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Veilig en gezond werken 4 

Werken in fitnesscentra gaat met risico's gepaard. Onveilige 

en ongezonde werksituaties kunnen leiden tot ziekteverzuim 

en ongevallen in uw bedrijf. 

Voor de fitnesscentra gaat het met name om de volgende 

zaken: 

- Lichamelijke belasting: vooral voor aerobicsinstructeurs / 

instructrices is het werk fysiek zwaar, vooral bij de intensieve 

lessen. 

- Onderbroken, 'gebroken' werkdagen met wisselende uren 

en veel deeltijdcontracten is niet bevorderlijk voor de rust en 

de motivatie van de werknemers. 

- Geluidsoverlast: de harde muziek van de aerobicslessen is 

met name voor de docenten belastend, maar ook voor andere 

medewerkers kan dit erg storend zijn in het werk. 

- Geestelijke belasting: het begeleiden van veel verschillende 

klanten en zorgen voor het voorkomen van blessures vraagt 

veel van de medewerkers. 

Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen 

op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel. 

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zorgt ervoor dat 

u weet waar de risico 's op her gebied van veiligheid, gezond

heid en welzijn van uw medewerkers in uw bedrijfliggen en 

war u eraan gaat doen. Daarom heeft de wetgever in de 

Arbowet bepaald dat vanaf 1januari1994 alle bedrijven een 

risico-inventarisatie en -evaluatie moeten opstellen als eerste 

stap op weg naar goede arbeidsomstandigheden. 

Deze Arbocheck is speciaal ontwikkeld voor fitnesscentra 

met 10-15 arbeidsplaatsen. De risico-inventarisatie richt zich 

op alle fitness- en aerobicsactiviteiren. Wanneer u daarnaast 
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ook nog andere voorzieningen aanbiedt, zoals een zwembad 

of een eetcafé, dan zult u voor die activiteiten ook de belang

rijkste risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn moeten opschrijven. Voor meer informatie over de 

specifieke risico's van die voorzieningen kunt u terecht bij 

NIA TNO (adres zie achterin het boekje) of bij uw arbodienst. 

Het invullen van deze lijst is het begin van verbetering van 

arbeidsomstandigheden. U voldoet hiermee aan de wette

lijke verplichting tot het maken van een risico-inventarisatie 

en -evaluatie. U bepaalt na het invullen wat in uw bedrijf de 

belangrijkste risico's zijn. De prioriteiten neemt u op in het 

plan van aanpak. Ook de voorzorgsmaatregelen die u gaat 

treffen om het risico weg te nemen of te verminderen, neemt 

u op in het plan van aanpak. Zie hiervoor de laatste pagina's 

van het boekje. Als u niet zeker bent of u bepaalde onderde

len zelf kunt beoordelen, roep dan de hulp van een deskun

dige in, bijvoorbeeld de arbodienst. 

De risico-inventarisatie moet u vervolgens aan de arbodienst 

voorleggen ter beoordeling. De arbodienst kijkt of u geen 

belangrijke risico's over het hoofd hebt gezien en kan u advi

seren over de oplossingen en uw plan van aanpak. 

In het kort gezegd is het de bedoeling van de RI&E dat u 

nagaat: 

- wat de gevaren in uw bedrijf zijn; 

- hoe groot de gevaren zijn en wie er schade aan de gezond-

heid zou kunnen oplopen en hoe; 

- of u voldoende voorzorgsmaatregelen hebt getroffen, zodat 

het risico gering is; 

-welke prioriteiten u stelt in het plan van aanpak (waar gaat 

u het eerst iets aan doen?). 
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In geval van ziekte of ongelukken ••• 
Wanneer medewerkers ziek worden is het van belang om na 

te gaan of (een deel van) de oorzaak misschien in het werk te 

vinden is. De begeleiding van uw zieke personeelsleden 

behoort tot het personeelsbeleid van uw onderneming. Door 

een goede begeleiding van zieke medewerkers kunt u het her

stel en de terugkeer bevorderen. Hierbij hoort dat u regelma

tig contact houdt met de zieke, dat u nagaat of er omstandig

heden in het werk zijn die het ziekteverzuim verklaren en dat 

u kijkt of u -indien nodig- aanpassingen in het werk kunt 

verrichten om te zorgen dat iemand weer aan het werk kan in 

de onderneming. Overleg met uw werknemers over de verbe

teringen die mogelijk zijn. 

Duidelijke afspraken over ziek- en betermeldingen geven 

duidelijkheid aan het personeel. Maak daarom afspraken 

over hoe en bij wie men zich meldt bij ziekte en herstel. Voer 

ook overleg met uw arbodienst over uw plan om het ziekte

verzuim in uw bedrijf terug te dringen. 

Ongevallen 
Schrijf een plan (wie doet wat en hoe) voor melding, registra

tie en rapportage van bedrijfsongevallen of bijna-ongevallen. 

U moet bij de Arbeidsinspectie melding maken van: 

-dodelijke ongevallen 

- ongevallen met ernstig letsel 

- gebeurtenissen met grote materiële schade 

(f 100.000,- of meer) 

- beroepsziekten 

- voor de gezondheid gevaar opleverende zaken 



U moet registreren: 

-dodelijke ongevallen 

- ongevallen met ernstig lichamelijk letsel 

- overige ongevallen met verzuim 

- gebeurtenissen met grote materiële schade waarbij gevaar 

voor de veiligheid of gezondheid van werknemers heeft 

bestaan 

Voorlichting en informatie 

Als de werknemers veilig en verantwoord moeten werken, 

zullen ook zij de risico's moeten kennen. Een belangrijke 

taak voor elke werkgever is dan ook informatie te geven: 

-over de risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn die 

een rol spelen in zijn/haar bedrijf; 
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- over de juiste manier van werken om gevaar en ongelukken 

te voorkomen of in ieder geval zo klein mogelijk te houden; 

- over de attributen of hulpmiddelen die de medewerkers 

moeten gebruiken bij het werk (bijvoorbeeld het juiste sport

schoeisel en een voetenplankje bij de pc); 

- welke mensen meer dan anderen gevaar lopen en daarom 

extra aandacht of voorlichting nodig hebben. 



Hoe gebruikt u deze Arbocheck? 8 

stap 1 

stap 2 

stap 3 

stap 4 

- Vul de lijst stap voor stap in. Het kan in één keer, maar dat 

hoeft niet. In elke ruimte van uw bedrijf kijkt u kritisch met 

een 'arbo blik'. Het kost u ongeveer één à anderhalf uur om 

de lijst in te vullen. 

Betrek medewerkers bij de invulling van de risico-inventari

satie, zij weten veel en moeten bovendien straks de maatrege

len (mee helpen) uitvoeren. 

Per activiteit of werkplek kunt u vaststellen: 

- of het genoemde risico aanwezig is in uw bedrijf; 

-welke maatregelen u gaat ondernemen om het risico weg te 

nemen of te verminderen. 

Op de stippellijnen kunt uzelf aanvullingen noteren. Als u 

mogelijke gevaarlijke situaties in uw bedrijf ziet die niet in de 

arbocheck staan, kunt u die zelf invullen. Ook oplossingen 

die in uw bedrijf gevonden zijn, kunt u noteren. 

- Bespreek de ingevulde lijst met uw medewerkers. Vraag 

ook of er nog aanvullingen moeten komen, bijvoorbeeld over 

de sfeer op het werk, de behoefte aan voorlichting, het werk

tempo of de pauzes. En bepaal of er nog activiteiten in uw 

bedrijf zijn, die niet in deze Arbocheck staan. 

- Leg vast in het plan van aanpak, welke maatregelen u gaat 

nemen en wanneer u de verbeteringen doorgevoerd wilt heb

ben. Niet alles hoeft in één keer verbeterd te worden. Het is 

belangrijk een begin te maken. 

- Opsturen naar Arbodienst. 

Na het uitvoeren van de risico-inventarisatie hebt u direct 

een goed beeld van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf 

en de onderwerpen die nog aandacht verdienen om deze 
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arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Het plan van aan

pak geeft u een goed overzicht van de activiteiten die u gaat 

ondernemen om de arbeidsomstandigheden in uw centrum 

te verbeteren. 

Herhaal de risico-inventarisatie! 

- Bij belangrijke veranderingen in uw bedrijf; bijvoorbeeld 

bij de aanschaf van nieuwe machines of grote verbouwplan

nen. 

- Na ongevallen of bijna-ongevallen om herhaling in de toe

komst te voorkomen. 

- Regelmatig, bijvoorbeeld één maal in de vier jaar. 

-Als er wijzigingen in het personeelsbestand voorkomen 

(bijvoorbeeld nieuwe medewerkers of medewerkers die 

zwanger worden). 



Activiteiten in uw fitnesscentrum 10 

Bepaal welke activiteiten onderdeel zijn van uw onderne

ming en welke activiteiten door anderen (onderaannemers, 

freelancers) worden uitgevoerd. 

Wanneer meerdere werkgevers ('onderaannemers', freelan

cers) in één gebouw samenwerken, dan moeten er afspraken 

gemaakt worden over het in kaart brengen van de risico's. 

Hoe u dat doet, mag uzelf bepalen, als het maar op papier 

staat. Iedere werkgever is verantwoordelijk voor het inventa

riseren van risico's voor het eigen bedrijf, maar voor een aan

tal zaken kunt u prima samenwerken. Vooral bij zaken als 

hulpverlening bij brand, ontruimingsplannen etcetera is het 

zaak om af te spreken wie wat doet. 

Voor:ziening Eigendom Onderhuur 

Fitnessruimte 0 0 

Aerobicszaal 0 0 

Cardiofitness 0 0 

Testruimte 0 0 

Sauna 0 0 

Zonnestudio 0 0 

N agelsrudio 0 0 

Wi nkel 0 0 
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Voorziening Eigendom Onderhuur 

Kapsalon 0 0 

Schoonheidssalon 0 0 

Zwembad 0 0 

Klimwand 0 0 

Squash ruimte 0 0 

Massagesalon 0 0 

Ska tel essen 0 0 

Powerwalking 0 0 

Kinderopvang 0 0 

Fysiotherapie 0 0 

Diëtiste 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 



Overzicht van de medewerkers en hun taken 

Functie 

voorbeeld: 

receptioniste 

Uren 

falltime 

Hoofdtaak 

klanten ontvangen; telefoon aannemen 

·Is er sprake van stagiaires of beginners' Sommige medewerkers lopen net iets meer risico dan anderen op bepaalde 

gebieden. Zo mogen zwangeren bijvoorbeeld geen zware lasten tillen . Voor jonge, beginnende medewerkers kan het 

moeilijk zijn om op drukke avonden alleen bij de receptie te staan. Ook niet-Nederlandstalige medewerkers moeten 
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Verdere werkzaamheden Bijzonderheden• 

schoonmaakwerkzaamheden; 
inschrijf formulieren: voorraad bijhouden rugklachten 

alle instructies en uitleg goed kunnen begrijpen. In 1998 komen functie-omschrijvingen beschikbaar Jie bij dit 

schema gebruikt kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de BonJ voor Werknemers in de 

Sport en bij Fit!vak. Adressen vindt u achterin het boekje. 
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Functie Uren Hoofdtaak 

*Is er sprake van stagiaires of beginners? Sommige medewerkers lopen net iets meer risico dan anderen op bepaalde 

gebieden. Zo mogen zwangeren bijvoorbeeld geen zware lasten tillen. Voor jonge, beginnende medewerkers kan het 

moeilijk 1.ijn om op drukke avonden alleen bij de receptie te staan. Ook niet-Nederlandstalige medewerkers moeten 
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Verdere werkzaamheden Bijzonderheden• 

alle instructies en uitleg goed kunnen begrijpen. In 1998 komen functie-omschrijvingen beschikbaar die bij dit 

schema gebruikt kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Bond voor Werknemers in de 

Sport en bij Fit1vak. Adressen vindt u achterin het boekje. 







Receptie 

Arbo aandachtspunten 

Lichamelijke belasting 

Stoel 

Tafel 

Beeldscherm 

Maatregelen en adviezen 

Zorg voor een goede stoel (bijvoorbeeld keuring NEN 1812) , een goede 

beeldschermtafel (bijvoorbeeld keuring NEN 2449) en een goed instel

bare pc (NEN-ISO 9241-3) , 

Bevorder dat de medewerkers de meubels op de juiste wijze instellen. 

instelbaar 1 
68 ·82 cm 

1 

~:·~6cm1 ~n9st::b;~r 

min 80 cm 
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0 0 

0 0 



Capaciteiten 

Is het niveau van de medewerkers in 

overeenstemming met de functie? 

Plaats de pc zo ver mogelijk van het raam vandaan, haaks op de muur 0 
waarin het raam zit. Het raam mag zich niet voor of achter de werkne-

mer bevinden. 

Ter voorkoming van spiegeling lichtarmaturen toepassen die zorgen 0 
dat de lampen geen zijdelings licht uitstralen (geen 'kale' TL). 

Zorg voor afwisselende werkzaamheden als medewerkers langer dan 2 0 
uur achter elkaar aan een beeldscherm werken. Als er geen ander werk 

is, dan moet er een rustpauze genomen worden. 

Laat receptiemedewerker zo veel mogelijk werkzaamheden zelf regelen, 0 
plannen en uitvoeren, bijvoorbeeld inschrijven, voorlichten, gegevens 

beheren en telefoon beantwoorden. 

Als iemand veel uren achter elkaar aan een beeldscherm werkt, kan dit 

belastend zijn voor het lichaam. Let dan met name op de juiste afstel-

ling en voldoende pauzes of andere werkzaamheden. 

. . . . . . . . . . ····· ......... "." .................. ". 

Geef de medewerkers voldoende scholing en ondersteuning bij het 

omgaan met klanten. 

Flexibel, vriendelijk en correct blijven ook als het druk is, luisteren naar 

de wensen van de klanten en in piektijden werken, accuraat gegevens 

verwerken en samenwerken zijn belangrijke vereisten waar medewer

kers soms onder druk komen te staan. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Receptie 

Arbo aandachtspunten 

Capaciteiten (vervolg) 

Ongebruikelijke werktijden 

Gebroken werktijden 

Maatregelen en adviezen 

Zorg voor een juiste afstemming tussen werkzaamheden en niveau 

werknemers. 

Dit kan door meer of minder verantwoordelijkheden te geven, of denk 

aan een uitbreiding of juist een beperking van het takenpakket. 

Breng regelmaat in de ongebruikelijke werktijden, bijvoorbeeld 

week/ maandschema's. 

Maak zo vroeg mogelijk de roosters en werktijden bekend. 

Overleg regelmatig met werknemer over gewenste werktijden. 

Verdeel de taken zo, dat er zo min mogelijk gebroken werktijden ont

staan. 

Misschien kunt u door het combineren van verschillende functies (bij

voorbeeld lesgeven en receptie) het takenpakket van een medewerker 

zo samenstellen dat er een volledige dagtaak/weektaak ontstaat. 
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0 0 
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Geluidsoverlast Als u binnen 1 meter afstand niet zonder stemverheffing met elkaar kan 

praten, moet het geluidsniveau gemeten worden: laat het geluidsniveau 

meten door een deskundige. 

De ruimte van de receptie kunt u zo goed mogelijk isoleren. 

U kunt ook de muziek aan een maximaal geluidsniveau binden. Een 

streepje op de audioset kan voldoende zijn. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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Bar, café, keuken, ontmoetingsruimte 

Arbo aandachtspunten 

Lichamelijke belasting 

Aanvoer en opslag van goederen 

Bukken 

Tillen met gedraaide rug 

Maatregelen en adviezen 

Vervoer zware middelen (kratten, flessen en dergelijke) zo veel moge

lijk met een steekwagen. 

De opslagruimte voor bieren en andere vaten is goed toegankelijk. 

De loopafstand tussen bar/keuken en opslagruimte mag niet al te lang 

ZIJn. 

Plaats de keukenapparatuur hoger door middel van een plateau. 

Creëer een voldoende breed looppad achter de bar. 

Plaats veel gebruikte producten zo veel mogelijk op reikhoogte. 

~ ~ 
b"<> b0~ 

<I <:-oó.> 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

ü -o 

0 0 

0 0 

Veiligheid Beschikt u over een biertap? In de ruimte waar de flessen met koolzuur- 0 0 
gas staan, mag eventueel weggelekt gas zich niet ophopen. Zorg daarom 

voor goede venti latie in deze ruimte. 
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Arbeidsinhoud 
Kunnen de medewerkers 

verschillende taken uitvoeren: 

uitvoeren, maar ook voorbereiden 

en organiseren? 

Is het niveau van de medewerkers in 

overeenstemming met de functie? 

Ongebruikelijke werktijden 
Gebroken werktijden 

0 0 

Zorg voor afwisseling in takenpakket. 0 0 

Houd regelmatig werkoverleg en evalueer regelmatig. 0 0 

Laat medewerkers zo veel mogelijk zelfstandig werken. 0 0 

Zorg voor een juiste afstemming russen werkzaamheden en niveau 0 0 
werknemers . 

........................................... .......... . ····················· -···· .......................... ... ·························· ······ ··· 

Breng regelmaat in de ongebruikelijke werktijden, bijvoorbeeld door 

week/ maandschema's. 

Maak zo vroeg mogelijk de roosters en werktijden bekend. 

Overleg regelmatig met werknemer over gewenste werktijden. 

Verdeel de taken zo, dat er zo min mogelijk gebroken werktijden 

ontstaan. 

Misschien kunt u door het combineren van verschillende functies (bij

voorbeeld bar/keukenwerk en receptie) het takenpakket van een mede

werker zo samenstellen dat er een volledige dagtaak/weektaak ontstaat. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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Bar, café, keuken, ontmoetingsruimte 

Arbo aandachtspunten 

Overige wetten 

Geluidsoverlast 

Kan je op r meter afstand nog zonder 

stemverheffing met elkaar praten? 

Maatregelen en adviezen 

De uitrusting van de ontmoetingsruimte en bijbehorende ruimten 

moet voldoen aan de plaatselijke eisen van de brandpreventie en de bij

zondere wetten, onder andere de Drank- en Horecawet. 

Als u binnen r meter afstand niet zonder stemverheffing met elkaar kan 

praten, moet het geluidsniveau gemeten worden: laat het geluidsniveau 

meten door een deskundige. 

De ruimte waar de harde muziek vandaan komt, moet zo goed moge

lijk geïsoleerd worden. Het geluid kan ook aan een maximale waarde 

gebonden worden. Spreek af hoe hard de geluidsinstallatie mag spelen. 
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Aerobics 

Arbo aandachtspunten 

Lichamelijke belasting 

Intensieve belasting 

Veiligheid 

Attributen: slides, dynabands, steps, 

gewichten, springtouwen, tubes en 

dergelijke. 

Maatregelen en adviezen 

Zorg voor een goede vloer (verend en minimaal 2,5 m2 per deelnemer) 

en spiegelwand. 

Plaats eventueel een bioscoopscherm met oefeningen om instructeur te 

ontlasten en de mogelijkheid te geven deelnemers te corrigeren. 

Vraag regelmatig aan de instructeurs naar mogelijke fysieke klachten en 

besteed op het werkoverleg aandacht aan de werkomstandigheden en 

de mogelijkheden hoe het beter zou kunnen. 

Zorg voor een regelmatige controle of de attributen nog veilig en goed 

onderhouden zijn. 

Vervang attributen indien noodzakelijk. 

Zorg voor een goede opbergruimte en stimuleer discipline bij het 

opruimen. 

f::' ~ 
b<>"' 'bo~ 

cf <:-o°' 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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Aerobics 

Arbo aandachtspunten 

Arbeidsinhoud 

Kunnen de medewerkers 

verschillende taken uitvoeren: 

uitvoeren, maar ook voorbereiden 

en organiseren? 

Onvoldoende (betaalde) rusttijden. 

Ongebruikelijke werktijden 

Gebroken werktijden 

Maatregelen en adviezen 

Maak de groepen niet groter dan 15-20 personen. 

Laat de les-samenstelling en lesinhoud zo veel mogelijk over aan de 

instructeur. 

Bij heel intensieve lessen is het lesgeven zwaarder dan bij lichte 

aerobicslessen. Stem hierop ook het rooster en het aantal lesuren af. 

Vijf uur onafgebroken lesgeven lijkt te veel voor intensieve lessen. 

Men moet na de lessen voldoende gelegenheid in werktijd krijgen om 

te rusten en te herstellen, met mogelijkheden tot eten en drinken . 

Breng regelmaat in de ongebruikelijke werktijden, bijvoorbeeld door 

week/ maandschema. 

Maak zo vroeg mogelijk de roosters en werktijden bekend. 

Overleg regelmatig met werknemer over gewenste werktijden. 
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0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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Geluidsoverlast 

Vrijwel voortdurende blootstelling 

aan te harde muziek. 

Verdeel de raken zo, dat er zo min mogelijk gebroken werktijden 

ontstaan. 

Misschien kunt u door het combineren van verschillende functies 

(bijvoorbeeld lesgeven en bar/keukenwerk en receptie) het takenpakket 

van een medewerker zo samenstellen dat er een volledige dagtaak/ 

weektaak ontstaat). 

Installeer een geluidsbegrenzer op de installatie. (Een streepje op de 

stereo-installatie bij de maximale waarde kan al helpen.) 

Stimuleer dat de instructeurs headphones gebruiken. 

Voorkom geluidsoverlast vanuit andere ruimtes. 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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·Fitnessruimte 

Arbo aandachtspunten 

Lichamelijke belasting 

Opruimen van de gewichten die 

klanten laten liggen 

Onvoldoende bewegingsruimte 

tussen de apparaten 

Afkoeling na fysieke arbeid 

Ongebruikelijke werktijden 

Gebroken werktijden 

Maatregelen en adviezen 

Zorg voor gedragsregels voor klanten ten aanzien van opruimen van 

gewichten, losliggende voorwerpen. Let op een goede hoogte van de 

bergruimte, zodat dit zonder nodeloos bukken of reiken kan. 

Plaats de apparatuur niet te dicht op elkaar, iedereen moet tussen 

de apparatuur door kunnen lopen zonder zichzelf of een gebruiker te 

stoten. 

Zie hiervoor ook het hoofdstuk 'gebouw' voor aanbevelingen ten aan

zien van de afmetingen van de ruimte. 

Zorg voor voldoende tijd voor warming-up en cooling-down. 

Breng regelmaat in de ongebruikelijke werktijden, bijvoorbeeld door 

week/ maandschema. 
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0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 



Veiligheid 
Uitstekende onderdelen 

Bewegende onderdelen 

Losliggende of-hangende elektrische 

bedrading 

Elektrische apparaten 

Overleg regelmatig met de werknemers over gewenste werktijden. 

Maak zo vroeg mogelijk de roosters en werktijden bekend. 

Verdeel de taken zo, dat er zo min mogelijk gebroken werktijden 

ontstaan. 

Misschien kunt u door het combineren van verschillende functies (bij

voorbeeld instructie geven en bar/keukenwerk en receptie) het taken

pakket van een medewerker zo samenstellen dat er een volledige dag

taak/weektaak ontstaat). 

Gebruik indien mogelijk apparatuur zonder uitstekende delen. 

Er mag geen sprake zijn van contact met bewegende delen. 

Stel apparatuur met uitsteeksels zo ver mogelijk van 'hoofdroute' op. 

D e kabels dienen afgeschermd te zijn. 

Zorg dat er geen losliggende snoeren en stekkerdozen op de grond 

slingeren. 

Orden de apparatuur zo veel mogelijk naar soort. 
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Gebouw 

Arbo aandachtspunten 

Bereikbaarheid en 

toegankelijkheid 

Binnenklimaat 

Vluchtwegen en 

nooduitgangen 

Maatregelen en adviezen 

Zorg dat de ingang en toegangsweg naar het gebouw goed bereikbaar is 

voor hulpverlening (brandweer, ambulance). 

De temperatuur is regelbaar, zodat het klimaat afgestemd kan worden 

op de activiteiten die in de betreffende ruimte worden uitgevoerd. 

Zorg voor een doel treffende ventilatie in de betreffende ruimte. Let 

hierbij niet alleen op de afvoer van lucht, maar ook op toevoer van verse 

lucht zonder tocht. 

Plaats doeltreffende zonwering. 

Houd de vluchtroutes vrij van obstakels. 
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Afmeting van de verschillende 

ruimtes 

Zorg dar er bui ren de algemene toegangsdeur een tweede uitgang is 

voor noodgevallen, die tijdens werkuren altijd open kan. 

Houd deze nooduitgang vrij, ook aan de buitenkant! 

Er zijn voldoende brandblusapparaten of andere bi usm iddelen aanwe

zig op verschillende plaatsen en deze worden gecontro leerd en goed 

onderhouden. 

Zorg voor voldoende EHBO-voorzieningen (volledige EHBO-verband-

trommel). 

Plaats deze op een goed toegankelijke plaats (ler op de hoogte). 

Op alle telefoons staat her alarmnummer 1-1-2. 

Zorg voor posters met eenvoudige, duidelijke instructies voor handelen 

bij ongevallen en brand. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uitgaande van een groepsgrootte van 15-20 personen is een afmeting 

van circa 200 m2 voor een fitnessruimte geschikt en voor een aerobics

ru imre circa 100 m2 . 
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Gebouw 

Arbo aandachtspunten 

Aanwezigheid rustruimte 

Maatregelen en adviezen 

Creëer een pauzegelegenheid - indien mogelijk buiten de 

werkruimte- met voldoende ventilatie, verlichting en ruimte. 

org voor tafels en stoelen en houd de ruimte schoon. Bevorder 

hygiëne op het werk. 

Over het roken in de pauzeruimte zijn afspraken gemaakt zodat niet

rokers geen hinder ondervinden van tabaksrook. 
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Arbo algemeen 

Arbo aandachtspunten 

Werkoverleg 

Agressie, geweld en seksuele 

intimidatie 

Omgaan met lastige klanten en 

collega's. 

Maatregelen en adviezen 

Geef medewerkers de gelegenheid om over de werkomstandigheden te 

praten met elkaar. Stel hiervoor een regelmatig werkoverleg in. Stel 

zaken op het werk in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn 

zelf aan de orde. Werknemers hebben zelf vaak goede ideeën om tot 

verbeteringen te komen. 

Neem klachten over pijn serieus en bekijk of de oorzaak in het werk 

ligt. Dit geldt vooral voor klachten over: hoofdpijn, rugpijn, handen, 

polsen, armen (ellebogen) en nek. 

Geef voorlichting over gedragingen die niet geaccepteerd worden. 

Zorg dat agressieve situaties en ongewenste seksuele gedragingen zo 

veel mogelijk voorkomen worden door goede verlichting en overzicht 

in de ruimte. 
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Arbo algemeen 

Arbo aandachtspunten 

Agressie, geweld en seksuele 

intimidatie (vervolg) 

Aandacht voor het verbeteren 

van arbeidsomstandigheden 

Maatregelen en adviezen 

Zorg dat de medewerkers met klachten over agressief gedrag of seksuele 

intimidatie (van klanten of collega's) bij iemand terecht kunnen 

(vertrouwenspersoon). 

Gebruik sancties tegen diegenen die zich toch schuldig maken. 

Een overzicht van gedragsregels voor sportbegeleiders kunt u vinden in 

de brochure Gedragsregels seksuele intimidatie, ontworpen door de 

NOC*NSF en verkrijgbaar bij Fit!Vak. De brochure is gericht op sport

begeleiders in het contact met de sporters, maar biedt ook goede hand

vatten om het gesprek met uw medewerkers te voeren en aan te passen 
. . . 

aan uw eigen s1tuane. 

De leidinggevende geeft zelf het goede voorbeeld en spreekt de mede

werkers aan op onveilig of ongezond gedrag. 

Een medewerker krijgt extra tijd om ontwikkelingen op arboterrein bij 

te houden. Bijvoorbeeld nieuwe publicaties, contact onderhouden met 

de branche over arbozaken. 
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0 0 

Bedrijfshulpverlening (BHV) Stel een vlucht- en ontruimingsplan op. Maak afspraken over de plaats 0 0 
waar men verzamelt na ontruiming. 

Oefen het ontruimingsplan zonder het de medewerkers vooraf te laten 0 0 
weten. 

Er is een bedrijfshulpverlener aanwezig, die voldoende opleiding heeft 0 0 
gevolgd. 

Een diploma is nier vereist, wel moet de hoeveelheid kennis en infor-

marie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover 

kunt u krijgen bij uw arbodienst of bij NIA TNO (adres achterin her 

boekje) . De bedrijfshulpverlener (BHV-er) voert de volgende raken uit: 

-verleent eerste hulp bij ongevallen; 

- alarmeert de werknemers in noodsituaties en zorgt voor de evacuatie; 

- alarmeert de brandweer en andere hulpverleningsdiensten. 

Organiseer de hulpverlening zo, dar u weer dar altijd binnen enkele 0 0 
minuten adequate hulp verleend kan worden. 

Op een centrale plaats in het gebouw (receptie) heeft men inzicht in het 0 0 
aanwezige klantenbestand . 

. ... .. .. .. . . .......... ...... " ......................... " .................... " ... .... ........ 
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Plan van aanpak 

Stel samen met uw medewerkers een Top-Tien op: wat moet het eerst gebeuren? 

Om dit te bepalen kunt u kijken naar het aantal mensen dat risico loopt en naar de risico's waarbij echt grote 

schade aan de gezondheid, de veiligheid of het welzijn te verwachten zijn. 

Wan neer u verdere actie gaat plannen hanteer dan de volgende volgorde: 

- Eerst kijkt u of u het risico geheel kunt wegnemen. 

-Als dat niet kan, welke maatregelen kunt u dan treffen om de risico's zoveel mogelijk te beperken? 

- Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen is een laatste toevlucht wanneer er niets anders is dat u 

op korte termijn kunt doen. 

Het is niet nodig alle oplossingen gelijk in dit plan van aanpak op te nemen. U kunt een 4-jarenplan maken om 

alle maatregelen te plannen 

Noteer de naam van de persoon die de maatregel uitvoert 

Noteer de datum wanneer u het gedaan wilt hebben 

Vraag advies op terreinen waar u niet zeker van bent 
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Bespreek dit plan met uw medewerkers 

Leg uw plan van aanpak voor aan uw arbodienst 

Voorbeeld van invullen 

Risicogebied en 

werkplek 

Gevaar van gehoor

schade voor aerobics

docenten 

Actie 

Aanvragen soorten head

phones en kosten 

Instructies en overleg 

met de werknemers 

Wijzen op gevaren indien geen 

bescherming gebruikt wordt, 

toezien op gebruik 

Advies inwinnen 

Leveranciers vragen, 

arbodienst vragen naar 

andere oplossingen 

Uit te voeren door, 

datum 

Schuitema I/3/98 
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Plan van aanpak 

Risicogebied en 
werkplek 

1 

2 

3 

4 

s 

Actie Instructies en overleg 
met de werknemers 

Advies 
inwinnen 

Uit te voeren 
door, datum 
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