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Arbeidsrisico’s snel, grondig en helder
in beeld bij Brabantse gemeenten

Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn zelfstandige gemeenten die sinds 2014 samen één
ambtelijk apparaat delen: Werkorganisatie CGM. Omdat er nog geen gezamenlijke RisicoInventarisatie & -Evaluatie (RI&E) was opgesteld en de RI&E’s van voor de fusie niet meer
up-to-date waren, schakelde CGM een specialist van Arbo Unie in. Dankzij een doortastende
aanpak kregen ze samen grip op de arbeidsrisico’s.

CGM heeft zo’n 400 ambtenaren in dienst. Deze
hebben uiteenlopende werkplekken, van de balie tot
de gemeentewerf, of bijvoorbeeld in de buitendienst als
rioleringsmedewerker of buitengewoon opsporingsambtenaar
(boa). Fred van Ammelrooij, RI&E Uitvoerder Werkorganisatie
CGM: “Met de officiële branche-RI&E voor gemeenten
wilden we voor al die verschillende groepen medewerkers
de arbeidsrisico’s in kaart brengen. Daarbij konden we de
ondersteuning van een expert goed gebruiken: om de vaart
erin te houden én om een juiste inschatting te maken van de
risico’s.”

hebben direct alle betrokkenen erbij gehaald. Per locatie.
Op de gemeentehuizen, het dienstencentrum in Cuijk en de
gemeentewerven liepen we samen met een leidinggevende,
een afgevaardigde van de ondernemingsraad en
vertegenwoordigers van het personeel door de relevante
modules heen.” Van Ammelrooij vult aan: “Zo kregen we,
gesteund door de deskundige inbreng van Fred van Kolck,
direct overeenstemming en konden we alvast mogelijke
verbeteracties bespreken. Daarna maakten we een
rondgang op die locatie om aanvullende informatie te
verzamelen.”

Bijzondere aanvliegroute
Zo verscheen arbeidshygiënist Fred van Kolck van Arbo
Unie ten tonele. “De branche-RI&E voor gemeenten kan
best lastig zijn om in te vullen”, zegt hij. Om te voorkomen
dat dit een arbeidsintensief en langlopend proces zou
worden kozen we voor een bijzondere aanvliegroute: we

Meer dan 100 risico’s weggewerkt
Het bleek een efficiënte manier van werken: in zeven
dagdelen was de RI&E compleet. En lag er een breed
gedragen basis voor een plan van aanpak om de risico’s te
minimaliseren. “Van de 370 geconstateerde risico’s hebben
we er in een halfjaar al meer dan 100 weggewerkt”, vertelt
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Van Ammelrooij trots. “Daarbij zijn we begonnen met de quick
wins en de ernstigste risico’s. Zware archiefkasten zijn, waar
de ondergrond niet stevig genoeg was, verplaatst. Er is werk
gemaakt van het herinrichten van de wachtruimten van Werk,
Inkomen en Zorg in Cuijk, waar soms agressie voorkwam in
het bijzijn van moeders met jonge kinderen. En onze boa’s
hebben instructies gekregen om bij verdacht afval, zoals
chemische vaten, direct de politie in te schakelen in plaats
van zelf op nader onderzoek te gaan.”
Effecten van een goed uitgevoerde RI&E
Zo vinkt de werkorganisatie CGM één voor één de risico’s af.
Van Ammelrooij: “Mede dankzij de kennis, kunde, inzichten
en argumentatie van Fred van Kolck profiteren we nu van de
effecten van een goed uitgevoerde RI&E. Dat instrument is

geen doel op zichzelf, het gaat erom dat collega’s op een
veilige manier hun werk kunnen doen. Dat ze niet ziek worden
en geen ongelukken krijgen. We zitten, nog altijd ondersteund
door Arbo Unie, in een continu proces om dat te bereiken. En
doordat we de RI&E in samenwerking met zo veel collega’s
en de OR hebben opgesteld, is er een groot draagvlak
voor. Dat helpt om het plan van aanpak uit te voeren. En zo
de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers steeds
verder te verbeteren.”

Meer weten?
Meer weten over hoe Arbo Unie kan helpen bij het opstellen
van jouw RI&E? Bel naar (088) 27 26 100 of ga naar onze
website.
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