke 

invloed regionaal 
      

Aanzienlijk risico 

  

4 Dodelijk 

slachtoffer of 

blijvende 

invaliditeit 

Grote schade  Nationale invloed         

  

Hoog risico 

5 Meerdere 

dodelijke 

slachtoffers 

  

Omvangrijke 

schade 

Internationale 

invloed 
          

    RISICO-SCORE (R), waarbij R = W x B x E 

Klasse Risico-score Te ondernemen actie 

1 R  20 geen (risico wellicht aanvaardbaar) 

2 20  R  70 aandacht vereist (mogelijk risico) 

3 70  R  200 maatregelen vereist (belangrijk risico) 

4 200  R  400 directe verbetering vereist (hoog risico) 

5 R  400 werkzaamheden stoppen (zeer hoog risico) 
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Reële realiteit 

Momenteel  “financial driven” besluitvorming 

 

 

 

 

 

Commandanten zijn geen werkgevers  

omdat de regelgeving het bepaald.  

 

 

Nu al nieuwsgierig naar de overige presentaties!? 
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Afsluiting 

Niet veel nieuws onder de zon; 

 

Militairen zijn net mensen; 

 

Veiligheid is goed maar de opdracht gaat voor! 
Bedankt voor uw 

aandacht 


