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Uitgangspunten alleenwerken 
 
1. Alleenwerken = buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten. 
 
2. De verantwoordelijkheid voor het alleenwerken ligt bij de manager bedrijfsvoering van de 

hoofdafdeling of bij de afdelingshoofden van het faculteitsbureau. Alleenwerken is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van de manager bedrijfsvoering c.q. afdelingshoofd.  
Bij de beoordeling van alleenwerken moet rekening worden gehouden met de aard en risico’s van 
de werkzaamheden,  de werkomgeving en de gezondheid en welzijn van de medewerker. De in de 
bijlage opgenomen methode geldt hierbij als uitgangspunt. 

 
3. Alleenwerken is nooit toegestaan door: 

a. personen met gezondheidsrisico’s, zoals vallende ziekte of personen die medicijnen 
gebruiken welke het reactievermogen beïnvloeden; 

b. studenten en onvoldoende opgeleide medewerkers. 
 

4. In het geval van niveau 2 moet de juiste veiligheidsmaatregelen worden/zijn getroffen en de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden verstrekt en gebruikt. Daarnaast moeten werk- 
en veiligheidsinstructies op de werkplek aanwezig zijn. Vluchten van de afdeling moet onder alle 
omstandigheden en zonder hulpmiddelen mogelijk zijn. De betrokken medewerker moet op de 
hoogte zijn van de calamiteiten procedures en in staat zijn een calamiteit te melden. 
De werknemer is verplicht voor het opvolgen van instructies en het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, waaronder de personenbewakingspieper1.  

 
5. In geval van niveau 2 is het gebruik van de personenbewakingspieper verplicht. De manager 

bedrijfsvoering c.q. afdelingshoofd zorgt er voor dat er voldoende pbp’s aanwezig zijn. 
 
6. Elke alleen werkende medewerker dient de mogelijkheid te hebben om alarm te slaan en zichzelf 

in veiligheid te brengen (telefoon, alarmnummer, noodzakelijke toegankelijkheid ruimten).  
 
7. Incidenten worden aan de manager bedrijfsvoering en de beleidsmedewerker arbo & milieu gemeld 

via de gele kaart. 
 

Alleenwerken gebeurt veelal buiten kantoortijden en in het weekend. Ruimte-afzuiging en 
zuurkastafzuiging wordt vaak uit gezet of op een laag niveau buiten kantoortijden.  
Werken in een dergelijk laboratorium is nooit toegestaan.  

                                                 
1 PERSONENBEWAKINGSPIEPERS (PBP) OF TELEPROTECTS 
Op alle afdeling waar alleen gewerkt wordt, zijn pbp uitgedeeld. Op een plattegrondtekening is aangegeven waar welke pieper zich 
bevindt en in welk gebied de medewerkers zich kunnen bevinden. Op sommige locaties is tevens een locatie-zender geplaatst. 
Deze plattegrondtekeningen zijn in het bezit van FBU-security en naar alle managers bedrijfsvoering gestuurd. Wijzigingen moeten 
door de MB’s gemeld worden. Eenmaal per jaar zullen de MB’s actief benaderd worden voor de controle van de plattegronden en 
bijbehorende gegevens. 
 
Bij het dragen van de personenbewakingspiepers wordt, indien geen beweging meer wordt waargenomen na een in de pbp 
ingestelde tijd, automatisch een alarmmelding verstuurd naar FBU-security. Binnen .. minuten zullen zij ter plaatse zijn. Er worden 
twee soorten pbp gebruikt, een man-down type en een non-movement type. Het man-down type geeft pas een alarm als men snel 
van verticale naar horizontale positie gaat; het non-movement type op het moment dat er 40 (of 60) seconden niet bewogen wordt. 
 
Zowel de non-movement als de man-down teleprotects zijn als volg ingesteld: 
Na 40 seconden (in enkele gevallen ingesteld op 60 seconden) bij het niet bewegen van de teleprotects en/of na plotselinge 
overgang van verticale naar horizontale positie gaat de teleprotect 10 sec lang het vooralarm signaal uitzenden. Indien men na deze 
10 seconden de teleprotect niet beweegt gaat het alarmsignaal in de teleprotect over en gaat tevens bij de bewaking een signaal 
over met de melding non-movement of man-down met het teleprotect nummer. Indien er locatie-code zenders in het gebouw 
aanwezig zijn dan wordt ook de laatst bezochte locatie met het alarm meegestuurd 
 



Bijlage uitgangspunten alleen werken 
Bepaling risico’s alleenwerken 
 
Aan de hand van de onderstaande tabel kan het risiconiveau op basis van werkomgeving en de aard van 
het werk worden bepaald.  
 

Aard werk ?  
Werkomgeving ? 

Ongevaarlijk Beperkt 
gevaar 

Direct gevaar Acuut 
bedreigend 

Kans op ongeval nihil 1 1 2 - 

Beperkt gevaar aanwezig 1 1 2 3 

Direct gevaar aanwezig 2 2 2 3 

Acuut bedreigend 3 3 3 3 

 
Niveau 1. Alleenwerken is toegestaan, met uitzondering van medewerkers waarbij sprake is van een 

risico op grond van gezondheids - of welzijnskenmerken.  
Niveau 2. Alleenwerken is toegestaan met gebruik van de personenbewakingspieper en de 

noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen. 
Niveau 3.  Alleenwerken is NOOIT toegestaan. 

 
Werkomgeving (voorbeelden) 

Kans op ongeval nihil 
Kantoorachtige omgeving 
Kantine, koffieruimte e.d. 

Beperkt gevaar aanwezig 

Laboratorium, ML I laboratorium  
Technische ruimten 
Rommelige omgeving 
Stallen 

Direct gevaar aanwezig 
Tox-laboratorium, RA-laboratorium, ML-II laboratorium, DM-II stal 
Opslag of werken met brandgevaarlijke stoffen 
Op het dak, een trap, ladder of steiger 

Acuut bedreigend 

RA-laboratorium B niveau , ML-III laboratorium  
Koel- en vriesruimten 
Opslagruimte verstikkende gassen (o.a. stikstof, koolzuur) 
Besloten ruimten (tanks, (gier)kelders e.d.) 
Open gierkelder 

 
Aard van het werk (voorbeelden) 

Ongevaarlijk 
Administratief werk 
Visuele controle / microscoop werk 
Handwerk (zonder apparatuur/hulpmiddelen) 

Beperkt gevaar aanwezig 
Gebruik elektrische apparatuur 
VMT werkzaamheden, Biologische agentia niveau 2 werkzaamheden 

Direct gevaar aanwezig 

Gebruik gevaarlijke apparatuur  
Handelingen met dieren 
Handelingen met gevaarlijke stoffen 
Biologische agentia niveau 3 werkzaamheden (afh. type organisme) 

Acuut bedreigend 
Biologische agentia niveau 3 (afh. type organisme) en 4 werkzaamheden  
Gebruik gevaarlijke apparatuur (bijv. vacuüm, hoge druk, destillatie) 
Gebruik extreem toxische stoffen, acuut bedwelmende stoffen, verstikkende gassen 

 
 
 


