
Werkplekinspectie: Mark van Logten en Derek Benis

Datum: 19-12-2017

Onderwerp Risico / tekortkomingen Maatregelen / Wie

Kantoren beneden + showroom

Indruk kantoor Goed, wel aan de kleine kant

Leiding / discipline n.v.t

Gevaarlijke apparaten n.v.t

Vlucht / ontruimingsplan niet aanwezig

Vluchtplan hangt balie/receptie/ 

werkplaats --> alle buiten naar 

binnen ingangen van het 

gebouw.

• ingangen, doorgangen en vluchtdeuren vrij van obstakels?

• ontruimingspland aanwezig en actueel?

• signalering/pictogrammen vluchtwegen en brand - en EHBO aanwezig en duidelijk? (ook buitenzijde nooddeuren)

Conditie vloer goed

Licht (werkplek min 400 lux oog hoogte) goed

Verwarming (verwarmingskast ordelijk?) Verschilt erg per kantoor

Ventilatie geen ventilatie

Reinheid / hygiëne goed

Brandblussers niet aanwezig

In showroom zo dicht mogelijk 

bij kantoor BiDI en spreekkamer

PBM / verbandtrommel niet aanwezig (niet kunnen vinden) Plaatsen of beter aanduiden - WS

Snoeren en kabels (meterkast ordelijk?) Goed

Bureau en stoel Goed

Kantoren boven + kantine

Indruk kantoor Vrij leeg, wel veel kabels te zien 03-01-2018 netjes gemaakt

Leiding / discipline n.v.t

Gevaarlijke apparaten n.v.t

Vlucht / ontruimingsplan

Waar moet je naar beneden nadat je 

door het raam bent gegaan?

Als kantoor in gebruik genomen 

wordt nood laddertje bij uitgang 

leggen

Conditie vloer goed (kraakt wel veel)

Licht (werkplek min 400 lux oog hoogte) goed 

Verwarming Kleine ruimte staat de verwarming 

aan?

Ventilatie Doet het wel, maar is verouderd

Reinheid / hygiëne Goed

Brandblussers Op kantoor geen, maar bij kantine wel

PBM / verbandtrommel Op kantine

Snoeren en kabels Veel kabels op de bureaus (gevaarlijk?) 03-01-2018 netjes gemaakt

Bureau en stoel Goed, maar er zitten wel bij een paar 

Als kantoor in gebruik genomen 

wordt herstellen of nieuwe 

stoelen

stoelen gaten in.

Magazijn

Indruk magazijn goed georganiseerd

Leiding / discipline n.v.t

Pompwagen werkt goed

Heftruck n.v.t
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Wikkelmachine goed

R-Cel ADR 8 goed

Chemie Big savers ADR 3 goed

Chemiekast ADR 2 goed

Chemiekast ADR 5,6,9 goed

Nood uitgangen veel openingen en brede paden

Test de nooddouche werkt 

Zijn de lekbakken leeg soms kleine stukjes plastic of karton

maar niks groots

Ventilatie rooster vrij (zonder blokkade) goed

Vlucht / ontruimingsplan aanwezig

Oogspoelflessen datum controleren 2018/07

Controleer dat er geen voeding en 

reinigingsmiddel in 1 rek staan niet aanwezig

Controleer of er geen bolle of lekkende 

cannen zijn niks opgevallen

Controleer of je geen onjuiste etikettering 

ziet niks opgevallen

Conditie vloer vies op plekken, maar niks ernstigs

Licht alle lampen werken

Verwarming werkt

Ventilatie n.v.t

Reinheid / hygiëne niks opgevallen

Absorptie materialen aanwezig

Brandblussers allemaal aanwezig

PBM / verbandtrommel allemaal aanwezig

Snoeren en kabels wel zichtbaar, maar niet gevaarlijk

Bureau en stoel goed

Status stellingen n.v.t

Looppaden breed, goed opgeruimd

Rijpaden goed opgeruimd

Opslag hoogte best hoog, soms ladder nodig

Stapeling goederen goed

Plaatsing pallet goed

Spiegelen (vooraan de pallet) grotendeels goed

Til werkzaamheden voor elke persoon anders

Bedrijfskleding goed

Keuring stelling / heftruck n.v.t

Werkplaats

Indruk werkplaats Veel nieuw, netjes opgeruimd

Leiding / discipline n.v.t

Nood uitgangen 1 aanwezig

Vlucht / ontruimingsplan niet aanwezig in deze ruimte Bij de ingang hang bord

Conditie vloer goed

Licht alles goed verlicht
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Verwarming Ik merk niks van een verwarming

WS - magazijn en werkplaats gaan 

we een Pellet kachel voor 

aanschaffen

Ventilatie roldeur die open kan, maar geen

open ramen

Reinheid / hygiëne goed

Absorptie materialen aanwezig

Brandblussers aanwezig

PBM / verbandtrommel aanwezig

Snoeren en kabels goed opgeborgen

Bureau en stoel goed

Til werkzaamheden n.v.t

Bedrijfskleding n.v.t

Accu laadstations aanwezig

Keuren gereedschap n.v.t

Eigenvervoer

Brandblussers niet allemaal 

PBM / verbandtrommel niet allemaal

Map wekelijks periodiek onderhoud niet allemaal

Kantoor collega's

Lichaamelijke belasting / werkhouding Nee

Werkdruk Nee inprincipe niet af en toe een piek

Sfeer Goed

Technischedienst collega's

Lichaamelijke belasting / werkhouding Nee, niet in het bijzonder

Werkdruk Gezonden dosis, soms wat drukker dan anders

Sfeer Goed

Logistieke collega's

Lichaamelijke belasting / werkhouding Ja, heel de dag spullen op pakken en lopen

Werkdruk Ja, moet af aan het einde van de dag

Sfeer Kut met een knipoog

Heeft Schwartzmans onderstaande aangeboden aan de medewerkers

Instructie veilig en gezond werken vanuit de organisatie? Ja - Veiligheid in magazijn

Mogelijkheid preventief en medisch onderzoek? Minimaal elke 3 jaar aanbieden Ja

Heeft Schwartzmans een vitaliteitsbeleid? Nee (willen we wel gaan doen)

Maatregelen getrofffen om langer en fit aan het werk te blijven? Nee

PSA meting aangeboden? (Psychosociale Arbeidsbelasting) Nee



Onderwerp Risico / tekortkomingen Maatregelen / Wie


