Aandachtspuntenlijst inrichting specifieke
ruimtes en terrein
In deze lijst worden specifieke aandachtspunten gegeven voor bepaalde ruimtes en het
buitenterrein. Deze zijn een aanvulling op de algemene eisen die gelden voor inrichting van
gebouwen. Voor brandveiligheid zie in ieder geval ook de lijst van aandachtspunten
brandveiligheid die in dat hoofdstuk beschikbaar is. Verder is in het RI&E instrument extra
informatie te vinden over inrichtingseisen en beheer van gebouwen en terreinen.

Woonruimten

ü Ga na of het gebruik van de ruimtes in overeenstemming is met de
vergunningen/vergunningplichten.
ü Controleer of de voorzieningen op de locatie voldoen aan de vergunningseisen.
ü Betreft de locatie een woonvoorziening voor meer dan vier personen? Dan moet de locatie
beschikken over een brandmeldinstallatie.
ü Stem de inventaris af op het gebruik van de ruimte. Zet de woonruimten niet te vol.
ü Zorg ervoor dat de vluchtwegen en nooduitgangen goed begaanbaar blijven. Dat geldt ook
voor buiten!

Separeerruimten

ü Zorg dat de deur van de separeerruimte naar buiten draait.
ü Maak het mogelijk dat werknemers te allen tijde hulp kunnen inroepen in geval van een
calamiteit.
ü Gebruik in de separeerruimte alleen brandwerende materialen.
ü Stem de inventaris af op het gebruik van de ruimte, zoals een brandvrij matras, een kussen
en beddengoed die niet te scheuren zijn, een po van geperst papier.

Spreekkamers

ü Richt de spreekkamers zo in dat zowel de werknemer als de cliënt de ruimte snel kan
verlaten bij agressie. Dit kan door de tafel haaks tegenover de deur te plaatsen.
ü Voorkom dat er losse voorwerpen aanwezig zijn die bij escalatie gebruikt kunnen worden
als ‘wapen’.
ü Zorg voor toezicht/sociale controle op spreekkamers door juiste positionering (zonder
privacy te veel te schenden).
ü Voorzie voor zover nodig de ruimte van ventilatie, alarmeringsvoorziening,
camerabewaking.

Somatische onderzoeksruimten

ü Voorzie de onderzoeksruimten van een in hoogte verstelbare en verrijdbare behandeltafel.
ü Plaats de behandeltafel zo dat er omheen gelopen kan worden, zodat deze niet steeds
verreden hoeft te worden.
ü Zorg voor een onderzoeksruimte die van binnen afgesloten kan worden in verband met
privacy.
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ü Zie voor meer richtlijnen de pagina over Fysieke belasting: cliëntgebonden – staand werk

Balies

ü Construeer de balie zo dat de werknemer op ooghoogte zit met de bezoekers en dat de
plaats waar de werknemer komt te werken recht tegenover de plaats waar de bezoekers
komen te staan.
ü Zorg dat ingang en wachtruimte vanuit de balie-werkplek goed te overzien zijn.
Wachtplekken bij voorkeur niet recht tegenover de balie en bieden voldoende privacy aan
degene die geholpen wordt aan de balie.
ü Zorg voor een goede vluchtweg vanuit de receptie in geval van calamiteiten.
ü Voorzie de balie eventueel van veiligheidsglas.
ü Plaats in de balie een alarminstallatie of rode knop om hulp te kunnen roepen.
ü Kijk voor tips over de inrichting van de balie in verband met agressie ook het arbocatalogus
onderdeel over Agressie en geweld.

Kolfruimten

ü Richt per locatie een ruimte in geschikt om als kolfruimte te kunnen dienen. Lacterende
moeders moeten over een dergelijke ruimte kunnen beschikken om borstvoeding te geven
of om te kolven. Zwangere vrouwen kunnen deze ruimte tevens gebruiken als rustruimte.
ü Zorg dat de ruimte van binnenuit afsluitbaar is en op een voldoende rustige plek in het
gebouw ligt.
ü Plaats een bed, rustbank of stoel in de ruimte en zorg voor een koelkast (voor het bewaren
van gekolfde melk).

Kleedruimte

Zorg voor gescheiden kleedruimte voor werknemers.
De ruimte moet verwarmd kunnen worden.
In de ruimte is goede ventilatie aanwezig.
In de kleedruimte staan stoelen en/of banken.
Een eigen afsluitbare kast per werknemer is aanwezig om (werk)kleding te kunnen
bewaren.
ü Natte of vieze kleding moet op een afgesloten, geventileerde plaats bewaard worden.
ü De kleedruimte moet afgestemd zijn op het aantal werknemers.
ü
ü
ü
ü
ü

Personeelstoilet

ü In de nabijheid van de ruimten waar de werknemers hun werkzaamheden verrichten zijn
voldoende naar seksen gescheiden toiletten en wastafels aanwezig.

Dagbesteding/werkplaatsen

ü De risico’s en daarmee inrichtingseisen zijn zeer uiteenlopend en vergen een afzonderlijke
RI&E om te bepalen welke beschermingsmaatregelen vereist zijn. Raadpleeg de
arbocatalogi van sectoren waar de activiteiten tot de kern behoren. Heb oog voor zowel de
risico’s voor cliënten als de risico’s voor de begeleiders.
ü Zorg dat de ruimte geschikt is voor de aard van de activiteiten die daar in het kader van
dagbesteding worden verricht. Denk aan akoestiek, ventilatie en afzuiging (stof, chemische

stoffen, warmte), reinigbaarheid, verlichtingssterkte, elektrische veiligheid, brandveiligheid
(w.o. belastbaarheid elektrische installatie).
ü Als gewerkt wordt met risico-volle apparaten of processen, zorg ervoor dat de ruimtes
overzichtelijk zijn ingericht zodat direct toezicht vanuit alle plaatsen waar de begeleiding
werkt zicht is op de activiteiten die gaande zijn. Dit is nodig om het direct toezicht te
kunnen waarborgen.

Buitenterreinen

ü Wegen en paden, zijn goed begaanbaar en overzichtelijk. Waar mogelijk is scheiding tussen
voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Manoeuvreren leidt niet tot gevaren.
ü De buitenterreinen van de instelling bieden sociale veiligheid door (ook in het donker)
voldoende verlichting, geen plaatsen met weinig zicht van de omgeving (bosschages/dode
hoeken en dergelijke).
ü Ook de fietsenstalling en de parkeerplaats/parkeergarage, is (sociaal) veilig ingericht.

