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1 DEFINITIE, WETGEVING EN AANPAK
Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde waterschapstaken. Wie alleen werkt, kan niet direct terug-
vallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. Deze arbocatalogus geeft aan hoe waterschappen en water-
schapmedewerkers de risico’s van alleen werken in kaart kunnen brengen en vervolgens beheersen.

1.1 Definitie en toepassingsgebied
Definitie
Onder alleen werken wordt verstaan: buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden 
verrichten. Alleen werken wordt ook wel geïsoleerde arbeid genoemd. 

TOELICHTING 1: ALLEEN WERKEN IN DE PRAKTIJK 

Wat is nu alleen werken en wat niet? In onderstaand overzicht zijn voorbeelden opgenomen 
van werkzaamheden die onder de definitie vallen als ze alleen worden uitgevoerd:
 •  alleen een storing zoeken bij een waterzuivering;
 •   (kantoor)werkzaamheden verrichten buiten de reguliere werktijden waarbij het gebouw of 
terrein verlaten is;

 •  thuiswerken;
 •  muskusratten bestrijden;
 •  een handhavingsbezoek uitvoeren;
 •  een monster nemen van een afvalwaterstroom bij een bedrijf;
 •  een stuw bezoeken om werk op te nemen;
 •  dijkinspecties bij (dreigend) hoogwater of na een storm of hoogwaterperiode.

Alleen werken wil niet per definitie zeggen dat er sprake is van hoge risico’s. Deze 
arbocatalogus is een middel om beter inzicht te krijgen in de eventuele risico’s en de 
beheersmaatregelen.

Toepassing
Deze arbocatalogus is van toepassing op de gehele sector waterschappen. Uit een inventarisatie bij verschil-
lende waterschappen blijkt dat alleen werken voorkomt bij vrijwel alle organisatiedelen van waterschappen1:

 • handhaving;
 • vergunningverlening;
 • waterkeringenbeheer;
 • watersysteembeheer;
 • afvalwaterzuivering;
 • wegenbeheer;
 • belastingheffing & invordering;
 • calamiteitenzorg;
 • externe verantwoording;
 • muskusrattenbeheer.

1  Organisatiedelen zijn afkomstig uit de Waterschaps Informatie Architectuur. Eindrapportage deel 2: Processen, Objecten en 
Interactie, versie 1.0, 27 februari 2006, met medewerking van Unie van Waterschappen en Stowa.
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FIGUUR 1-1  STRUCTUUR WATERSCHAPS INFORMATIE ARCHITECTUUR.

Deze arbocatalogus is ook van toepassing op derden die alleen werken voor het waterschap en waarbij het 
waterschap een gezagsverhouding heeft tot de medewerker (waardoor de arbowet van toepassing is, zie 
Arbocatalogus deel 0: Hoofddocument arbocatalogi introductie (2013) voor meer uitleg).

1.2 Wetgeving
De arboregelgeving bevat geen specifieke voorschriften ten aanzien van alleen werken (zie ook website 
arboportaal2). Wel is de zorgplicht van de werkgever beschreven in artikel 3 lid 1 van de arbowet en artikel 
4.1b van het arbobesluit. Daarnaast zijn in wet- en regelgeving werkzaamheden en omstandigheden opge-
nomen waarbij onder toezicht moet worden gewerkt en alleen werken dus niet is toegestaan. Deze taken en 
omstandigheden bij de meeste waterschappen, zijn:

 •  jeugdigen (medewerkers jonger dan 18 jaar) moeten altijd onder toezicht werken (arbobesluit artikel 
1.37);

 •  duik- en caissonarbeid (arbobesluit artikel 6.16). Uit een inventarisatie blijkt dat deze werkzaamheden 
wel plaatsvinden bij het waterschap maar dat dit veelal wordt uitbesteed aan derden.

1.3 Taken en functies
Uit het toepassingsgebied (paragraaf 1.1) blijkt dat alleen werken in bijna elk organisatiedeel van het water-
schap kan voorkomen. In feite kan bijna elke medewerker te maken krijgen met alleen werken. De mate en 
de risico’s van alleen werken dienen te zijn vastgelegd in de RI&E van het waterschap (zie paragraaf 2.1.1). 
In bijlage 1 is een voorbeeld van een inventarisatie risicovolle situaties met betrekking tot alleen werken per 
functie opgenomen. 

Verder is bij steeds meer waterschappen sprake van procesmatig werken en globale functiebeschrijvingen. 
Om deze reden is het lastig om een aantal functies aan te wijzen waar alleen werken voorkomt. In paragraaf 
2.1 (deel Omgang alleen werken en procesmatig werken) is aangegeven hoe hier mee omgegaan kan worden.

2 http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/veilig-werken/inrichting-werkvloer/alleen-werken.html
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1.4  Integrale aanpak van  
Alleen werken

Algemene oplossingen

Aanpak Aspect

Verplicht 
volgens 
arbowet

Verplicht 
volgens 
catalogus

Aanbevo-
len volgens 
catalogus

Uitwerking 
in para-
graaf

Risico-Inventarisatie 
en -Evaluatie

1.  Beoordeel de risico’s van alleen wer-
ken in de (verdiepende) RI&E X 2.1.1

Lichamelijke 
en geestelijke 
geschiktheid

2.  Beoordeel de lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid van de medewerker X

2.1.2

3.  Beoordeel of de medewerker 
geschikt is om adequaat te kunnen 
reageren in geval van een incident

X

4.  Beoordeel de geschiktheid van de 
medewerker, indien bekend is dat hij 
medicijnen gebruikt die een nega-
tieve invloed kunnen hebben op zijn 
functioneren

X

5.  Neem contact op met het sociaal 
medisch team of de bedrijfspsy-
choloog indien twijfel is over de 
geestelijke geschiktheid van de 
medewerker

X

Opleiding en 
ervaring

6.  Laat de medewerker eerst in team-
verband de werkzaamheden uitvoe-
ren om ervaring op te doen

X

2.1.3
7.  Geef de medewerkers die alleen 

werken met een hoog risico een 
opleiding zelfredzaamheid

X

Communicatie 
tijdens alleen 
werken

8.  Maak afspraken over de achterwacht
X

2.1.4

9.  Zorg ervoor dat er contact moge-
lijk is tussen het waterschap en de 
persoon die alleen werkt

X

10.  Gebruik telefoons voor contact. In 
slecht bereikbare gebieden kunnen 
portofoons of satelliettelefoons 
worden gebruikt

X

11.  Maak afspraken indien men tijdelijk 
onbereikbaar is X

12.  Toegepaste communicatiemidde-
len zijn geschikt voor de omgeving 
en de risico’s

X

Toezicht

13.  Houd toezicht op de implementatie 
en doeltreffendheid van de maat-
regelen die de risico’s op alleen 
werken beheersen

X 2.1.5

Lokaliseren 
en redden van 
medewerkers

14.  Maak afspraken over het lokalise-
ren en redden van medewerkers X

2.1.6

15.  Gebruik gps van telefoons of 
voertuigen om vermiste personen 
te lokaliseren

X

16.  Oefen de doeltreffendheid met 
betrekking tot het redden en lokali-
seren van medewerkers die alleen 
werken

X



ARBOCATALOGUS ALLEEN WERKEN | SECTOR WATERSCHAPPEN  DEEL 7 VERSIE 2016

7

Aanpak Aspect

Verplicht 
volgens 
arbowet

Verplicht 
volgens 
catalogus

Aanbevo-
len volgens 
catalogus

Uitwerking 
in para-
graaf

Blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen 
en biologische 
agentia

17.  Zorg dat het Veiligheids Informatie 
Blad (VIB) aanwezig is en dat ge-
handeld wordt volgens het VIB

X

2.2.1

18.  Stel een instructie op voor mon-
stername van afvalwater waarbij 
een overschrijding van de grens-
waarde wordt vermoed

X

19.  Stel de juiste PBM’s beschikbaar X
20.  Afhankelijk van de gevaarseigen-

schappen van een product dienen 
eerste hulp middelen beschikbaar 
te zijn

X

Verdrinking

21.  Zorg ervoor dat de medewerker de 
zwemkunst machtig is X

2.2.2

22.  Geef instructie over verdrinking en 
onderkoeling X

23.  Geef instructie over het gebruik 
van lieslaarzen en een waadpak X

24.  Draag een reddingsvest indien je 
door een val in het water bewuste-
loos kan raken of indien je niet tij-
dig een veilig gebied kan bereiken

X

Publieksagressie

25.  Gebruik Arbocatalogus deel 1: 
Publieksagressie voor het herken-
nen van en reageren op pu-
blieksagressie

X 2.2.3

Agressie van dieren

26.  Inventariseer bij de eigenaar of 
collega’s of agressieve dieren 
aanwezig kunnen zijn bij een loca-
tiebezoek

X

2.2.4
27.  Zorg voor een epi-pen als een 

medewerker allergisch is voor 
insectenbeten

X

Extreme 
klimatologische 
omstandigheden

28.  Stel klimatologische omstandig-
heden vast waarbij aanvullende 
maatregelen moeten worden 
getroffen om veilig te werken

X

2.2.5

29.  Koude: gebruik de windchill index 
bij de risicobeoordeling en de keu-
ze van beheersmaatregelen

X

30.  Warmte: gebruik de Wet Bulb 
Globe Temperature (WBGT) bij de 
risicobeoordeling en de keuze van 
beheersmaatregelen

X

31.  Geef medewerkers die regelmatig 
onder extreme temperaturen wer-
ken voorlichting over de gevaren 
van onderkoeling / oververhitting

X

32.  Geef buitenmedewerkers voor-
lichting over het herkennen en 
reageren op onweer

X

Machineveiligheid

33.  Pas beheersmaatregelen toe 
(organisatorisch en technisch) uit 
normen zoals NEN 3140 (laagspan-
ning) / NEN 3840 (hoogspanning)

X 2.2.6
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Aanpak Aspect

Verplicht 
volgens 
arbowet

Verplicht 
volgens 
catalogus

Aanbevo-
len volgens 
catalogus

Uitwerking 
in para-
graaf

Struikelen, uitglijden 
en vallen

34.  Pas de beheersmaatregelen toe uit 
Arbocatalogus deel 3: Struikelen, 
uitglijden en vallen

X 2.2.7

Verkeersongeval / 
aanrijdgevaar

35.  Meld de werkzaamheden bij de 
wegbeheerder. Zij kunnen voor bij-
voorbeeld een (tijdelijke) afsluiting 
of afzetting zorgen

X

2.2.836.  Draag persoonlijke beschermings-
middelen zoals signaalkleding en 
veiligheidsschoenen.

X

37.  Plaats afzettingen en / of 
signaleringen X

Knellen, pletten en 
snijden

38.  Pas de maatregelen toe uit 
Arbocatalogus deel 4: Knellen, 
pletten en snijden

X 2.2.9

Oververmoeidheid 
bij het werken 
buiten reguliere 
werktijden

39.  Overleg tussen medewerker en 
leidinggevende over de aard en 
tijdstip van de werkzaamheden

X

2.2.10
40.  Borg dat alarm kan worden 

geslagen en opvolging van alarm 
plaatsvindt

X

41.  Maak afspraken over de werkzaam-
heden als de consignatiedienst 
aansluit op de reguliere dienst

X

Opvolging van 
onverwachte 
gebeurtenissen en 
incidenten

42.  Zorg ervoor dat de afspraken over 
communicatie en lokaliseerbaar-
heid goed worden toegepast

X 2.2.11
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2 OPLOSSINGENBOEK
Het oplossingenboek bestaat uit twee delen:

 • algemene oplossingen;
 • oplossingen voor specifieke risico’s.

Bij het vinden van oplossingen om de risico’s van alleen werken te beperken dient de arbeidshygiënische 
strategie te worden gehanteerd. Dit betekent dat eerst bronmaatregelen moeten worden genomen. Pas 
hierna mag men collectieve en individuele maatregelen nemen. Indien deze maatregelen het risico ook 
onvoldoende kunnen verkleinen dienen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te worden gedragen. In 
onderstaande tabel is aangegeven hoe invulling kan worden gegeven aan de arbeidshygiënische strategie 
bij alleen werken.

Aanpak Voorbeelden
Bronaanpak Niet alleen werken:

•  bij handhavingsbezoeken met een groot risico op agressie
•  op open water met flinke golfslag

Collectieve maatregelen Afspraken over aan- en afmelden
Protocol handhavingsbezoek

Individuele maatregelen Training omgaan met publieksagressie
Gebruik van een man down applicatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen Reddingsvest

TABEL 2-1 VOORBEELD VAN DE TOEPASSING VAN DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE.
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2.1 Algemene oplossingen

2.1.1 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Elk waterschap is verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren conform arbowet 
artikel 5. Het risico ten aanzien van alleen werken moet onderdeel zijn van deze RI&E.

OPLOSSINGEN:
 •   Neem in de RI&E op welke werkzaamheden, welke functies en onder welke 
omstandigheden er alleen gewerkt mag worden.

 •   Schat de risico’s van alleen werken in:
 - een aantal werkzaamheden is te risicovol om alleen uit te voeren.
 -  voor de overige werkzaamheden dient een risicobeoordeling te worden uitgevoerd.  
In deze risicobeoordeling dienen onderstaande aspecten te worden beoordeeld:

 ¡ lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerker;
 ¡ opleiding / ervaring van de medewerker;
 ¡ communicatie;
 ¡ gevaren ten gevolge van de werkzaamheden;
 ¡ gevaren ten gevolge van de omgeving.

TIPS: 
 •   Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van een inventarisatie risicovolle situaties met betrekking 
tot alleen werken per functie.

 •   Zie bijlage 2 voor een voorbeeld van een werkwijze om het gevaar te bepalen van alleen 
werken.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
In de RI&E moeten onderstaande aspecten ten aanzien van alleen werken worden opgenomen:

 •  welke werkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden (bijvoorbeeld handhavingsbezoeken, 
laboratoriumwerk);

 • wie alleen mag werken;
 • welke maatregelen zijn getroffen om de risico’s van alleen werken te beperken.

Voor het beoordelen van de risico’s dienen onderstaande aspecten een rol te spelen:
 • Algemeen:

 - lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerker (zie subparagraaf 2.1.2);
 - opleiding / ervaring van de medewerker (zie subparagaaf 2.1.3);
 - communicatie / contact tijdens alleen werken (zie subparagraaf 2.1.4);

 • Specifieke gevaren ten gevolge van de werkzaamheden of omgeving (zie paragraaf 2.2).

In de branche RI&E zijn enkele vragen opgenomen waarbij geïnventariseerd wordt of er alleen wordt 
gewerkt. Indien alleen wordt gewerkt, is het verstandig om een verdiepende risicostudie uit te voeren.

Verdiepende RI&E
Een verdiepende RI&E kan voor verschillende functies de risico’s van alleen werken inventariseren. Een 
eerste stap hierbij is het inventariseren van taken per functie waarbij alleen gewerkt wordt. In bijlage 1 is een 
voorbeeld van een dergelijke inventarisatie opgenomen.
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Gevaren inventariseren van alleen werken
Elk waterschap is verplicht om de risico’s in te schatten van alleen werken. Eerst zal worden ingegaan op 
situaties waarbij het niet toegestaan is om werkzaamheden alleen uit te voeren. Vervolgens wordt uitgelegd 
hoe de gevaren geïnventariseerd en geëvalueerd kunnen worden.

SITUATIES WAARBIJ HET NIET IS TOEGESTAAN OM ALLEEN TE WERKEN
In onderstaande gevallen is het niet toegestaan om alleen te werken3:

 •  als de medewerker lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt geacht voor het alleen uitvoeren van 
werkzaamheden;

 •  als de werkzaamheden door jeugdigen (personen jonger dan 18 jaar) worden uitgevoerd (arbobesluit 
artikel 1.37) (meerdere gevaren);

 •  werkzaamheden op open water, waar golfslag een rol speelt (zoals rivieren en randmeren) vanaf 
windkracht 5 (verdrinking);

 •  werken nabij water waar men er niet op eigen kracht uit kan komen: stroming, kades, steigers 
(meerdere gevaren);

 •  werken in moeras- en veengebieden waar men er niet op eigen kracht uit kan komen (verdrinking);
 •  betreden van ijs indien men er niet zelf uit zou kunnen komen (onderkoeling en verstikking);
 •  in gebieden waar stieren en paarden vrij rond lopen (persoonlijk letsel); 
 •  werken op plaatsen waar agressieve huisdieren zijn (persoonlijk letsel). Bijvoorbeeld honden op 

bedrijfsterreinen of erven;
 •  het betreden van besloten ruimten zoals tanks en putten (verstikking, bedwelming, vergiftiging, 

brand, of explosie). Zie Arbocatalogus deel 2: Besloten ruimten over de definitie van een besloten 
ruimte;

 •  werkzaamheden met acuut toxische of bedwelmende stoffen (verstikking of vergiftiging)4;
 •  werkzaamheden waarbij onbekend is welke gevaarlijke stof en/of in welke hoeveelheid het betreft. Dit 

kunnen bijvoorbeeld monsternames zijn van verdachte locaties waar veel dode dieren zijn aangetrof-
fen maar ook monsternames bij biologische luchtwassers (bedwelming, verstikking of vergiftiging);

 •  bedrijfsbezoeken of bezoeken bij particulieren waarbij in het verleden publieksagressie categorie II 
(persoonsgerichte agressie) of categorie III (fysieke agressie) is opgetreden of kan worden verwacht 
(PSA of persoonlijk letsel);

 •  een hoogspanningsruimte waarvan de delen onvoldoende beschermd zijn tegen directe of indirecte 
aanraking dan wel te dichte nadering (elektrocutie);5 

 •  werken nabij de rijkswegen waarbij er direct aanrijdgevaar6 is;
 •  werkzaamheden aan of nabij de weg in geval van mist waarbij er direct aanrijdgevaar is;
 •  werken nabij het spoor in de daartoe aangewezen zones (zie www.railalert.nl);
 •  werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden die zijn gezoneerd in het kader van 

explosieveiligheid (explosiegevaar). Deze installaties kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende 
installaties zijn;

 •  werkzaamheden met gevaarlijke tuin- en bosbouwapparatuur zoals houtversnipperaars en motorket-
tingzagen (persoonlijk letsel);

 •  werkzaamheden op een bouwplaats (meerdere gevaren);
 •  werkzaamheden met valgevaar waarbij persoonlijke valbescherming nodig is (hangtrauma). Een 

uitzondering hierop is persoonlijke valbescherming waarbij de persoon zichzelf in veilig gebied kan 
brengen;

 •  opvolging van inbraak-, brand- of gasalarm waarbij een gebouw of terrein betreden wordt (PSA of 
persoonlijk letsel).

3  Dit is een niet uitputtend overzicht. In de subparagrafen uit paragraaf 2.2 zijn voor een aantal gevaren meer specifieke situaties 
beschreven.

4 Zie subparagraaf 2.2.1 voor een overzicht van gevarenzinnen (H-zinnen).
5  Het resetten of blokkeren van schakelaars in schakelruimten kan onder voorwaarden wel alleen worden uitgevoerd, zie subpara-

graaf 2.2.6 . Hoogspanningsruimten mogen alleen door bevoegde personen worden betreden.
6  Hiermee wordt bedoeld dat de medewerker zich buiten zijn eigen voertuig begeeft om werkzaamheden uit te voeren. Indien de 

medewerker in het voertuig blijft, is alleen werken wel toegestaan.
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RISICOBEOORDELING
De eerste stap bij de risico-inschatting is de gevaarbepaling. In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen hoe 
de mate van gevaar kan worden vastgesteld. Als de mate van gevaar is vastgesteld dienen maatregelen te 
worden genomen om de kans van optreden van het gevaar (het risico) te verminderen. Algemene maatrege-
len (melden, opleiding, zoeken en redden van personen) zijn opgenomen in subparagrafen 2.1.2 tot en met 
2.1.6 van de arbocatalogus. Specifieke maatregelen zijn toegelicht in paragraaf 2.2.

In veel situaties kan de medewerker zelf het risico goed inschatten. Medewerkers onderling kunnen de risi-
co’s anders beoordelen. Als een medewerker een taak als te risicovol inschat om alleen uit te kunnen voeren 
dient het waterschap dit te respecteren. De werkgever moet in een dergelijk geval de aard en het werkproces 
nader analyseren om te beoordelen wat de risico’s zijn. Het is niet de bedoeling dat de werkgever zonder de 
aard of het werkproces te analyseren, op zoek gaat naar een medewerker die de taak wel alleen durft uit te 
voeren.

OMGANG ALLEEN WERKEN EN PROCESMATIG WERKEN
In toenemende mate is er bij waterschappen sprake van procesmatig werken en globale functiebeschrijvin-
gen. Het gevolg is dat groepen medewerkers een grote verscheidenheid aan taken uitvoeren. Taakbladen 
en beroepsprofielen kunnen helpen om de risico’s (ook van alleen werken) van deze medewerkers bij de 
verschillende taken goed te inventariseren. 

2.1.2 Lichamelijke en geestelijke geschiktheid
De medewerker die alleen werkt dient lichamelijk en geestelijk in staat te zijn om de werkzaamheden veilig 
alleen uit te kunnen voeren. 

OPLOSSINGEN:
 •  Beoordeel de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de medewerker. 
 •   Beoordeel of de medewerker geschikt is om adequaat te kunnen reageren in geval van een 
incident.

 •  Beoordeel of het gebruik van medicijnen invloed heeft op het functioneren.
 •   Neem contact op met het sociaal medisch team of de bedrijfspsycholoog indien twijfel is 
over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid van de medewerker.

Bij de beoordeling van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de medewerker kan onder andere 
gedacht worden aan:

 • lichamelijke geschiktheid:
 - fysiek geschikt om de werkzaamheden alleen uit te voeren;
 - voldoende fysieke kracht om zichzelf in geval van een incident te kunnen redden;

 • geestelijke geschiktheid:
 - geestelijk bestand om (langdurig) alleen te kunnen werken;
 - geestelijk bestand om rationeel te handelen in geval van een incident.

De beoordeling of de medewerker de werkzaamheden alleen kan uitvoeren kan door de leidinggevende, 
de bedrijfsarts en de medewerker zelf gebeuren. Indien één of meerdere van deze personen vindt dat de 
medewerker niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, worden de werkzaamheden niet of niet alleen 
door de betreffende medewerker uitgevoerd. Indien er twijfel is, kan een gesprek met een vertrouwd7 
persoon hulp bieden. Het doel van een gesprek met een vertrouwd persoon is om de mogelijke knelpunten 
te bespreken die er zijn om een taak alleen uit te voeren. De vertrouwde persoon kan hierbij helpen om het 
probleem duidelijk te krijgen of mogelijke acties te formuleren.

7  Een vertrouwd persoon kan een collega, KAM-coördinator, preventiemedewerker, P&O-adviseur, vertrouwenspersoon of een 
andere collega zijn bij wie de medewerker vertrouwelijke zaken kan delen.
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Gebruik van medicijnen die de rijvaardigheid en het reactievermogen beïnvloeden
Het is raadzaam (niet verplicht) dat de medewerker bij de bedrijfsarts aangeeft welke medicijnen hij gebruikt. 
De bedrijfsarts kan vervolgens bepalen of de medewerker de werkzaamheden alleen uit kan voeren. De 
bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim, hij hoeft de werkgever niet de reden te vertellen van het medicijnge-
bruik, enkel de mogelijke gevolgen (bijvoorbeeld verminderde reactiesnelheid) voor de werkzaamheden. In 
de bijsluiter van de medicijnen zijn de mogelijke bijwerkingen beschreven. Verder kan op de website www.
apotheek.nl per medicijn worden gezocht op mogelijke bijwerkingen.

TOELICHTING 2: MELDEN VAN MEDICIJNEN BIJ DE WERKGEVER 
Het is mogelijk dat de werkgever afspraken maakt over het verplicht melden van medicijnen. 
Dit kan in de vorm van een protocol of een bedrijfsreglement.

Deze afspraken zijn wel aan regels gebonden. De belangrijkste regels zijn:
 •  onderbouwen voor welke functies deze meldplicht geldt;
 •  geen ongeoorloofde inbreuk op de privacy van de werknemer;
 •   rechten en plichten vastleggen van de bedrijfsarts (bijvoorbeeld als de werknemer door de 
medicatie ongeschikt is voor de betreffende functie-eisen, maar niet bereid is het advies 
van de bedrijfsarts op te volgen);

 •  overeenstemming met de ondernemingsraad over de afspraken;
 •  de medewerkers voorlichten voor wie de verplichting geldt.

Bron: NVAB-website (2014) [https://www.nvab-online.nl/content/
tien-vragen-uit-de-praktijk#medicatie].
NVAB: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Geestelijke geschiktheid
Vaak is het lastig om te bepalen of een persoon geestelijk geschikt is om alleen te werken. Mogelijkheden 
om inzicht te krijgen hierin zijn:

 •  indien de persoon recent arbeidsgerelateerd verzuim heeft gehad. Indien dit het geval is, kan aan 
het sociaal medisch team advies worden gevraagd of de persoon geschikt is om de werkzaamheden 
alleen uit te voeren;

 • signalen van de omgeving (zoals collega’s);
 •  indien de persoon onder behandeling is bij een (bedrijfs)psycholoog of bedrijfsarts. Vraag aan de 

bedrijfspsycholoog of bedrijfsarts of de medewerker geschikt is om de werkzaamheden alleen uit 
te voeren. De leidinggevende hoeft hierbij dus alleen naar de geschiktheid te vragen, er mag geen 
vertrouwelijke medische informatie worden verstrekt. 

2.1.3 Opleiding en ervaring
De werkgever dient er (conform arbowet artikel 8) voor te zorgen dat de medewerkers aantoonbaar voldoen-
de opleiding en onderricht hebben ontvangen. 

OPLOSSINGEN:
 •   Laat de medewerker eerst in teamverband de werkzaamheden uitvoeren om ervaring op te 
doen.

 •   Geef de medewerkers die alleen werken en blootgesteld worden aan hoge risico’s een 
opleiding zelfredzaamheid. 

https://www.nvab-online.nl/content/tien-vragen-uit-de-praktijk#medicatie
https://www.nvab-online.nl/content/tien-vragen-uit-de-praktijk#medicatie
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Algemene opleiding en ervaring
Alleen werken onderscheidt zich van “normale” werkzaamheden dat de medewerker niet of beperkt terug 
kan vallen op andere collega’s. Dit betekent dat de betreffende medewerker voldoende opleiding en ervaring 
moet hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Het is verstandig dat de medewerker eerst een periode 
de werkzaamheden in teamverband uitvoert voordat hij deze alleen gaat uitvoeren. De duur hangt onder 
andere af van de risico’s van de werkzaamheden en de opleiding / ervaring van de betreffende medewerker.

Stagiaires en leerlingen
Personen jonger dan 18 jaar mogen nooit alleen werken. 

Voor stagiaires en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar geldt, dat zij vaak nog weinig ervaring hebben en
dus een risicogroep vormen bij alleen werken. Het is verstandig om in een taakomschrijving of stage-op-
dracht vast te leggen wat de stagiaire of leerling gaat doen en welke ervaring vereist is. Hierbij kan ook 
nagedacht worden over werkzaamheden die ze alleen mogen uitvoeren.

Specifieke opleiding en ervaring
LEVENSREDDEND HANDELEN
Personen die alleen werken zijn in geval van een incident in eerste instantie op zichzelf aangewezen. Dit 
betekent dat zij in staat moeten kunnen zijn om zichzelf in veiligheid te kunnen brengen totdat hulp is gearri-
veerd. Afhankelijk van de risico’s8 is het verstandig om medewerkers die alleen werken een training te laten 
volgen. Deze training dient gericht te zijn op het leren herkennen en anticiperen van gevaarlijke situaties bij 
alleen werken en het adequaat handelen bij incidenten.

Onderwerpen die in de training behandeld kunnen worden zijn: 
 • Herkennen van gevaarlijke omstandigheden bij alleen werken tijdens: 

 - werken in extreme klimatologische omstandigheden:
 ¡ werken in koude omstandigheden (en herkennen van onderkoeling);
 ¡ werken in warme omstandigheden (en herkennen van oververhitting);
 ¡ herkennen van en handelswijze bij onweer;

 - werken met gevaarlijke stoffen (inclusief brandstoffen en bestrijdingsmiddelen);
 - werken nabij water;
 - werken op locaties waar valgevaar is;
 - werken met machines;

 • Omgang met ongevallen:
 - basisvorming levensreddende handelingen.
 - eerste (zelf)hulp bij ongevallen (uitgebreid);
 - ongevallen die leiden tot:

 ¡ beknellingen en botbreuken;
 ¡ splinters in ogen en ledematen;
 ¡ vergiftiging;
 ¡ brandwonden, scheurwonden en snijwonden.

SPECIFIEKE OPLEIDING
Afhankelijk van de werkzaamheden kan een specifieke opleiding van toepassing zijn. Voorbeelden van deze 
opleidingen zijn het werken in zachte bodem (veen, moeras), zwemmen met kleding, omgaan met agressie 
en geweld. Zie de subparagrafen over de specifieke risico’s met betrekking tot de verdere invulling van de 
opleiding.

Verder is het belangrijk dat de personen die hulp kunnen inroepen (bijvoorbeeld achterwacht) ook getraind 
zijn voor deze taken.

8  Zie bijlage 2 hoe deze training in de gevareninschatting kan worden geïntegreerd. (bijvoorbeeld categorie 3).
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AANTOONBAARHEID BEKWAAMHEID
Bij het volgen van een training of opleiding dient getoetst te worden of de medewerker het geleerde begre-
pen heeft, voorkomende risico’s kan inschatten en daarop actie/maatregelen kan treffen. Bovenstaande kan 
worden gecontroleerd tijdens een (schriftelijke of mondelinge) toets.

2.1.4 Communicatie tijdens alleen werken
Communicatie over de plaats, de tijd en de aard van de werkzaamheden is van belang zodat bij een eventu-
eel incident tijdig externe hulp kan worden ingeschakeld.

OPLOSSINGEN:
 •   Zorg ervoor dat er contact mogelijk is tussen het waterschap en de persoon die alleen 
werkt. 

 •   Gebruik telefoons voor contact. In slecht bereikbare gebieden kunnen portofoons of 
satelliet telefoons worden gebruikt.

 •   Maak afspraken over de achterwacht;
 •   Maak afspraken indien de medewerker tijdelijk onbereikbaar is.
 •   Zorg ervoor dat de communicatiemiddelen geschikt zijn voor de omgeving en de risico’s 
waarin wordt gewerkt.

Zie bijlage 3 voor een voorbeeldprocedure aan- en afmelden.

Meldprotocol
Het waterschap dient afspraken te maken over het melden. Afspraken kunnen worden gemaakt over de 
volgende onderwerpen:

 • criteria wanneer aan- en afgemeld moet worden. Deze criteria kunnen zijn:
 -  bij hoog-risico werkzaamheden. Gebruik bijlage 2 om het risico te bepalen, let op: uit deze risicobe-

oordeling kan ook blijken dat alleen werken niet is toegestaan.
 - bij werkzaamheden buiten kantooruren;
 - bij werkzaamheden waarbij er tijdelijk geen contact mogelijk is;
 - als werkzaamheden niet tijdig zijn afgerond;

 • contactgegevens bij wie aan- en afgemeld moet worden;
 •  informatie die bij het aanmelden moet worden doorgegeven. Deze informatie moet ten minste 

bevatten:
 - informatie over zichzelf (voor- en achternaam, telefoonnummer);
 - type werkzaamheden;
 - locatie (objectomschrijving, indien mogelijk adres);
 - geschat tijdstip waarop de werkzaamheden afgerond zijn.

Het is belangrijk dat de medewerker altijd contact kan leggen met het waterschap. Het waterschap kan er 
voor kiezen een achterwacht in te richten (een instantie die noodhulp kan initiëren). Het waterschap kan 
bijvoorbeeld ook besluiten hiervoor een piketdienst toe te passen of een beveiligingsbedrijf in te huren. 

In bijlage 3 is een voorbeeldprocedure opgenomen voor het aan- en afmelden bij alleen werken.

Communicatie tijdens alleen werken
De medewerker dient altijd contact te kunnen leggen met het waterschap of een hulpdienst. Normaal 
gesproken kan dit via een mobiele telefoon. In geval van risicovolle werkzaamheden in gebieden met slechte 
dekking van het mobiele netwerk, dient overwogen te worden of alleen werken echt noodzakelijk is. Indien 
blijkt dat alleen werken toch nodig is, kan de medewerker verplicht worden een portofoon of satelliettelefoon 
bij zich te hebben. Indien dit ook niet mogelijk is, kunnen afspraken worden gemaakt over het tijdstip waarop 
de medewerker wel weer bereik heeft. 
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TOELICHTING 3: WERKEN IN GEBIEDEN ZONDER MOBIELE DEKKING 
Er zijn verschillende werkzaamheden waarbij er tijdelijk geen bereik is via de mobiele 
telefoon. Als er geen mobiele dekking is, kan er ook geen hulp worden ingeroepen via de 
telefoon. Het is daarom belangrijk dat de medewerker voorafgaand aan de werkzaamheden, 
onderstaande informatie doorgeeft:
 •  op welk tijdstip hij niet bereikbaar is;
 •  welke werkzaamheden hij uit gaat voeren;
 •  waar hij de werkzaamheden uit gaat voeren (zo specifiek mogelijk);
 •  op welk tijdstip hij weer contact opneemt.

GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN
Er zijn systemen waar de medewerker een pasje gebruikt voor het inloggen / aanmelden op de locatie dat 
tevens is voorzien van een noodknop en memorecorder. Zodra de noodknop wordt ingedrukt wordt er door 
de centrale meegeluisterd en kan - indien nodig - direct actie worden ondernomen.

GEBRUIK VAN APPARATUUR
Er zijn diverse telefoontoestellen beschikbaar die een oplossing kunnen bieden bij het communiceren in 
geval van alleen werken en / of incidenten. 

Let op: Indien telefoons / smartphones worden gebruikt voor de communicatie moet worden beoordeeld of 
er tijdens de werkzaamheden ook bereik is. Denk hierbij aan afgelegen gebieden (controleer dekkingsgraad 
van de provider), werkzaamheden in gebouwen waar signalen geblokkeerd worden. Het bereik kan soms 
worden verbeterd door middel van zogenaamde repeaters. Deze repeaters pikken de UMTS signalen van 
buiten op en zetten ze door binnen het gebouw. Een voorwaarde hierbij is wel dat er gsm-dekking is. Andere 
oplossingen kunnen het installeren van wifi of handzenders zijn. 

Opties die door diverse partijen worden aangeboden zijn9:
 •  tijdfunctie: vooraf geeft de medewerker aan hoelang hij bezig is met zijn werk. Als de medewerker 

op tijd klaar is, meldt hij zich af. Indien hij niet op tijd klaar is, wordt er een alarm geactiveerd bij de 
medewerker en de controlekamer.

 • alarmknop; de medewerker kan zelf alarm slaan.
 •  man down alarm: als de medewerker een tijdje (vooraf in te stellen) niet beweegt, wordt dit geconsta-

teerd. De applicatie of telefoon geeft eerst een alarm bij de medewerker. Indien de medewerker nog 
steeds niet reageert, wordt er een alarm geactiveerd in de controlekamer.

Bij een eventuele alarmering is het mogelijk dat automatisch de laatst bekend gps-locatie wordt meegezon-
den (eventueel weergegeven op een kaart). Zie ook subparagraaf 2.1.6 voor een gedetailleerde uitwerking 
over het gebruik van de gps-gegevens.

Toegepaste communicatiemiddelen dienen geschikt te zijn voor de omgeving en de risico’s die bij invulling 
van de taken kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan water maar ook het werken in gezoneerd (ten 
aanzien van explosie) gebied.

2.1.5 Toezicht
In arbowet artikel 8, lid 5, is opgenomen dat de werkgever er aantoonbaar op toe dient te zien dat instructies 
en voorschriften worden gevolgd en dat PBM’s juist worden gebruikt. Dit betekent dat ook op de uitvoer van 
alleen werken, toezicht gehouden moet worden. Overigens is het de verplichting van iedere medewerker om 
elkaar te wijzen op gevaarlijke situaties.

9 Het is mogelijk dat deze functionaliteiten zijn geïntegreerd in het toestel of dat ze beschikbaar zijn via een “app”.
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OPLOSSINGEN:
 •  Houd toezicht door:

 -  te verifiëren of de afspraken ten aanzien van de lokaliseerbaarheid van medewerkers is 
toegepast;

 -  na te gaan of instructies en toolboxmeetings ten aanzien van alleen werken worden 
gehouden;

 - werkplekinspecties.

Er dient aantoonbaar toezicht te worden gehouden. De leidinggevende is hiervoor verantwoordelijk maar 
mag deze taak delegeren. Het toezicht kan op de volgende wijzen worden uitgevoerd:

 •  toezien op de communicatie tussen de medewerker en het waterschap (bijvoorbeeld aan- en afmel-
den, tussentijds melden, bereikbaarheid).

 • er op toezien dat instructies/toolbox meetings worden gehouden;
 • werkplekinspecties waarbij gecontroleerd wordt of:

 -  de juiste beheersmaatregelen zijn getroffen (zie paragraaf 2.2 ten aanzien van specifieke 
maatregelen);

 - de juiste PBM’s worden gedragen.

Indien medewerkers zich niet houden aan de regels, is het belangrijk dat ze gewezen worden op de nood-
zaak van de regels. Bij ernstige en/of herhaalde overtredingen kan een sanctie volgen. Ten aanzien van het 
sanctiebeleid kan de SAW worden gevolgd.

2.1.6 Lokaliseren en redden van medewerkers
Conform arbowet artikel 15 dient de werkgever bedrijfshulpverlening te organiseren. Het lokaliseren en 
redden van medewerkers die alleen werken, valt daarmee ook onder de plicht van de werkgever.

OPLOSSINGEN:
 •  Maak afspraken ten aanzien van het lokaliseren en redden van medewerkers.
 •  Gebruik gps van telefoons of voertuigen om vermiste personen te lokaliseren. 
 •  Oefen het lokaliseren en redden van medewerkers aantoonbaar.

TIPS: 
 •   Zie bijlage 4 voor een voorbeeld van takenverdeling en stappenplan bij het zoeken van een 
vermist persoon.

Maak afspraken over het lokaliseren en redden van medewerkers
Elk waterschap dient vast te leggen op welke wijze gehandeld wordt indien een persoon die alleen werkt 
vermist is of er geen contact mee kan worden verkregen. Deze afspraken kunnen onderdeel zijn van de 
calamiteitenprocedure of het BHV-plan. Onderstaande informatie dient ten minste te worden vastgelegd bij:

 • acties die het waterschap zelf onderneemt. Deze acties kunnen zijn:
 - gps-gegevens verzamelen van laatst bekende positie;
 - toegang borgen tot gps-gegevens (denk aan achtervang) en privacy;
 - meegaan / begeleiden met zoek- en/of reddingsteam;
 - informeren van familieleden van de medewerker.

 • afspraken over het inschakelen van hulpdiensten. Hierbij kan onderstaande worden vastgelegd:
 - criteria wanneer hulpdiensten ingeschakeld worden, personen die hulpdiensten inschakelen;
 -  persoon die binnen het waterschap verantwoordelijk is voor de coördinatie en/of contacten bij een 

zoek-/reddingsactie.
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Het is mogelijk om een scenario te gebruiken bij het oefenen van het zoeken en redden van medewerkers. 
Een voorbeeld van een scenario is opgenomen in bijlage 4.

Lokaliseren van vermiste medewerkers
MEEGAAN MET HULPDIENSTEN
Het zoeken van medewerkers zal doorgaans plaatsvinden door hulpdiensten. Vaak is het gewenst dat een 
waterschapsmedewerker meegaat om bijvoorbeeld gebouwen te openen of omdat hij (locatie-/gebieds-) 
specifieke kennis heeft. Om deze reden is het belangrijk dat er bij afdelingen waar vaak alleen wordt gewerkt, 
een lijst is met contactgegevens van personen die gebeld kunnen worden om een zoek- en reddingsteam te 
begeleiden.

GEBRUIK VAN GPS
Veel telefoons bezitten functies die de (laatst bekende) gps-locatie van een persoon kunnen weergeven. Een 
voorbeeld van een dergelijke functie is de “Where’s my droid” app. Deze functionaliteit kan worden ingezet 
bij het lokaliseren van vermiste medewerkers. Wel is het verstandig om afspraken vast te leggen die de 
privacy van de medewerkers beschermen. Een voorbeeld hiervan is dat de medewerker een bericht ontvangt 
wie hem met behulp van de app heeft gezocht.

Verder zijn veel voertuigen van waterschappen uitgerust met een track & trace systeem. De gegevens van 
dit track & trace systeem kunnen ook worden gebruikt voor zoekacties. Indien het voertuig ook privé wordt 
gebruikt dient bij het gebruik van het track & trace systeem ook de privacy te worden gewaarborgd. Dit kan 
door de gebruiker te informeren wanneer de track & trace functie is geactiveerd.

Wanneer het lokaliseren via de gps-gegevens plaatsvindt, is het belangrijk dat de gps-gegevens altijd 
beschikbaar zijn. De beschikbaarheid dient dus ook te zijn geborgd in weekenden, feestdagen en vakanties.

OVERIGE MAATREGELEN
Er kunnen nog andere maatregelen worden genomen die een zoek- en reddingsactie kunnen bespoedigen:

 •  afspraken over het zichtbaar opstellen van voertuigen (eventueel alarmlichten aanzetten bij kortduren-
de activiteiten)10;

 •  bij werkzaamheden in open veld: afspraken dat de medewerker de auto parkeert in de richting van de 
kant die hij op gaat;

 • het dragen van signaalkleding (conform NEN-EN-ISO 20471:2013). 

Oefen het lokaliseren en redden van medewerkers aantoonbaar
Het is belangrijk dat de procedure zoeken en redden van medewerkers wordt geoefend en geëvalueerd. Dit 
kan door desktop- en praktijkoefeningen. Bij desktopoefeningen worden scenario’s op “papier” nagespeeld. 
Het voordeel van dit type oefening is dat kan worden beoordeeld of de procedures beschikbaar zijn en of 
de juiste beslissingen worden genomen. Bij praktijkoefeningen worden de scenario’s echt nagespeeld. Het 
is hierbij mogelijk dat bijvoorbeeld een pop met een gsm in het veld wordt gelegd en dat vervolgens wordt 
nagegaan of het scenario zich ontwikkelt (lokaliseren en redding) zoals beschreven in de procedure. Het 
betrekken van hulpdiensten bij deze oefening hoeft niet maar is wel mogelijk. Indien het waterschap hulp-
diensten bij de oefening wil inschakelen, moet dit eerst met de betreffende hulpdienst zijn afgestemd.

Elke oefening dient geëvalueerd te worden waarbij wordt gekeken of de procedure juist heeft gewerkt. Bij 
deze evaluatie dient het scenario als toetsingskader te worden gebruikt.

10  Rijkswaterstaat heeft een vrijstelling verleend voor bepaalde verkeersregels, zie hiervoor ook “Vrijstelling van bepalingen van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en Voertuigenreglement”.
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2.2 Risicospecifieke maatregelen
In deze paragraaf worden gevaren geschetst die kunnen optreden bij alleen werken en de specifieke maatre-
gelen benoemd om de risico’s te verkleinen. Deze maatregelen kunnen zowel technisch als organisatorisch 
van aard zijn. De gevaren die besproken worden, zijn:

 • blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia;
 • verdrinking;
 • publieksagressie;
 • agressie van dieren;
 • extreme klimatologische omstandigheden;
 • elektrocutie;
 • struikelen, uitglijden en vallen;
 • verkeersongeval/aanrijdgevaar;
 • knellen, pletten en snijden;
 • oververmoeidheid bij het werken buiten reguliere werktijden;
 • onbekende gevaren bij de opvolging van onverwachte gebeurtenissen en incidenten.

2.2.1  Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en  
biologische agentia

Alleen werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia kan tot extra risico’s leiden als de medewerker 
bedwelmd of gewond kan raken en niet tijdig zichzelf in veiligheid kan brengen of hulp kan inschakelen.

OPLOSSINGEN:
 -  Zorg dat het Veiligheids Informatie Blad (VIB) aanwezig is en dat gehandeld wordt 
volgens het VIB.

 -  Stel een instructie op voor monstername (van afvalwater) waarbij een overschrijding van 
een grenswaarde wordt vermoed.

 - Stel de juiste PBM’s beschikbaar.
 -  Afhankelijk van de gevaarseigenschappen van een product dienen eerste hulpmiddelen 
aanwezig te zijn

Zie ook Arbocatalogus deel 5: Biologische agentia en de bijbehorende tools over 
maatregelen om de risico’s van biologische agentia te verkleinen.

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag niet alleen worden gewerkt:

 •  werkzaamheden met toxische of bedwelmende stoffen. Dit zijn ten minste stoffen die één of meerdere 
van onderstaande gevaarsaspecten hebben:
 - H300: dodelijk bij inslikken;
 - H301: giftig bij inslikken;
 - H310: dodelijk bij contact met de huid;
 - H311: giftig bij contact met de huid;
 - H330: dodelijk bij inademing;
 - H331: giftig bij inademing;
 - H334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalings- moeilijkheden veroorzaken;
 - H336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken;
 - H370: veroorzaakt schade aan organen bij eenmalige blootstelling;
 - H371: kan schade veroorzaken aan organen bij eenmalige blootstelling;

 • stoffen die een onbeheersbare reactie kunnen veroorzaken (runaway).
 •  afvalstoffen die acuut toxisch kunnen zijn. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn biologisch spuiwater 

(giftig door hoog nitrietgehalte), chemisch spuiwater met een lage pH-waarde (< 2). 
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Beheersmaatregelen
Indien alleen wordt gewerkt waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia kunnen 
optreden zijn onderstaande beheersmaatregelen van toepassing:

 • Informatie:
 -  Veiligheids Informatie Blad (Safety Data Sheet) of een Werkplek Instructie Kaart (WIK) is ter plekke 

beschikbaar. Stoffenmanager of de Advanced Reach Tool kunnen een hulpmiddel zijn om de 
risico’s van blootstelling in te schatten. Raadpleeg hiervoor de KAM-adviseur.

 - de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een verpakking die in een goede staat verkeert.
 • Opslag en verpakking:

 -  zorg ervoor dat opgeslagen stoffen niet met elkaar kunnen reageren. Kijk hiervoor in het 
Veiligheids Informatie Blad (rubriek 7: opslag en rubriek 10: stabiliteit en reactiviteit). Verder is in de 
richtlijn PGS 15 in bijlage D een tabel opgenomen waarin is aangegeven welke gevaarsklassen bij 
elkaar opgeslagen mogen worden.

 - de verpakking bevat onderstaande informatie (arbobesluit artikel 4.1d):
 ¡ de officiële naam van de gevaarlijke stof en de relevante gevaarlijke bestanddelen, en; 
 ¡ de gevaarsymbolen, gevaarbenamingen en de waarschuwingszinnen.

 •  Deze eisen gelden ook als gevaarlijke stoffen zijn omgepakt (in een andere / tijdelijke verpakking) zijn 
opgeslagen. Overige beheersmaatregelen:
 -  collectieve maatregelen: denk bijvoorbeeld aan ruimte-afzuiging of alarmering (bijvoorbeeld H2S-

melder in de ruimte).
 - persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): 

 ¡ de werkgever dient er voor te zorgen dat de juiste PBM’s beschikbaar zijn.
 ¡  de medewerker heeft de PBM’s die nodig zijn voor veilig gebruik van de gevaarlijke stoffen bij 

zich. Deze PBM’s verkeren in goede staat en zijn (indien vereist) gekeurd.
 ¡  de medewerker draagt de PBM’s die het veilig gebruik van de gevaarlijke stof vereisen.

 - raadpleeg Arbocatalogus deel 5: Biologische agentia bij onderstaande werkzaamheden:
 ¡ werkzaamheden waarbij blootstelling mogelijk is aan afvalwater;
 ¡ buitenwerkzaamheden specifieke werkzaamheden waarbij directe hulp noodzakelijk is.

 -  werkzaamheden waarbij onbekend is welke (gevaarlijke) stoffen het betreft. Dit kan bijvoorbeeld 
een vermoedelijke lozing van xtc-afval zijn of spuiwater van luchtwassers uit de agrarische sector. 
Bij twijfel dient altijd contact met de brandweer te worden opgenomen. In een dergelijke situatie 
mag alleen worden gesignaleerd en het werkgebied worden afgezet. Het is niet toegestaan om 
alleen andere werkzaamheden uit te voeren (zoals monstername).

 -  monstername van water waarbij kans is op blootstelling aan gevaarlijke concentraties gevaarlijke 
stoffen (bijvoorbeeld afvalwater van galvanische industrie). Deze werkzaamheden zijn toegestaan 
als er een instructie is en de juiste PBM’s beschikbaar zijn. De instructie moet ten minste de 
onderwerpen communicatie, eventuele opschaling, meetapparatuur (gasmeting) en persoonlijke 
beschermingsmiddelen bevatten.

 -  werken in het buitengebied geeft in de zomer grote kans op insectensteken (dazen/ paardenvlie-
gen, wespen, muggen, etcetera). Aanvallen van insecten kunnen enorm afleiden waardoor de 
kans op ongevallen (denk aan het werken langs water of rijden op quad) toeneemt. Daarnaast kan 
een medewerker allergisch zijn voor insectenbeten (zie subparagraaf 2.2.4). Het is belangrijk om 
voldoende insectenwerende kleding te verstrekken.

 • Incidenten: raadpleeg de WIK en denk aan onderstaande zaken:
 -  brandgevaar: de medewerker heeft een geschikt blusmiddel bij zich indien het product een brand-

bare vloeistof of vaste stof betreft of de werkzaamheden tot brand kunnen leiden. Het veiligheidsin-
formatieblad geeft aan welke blusmiddelen geschikt zijn.

 -  hulpmiddelen bij incident of morsen. Kijk in eerste instantie naar het veiligheidsinformatieblad 
(SDS). Mogelijke hulpmiddelen kunnen zijn:
 ¡  blootstelling aan de ogen: een oogspoelfles (of vergelijkbaar) is aanwezig in geval de gevaarlij-

ke stof één of meerdere van onderstaande gevaarsaspecten bezit:
 0 H312: schadelijk bij contact met de huid;
 0  H314: veroorzaakt ernstige brandwonden (denk bijvoorbeeld aan chemisch spuiwater);
 0 H318: veroorzaakt ernstig oogletsel.

 ¡  bij blootstelling van de huid: water / zeepoplossing dient aanwezig te zijn indien het product 
schadelijk is voor de huid.

  Denk ook aan andere hulpmiddelen om milieuschade te voorkomen zoals absorptiekorrels en 
oilbooms.
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2.2.2 Verdrinking

Werkzaamheden waarbij verdrinking kan optreden zijn extra risicovol als ze alleen worden uitgevoerd. In 
veel gevallen is het lastig om alleen weer uit het water te komen.

OPLOSSINGEN:
 •  Zorg ervoor dat de medewerker de zwemkunst machtig is.
 •  Geef instructie over verdrinking en onderkoeling.
 •  Geef instructie over het gebruik van lieslaarzen en een waadpak.
 •   Betrek een deskundige bij de keuze van een reddingsmiddel.

Zie Arbocatalogus deel 3: Struikelen, uitglijden en vallen voor oplossingen ten aanzien van 
verdrinkingsgevaar.

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 • werken nabij water waar men niet op eigen kracht uit kan komen: stroming, kades, steigers. 
 • werkzaamheden op open water, waar golfslag een rol speelt:

 - rivieren en randmeren vanaf windkracht 5;
 - water waar zwaar of snel varend scheepvaart verkeer voor golfslag zorgt;

 • betreden van ijs waar men niet op eigen kracht uit kan komen; 
 • werken in moeras- en veengebieden waar men niet alleen op eigen kracht uit kan komen; 
 • jagen met een vuurwapen vanuit een varende boot11.

Beheersmaatregelen 
Onderstaande maatregelen dienen te worden genomen bij het risico op verdrinkingsgevaar:

 •  de medewerker moet de zwemkunst machtig zijn (zie ook Arbocatalogus deel 3: Struikelen, uitglijden 
en vallen, paragraaf 2.1.7);

 • instructie:
 -  de medewerkers moeten zijn voorgelicht over verdrinking en onderkoeling (zie paragraaf 2.2.5);
 -  bij het werken in water dienen lieslaarzen of een waadpak te worden gedragen. De medewerker 

dient een instructie hierover te hebben ontvangen (bijvoorbeeld “Veilig werken in waadpak”).
 •  het dragen van een reddingsvest. Het dragen van een reddingsvest is verplicht indien je door de val in 

het water bewusteloos kan raken (bijvoorbeeld door raken object) of je (na verloop van tijd) onvol-
doende fysieke vermogens hebt om je in veilig gebied te brengen. De laatste situatie kan het geval 
zijn bij sterke stroming, koud water, golfslag, steil talud, etcetera. Zie Arbocatalogus deel 3: Struikelen, 
uitglijden, vallen paragraaf 2.1.8 voor meer informatie.

2.2.3 Publieksagressie
In Arbocatalogus deel 1: Publieksagressie zijn maatregelen opgenomen die het waterschap moet en kan 
nemen om publieksagressie te inventariseren, te minimaliseren en de gevolgen ervan te beperken. Deze 
subparagraaf is specifiek toegespitst op publieksagressie bij alleen werken.

OPLOSSINGEN:
 •   Gebruik de Arbocatalogus deel 1: Publieksagressie voor het herkennen van en reageren op 
publieksagressie.

11   Het jagen vanuit een vaartuig is toegestaan conform Flora en Faunawet artikel 53, lid 1 onder o mits hiervoor een ontheffing is 
verleend.
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Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag niet alleen worden gewerkt:

 •  bij bezoeken waarbij in het verleden publieksagressie categorie II (persoonsgerichte agressie) of 
categorie III (fysieke agressie) is opgetreden of te verwachten is.

Beheersmaatregelen
In Arbocatalogus deel 1: Publieksagressie, hoofdstuk 2, zijn de oplossingen opgenomen voor het inven-
tariseren van publieksagressie en maatregelen om de risico’s te verkleinen. Belangrijke maatregelen 
zijn werkafspraken, communicatie en training. Zie Arbocatalogus deel 1: Publieksagressie en de Toolkit 
Publieksagressie voor een verdere uitwerking.

2.2.4 Agressie van dieren
Bij sommige werkzaamheden (bijvoorbeeld locatiebezoeken) kan een medewerker te maken krijgen met 
mogelijk agressieve dieren. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld wespensteek) kan dit risicovol zijn als alleen 
wordt gewerkt.

OPLOSSINGEN:
 •   Vraag bij collega’s of de eigenaar na of er agressieve dieren aanwezig kunnen zijn bij een 
locatiebezoek.

 •   Zorg voor een epi-pen als een medewerker allergisch is voor insectenbeten.

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 • in gebieden waar stieren en paarden vrij rond lopen; 
 • agressieve (huis)dieren (bijvoorbeeld honden op bedrijfsterreinen of erven).

Het risico bij bovenstaande situaties kan ook optreden als met meerdere personen wordt gewerkt.

Beheersmaatregelen
In onderstaande opsomming zijn situaties en beheersmaatregelen opgenomen om veilig met of nabij dieren 
te werken:

 •  indien mogelijk: inventariseer vooraf of vee/andere dieren aanwezig zijn (vraag bijvoorbeeld de 
buitendienst). Zij weten vaak wie de eigenaar is. Als de eigenaar bekend is, kan eventueel contact met 
hem worden opgenomen waarin het bezoek (aanleiding, aard en duur) wordt uitgelegd. Op basis van 
de gegevens van de eigenaar of bijvoorbeeld collega’s (zoals de buitendienst) kan een risico-inschat-
ting worden gemaakt en eventueel extra beheersmaatregelen worden getroffen.

 •  indien de medewerker een allergie heeft voor dieren-/insectenbeten (bijvoorbeeld bijen of wespen), is 
het verstandig dat de medewerker een epi-pen bij zich heeft. Verder is het verstandig dat de mede-
werker de allergie bij de werkgever kenbaar maakt.

2.2.5 Werken in extreme klimatologische omstandigheden
Extreme koude, warmte, wind of noodweer kan tot risicovolle situaties leiden. Indien alleen wordt gewerkt 
kan dit tot extra risico’s leiden omdat de medewerker op zichzelf aangewezen is.

OPLOSSINGEN:
 •   Stel klimatologische omstandigheden vast waarbij aanvullende maatregelen moeten 
worden getroffen om veilig te werken.

 •   Koude: gebruik de windchill index bij de risicobeoordeling en de keuze van 
beheersmaatregelen.

 •   Warmte: gebruik de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) bij de risicobeoordeling en de 
keuze van beheersmaatregelen.

 •   Geef buitenmedewerkers voorlichting over het herkennen en reageren op onweer.
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Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 • betreden van ijs indien men er niet zelf uit zou kunnen komen (zie paragraaf 2.2.2); 
 • werkzaamheden op het water bij hoge windkracht (zie paragraaf 2.2.2);
 • dijkinspecties bij extreme klimatologische omstandigheden (extreme wind, laag- en hoogwater).

Beheersmaatregelen
Het is verstandig dat het waterschap temperaturen (koude en warmte) vaststelt waarbij aanvullende maat-
regelen moeten worden getroffen en waarbij niet meer gewerkt mag worden. Voor koude temperaturen kan 
de windchill (ISO 73-43) factor worden gebruikt en bij hoge temperaturen de “Wet Bulb Globe Temperature” 
(WBGT)-methodiek. De OR dient betrokken te worden bij afspraken die het waterschap maakt over maatre-
gelen die genomen worden voor koude en hoge temperaturen.
 
GEVOELSTEMPERATUUR BIJ KOUDE
De gevoelstemperatuur bij koude kan worden berekend met de windchill methodiek. Hierbij wordt op basis 
van de buitentemperatuur en de windsnelheid, de gevoelstemperatuur bepaald (zie onderstaande tabel).

Windsnelheid Buitentemperatuur in graden Celcius
m/s Beaufort 0 -1 -2 -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14

2 1 à 2 0 -1 -2 -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14

5 3 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -11 -13 -16 -18

7 4 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -14 -17 -19 -22

9 5 -6 -8 -9 -11 -12 -13 -17 -19 -22 -25

11 6 -8 -9 -11 -13 -14 -16 -19 -22 -25 -28

13 6 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -21 -24 -28 -31

16 7 -11 -12 -14 -16 -18 -19 -23 -27 -31 -34

18 8 -12 -14 -16 -17 -19 -21 -23 -29 -33 -37

TABEL 2-1 TABEL WINDCHILL; OP BASIS VAN DE WINDSNELHEID EN DE BUITENTEMPERATUUR KAN DE GEVOELSTEMPERATUUR WORDEN BEPAALD.

In onderstaande tabel zijn situaties en beheersmaatregelen opgenomen om veilig in koude temperaturen te 
werken. De werkgever dient voor geschikte kleding te zorgen. 

Windchill temperatuur Risico Mogelijke maatregelen
-5˚C -  -15˚C Het is snijdend koud maar 

blote huid zal echter nog 
niet snel bevriezen

Laag •  Normale warme kleding

-5˚C -  -15˚C Blote huid bevriest snel Midden •  Alle blote huid moet zijn bedekt. Gebruik hiervoor 
bijvoorbeeld handschoenen, sjaal en een muts;

•  Periodieke aflossing van werkzaamheden;
•  Wees alert op bevriezingsverschijnselen.

Kouder dan -20˚C Gevaar om bevangen te 
worden door de kou.
De kou gaat gemakkelijk 
door winterkleding heen

Hoog •  Draag winddichte en thermische kleding;
•  Blijf niet te lang buiten. Stem dagelijks op basis van 

de weerberichten af of de werkzaamheden doorgang 
kunnen vinden en welke maatregelen genomen 
worden.

TABEL 2-2 WINDCHILL TEMPERATUUR MET MAATREGELEN.

TRAINING OMGAAN MET EXTREME TEMPERATUREN
Medewerkers die in de winterperiode regelmatig werkzaamheden langdurig buiten uitvoeren, dienen een 
training te hebben ontvangen over het werken in extreme temperaturen. Deze training dient onder andere in 
te gaan op het herkennen van symptomen van onderkoeling/oververhitting en handelswijze om er mee om 
te gaan.
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MAATWERK
Denk bij het gebruik van kleding ten behoeve van extreme temperaturen ook aan andere gevaren die kunnen 
optreden. Zo dient bij het risico op blootstelling aan biologische agentia (bijvoorbeeld bij muskusratten-
bestrijding) ook gedacht te worden aan waterdichte kleding. Zo zijn er inmiddels isolerende waadpakken 
van neopreen beschikbaar. Het is verstandig dat de medewerker samen met een deskundige (bijvoorbeeld 
veiligheidskundige) afstemt welke kleding het beste kan worden gedragen en of aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn.

Werkzaamheden bij warmte
Zowel buiten als binnen (bijvoorbeeld bij slibdrogers) kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd bij hoge 
temperaturen. Met behulp van de WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) kan het risico worden bepaald 
van de werkzaamheden. De WBGT berekent de gevoelstemperatuur op basis van een aantal variabelen 
waaronder de temperatuur, wind/ventilatie, zonbelasting (straling), gedragen kleding en zwaarte van het 
werk. Met behulp van een onlinetool van FNV (http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/fysisch/klimaat/
calculator-wbgt.htm) kan de WBGT worden bepaald.

INTERPRETATIE VAN DE WBGT
In onderstaande tabel zijn de risico’s van de WBGT-temperaturen weergegeven:

WBGT-temperatuur Risico Mogelijke maatregelen
Lager dan 25˚C Laag
25˚C - 30˚C Midden Overleg met de leidinggevende of maatregelen kun-

nen worden genomen. Deze maatregelen kunnen zijn:
•  pas werktijden aan (vermijd werken tussen 12.00 en 

15.00 uur);
•  draag beschermende kleding (bijvoorbeeld UV-

werende kleding);
•  draag een pet of een helm met een flap in de nek;
•  gebruik zonnebrandcrème (minimaal factor 10 en 

minstens elke 2 uur smeren, bij veel zweten vaker 
smeren)

•  neem contact op met een dokter als een zweertje 
niet overgaat of een moedervlek verandert.

•  Houd een maximale verblijftijd aan door middel van 
bijvoorbeeld een aflossingsregime. Een richtlijn hier-
voor is bij een WBGT die lager is dan 26˚C na drie 
kwartier werken, één kwartier pauze te houden. Voor 
een WBGT van meer dan 26˚C is het verstandig om 
na elk half uur werken, een half uur pauze te houden.

•  Drink extra water (niet gekoeld). Let op: op werk-
plekken waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt 
of deze worden opgeslagen mag niet gedronken of 
gegeten worden. 

> 30˚C Hoog Stop werkzaamheden en overleg met de leidinggeven-
de of maatregelen (zie hierboven) genomen kunnen 
worden die leiden tot een verlaging van de WBGT-
temperatuur.

TABEL 2-3 TABEL WBGT MET DE RISICO’S EN MAATREGELEN.

Zie AI-48, bijlage 1 voor een voorbeeld LMRA ten aanzien van het werken in extreme temperaturen.

Overige extreme klimatologische omstandigheden
EXTREME WIND
Dit kan plaatsvinden bij bijvoorbeeld dijkinspecties. Het is verstandig om hierbij de procedures ten aanzien 
van communicatie en lokaliseerbaarheid strikt toe te passen.

ONWEER
Het is raadzaam om medewerkers die veel buitenwerkzaamheden verrichten te trainen in het herkennen en 
omgaan met onweer. Deze training kan bijvoorbeeld worden gegeven in de vorm van een toolbox.

http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/fysisch/klimaat/calculator-wbgt.htm
http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/fysisch/klimaat/calculator-wbgt.htm
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2.2.6 Machineveiligheid
Electrocutie kan optreden bij het werken aan of nabij spanningsvoerende delen. 

OPLOSSINGEN:
 •   Pas beheersmaatregelen toe (organisatorisch en technisch) uit normen zoals NEN 3140 
(laagspanning) / 3840 (hoogspanning).

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 •  een hoogspanningsruimte waarvan de delen onvoldoende beschermd zijn tegen directe of indirecte 
aanraking dan wel te dichte nadering (elektrocutie).

Beheersmaatregelen
Belangrijke beheersmaatregelen in dit kader zijn:

 •  LOTOTO12 procedures; waarbij de installatie waaraan wordt gewerkt, wordt geblokkeerd, gemarkeerd 
en gecontroleerd;

 • training/bevoegdheden zie hiervoor ook NEN 3140 / 3840;
 • PBM’s.

Veel van bovenstaande maatregelen zijn vastgelegd in normen en richtlijnen zoals NEN 3140 
“Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties” en NEN 3840 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties 
– Hoogspanning”. 

2.2.7 Struikelen, uitglijden en vallen
Bij vrijwel alle werkzaamheden kan er struikel-, uitglijd- en valgevaar optreden. Bij alleen werken kunnen de 
gevolgen ernstiger zijn als de medewerker zichzelf niet in veiligheid kan brengen. Zo kan bij het gebruik van 
valbeveiliging een hangtrauma optreden als de medewerker zichzelf niet tijdig kan losmaken uit zijn harnas. 

OPLOSSINGEN:
 •  Pas de beheersmaatregelen toe uit Arbocatalogus deel 3: Struikelen, uitglijden en vallen.

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 -  werkzaamheden met valgevaar waarbij persoonlijke valbescherming nodig is (in verband met 
hangtrauma13). Een uitzondering hierop is persoonlijke valbescherming waarbij de persoon zichzelf 
in veilig gebied kan brengen.

Beheersmaatregelen
In Arbocatalogus deel 3: Struikelen, uitglijden en vallen zijn maatregelen opgenomen die genomen dienen te 
worden om het risico op het gebied van struikelen, uitglijden en vallen te beperken. Ten aanzien van alleen 
werken dienen de maatregelen met betrekking tot redding hierbij (Arbocatalogus deel 3: Struikelen, uitglij-
den, vallen paragraaf 2.2) extra aandacht te krijgen.

12 Lock Out Tag Out Try Out
13  Hangtrauma: Het Harness Suspension Trauma wordt veroorzaakt doordat iemand die in een harnasgordel hangt zich niet kan 

bewegen. Het bloed verzamelt zich dan in de aderen van de benen (veneuze pooling). Hierbij komt ook nog eens dat de aderen van 
de benen worden dichtgedrukt doordat het totale lichaamsgewicht in de gordel komt te hangen. Een medewerker die beweging-
loos in een harnasgordel hangt, zal na ongeveer 30 minuten in een shock belanden. Deze shock leidt tot een ernstig zuurstoftekort 
in hart, hersenen, nieren en dat leidt weer tot weefselbeschadiging. Deze levensbedreigende situatie leidt niet zelden tot de dood 
van het slachtoffer. Het is dus van groot belang dat een medewerker die in een harnasgordel hangt snel wordt gered.  
Bron: Praktijkblad Veiligheid, nr. 11 2010. Werken op hoogte, Cor Slagter. 
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2.2.8 Verkeersongeval / aanrijdgevaar

OPLOSSINGEN:
 •   Meld de werkzaamheden bij de wegbeheerder. Zij kunnen voor bijvoorbeeld een (tijdelijke) 
afsluiting of afzetting zorgen.

 •  Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals signaalkleding en veiligheidsschoenen.
 •  Plaats afzettingen en/of signaleringen. 

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 • werken nabij de rijkswegen waarbij er direct aanrijdgevaar is;
 • werkzaamheden aan of nabij de weg in geval van mist waarbij er direct aanrijdgevaar14 is;
 • werken nabij het spoor in de daartoe aangewezen zones (zie www.railalert.nl). 

Beheersmaatregelen
In onderstaande opsomming zijn beheersmaatregelen weergegeven om het risico op een verkeersongeval 
of aanrijding te beperken:

 • bij werkzaamheden langs de weg:
 -  bij drukke wegen: meld de werkzaamheden bij de wegbeheerder. Zij kunnen voor bijvoorbeeld een 

(tijdelijke) afsluiting of afzetting zorgen.
 - draag signaalkleding conform EN ISO 20471, klasse 2.
 - draag veiligheidsschoenen;
 - plaats afzettingen en / of signaleringen conform de CROW 96b richtlijnen. 
 - werk zo min mogelijk met de rug naar het verkeer.

 •  bij werkzaamheden nabij (op of langs) het spoor zijn de regels van ProRail van toepassing. Zie 
website www.railalert.nl.

2.2.9 Knellen, pletten en snijden

OPLOSSINGEN:
 •  Pas de maatregelen toe uit Arbocatalogus deel 4: Knellen, pletten en snijden.

Knellen, pletten en snijden kan plaatsvinden bij het werken met arbeidsmiddelen. Indien alleen wordt 
gewerkt kan dit een extra risico zijn als de medewerker zelf geen hulp kan inroepen of zichzelf niet tijdig in 
veiligheid kan brengen.

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 •  Werkzaamheden met gevaarlijke tuin- en bosbouwapparatuur zoals houtversnipperaars en motorket-
tingzagen (gevaar op ernstige verwonding waarbij externe hulp te laat komt);

 •  Montage en demontage van grotere werktuigen of hulpmiddelen (denk hierbij aan tillen, hijsen van 
bijvoorbeeld motorpomp combinaties of zware gereedschappen); 

 • Bedienen van gevaarlijke werktuigen (hijswerktuigen en dergelijke). 

Beheersmaatregelen
De maatregelen voor dit risico zijn opgenomen in Arbocatalogus deel 4: Knellen, pletten en snijden. Het 
belangrijkste is dat je alarm kunt slaan in geval van een incident. Verder is het verstandig dat voor op 

14  Hiermee wordt bedoeld dat de medewerker zich buiten zijn eigen voertuig begeeft om werkzaamheden uit te voeren. Indien de 
medewerker in het voertuig blijft, is alleen werken wel toegestaan.

Oplossingen:	Meld de werkzaamheden bij de wegbeheerder. Zij kunnen voor bijvoorbeeld een (tijdelijke) afsluiting of afzetting zorgen.	Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals signaalkleding en veiligheidsschoenen.	Plaats afzettingen en/of signaleringen. 
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afstand bedienbare machines een aanvullende risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Naast het knel-, plet-, en 
snijgevaar dient hierbij ook het gevaar op elektrocutie en het (onverwacht) afblazen van gassen / vloeistoffen 
beoordeeld te worden.

2.2.10  Oververmoeidheid bij het werken buiten reguliere 
werktijden

Hieronder wordt verstaan het overwerken in de avond, nacht, weekend en feestdagen. Oververmoeidheid is 
een mogelijke gevolg van het overwerken buiten de reguliere werktijden. Dit kan worden veroorzaakt door 
de verstoring van het dag-/nachtritme en het ontbreken van de dynamiek van een “normale” werkdag.

OPLOSSINGEN:
 •   Overleg tussen medewerker en leidinggevende over de aard en tijdstip van de 
werkzaamheden.

 •  Borg dat alarm kan worden geslagen en opvolging van alarm plaatsvindt.
 •   Maak afspraken over de werkzaamheden als de consignatiedienst aansluit op de reguliere 
dienst.

Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situatie mag er niet worden overgewerkt:

 • als niet aan de arbeidstijdenwet wordt voldaan.

Beheersmaatregelen
Het is verstandig om werkzaamheden buiten de reguliere werktijden die alleen worden uitgevoerd te 
minimaliseren. Indien deze toch moeten worden uitgevoerd kunnen onderstaande maatregelen worden 
getroffen:

 • overleg tussen medewerker en leidinggevende zodat de leidinggevende weet 
 - welke activiteiten wanneer uitgevoerd worden;
 - wat de planning is van de werkzaamheden.

 •  nagaan of de medewerker alarm kan slaan en dat het alarm ook opgevolgd wordt. Dit geldt ook voor 
feestdagen. Zie ook subparagrafen 2.1.4 en 2.1.6.

 •  afspraken maken over werkzaamheden in de volgende dienst na de werkzaamheden buiten de 
reguliere werktijd. Het is verstandig dat de medewerker de vrijheid heeft om te kiezen om complexe/
inspannende werkzaamheden wel of juist niet op een later tijdstip uit te voeren. Sommige medewer-
kers vinden het prettig om na een dienst juist inspannende werkzaamheden te verrichten, andere 
medewerkers hebben juist meer behoefte aan (tijdelijk) wat minder inspannende werkzaamheden.

 •  nagaan of er voldoende beheersmaatregelen genomen zijn (bijvoorbeeld maatregelen om gevaarlijke 
of onverlichte werkplekken te minimaliseren, of maatregelen ter voorkoming van publieksagressie).

2.2.11  Onbekende gevaren ten gevolge van opvolging van 
onverwachte gebeurtenissen en incidenten 

Bij een eerste aanwijzing dat een onverwachte gebeurtenis of incident is opgetreden, gaat er vaak iemand op 
verkenning uit. Deze medewerker kan worden blootgesteld aan meerdere, op dat moment nog onbekende, 
gevaren.

OPLOSSINGEN:
 •   Zorg ervoor dat de afspraken over communicatie en lokaliseerbaarheid goed worden 
toegepast.
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Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan
In onderstaande situaties mag er niet alleen worden gewerkt:

 • betreden van het gebouwen of ruimten waar een inbraak-, brand-/gasalarm geactiveerd is. 

Beheersmaatregelen
Er zijn veel verschillende incidenten mogelijk zoals; aantreffen van xtc-gerelateerd afval, brand- of inbraak-
alarm, grootschalige vissterfte, uitval van spanning, overstroming, etcetera. Om deze reden is het lastig 
om hiervoor specifieke beheersmaatregelen te benoemen. Afhankelijk van het gevaar is in de voorgaande 
subparagrafen al een aantal beheersmaatregelen opgenomen die van toepassing zijn bij verschillende 
soorten incidenten. Communicatie en lokaliseerbaarheid zijn echter wel belangrijke maatregelen die moeten 
worden getroffen bij het opvolgen van incidenten of onverwachte gebeurtenissen. Deze maatregelen zijn 
verder uitgewerkt in subparagrafen 2.1.4 en 2.1.6.
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BIJLAGE 1 VOORBEELD 
INVENTARISATIE RISICOVOLLE 
SITUATIES MET BETREKKING TOT 
ALLEEN WERKEN PER FUNCTIE
Bijlage 1 kunt u ook downloaden via www.aenowaterschappen.nl via deze link.

https://www.aenowaterschappen.nl
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BIJLAGE 2  VOORBEELD 
INVENTARISATIE GEVAREN 
ALLEEN WERKEN

Dit voorbeeld bestaat uit twee vragenlijsten (ook beschikbaar via Excel, zie www.aenowaterschappen.nl):

 • vragenlijst inventarisatie situaties waarbij nooit alleen mag worden gewerkt;
 • vragenlijst gevaarsinschatting alleen werken.

In deze bijlage is één blanco vragenlijst opgenomen en drie uitgewerkte voorbeelden.

https://www.aenowaterschappen.nl
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Taak
Taakomschrijving:

Vragenlijst: is alleen werken toegestaan
Medewerker Ja Nee Opmerking
1) Is de medewerker jonger dan 18 jaar?

2)  Vind de medewerker de werkzaamheden op grond van zijn eigen  
beoordeling te gevaarlijk en / of te belastend?

3)  Heeft de medewerker medische (lichamelijke of geestelijke) bezwaren 
ten aanzien van het alleen uitvoeren van de werkzaamheden?

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.

Taak Ja Nee Opmerking
4) Is sprake van één of meer van onderstaande werkzaamheden:

a) Werkzaamheden op water of ijs bij onderstaande omstandigheden:
 O werkzaamheden op open water, waar golfslag een rol speelt;
 O werkzaamheden op watergangen bij windkracht 5 of hoger;
 O  werken in moeras- en veengebieden waar je niet op eigen kracht uit 

kan komen;
 O betreden van ijs, indien men er niet zelf uit zou kunnen komen;
 O  werken nabij water waar je niet op eigen kracht uit kan komen: 

stroming, kades, steigers, beluchting.

b)  Het betreden van besloten ruimten zoals tanks en putten (verstikking, 
bedwelming, vergiftiging, brand, of explosie). Zie Arbocatalogus  
deel 2: Besloten ruimten over de definitie van een besloten ruimte.

c)  Werkzaamheden met acuut toxische of bedwelmende stoffen 
(verstikking of vergiftiging).

  Dit zijn stoffen met één of meer van de volgende H-zinnen: H300, 
H301, H310, H311, H330, H331, H334, H336, H370, H371.

d)  Werkzaamheden waarbij onbekend is welke gevaarlijke stof en of in 
welke hoeveelheid het betreft. Dit kunnen bijvoorbeeld monsternames 
zijn op verdachte locaties waar veel dode dieren zijn aangetroffen 
maar ook monsternames bij biologische luchtwassers.

e)  Bedrijfsbezoeken of bezoeken bij particulieren waarbij in het verleden 
publieksagressie categorie II (persoonsgerichte agressie) of categorie 
III (fysieke agressie) is opgetreden of kan worden verwacht.

f)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 
die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze installaties 
kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties zijn.

g)  Werken nabij rijkswegen waarbij er direct aanrijdgevaar is;

h)  Werken nabij spoor in de daartoe aangewezen zones  
(zie www.railalert.nl);

i)  Werkzaamheden op een bouwplaats (meer soorten gevaren);

j)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 
die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze 
installaties kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties 
zijn.

k)  Werkzaamheden met gevaarlijke tuin- en bosbouwapparatuur zoals 
houtversnipperaars en motorkettingzagen.

l)  Werkzaamheden met valgevaar waarbij persoonlijke valbescherming 
nodig is. Een uitzondering hierop is persoonlijke valbescherming 
waarbij de persoon zichzelf in veiligheid brengt waarbij hangtrauma 
wordt voorkomen.

m)  Opvolging van inbraak- brand- of gasalarm waarbij het betreffende 
gebouw of de ruimte wordt betreden.

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.
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Taak: Inspectiewerkzaamheden in ex-gezoneerd gebied
Taakomschrijving:
Een medewerker gaat op een zuivering een visuele (routine) inspectie uitvoeren nabij leidingwerk dat biogas bevat.  
De medewerker kan zich hierbij in gezoneerd gebied bevinden. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Vragenlijst: is alleen werken toegestaan
Medewerker Ja Nee Opmerking
1) Is de medewerker jonger dan 18 jaar? X
2)  Vind de medewerker de werkzaamheden op grond van zijn eigen  

beoordeling te gevaarlijk en / of te belastend?
X

3)  Heeft de medewerker medische (lichamelijke of geestelijke) bezwaren 
ten aanzien van het alleen uitvoeren van de werkzaamheden?

X

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.

Taak Ja Nee Opmerking
4) Is sprake van één of meer van onderstaande werkzaamheden:

a) Werkzaamheden op water of ijs bij onderstaande omstandigheden:
 O werkzaamheden op open water, waar golfslag een rol speelt;
 O werkzaamheden op watergangen bij windkracht 5 of hoger;
 O  werken in moeras- en veengebieden waar je niet op eigen kracht uit 

kan komen;
 O betreden van ijs, indien men er niet zelf uit zou kunnen komen;
 O  werken nabij water waar je niet op eigen kracht uit kan komen: 

stroming, kades, steigers, beluchting.

X

b)  Het betreden van besloten ruimten zoals tanks en putten (verstikking, 
bedwelming, vergiftiging, brand, of explosie). Zie Arbocatalogus  
deel 2: Besloten ruimten over de definitie van een besloten ruimte.

X

c)  Werkzaamheden met acuut toxische of bedwelmende stoffen 
(verstikking of vergiftiging).

  Dit zijn stoffen met één of meer van de volgende H-zinnen: H300, 
H301, H310, H311, H330, H331, H334, H336, H370, H371.

X

d)  Werkzaamheden waarbij onbekend is welke gevaarlijke stof en of in 
welke hoeveelheid het betreft. Dit kunnen bijvoorbeeld monsternames 
zijn op verdachte locaties waar veel dode dieren zijn aangetroffen 
maar ook monsternames bij biologische luchtwassers.

X

e)  Bedrijfsbezoeken of bezoeken bij particulieren waarbij in het verleden 
publieksagressie categorie II (persoonsgerichte agressie) of categorie 
III (fysieke agressie) is opgetreden of kan worden verwacht.

X

f)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 
die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze installaties 
kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties zijn.

X

g)  Werken nabij rijkswegen waarbij er direct aanrijdgevaar is; X
h)  Werken nabij spoor in de daartoe aangewezen zones  

(zie www.railalert.nl);
X

i)  Werkzaamheden op een bouwplaats (meer soorten gevaren); X
j)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 

die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze 
installaties kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties 
zijn.

X

Alleen inspecties

k)  Werkzaamheden met gevaarlijke tuin- en bosbouwapparatuur zoals 
houtversnipperaars en motorkettingzagen.

X

l)  Werkzaamheden met valgevaar waarbij persoonlijke valbescherming 
nodig is. Een uitzondering hierop is persoonlijke valbescherming 
waarbij de persoon zichzelf in veiligheid brengt waarbij hangtrauma 
wordt voorkomen.

X

m)  Opvolging van inbraak- brand- of gasalarm waarbij het betreffende 
gebouw of de ruimte wordt betreden.

X

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.
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Taak: speuren naar muskusratten in winterse omstandigheden
Taakomschrijving:
De medewerker gaat muskusratten opspeuren. Dit doet hij gedeeltelijk lopend en met een quad. Verder gaat hij ijs 
betreden in de uiterwaarden, dit gebeurt uitsluitend lopend. 

Vragenlijst: is alleen werken toegestaan
Medewerker Ja Nee Opmerking
1) Is de medewerker jonger dan 18 jaar? X
2)  Vind de medewerker de werkzaamheden op grond van zijn eigen  

beoordeling te gevaarlijk en / of te belastend?
X

3)  Heeft de medewerker medische (lichamelijke of geestelijke) bezwaren 
ten aanzien van het alleen uitvoeren van de werkzaamheden?

X

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.

Taak Ja Nee Opmerking
4) Is sprake van één of meer van onderstaande werkzaamheden:

a) Werkzaamheden op water of ijs bij onderstaande omstandigheden:
 O werkzaamheden op open water, waar golfslag een rol speelt;
 O werkzaamheden op watergangen bij windkracht 5 of hoger;
 O  werken in moeras- en veengebieden waar je niet op eigen kracht uit 

kan komen;
 O betreden van ijs, indien men er niet zelf uit zou kunnen komen;
 O  werken nabij water waar je niet op eigen kracht uit kan komen: 

stroming, kades, steigers, beluchting.

X

Er wordt alleen 
ijs betreden in de 
uiterwaarden

b)  Het betreden van besloten ruimten zoals tanks en putten (verstikking, 
bedwelming, vergiftiging, brand, of explosie). Zie Arbocatalogus  
deel 2: Besloten ruimten over de definitie van een besloten ruimte.

X

c)  Werkzaamheden met acuut toxische of bedwelmende stoffen 
(verstikking of vergiftiging).

  Dit zijn stoffen met één of meer van de volgende H-zinnen: H300, 
H301, H310, H311, H330, H331, H334, H336, H370, H371.

X

d)  Werkzaamheden waarbij onbekend is welke gevaarlijke stof en of in 
welke hoeveelheid het betreft. Dit kunnen bijvoorbeeld monsternames 
zijn op verdachte locaties waar veel dode dieren zijn aangetroffen 
maar ook monsternames bij biologische luchtwassers.

X

e)  Bedrijfsbezoeken of bezoeken bij particulieren waarbij in het verleden 
publieksagressie categorie II (persoonsgerichte agressie) of categorie 
III (fysieke agressie) is opgetreden of kan worden verwacht.

X
Openbaar terrein

f)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 
die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze installaties 
kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties zijn.

X

g)  Werken nabij rijkswegen waarbij er direct aanrijdgevaar is; X
h)  Werken nabij spoor in de daartoe aangewezen zones  

(zie www.railalert.nl);
X

i)  Werkzaamheden op een bouwplaats (meer soorten gevaren); X
j)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 

die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze 
installaties kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties 
zijn.

X

k)  Werkzaamheden met gevaarlijke tuin- en bosbouwapparatuur zoals 
houtversnipperaars en motorkettingzagen.

X

l)  Werkzaamheden met valgevaar waarbij persoonlijke valbescherming 
nodig is. Een uitzondering hierop is persoonlijke valbescherming 
waarbij de persoon zichzelf in veiligheid brengt waarbij hangtrauma 
wordt voorkomen.

X

m)  Opvolging van inbraak- brand- of gasalarm waarbij het betreffende 
gebouw of de ruimte wordt betreden.

X

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.
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Taak: Met een bereidbare maaimachine dijktaluds maaien
Taakomschrijving:
Een medewerker gaat met een bereidbare maaimachine dijktaluds maaien.

Vragenlijst: is alleen werken toegestaan
Medewerker Ja Nee Opmerking
1) Is de medewerker jonger dan 18 jaar? X
2)  Vind de medewerker de werkzaamheden op grond van zijn eigen  

beoordeling te gevaarlijk en / of te belastend?
X

3)  Heeft de medewerker medische (lichamelijke of geestelijke) bezwaren 
ten aanzien van het alleen uitvoeren van de werkzaamheden?

X

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.

Taak Ja Nee Opmerking
4) Is sprake van één of meer van onderstaande werkzaamheden:

a) Werkzaamheden op water of ijs bij onderstaande omstandigheden:
 O werkzaamheden op open water, waar golfslag een rol speelt;
 O werkzaamheden op watergangen bij windkracht 5 of hoger;
 O  werken in moeras- en veengebieden waar je niet op eigen kracht uit 

kan komen;
 O betreden van ijs, indien men er niet zelf uit zou kunnen komen;
 O  werken nabij water waar je niet op eigen kracht uit kan komen: 

stroming, kades, steigers, beluchting.

X

Er wordt wel gemaaid 
op de dijken maar 
deze is voldoende ver 
verwijderd (>6 meter) 
van het open water.

b)  Het betreden van besloten ruimten zoals tanks en putten (verstikking, 
bedwelming, vergiftiging, brand, of explosie). Zie Arbocatalogus  
deel 2: Besloten ruimten over de definitie van een besloten ruimte.

X

c)  Werkzaamheden met acuut toxische of bedwelmende stoffen 
(verstikking of vergiftiging).

  Dit zijn stoffen met één of meer van de volgende H-zinnen: H300, 
H301, H310, H311, H330, H331, H334, H336, H370, H371.

X

d)  Werkzaamheden waarbij onbekend is welke gevaarlijke stof en of in 
welke hoeveelheid het betreft. Dit kunnen bijvoorbeeld monsternames 
zijn op verdachte locaties waar veel dode dieren zijn aangetroffen 
maar ook monsternames bij biologische luchtwassers.

X

e)  Bedrijfsbezoeken of bezoeken bij particulieren waarbij in het verleden 
publieksagressie categorie II (persoonsgerichte agressie) of categorie 
III (fysieke agressie) is opgetreden of kan worden verwacht.

X
Openbaar terrein

f)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 
die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze installaties 
kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties zijn.

X

g)  Werken nabij rijkswegen waarbij er direct aanrijdgevaar is;

X

Op de dijk bevindt zich 
een weg deze wordt door 
met name bestemmings-
verkeer gebruikt.

h)  Werken nabij spoor in de daartoe aangewezen zones  
(zie www.railalert.nl);

X

i)  Werkzaamheden op een bouwplaats (meer soorten gevaren); X
j)  Werkzaamheden, niet zijnde inspecties, aan installaties in gebieden 

die zijn gezoneerd in het kader van explosieveiligheid. Deze 
installaties kunnen bijvoorbeeld gistings- en gasvoerende installaties 
zijn.

X

k)  Werkzaamheden met gevaarlijke tuin- en bosbouwapparatuur zoals 
houtversnipperaars en motorkettingzagen.

X
Bereidbare maaimachine.

l)  Werkzaamheden met valgevaar waarbij persoonlijke valbescherming 
nodig is. Een uitzondering hierop is persoonlijke valbescherming 
waarbij de persoon zichzelf in veiligheid brengt waarbij hangtrauma 
wordt voorkomen.

X

m)  Opvolging van inbraak- brand- of gasalarm waarbij het betreffende 
gebouw of de ruimte wordt betreden.

X

Zijn één of meer van bovenstaande vragen met “Ja” beantwoord, dan is het niet toegestaan om alleen te werken.
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Taak
Taakomschrijving:

Vragenlijst: gevaarsinschatting alleen werken
Tijdstip werkzaamheden Ja Nee Opmerking

1 Vinden de werkzaamheden plaats tussen 22.00 en 07.00 uur?

Indien Ja, dan is de aan- en afmeldprocedure sowieso van toepassing. (onafhankelijk van eindscore)

Ongewenste gebeurtenis ten aanzien van de taak Ja Nee Opmerking
2 Kunnen de werkzaamheden aanleiding geven tot een ongeval?

3 Als een ongeval gebeurt naar aanleiding van de werkzaamheden, zijn 
de gevolgen zodanig dat de alleenwerker hulp nodig heeft maar niet 
meer in staat is die zelf in te roepen?

4 Zijn de werkzaamheden zodanig dat het gevaarlijk is wanneer na een on-
geval, naar aanleiding van de werkzaamheden, geen hulp wordt verleend?

5 Zijn de gevolgen van een ongeval, naar aanleiding van de werkzaam-
heden, levensbedreigend (acute hulp is van levensbelang)?

Score A, ongewenste gebeurtenis (aantal keer “Ja” (vragen 1-5) + 1)

Ongewenste gebeurtenissen ten aanzien van de omgeving (bijvoorbeeld koude, explosiegevaar, nacht) Ja Nee Opmerking
6 Kan de werkomgeving aanleiding geven tot een ongeval?

7 Is de werkomgeving zodanig dat als er een ongeval is, het gevaarlijk 
wordt wanneer er geen hulp wordt verleend?

8 Is de werkomgeving zodanig dat na een ongeval geen hulp kan worden 
verleend?

9 Is de werkomgeving direct levensbedreigend?

10 Is in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden mogelijk een 
slechte dekking van het gsm-netwerk? Indien dit het geval is, dient men 
de aan- en afmeldprocedure altijd toe te passen.

Score B, ongewenste gebeurtenis (aantal keer “Ja” (vragen 6-10) + 1)

Eindscore (C = A x B)

Risicoscore Alleen werken toegestaan / niet toegestaan en aanvullende maatregelen

I
Score 1 - 3

Alleen werken is toegestaan. 
De werknemer is geïnstrueerd in en bekend met de procedures, werkinstructies en/of richtlijnen van de functie, veilig-
heid en bedrijfshulpverlening. De aan- en afmeldprocedure is van toepassing indien er geen / slechte dekking is van het 
gsm-netwerk (vraag 10).

II
Score 4 - 9

Alleen werken is toegestaan.
Maatregelen van risicoscore I zijn van toepassing. Extra maatregel:
-  Medewerker heeft een communicatiemiddel bij zich met voorgeprogrammeerde nummers van interne personen / 

contacten waarmee contact kan worden gelegd in geval van nood. Het communicatiemiddel is hierbij geschikt voor de 
omgeving en risico’s (bijvoorbeeld water, ex-zonering).

-  De aan- en afmeldprocedure is van toepassing indien er geen / slechte dekking is van het gsm-netwerk (vraag 10).

III
Score 10 - 17

Alleen werken is toegestaan. 
Maatregelen van risicoscore II zijn van toepassing. Extra maatregel:
- Aan- en afmeldprocedure is van toepassing.
- De medewerker heeft een training zelfredzaamheid gevolgd.

IV
Score > 18

Alleen werken is niet toegestaan

Ondertekening
Medewerker:

Functie:

Handtekening:

Leidinggevende:

Functie:

Handtekening:
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Taak: Inspectiewerkzaamheden in Ex-gezoneerd gebied
Taakomschrijving: 
Een medewerker gaat op een zuivering een visuele (routine) inspectie uitvoeren nabij leidingwerk dat biogas bevat. De medewerker kan zich 
hierbij in gezoneerd gebied bevinden. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Vragenlijst: gevaarsinschatting alleen werken
Tijdstip werkzaamheden Ja Nee Opmerking

1 Vinden de werkzaamheden plaats tussen 22.00 en 07.00 uur? X
Indien Ja, dan is de aan- en afmeldprocedure sowieso van toepassing. (onafhankelijk van eindscore)

Ongewenste gebeurtenis ten aanzien van de taak Ja Nee Opmerking
2 Kunnen de werkzaamheden aanleiding geven tot een ongeval?

X
Alleen inspecties geen 
bijzondere gevaren.

3 Als een ongeval gebeurt naar aanleiding van de werkzaamheden, zijn 
de gevolgen zodanig dat de alleenwerker hulp nodig heeft maar niet 
meer in staat is die zelf in te roepen?

X

4 Zijn de werkzaamheden zodanig dat het gevaarlijk is wanneer na een ongeval, 
gebeurt naar aanleiding van de werkzaamheden, geen hulp wordt verleend?

X
De risico’s van inspectie (dus 
niet in Ex-gebied) zijn laag.

5 Zijn de gevolgen van een ongeval, naar aanleiding van de werkzaam-
heden, levensbedreigend (acute hulp is van levensbelang)?

X
De risico’s van inspectie (dus 
niet in Ex-gebied) zijn laag.

Score A, ongewenste gebeurtenis (aantal keer “Ja” (vragen 1-5) + 1) 1

Ongewenste gebeurtenissen ten aanzien van de omgeving (bijvoorbeeld koude, explosiegevaar, nacht) Ja Nee Opmerking
6 Kan de werkomgeving aanleiding geven tot een ongeval? X Explosiegevaarlijk gebied

7 Is de werkomgeving zodanig dat als er een ongeval is, het gevaarlijk 
wordt wanneer er geen hulp wordt verleend? X

In geval van een explosie 
kan er een ernstige verwon-
ding optreden.

8 Is de werkomgeving zodanig dat na een ongeval geen hulp kan worden 
verleend? X

Als na een explosie brand 
uitbreekt is het mogelijk dat 
hulp langer op zicht wacht.

9 Is de werkomgeving direct levensbedreigend?
X

Nee gezoneerd gebied 
wordt pas gevaarlijk na een 
ontsteking.

10 Is in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden mogelijk een 
slechte dekking van het gsm-netwerk? Indien dit het geval is, dient men 
de aan- en afmeldprocedure altijd toe te passen.

X
Ja, de werkzaamheden 
vinden plaats op een locatie 
waar beperkte dekking is.

Score B, ongewenste gebeurtenis (aantal keer “Ja” (vragen 6-10) + 1) 5

Eindscore (C = A x B) 5

Risicoscore Alleen werken toegestaan / niet toegestaan en aanvullende maatregelen

I
Score 1 - 3

Alleen werken is toegestaan. 
De werknemer is geïnstrueerd in en bekend met de procedures, werkinstructies en/of richtlijnen van de functie, veilig-
heid en bedrijfshulpverlening. De aan- en afmeldprocedure is van toepassing indien er geen / slechte dekking is van het 
gsm-netwerk (vraag 10).

II
Score 4 - 9

Alleen werken is toegestaan.
Maatregelen van risicoscore I zijn van toepassing. Extra maatregel:
-  Medewerker heeft een communicatiemiddel bij zich met voorgeprogrammeerde nummers van interne personen / 

contacten waarmee contact kan worden gelegd in geval van nood. Het communicatiemiddel is hierbij geschikt voor de 
omgeving en risico’s (bijvoorbeeld water, ex-zonering).

-  De aan- en afmeldprocedure is van toepassing indien er geen / slechte dekking is van het gsm-netwerk (vraag 10).

III
Score 10 - 17

Alleen werken is toegestaan. 
Maatregelen van risicoscore II zijn van toepassing. Extra maatregel:
- Aan- en afmeldprocedure is van toepassing.
- De medewerker heeft een training zelfredzaamheid gevolgd.

IV
Score > 18

Alleen werken is niet toegestaan

Ondertekening
Medewerker:

Functie:

Handtekening:

Leidinggevende:

Functie:

Handtekening:
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Taak: speuren naar muskusratten in winterse omstandigheden
Taakomschrijving: 
De medewerker gaat muskusratten opspeuren. Dit doet hij gedeeltelijk lopend en met een quad. Verder gaat hij ijs betreden in de uiterwaar-
den, dit gebeurt uitsluitend lopend. 

Vragenlijst: gevaarsinschatting alleen werken
Tijdstip werkzaamheden Ja Nee Opmerking

1 Vinden de werkzaamheden plaats tussen 22.00 en 07.00 uur? X
Indien Ja, dan is de aan- en afmeldprocedure sowieso van toepassing. (onafhankelijk van eindscore)

Ongewenste gebeurtenis ten aanzien van de taak Ja Nee Opmerking
2 Kunnen de werkzaamheden aanleiding geven tot een ongeval?

X
Struikelen, uitglijden, in 
water belanden.

3 Als een ongeval gebeurt naar aanleiding van de werkzaamheden, zijn 
de gevolgen zodanig dat de alleenwerker hulp nodig heeft maar niet 
meer in staat is die zelf in te roepen?

X
Telefoon is waterdicht.

4 Zijn de werkzaamheden zodanig dat het gevaarlijk is wanneer na een on-
geval, naar aanleiding van de werkzaamheden, geen hulp wordt verleend?

X

5 Zijn de gevolgen van een ongeval, naar aanleiding van de werkzaam-
heden, levensbedreigend (acute hulp is van levensbelang)?

X

Score A, ongewenste gebeurtenis (aantal keer “Ja” (vragen 1-5) + 1) 2

Ongewenste gebeurtenissen ten aanzien van de omgeving (bijvoorbeeld koude, explosiegevaar, nacht) Ja Nee Opmerking
6 Kan de werkomgeving aanleiding geven tot een ongeval? X Ja, ijs is glad.

7 Is de werkomgeving zodanig dat als er een ongeval is, het gevaarlijk 
wordt wanneer er geen hulp wordt verleend? X

Onderkoeling kan optreden 
als de medewerker zichzelf 
niet in veiligheid kan brengen.

8 Is de werkomgeving zodanig dat na een ongeval geen hulp kan worden 
verleend?

X

Ja, het kan een tijd duren 
voordat de hulpdiensten 
aanwezig zijn omdat het ge-
bied moeilijk toegankelijk is

9 Is de werkomgeving direct levensbedreigend? X
10 Is in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden mogelijk een 

slechte dekking van het gsm-netwerk? Indien dit het geval is, dient men 
de aan- en afmeldprocedure altijd toe te passen.

X
Een deel van het gebied 
heeft geen goede gsm-dek-
king.

Score B, ongewenste gebeurtenis (aantal keer “Ja” (vragen 6-10) + 1) 5

Eindscore (C = A x B) 10

Risicoscore Alleen werken toegestaan / niet toegestaan en aanvullende maatregelen

I
Score 1 - 3

Alleen werken is toegestaan. 
De werknemer is geïnstrueerd in en bekend met de procedures, werkinstructies en/of richtlijnen van de functie, veiligheid 
en bedrijfshulpverlening. De aan- en afmeldprocedure is van toepassing indien er geen / slechte dekking is van het GSM-
netwerk (vraag 10).

II
Score 4 - 9

Alleen werken is toegestaan.
Maatregelen van risicoscore I zijn van toepassing. Extra maatregel:
-  Medewerker heeft een communicatiemiddel bij zich met voorgeprogrammeerde nummers van interne personen / 

contacten waarmee contact kan worden gelegd in geval van nood. Het communicatiemiddel is hierbij geschikt voor de 
omgeving en risico’s (bijvoorbeeld water, ex-zonering).

-  De aan- en afmeldprocedure is van toepassing indien er geen / slechte dekking is van het gsm-netwerk (vraag 10).

III
Score 10 - 17

Alleen werken is toegestaan. 
Maatregelen van risicoscore II zijn van toepassing. Extra maatregel:
- Aan- en afmeldprocedure is van toepassing.
- De medewerker heeft een training zelfredzaamheid gevolgd.

IV
Score > 18

Alleen werken is niet toegestaan

Ondertekening
Medewerker:

Functie:

Handtekening:

Leidinggevende:

Functie:

Handtekening:
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BIJLAGE 3  VOORBEELDPROCEDURE 
AAN- EN AFMELDEN

1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
Het doel is een uniforme werkwijze van aan- en afmelden tijdens alleen werken. Deze procedure is van 
toepassing op iedereen die alleen werkt:

 •  buiten kantooruren en/of
 •  bij hoog-risico werkzaamheden (zie bijlage 2 voor bepalen van gevaren). Let op: uit de risicobeoorde-

ling kan ook blijken dat alleen werken voor de betreffende werkzaamheden niet is toegestaan.

2  KORTE WERKINSTRUCTIE
De medewerker maakt gebruik van een achtervang door middel van de beveiligingsorganisatie. Het tele-
foonnummer waarop deze bereikt kan worden, is XXX-XXXXXXX.

3. AANMELDEN
De persoon die alleen gaat werken dient zich altijd bij de achtervang te melden. 
Het aanmelden gebeurt als volgt:

 • de medewerker geeft onderstaande informatie door:
 - voor- en achternaam;
 - telefoonnummer (waarop hij tijdens de werkzaamheden te bereiken is);
 - werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden;
 - naw-gegevens object;
 - duur van de werkzaamheden.

4.  TUSSENTIJDS CONTACT MET ACHTERVANG
De persoon die alleen werkt neemt contact op de achtervang als:

 • hij verwacht meer tijd nodig te hebben;
 • de werkzaamheden veranderen (of de locatie verandert);
 • in geval van onvoorziene omstandigheden (incidenten).

5.  AFMELDEN
De medewerker meldt zich bij de achtervang af wanneer de werkzaamheden binnen de geschatte tijd 
afgerond zijn en de medewerker weer naar huis gaat of thuis is. Het afmelden gebeurt via hetzelfde telefoon-
nummer als het aanmelden.

6. REGISTRATIE
De beveiligingsorganisatie legt de aanmeld- en afmeldgegevens vast in een digitaal logboek. Verder bevat 
het digitale logboek informatie over het in werking stellen van het noodplan.

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
 • De medewerker is verantwoordelijk voor het aan- en afmelden bij de achtervang.
 •  De medewerker dient op de hoogte te zijn van de gegevens van beveiligingsbedrijf en de adresgege-

vens van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 •  De werkgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een passend contract met een beveiligings-

dienst en de afspraken uit het contract aan de medewerkers bekend te maken.
 • De beveiligingsdienst is verantwoordelijk voor het vastleggen van de aan- en afmeldgegevens.

8. DEFINITIES EN AFKORTINGEN
Achtervang  : een instantie die noodhulp kan initiëren.
Naw-gegevens  : plaatsnaam, straatnaam, (dichtstbijzijnd) huisnummer.
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BIJLAGE 4  VOORBEELD SCENARIO  
LOKALISEREN EN REDDEN 
MEDEWERKER

Scenario Een medewerker gaat een monster nemen van het oppervlaktewater.  
De medewerker blijft langer weg dan vooraf gecommuniceerd en er kan geen 
contact met hem worden gelegd.

Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden

Meld / controlekamer: 
 • taken: 
 - ontvangen van alarmmelding;
 - contact leggen met leidinggevende / contactpersoon.
 • bevoegdheden: 
 -  instanties en hulpverleningsdiensten inschakelen bij direct gevaar of 

indien geen contact kan worden gekregen met leidinggevende.

Leidinggevende:
 • taken:
 - contact leggen met instanties en hulpverleningsdiensten;
 -  zorgen dat een medewerker eventuele hulpdiensten begeleidt bij de 

zoekactie;
 - contact leggen met familieleden;
 - interne organisatie informeren over vermissing;
 - toegang krijgen tot gps-gegevens laatst bekende locatie.
 • bevoegdheden: 
 - instanties en hulpverleningsdiensten inschakelen.

Responstijd Bij een actief alarm (geïnitieerd) door medewerker: direct activeren noodplan.
Bij niet reageren medewerker op oproepen; 5 minuten proberen contact te 
leggen, daarna noodplan activeren.

Externe instanties Eventueel contact leggen met de politie (inschatting leidinggevende) om 
zoekactie uit te breiden.

Personen die bij een eventuele 
zoekactie kunnen assisteren

Naam : telefoonnummer
Naam : telefoonnummer
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