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Actualiteiten Arbowet

Jo Weerts

Programma

• historie / wettelijk kader 

• wettelijke verplichtingen 

• basiscontract (checklist)

• plan van aanpak

• voorlichting / ondersteuning
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Vragen vooraf

• wie is in uw bedrijf de preventiemedewerker

• wie is in uw bedrijf de bedrijfshulpverlener

• wanneer heeft risico-inventarisatie plaatsgevonden

• hebt u vangnetregeling of maatwerkregeling

• gebruikt u een arbocatalogus

• kent u de nieuwe privacyregels zieke werknemer

• wie is er al benadert door arbodienstverlener over 
basiscontract
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Waarom werken aan arbozorg

• omdat het in de wet staat?

• goedlopend bedrijf is gebaat bij gezonde en gelukkige 
werknemers
– tevreden en betrokken werknemers verhogen productiviteit en 

verzuimen minder
• werkgever kan hier veel aan bijdragen

– door preventie en arbozorg goed te regelen, kan hij zorgen voor gezonde 
en veilige werkomgeving en voldoet hij aan arbowetgeving

werknemer is belangrijkste kapitaal
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Wat kost zieke medewerker gemiddeld?

• zieke werknemer kost gemiddeld 275 euro per dag

• directe kosten 
– loondoorbetaling 

– arbodienstverlening

• indirecte kosten 
– vervangend personeel 

• werving en selectie, inwerken nieuw personeel 

– verlies van productie / dienstverlening
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Historie

• 1 januari 1994
– verplicht contract gecertificeerde arbodienst voor iedere

werkgever
• 1 januari 1996 / 1 januari 1998

• 1 juli 2005
– invoering maatwerkregeling

• 1 januari 2007
– arbocatalogi / PSA / aantal vereenvoudigingen 

• 1 juli 2017*
– "Betere zorg voor werkenden"
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Arbeidsomstandigheden

• recht op veilige, gezonde en waardige arbeid is fundamenteel 
recht van werknemers
– geldt voor alle werknemers, ongeacht specifieke omstandigheden 

waaronder zij werken 
• ook voor werknemers die hun arbeid plaats- en tijdonafhankelijk 

verrichten

• werkgever ruime zorgplicht
– óók veiligheid / gezondheid beoogt van werknemers die op 

wisselende locaties werken
• thuis / (internet)café / bedrijfsverzamelgebouw (?)
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Wettelijk kader - 1

• Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 
– vormt basis van arbowetgeving

• algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt 
verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen)

– kaderwet / geen concrete regels 

» verder uitgewerkt in Arbobesluit / Arboregeling

• Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
– uitwerking van Arbowet

• regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden 
om arbeidsrisico's tegen te gaan / verplicht

– ook afwijkende en aanvullende regels voor aantal sectoren en categorieën 
werknemers
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Wettelijk kader - 2

• Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) 
– verdere uitwerking van Arbobesluit

• concrete voorschriften
– eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen / hoe arbodienst zijn 

wettelijke taken exact moet uitvoeren / …

» verplicht voor werkgever / werknemer
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Hoeveel mag werknemer tillen?

• geen wettelijke bepaling voor in Arbowet
– over het algemeen wordt aangenomen dat 23 kilo maximum is

• grens gebaseerd op NIOSH-methode (ook in toelichting op 
Arbobesluit 5.2 opgenomen)

Zorgplicht werkgever
artikel 3 Arbowet

• werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van 
werknemers inzake alle met arbeid verbonden aspecten
– voert hij daartoe beleid dat gericht is op zo goed mogelijke 

arbeidsomstandigheden 
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Stagiaires

• voor Arbeidsomstandighedenwet is stagiair werknemer
– u moet dus zorgen voor veilige en gezonde werkplek

• soms stagiair extra informeren
– geen werkervaring

• daardoor nog niet eerder met mogelijke arborisico’s in aanraking 
gekomen

• hou rekening met strengere arboregels indien stagiair jonger is 
dan 18 jaar
– arbeidstijdenwet

– soort werk dat ze mogen uitvoeren

– …
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Vakantiewerkers

• vallen onder zorgplicht (is tijdelijke werknemer)

• extra informeren
– geen werkervaring

• daardoor nog niet eerder met mogelijke arborisico’s in aanraking 
gekomen

• hou rekening met strengere arboregels indien vakantiewerker 
jonger is dan 18 jaar
– arbeidstijdenwet

– soort werk dat ze mogen uitvoeren

– …
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Vrijwilligers 1

• Arbowet is in beginsel niet van toepassing op vrijwilligers
– toch gelden voor werk door vrijwilligers wel enkele verplichtingen

• art. 9.5a Arbeidsomstandighedenbesluit

• bij ernstige risico’s of bijzondere gevaren voor veiligheid of 
gezondheid van vrijwilliger, moeten aangegeven voorschriften 
verplicht worden nageleefd
– goede voorlichting aan vrijwilligers over veilig werken met hulp- en 

beschermingsmiddelen (art. 16 lid 7 Arbeidsomstandighedenwet)

– …
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Vrijwilligers 2

• vrijwilliger beschermings- of hulpmiddelen aanbieden
– werken op hoogte

– grote fysieke belasting

– risico op gehoorbeschadiging

– werken in heel koude / hete omgeving
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Arbeidsongevallen uitzendkrachten 

• aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten neemt nog 
jaarlijks toe
– eind 2017 is 1/5e van geregistreerde slachtoffers uitzendkracht

• feit dat jonge werknemers (15 tot 25 jaar) vaak slachtoffer zijn van 
ernstige arbeidsongevallen onderstreept belang van aandacht voor 
veiligheid in beroepsopleidingen en goede begeleiding bij entree op 
de arbeidsmarkt (sectoren bouw en metaal)
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Uitzendkrachten
payroll-detachering

• inlenende werkgever moet zorgen voor gezondheid en 
veiligheid op werkvloer
– moet ‘uitzendkracht’ vooraf informeren over risico’s van werk / 

eventuele noodzakelijke instructies geven

• ‘uitzendbureau’ en inlenende werkgever zijn samen 
verantwoordelijk voor gezondheid / veiligheid van uitzendkracht

• vóór aanvang werkzaamheden RI&E opsturen naar ‘uitlener’
– is verplicht ‘uitzendkracht’ te informeren over arborisico’s die hij 

kan oplopen bij inlener op werkvloer
• doorgeleidingsplicht (art. 11 Waadi)
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Informatie veiligheid ‘uitzendkracht’
Art. 11 Waadi - doorgeleidingsplicht

• Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt verschaft aan 
degene die ter beschikking wordt gesteld, informatie over de 
verlangde beroepskwalificatie en verstrekt aan die persoon de 
beschrijving, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de 
Arbeidsomstandighedenwet, voordat de terbeschikkingstelling 
een aanvang neemt.

www.arboflexbranche.nl
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Werken met uitzendbureaus - 1
checklist

• staat uitzendbureau juist geregistreerd Handelsregister KvK
– moet staan dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen

• inlener is wettelijk verplicht om dit te controleren (Waadi-check)

• gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid
– beperkt risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor niet 

afgedragen loonheffingen / btw
• soms cao-verplichting

• lid van brancheorganisatie
– abu.nl / nbbu.nl
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Werken met uitzendbureaus - 2
checklist

• betaalt uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg
– dezelfde beloning moeten krijgen als werknemers die bij u in 

dienst zijn en hetzelfde werk doen (informeer uitzendbureau)
• in ieder geval wettelijke minimumloon

– kunnen u daarvoor aansprakelijk stellen

• G-rekening (geblokkeerde bankrekening)
– saldo op G-rekening alleen gebruiken om loonheffingen / btw aan 

Belastingdienst te betalen
• stort 25% van factuurbedrag (inclusief btw) op G-rekening 

uitzendbureau
– btw ‘verlegd’ (20%)
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ZZP’er

• opdrachtgever moet zorgen voor gezondheid en veiligheid op 
werkvloer
– moet ZZP’er vooraf informeren over risico’s van werk / eventuele 

noodzakelijke instructies geven

Arbeidsomstandighedenbesluit (2012)
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Bedrijf aansprakelijk voor letsel ingehuurde zzp-er
ECLI:NL:RBZWB:2017:1574 

• kantonrechter is van oordeel dat gedaagde, bedrijf dat 
zonnepanelen laat installeren door zelfstandigen, op voet van 
artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor letsel dat eiser, 
zzp'er, heeft opgelopen toen hij tijdens werk van dak is 
gevallen

• zie ook: ECLI:NL:HR:2012:BV0616
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Tip

• neem stagiaires, vakantiewerkers, vrijwilligers, 
uitzendkrachten, zzp’ers op in RI&E
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Verplichtingen werkgever 1

• ontwikkelen / uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid 
(Arbobeleid)
– arbeid die verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben 

voor veiligheid en gezondheid van werknemers

• zo veel mogelijk gevaren voor gezondheid van werknemers bij 
bron aanpakken
– machine die veel lawaai maakt, wordt vervangen door stiller type

• zo veel als mogelijk (redelijkerwijs kan worden gevergd) 
voorkomen / beperken van monotone en tempogebonden
arbeid

24
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Verplichtingen werkgever 2

• inrichting van arbeidsplaatsen / werkmethoden / gebruikte 
arbeidsmiddelen / arbeidsinhoud zo veel als mogelijk aanpassen 
aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers
– geldt ook voor werknemers met structurele functionele beperking door 

bijvoorbeeld ziekte

• opstellen / uitvoeren van Risico- inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) en Plan van Aanpak

• voorkomen / beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn

• melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten
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Verplichtingen werkgever 3

• geven van voorlichting / onderricht aan werknemers
– gebruik van arbeidsmiddelen / persoonlijke 

beschermingsmiddelen
– hoe er wordt omgegaan met agressie / geweld / seksuele 

intimidatie
– …

• voorkomen van gevaar voor derden in verband met arbeid die 
door werknemers wordt verricht

• werknemers in gelegenheid stellen om periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan

• ziekteverzuimbeleid voeren
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Verplichtingen werknemer 1

• arbeidsmiddelen / gevaarlijke stoffen op juiste wijze gebruiken

• op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet 
veranderen / niet weghalen 
– deze beveiligingen op juiste wijze gebruiken

• door werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke 
beschermingsmiddelen op juiste manier gebruiken
– op daarvoor bestemde plaats opbergen

• zichzelf en anderen niet in gevaar brengen

• werkgever inlichten over opgemerkte gevaren voor veiligheid 
en gezondheid 
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Verplichtingen werknemer 2

• instructies opvolgen

• meewerken aan voor werknemers georganiseerde instructie 
– cursussen/voorlichtingsbijeenkomsten over veilig werken volgen

• werkgever en andere deskundige personen 
(preventiemedewerker / bhv'er / arbodienstverlener) indien 
nodig bijstaan bij uitvoering van hun verplichtingen
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Arbodeskundige (kerndeskundige)
gecertificeerd - Arbeidsomstandighedenbesluit

• ieder bedrijf moet zich laten bijstaan door arbodeskundige
– adviezen over verbeteren van arbeidsomstandigheden 
– zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers

• bedrijven mogen zelf bepalen wat voor deskundige ze inhuren
– bedrijfsarts
– arbeidshygiënist
– (hoger) veiligheidskundige 
– arbeids- en organisatiedeskundige 

• eigen medewerkers mogen worden opgeleid tot gecertificeerd
arbodeskundige
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Vangnet / Maatwerk

• ieder bedrijf verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen 
bij arbo- en verzuimbeleid
– vangnetregeling (gecertificeerde arbodienst)

• art. 14a, 1e lid Arbeidsomstandighedenwet

– maatwerkregeling (zelfstandig gevestigd arbodeskundige)
• alleen als werknemers hiermee akkoord (schriftelijke 

overeenstemming) zijn 
– cao / ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging

» art. 14, 9e lid Arbeidsomstandighedenwet

• ten minste één bedrijfsarts
– ingeschreven in BIG-register, specialisme 'Arbeid en gezondheid'
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Maatwerkregeling
werkgever neemt zelf regie 1

• werkgever moet werkprocessen beschrijven / over 
ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken
– coördinatie tussen werkgever / werknemer / arbodeskundigen

moet werkgever zelf regelen
• rol management is belangrijk bij maatwerkregeling

• goede samenwerking en communicatie tussen werkgever / 
werknemer / gecontracteerde deskundigen
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Maatwerkregeling
werkgever neemt zelf regie 2

• werkgever is er zelf verantwoordelijk voor dat
– privacy is geborgd

– medische gegevens op toegestane wijzen door bedrijfsarts 
worden beheerd / opgeslagen / overgedragen

– onafhankelijkheid van bedrijfsarts is geborgd 

– multidisciplinaire afstemming / samenwerking tussen interne en 
externe (kern)deskundigen wordt gefaciliteerd
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Gecertificeerde arbodienst 

• moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen 
– worden hierop regelmatig gecontroleerd (audits) door 

onafhankelijke externe certificerende instellingen
• wordt kwaliteit van dienstverlening geëvalueerd door te onderzoeken 

of 
– wettelijke werkprocessen / termijnen worden gevolgd 

– aan privacy eisen wordt voldaan 

– interdisciplinaire aanpak en samenwerking op juiste wijze wordt ingevuld

33
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Certificering

• Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten
– sbca.nl
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Arboarts

• basisarts die werkt bij arbodienst
– voert werkzaamheden uit die vergelijkbaar zijn met die van 

bedrijfsarts
• heeft geen vervolgopleiding voor arbeid en gezondheid gedaan

• is geregistreerd als basisarts, niet als medisch specialist
– geen beschermde titel op grond van Wet BIG

• heeft geen nascholingsverplichting

• heeft minder bevoegdheden
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Bedrijfsarts

• doet na zijn opleiding tot basisarts vierjarige opleiding op 
gebied van arbeid en gezondheid

• staat als medisch specialist in Register van Sociaal 
Geneeskundigen 
– titel bedrijfsarts is wettelijk beschermde titel

• artikel 3 Wet BIG

• moet deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties door 
beroepsvereniging (NVAB)

• iedere vijf jaar herregistreren

36
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Bedrijfsarts
rol

• alle werkenden moeten toegang hebben tot bedrijfsarts

• bedrijfsarts is erkend medisch specialist op gebied van werk en 
gezondheid

• voert zijn beroep onafhankelijk uit

• brengt adviezen uit die in belang zijn van gezondheid van 
werkenden

• werkt ook samen met ondernemingsraad (of de 
personeelsvertegenwoordiging) / preventiemedewerker / 
andere interne en externe deskundige(n)
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Wettelijk verplicht bedrijfsarts in te schakelen
taken

• wat kan gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker aan werk 
doen en voor hoelang

• probleemanalyse opstellen

• vaststellen of er echt sprake is van ziekte/gebrek waardoor 
medewerker niet in staat is zijn werk (volledig) te doen
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Uitvoering

• bedrijfsartsen mogen zich bij het uitvoeren van hun taken laten 
bijstaan door niet-bedrijfsartsen 
– verpleegkundigen / (basis)artsen / …

delegatie waarbij wordt gewerkt onder instructie, begeleiding én 
verantwoordelijkheid van bedrijfsarts

39
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Delegatie van taken

• bedrijfsarts kan deel van zijn taken / bevoegdheden / 
verantwoordelijkheden in verzuimbegeleiding delegeren aan 
andere medewerker 
– verzuimconsulent / inzetbaarheidscoach / casemanager / arboarts

• bedrijfsarts blijft zelf altijd verantwoordelijk voor medische 
aspecten van verzuimbegeleiding

• gedelegeerde medewerker heeft alleen wanneer hij in opdracht 
van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding is betrokken recht 
om medische gegevens te verwerken en inzage in 
bedrijfsgeneeskundig dossier
– voor zover dat past binnen zijn opdracht
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Arbodienst

• bedrijfsartsen

• artsen in opleiding tot bedrijfsarts

• basisartsen

alleen bedrijfsarts mag wettelijk gezien oordeel geven over 
arbeids(on)geschiktheid van werknemer
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Hoeveel tijd is voldoende
bedrijfsarts

• richtlijnen die aangeven hoeveel tijd bedrijfsarts nodig heeft 
om zijn of haar taken goed te kunnen uitvoeren
– 30 minuten per werknemer voor eerste consult

– 20 minuten voor elk volgend consult

– per consult 5 minuten extra tijd voor overleg met werkgever en 
specialisten

– extra tijd voor adviestaken (afhankelijk van situatie: rond 25% van 
declarabele uren)

– …
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Begrippen

• gecertificeerde arbodienst

• zelfstandig gevestigd bedrijfsarts

• gecertificeerde arbodienst + zelfstandig gevestigd bedrijfsarts = 
arbodienstverlener

43

Waarschuwing voor onbevoegd gebruik titel
bedrijfsarts - Centraal Tuchtcollege 

• artikel 17 lid 1 van Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) geeft aan dat recht om 
specialistentitel te voeren voorbehouden is aan degenen die 
zijn ingeschreven in betreffende erkende specialistenregister
– volgens 2e lid verboden onterechte specialistentitel of daarop 

gelijkende benaming te voeren

• arts staat zonder specialistentitel in BIG-register als arts 
geregistreerd
– derhalve niet bevoegd specialistentitel ‘bedrijfsarts’ te voeren

• ECLI:NL:TGZCTG:2014:264

44

Register arbodeskundigen/kerndeskundigen

• www.hobeon.nl

• arbeidshygiënist

• (hoger) veiligheidskundige 

• arbeids- en organisatiedeskundige 

45



16

Arbeidshygiënist

• specialist op gebied van arbeidsomstandigheden en 
gezondheidseffecten die daardoor kunnen ontstaan
– welke arbeidsfactoren fysieke gezondheid negatief kunnen 

beïnvloeden

• één van de vier kerndisciplines die in Arbobesluit worden 
genoemd

• in kaart brengen van risicofactoren voor fysieke gezondheid 
van werknemers in een bedrijf of instelling
– hinderlijke omgevingsfactoren (factoren die comfort van 

werknemer beïnvloeden)

– schadelijke omgevingsfactoren (factoren die zijn gezondheid 
beïnvloeden) 46

Arbocatalogus 

• wetgever heeft er voor gekozen belangrijke verantwoordelijkheid 
voor vormgeven van arbeidsomstandighedenbeleid neer te leggen 
bij werkgevers en werknemers op decentraal niveau

• normen uit arbeidsomstandighedenwet blijven leidend, maar 
sociale partners kunnen t.b.v. hun eigen sector in arbocatalogus 
afspreken op welke manier aan deze normen kan worden voldaan
– arbocatalogus is gezamenlijk product van betrokken partijen

– primair wordt gedacht aan niveau van sector

– inhoud concentreert zich op die maatregelen die voor in 
Arbocatalogus genoemde risico’s doeltreffend zijn

47

Arbocatalogus
doelvoorschrift

• sinds 2007 is Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 
vereenvoudigd
– wet stelt aantal zogenoemde doelvoorschriften (normen)

• werkgevers en werknemers hebben meer mogelijkheden gekregen 
om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken

– Arbowet geeft eisen aan maximale geluid op werkplek / bedrijf bepaalt zelf 
hoe ze dit bereiken

48
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Arbocatalogus
uitvoering

• werkgevers bekijken samen met werknemers (via OR / PVT) 
hoe aan doelvoorschriften het best voldaan kan worden
– wordt vastgelegd in arbocatalogus

– bedrijven kunnen zelf arbocatalogus opstellen of zich aansluiten 
bij arbocatalogus van hun branche

• Inspectie SZW toetst arbocatalogi die voor hele sector of 
branche worden opgesteld
– zeker stellen dat aan doelvoorschriften wordt voldaan

49

Arbocatalogus
niet verplicht, wel gewenst

• strikt genomen komt term arbocatalogus niet voor in Arbowet
– in Memorie van Toelichting van Arbowet staat wel dat 

arbocatalogus hulpmiddel kan zijn voor voldoen aan 
doelvoorschriften

• wordt gezien als erkend, breed gedragen en door sociale partners zelf 
uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

50

Arbocatalogi

• www.arboportaal.nl

51
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Medezeggenschap 1

• Wet op de ondernemingsraden (WOR)
– ondernemer behoeft instemming van ondernemingsraad voor elk 

door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of 
intrekking van

• regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of 
re-integratiebeleid

– art. 27, 1e lid, sub d WOR

– …

52

Medezeggenschap 2

• Arbeidsomstandighedenwet
– werkgever voert overleg met ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging over aangelegenheden die 
arbeidsomstandighedenbeleid betreffen alsmede over uitvoering 
van dit beleid, waarbij actief informatie wordt gewisseld

• art. 12 Arbeidsomstandighedenwet

– …

53

Medezeggenschap 3

• 50 of meer werknemers 
– ondernemingsraad (OR) verplicht

• 10 tot 50 werknemers
– als meerderheid van werknemers om 

personeelsvertegenwoordiging (PVT ) vraagt is deze verplicht

– kan vrijwillig OR instellen

– bedrijf zonder OR of PVT moet PV organiseren

• minder dan 10 werknemers 
– kan PVT instellen voor bijvoorbeeld overleg over arbeidstijden 

• of voor personeelsvergadering (PV) kiezen

54
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Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

• bestaat uit minstens 3 werknemers

• leden worden rechtstreeks gekozen in geheime, schriftelijke 
stemming

• alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen
– behalve directie

• mag commissies instellen of deskundigen raadplegen
– als werkgever hiervoor moet betalen, moet hij vooraf toestemming 

geven

55

Personeelsvergadering (PV)

• minstens 2 keer per jaar moet werkgever met werknemers 
bijeenkomen
– als kwart van werknemers dat vraagt, moet dat ook op andere 

momenten
• PV is in werktijd

– alle aanwezigen kunnen hun standpunten naar voren brengen en 
voorstellen doen

– algemeen beleid bespreken

– sociaal beleid bespreken

– adviesrecht

56

CAO

• in cao kunnen afspraken zijn gemaakt over arbo- en 
verzuimbeleid

57
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Arbobeleid

• risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

• ziekteverzuimbeleid

• bedrijfshulpverlening (BHV)

• preventiemedewerker

• PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)

• aanstellingskeuring (in voorkomend geval)

58

Het Nieuwe Werken

• bij thuiswerken / het Nieuwe Werken geldt 
Arbeidsomstandighedenwet
– voor thuiswerken en telewerken gelden soepeler arboregels dan 

voor werkplek in bedrijf

• informeren over regels
– inrichting van werkplek thuis

– afspraken maken over pauzes

– risico’s die ze lopen bij thuiswerken of telewerken
• kans op rsi / werkstress / …

• checklist / foto / …

59

Privacy

• privacy van medewerkers moet worden nageleefd
– verzuimregistratie

– bedrijfsarts

– verzuimsysteem

– verzuimverzekeraar

– …

60
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Verwerking gezondheidsgegevens door Inspectie 
SZW

• verwerken van gegevens over gezondheid van is verboden
– tenzij er uitzondering uit AVG van toepassing is

• uitzondering is er niet voor inspecteurs van Inspectie SZW
– betekent dat zij officieel toestemming zouden moeten vragen aan werknemer 

die slachtoffer is geworden van arbeidsongeval

• in wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 is uitzondering 
opgenomen
– Inspectie SZW wel gegevens over gezondheid mag verwerken

• voor zover verwerking noodzakelijk is voor onderzoek naar 
arbeidsongevallen die leiden tot dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname

– uitsluitend personen die door hun beroep zijn gebonden aan 
geheimhoudingsplicht mogen deze gezondheidsgegevens verwerken
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Registratie bij ziekmelding -1 

• werkgever mag als werknemer zich ziek meldt volgende 
gegevens over gezondheid vragen / registreren
– telefoonnummer en (verpleeg)adres

– vermoedelijke duur van verzuim

– lopende afspraken en werkzaamheden

– of werknemer onder vangnetbepalingen van Ziektewet valt 
• maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt

– of ziekte verband houdt met arbeidsongeval
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Registratie bij ziekmelding - 2

• werkgever mag als werknemer zich ziek meldt volgende 
gegevens over gezondheid vragen / registreren
– of er sprake is van verkeersongeval* waarbij eventueel 

aansprakelijke derde betrokken is 
• regresmogelijkheid

*volgens AP mag direct bij ziekmelding worden gevraagd en verwerkt of 
er sprake is van verkeersongeval / overige regresgevallen (medische 
fouten - geweldsincidenten - …) mag later (?) naar gevraagd worden
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Registratie bij ziekmelding
andere gegevens

• werkgever mag geen andere gegevens over gezondheid 
verwerken
– ook niet met toestemming van werknemer

• gelet op gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan 
werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen 
zodat geen sprake is van ‘vrije’ wilsuiting

– vrij / specifiek / geïnformeerd
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Aard en oorzaak ziekte

• werkgever mag niet informeren naar aard en oorzaak van 
ziekte
– mag dus niet vragen wat werknemer precies heeft en waardoor 

dat komt

• werknemer mag wel vrijwillig gegevens over ziekte aan 
werkgever doorgeven
– werkgever mag deze gegevens alleen in uitzonderlijke situaties in 

personeelsdossier opnemen

65

Registratie bij ziekmelding
uitzondering

• werknemer heeft ziekte waarbij noodzakelijk kan zijn dat 
directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen 
– bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte

• mag werkgever vrijwillig door werknemer verstrekte gegevens over 
zijn ziekte registreren

66
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Beperkingen en mogelijkheden

• werkgever mag niet vragen naar beperkingen en 
mogelijkheden
– wanneer werkgever overzicht wil van beperkingen en 

mogelijkheden van zieke werknemer omdat deze noodzakelijk 
zouden zijn voor een goede re-integratie, dient werkgever 
bedrijfsarts in te schakelen

• deze mag dit (beperkt) terugkoppelen in probleemanalyse UWV
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Functionele mogelijkheden en beperkingen

• AP: te herleiden tot gezondheid 
– vallen daardoor onder verbod op registratie door werkgever

• NVAB: betekent niet dat werkgever helemaal niets mag vragen 
of ‘altijd naar bedrijfsarts moet verwijzen’
– werkgever mag vragen naar arbeidsmogelijkheden voor zover 

beperkt tot concreet werk of concrete taken (‘kun je aan de balie 
werken’ of ‘kun je het eigen werk wel in deeltijd doen’)

• voorstellen van werknemer mogen dan wel geregistreerd worden
– beschrijving van vastgestelde beperkingen of functionele mogelijkheden is 

voorbehouden aan bedrijfsarts
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Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke 
werknemer’ 1

• verwerken van gegevens door werkgever bij ziekmelding
– werkgever mag werknemer niet vragen naar diagnose of 

behandeling door arts 
• ook niet naar functionele mogelijkheden en beperkingen van 

werknemer
– ‘hoeveel kun je nog tillen’ / ‘kun je op je knieën zitten’ / ‘hoe lang kun je 

geconcentreerd werken’ / ‘is hectiek op afdeling probleem’ / ‘kun je in een 
groep werken’

– werkgever mag bij ziekmelding wel vragen naar vermoedelijke duur van 
verzuim

69



24

Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke 
werknemer’ 2

• privacy en terugkeer naar werk
– werkgever en werknemer overleggen over manier waarop 

terugkeer naar werk plaats kan vinden
• daarbij kan werknemer zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken /  

(deel)functies / werkzaamheden nog wel kan verrichten
– goed werknemerschap brengt immers ook met zich mee dat werknemer 

zelf mede verantwoordelijkheid draagt voor zijn herstel en terugkeer

• werkgever mag hier echter geen druk op uitoefenen en hier niet naar 
vragen

– zo nodig kan hij bedrijfsarts vragen welke (deel)taken / (deel)functies / 
werkzaamheden werknemer nog wel kan verrichten
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Bedrijfsreglement
voorbeeld uit de praktijk

• alcohol- en drugsgebruik
– gebruik van alcohol en/of drugs is verboden tijdens of direct voor 

het werk
• gebruik hiervan kan schorsing c.q. ontslag tot gevolg hebben

• gebruik van medicijnen
– indien je medicatie voorgeschreven krijgt die uitoefening van 

functie kan beïnvloeden, dien je dit te melden bij jouw 
leidinggevende

• leidinggevende zal in overleg voor passende werkzaamheden zorgen
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Overtreding Arbeidsomstandighedenwet

• als werkgever Arbowet overtreedt, kan dat verstrekkende 
consequenties hebben
– werkgevers die hun personeel niet beschermen tegen 

levensbedreigende risico’s, kunnen forse boete en zelfs 
gevangenisstraf opgelegd krijgen

• ook werknemers kunnen beboet worden als ze niet willen meewerken 
aan beschermende maatregelen

Inspectie SZW ziet toe op naleving
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Onaangekondigde controles Inspectie SZW

• bedrijven en instellingen krijgen onaangekondigd bezoek van 
Inspectie SZW
– controleert of bedrijf / instelling zich aan Arbowet houdt

– als inspecteur overtredingen ziet kan hij strafmaatregelen 
opleggen

– inspecteur spreekt meteen af wanneer overtreding(en) moet(en) 
zijn opgeheven
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Boete bij niet naleven arboregels
werknemer

• werknemer kan boete krijgen als hij Arbowet overtreedt
– verplichte beschermende middelen zoals 

veiligheidshandschoenen of een veiligheidsbril niet gebruikt

• bij controle van Inspectie SZW zal inspecteur werknemer zo 
nodig horen
– verklaring neemt hij in zijn rapport op

• werknemer krijgt brief met beschrijving van overtreding en 
boete die hij daarvoor krijgt
– heeft 2 weken om hierop te reageren

• Inspectie SZW houdt rekening met reactie bij uiteindelijke beslissing
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Boete bij niet naleven arboregels
werkgever

• Inspectie SZW kan werkgever boete opleggen als hij Arbowet 
of Arbeidstijdenwet overtreedt
– werkgever kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen 

boetebeschikking

• als inspecteur merkt dat werkgever misdrijf begaat kan hij ook 
proces-verbaal opmaken
– gebeurt bijvoorbeeld wanneer werkgever werknemer laat 

doorwerken nadat inspecteur werk heeft stilgelegd / als er 
kinderen jonger dan 12 jaar aan het werk zijn / …
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Normbedragen 

• werkgever - zeven categorieën 
– 1e normbedrag € 340 / 2e normbedrag     € 750 

– 3e normbedrag € 1.500 / 4e normbedrag € 3.000 

– 5e normbedrag € 4.500 / 6e normbedrag € 9.000

– 7e normbedrag € 13.500

• niet onverwijld melden arbeidsongeval € 50.000

matiging / verhoging
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Directe boeteoplegging

• werkgever moet beschikken over basiscontract met arbodienst  
/ bedrijfsarts

• in basiscontract moeten afspraken staan over ondersteuning 
van werkgever bij zijn verzuimbeleid
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Onderzoek bij misstanden en overtredingen

• in 2015 zijn er bij Inspectie SZW + 6.600 meldingen 
binnengekomen over arbeidsomstandigheden 
– 2016 lijkt véél hoger te ‘scoren’

• Inspectie SZW ontvangt meeste klachten van (ex-)werknemers
– niet alle meldingen worden onderzocht
– als ondernemingsraad (OR) of vakbond een klacht indient of een 

melding doet moet Inspectie SZW klacht onderzoeken
– in alle andere gevallen wordt onderzoek gedaan als melding gaat 

over arbeidsomstandigheden die gezondheid of veiligheid 
bedreigen, of ernstige misstanden zoals uitbuiting of zware 
overtreding
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Ondernemingsraad kan Inspectie SZW uitnodigen

• leden van OR hebben recht om bij bezoek van Inspectie SZW 
aanwezig te zijn en met inspecteur te spreken
– vergezel- en onderhoudsrecht van OR is vastgelegd in artikel 12 

lid 4 Arbowet
• bij ernstige situatie, zoals arbeidsongeval, heeft OR geen 

vergezelrecht
– OR kan wel achteraf inspectierapport bekijken
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Top 3 gemaakte overtredingen 

• ontbreken van maatregelen om valgevaar te voorkomen

• niet kunnen tonen van certificaat of andere vereisten 
verbonden aan certificaten

• niet kunnen tonen van actuele en volledige RI&E en andere 
nadere voorschriften
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Contract arbodienstverlening 
‘oude’ wettelijke taken - art. 14, 4e lid 

Arbeidsomstandighedenwet

• ziekteverzuimbegeleiding en voorkomen van ziekteverzuim

• periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO) 

• aanstellingskeuringen
– als dat vanwege functie-eisen en omstandigheden is toegestaan 

• uitvoeren en opstellen van Risico-inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E)

• eerste 3 taken moeten door bedrijfsarts worden uitgevoerd
– RI&E moet door kerndeskundigen worden uitgevoerd

• bedrijfsarts / arbeidshygiënist / veiligheidskundige / arbeids- en 
organisatiepsycholoog 81
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Ziekteverzuimbeleid

• laten bijstaan door bedrijfsarts voor begeleiding van zieke 
werknemers
– contract met arbodienst / zelfstandiggevestigd bedrijfsarts
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Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
art. 18 Arbowet

• De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid 
een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die 
de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich 
brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
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Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
(PAGO) 1

• PAGO is gericht op onderzoeken/ontdekken van 
arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s 
– werkgevers zijn verplicht om PAGO aan te bieden

• werknemer bepaalt zelf of hij daarvan gebruik maakt

– werkgever kan arbodienst / bedrijfsarts verzoeken om PAGO uit te 
voeren

– mogelijk dat bedrijfsarts werkgever adviseert om PAGO uit te 
voeren

• RI&E / Plan van aanpak / informatie uit verzuimbegeleiding / …
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Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
(PAGO) 2

• naar aanleiding van onderzoeken brengt arbodienst / 
bedrijfsarts adviezen uit 
– aan werkende 

• individueel niveau 

– aan organisatie 
• groepsniveau

• voorstel voor uitvoering van PAGO wordt gemaakt in 
samenspraak met OR / PVT
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Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

• naast (wettelijk verplichte) PAGO kan ook Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO) worden aangeboden
– brengt als werkgever / werknemers dat wensen in aanvulling op 

PAGO, ook leefstijl en conditie van medewerkers in kaart

• wordt onderzocht hoe werknemers zelf hun fysieke / mentale 
gezondheid ervaren
– veelal gevolgd door fysiek onderzoek 

• op basis daarvan kunnen gerichte adviezen worden gegeven 
– kan preventief beleid worden versterkt
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Aanstellingskeuring

• alleen onder strikte voorwaarden mag werkgever 
aanstellingskeuring laten uitvoeren
– functie bijzondere eisen stelt aan medische geschiktheid van 

sollicitant
– …

• tijdens keuring worden alleen aspecten onderzocht die 
noodzakelijk zijn voor vervulling van de bijzondere functie-
eisen

• geen selectiemiddel

Wet op de medische keuringen (1997)
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Risico-inventarisatie en -evaluatie
art. 5 Arbeidsomstandighedenwet

• risico’s die werknemers in bedrijf lopen, moeten worden 
vastgelegd in risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
– veiligheid en gezondheid in gevaar komen door bijvoorbeeld 

instabiele steigers / explosiegevaar / lawaaiige omgeving / te lang 
aan beeldscherm werken

– hoe medewerkers tegen deze risico’s beschermd worden

• RI&E moet ter toetsing worden voorgelegd aan arbodienst of 
gecertificeerde deskundige 
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Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

• welke risico's brengt werk met zich meebrengt voor 
werknemers

• maatwerk
– inhoud en detaillering afhankelijk van feitelijke risico’s in bedrijf

– geregelde bijstelling

• aandacht voor bijzondere categorieën 

• thuiswerken 

• zelf opstellen / uitbesteden
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Risico- inventarisatie & -evaluatie 
toets

• bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn verplicht RI&E te 
laten toetsen 
– gecertificeerde arbodienst / gecertificeerde arbodeskundige

• geen toets meer nodig in bedrijven met < 26 werknemers
– indien RI&E-instrument afgesproken in CAO

• getoetst door deskundige

www.rie.nl
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RI&E en toets

• voor minder dan 40 uur personeel in dienst (inclusief stagiaires)
– wel RI&E opstellen / hoeft deze niet te laten toetsen

• checklist gezondheidsrisico’s

• maximaal 25 werknemers
– kijk op rie.nl of er voor uw branche erkend RI&E-instrument 

beschikbaar is
• hoeft in dat geval RI&E niet te laten toetsen 

• meer dan 25 werknemers / geen branche erkend RI&E-instrument
– RI&E laten toeten door gecertificeerde arbodienst / kerndeskundige
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Plan van Aanpak (PvA) 

• onderdeel van RI&E 
– hierin wordt aangegeven wat bedrijf tegen deze risicovolle 

situaties doet
• kan gaan om aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen / 

vervangen van schadelijke machines / geven van goede voorlichting
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Plan van aanpak

• arbodienst adviseert
– prioriteit (< 3 mnd / 3 - 6 mnd / < 1 jaar)

• ernstige gevaren direct / korte termijn)

• jaarlijkse rapportage
– minimaal 1 x per jaar overleg met werknemers

• ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging

– overleg over de voortgang
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Uitvoeren
wie doet wat

• wie is waar verantwoordelijk voor

• verplichtingen werknemer
– instructies opvolgen

– zichzelf en anderen niet in gevaar brengen

– cursussen/voorlichtingsbijeenkomsten over veilig werken volgen

– gevaarlijke situaties melden

• voorlichting en instructies
– afgestemd op capaciteiten, taal, kennis, ervaring
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Evalueren en bijstellen

• regelmatige evaluatie en bijstelling RI&E
– waarborgen van effectiviteit en kwaliteit

• minimaal 1 x per jaar
– nieuwe ontwikkelingen

– andere / nieuwe risico’s 

– afhankelijk van bedrijfsomstandigheden

hoeft dus niet iedere keer volledig opnieuw
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RI&E - PvA

risico-inventarisatie
-evaluatie

plan van aanpak

uitvoeren 
(wie doet wat)

evalueren (jaarlijks)

96
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Kosten RI&E

• tijd (inzet preventiemedewerker(s) / input medewerkers

• eventuele inzet externe ondersteuning

• indien nodig: toetsing RI&E

• uitvoering plan van aanpak: aanpassingen (afhankelijk van 
uitkomsten RI&E)
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Baten RI&E
waardevermeerdering

• welzijn medewerkers: tevredenheid / motivatie / gevoel van 
veiligheid

• positief imago organisatie

• betere kwaliteit van product / dienst
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Baten RI&E
kostenbesparingen

• verzuimreductie

• minder onderbrekingen

• minder verloop

• afname schadeclaims door ongevallen / beroepsziekten

• geen of lagere boetes inspectie SZW
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Aanvullende RI&E

• voor risico's die te maken hebben met zware ongevallen met 
gevaarlijke stoffen moet aanvullende RI&E worden opgesteld 
(ARIE)
– hierin legt werkgever schriftelijk vast hoe hij gevolgen van zware 

ongevallen met gevaarlijke stoffen beheerst

• ARIE bestaat (net als RI&E) uit volgende onderdelen
– inventarisatie van gevaren en risicobeperkende maatregelen 

– evaluatie van de risico's 

– Plan van Aanpak

–

www.bzroplus.nl
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Werkstress

• veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van 
werknemers

• kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, 
pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld
– combinatie daarvan

• wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting 
(PSA)

• Inspectie SZW controleert of organisatie genoeg doet tegen 
werkstress
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Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
art. 3 lid 2 Arbowet

• werkgever moet beleid voeren m.b.t. psychosociale 
arbeidsbelasting
– seksuele intimidatie / agressie en geweld / pesten / discriminatie/ 

posttraumatische stress-stoornis / beroepsgebonden depressie / 
overspannenheid en burn-out /werkdruk

• gericht op voorkoming
– indien niet mogelijk op beperking

• werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid

102
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Preventiemedewerker
art. 13 Arbeidsomstandighedenwet

• elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als 
preventiemedewerker
– maximaal 25 werknemers in dienst mag directeur zelf 

preventiemedewerker zijn
• geen externe aanstellen als preventiemedewerker

– tenzij geen mogelijkheden om binnen bedrijf te organiseren
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Preventiemedewerker 
‘oude’ wettelijke taken 

• (mede) opstellen en uitvoeren van risico-inventarisatie en -
evaluatie (RI&E)

• adviseren en nauw samenwerken met OR / PVT over te nemen 
maatregelen voor goed arbobeleid

• deze maatregelen (mede) uitvoeren

instemmingsrecht OR takenpakket preventiemedewerker 

104

Preventiemedewerker
‘oude’ wettelijke taken

• rest takenpakket verschilt per organisatie
– organiseren van preventie binnen organisatie

– contact met externe deskundigen (arbeidshygiënist / 
veiligheidskundige / arbeids- en organisatiedeskundige)

– centraal meldpunt incidenten

– vraagbaak voor collega’s

– voorlichting en instructie geven
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Preventiemedewerker
overige aandachtspunten

• in RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact 
kunnen treden met preventiemedewerker
– hoe toegankelijkheid geregeld is

• moet over voldoende deskundigheid / ervaring beschikken om 
taken goed uit te kunnen voeren

• bedrijf moet ervoor zorgen dat preventiemedewerker 
voldoende tijd krijgt voor uitvoering van zijn taken
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Preventiemedewerker
hoeveel

• voor kleinere organisaties is één preventiemedewerker vaak 
voldoende

• bij grote organisaties met meerdere vestigingen / bij complexe 
werkzaamheden met veel verschillende risico's waarschijnlijk 
meer preventiemedewerkers

107

Preventiemedewerker
deskundigheid

• in RI&E staan risico's die in organisatie voorkomen

• deskundigheid van preventiemedewerker moet hierbij 
aansluiten
– heeft inzicht in aanwezige risico's

– weet hoe risico’s voorkomen of verkleind kunnen worden

– kent werkproces van voor tot achter

– is alert op voorkomen van risico's

108
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Preventiemedewerker
tijd

• hoeveel tijd preventiemedewerker nodig heeft hangt af van 
situatie
– veel risico's in organisatie / werk complex

• zal werk van preventiemedewerker meer tijd kosten
– taken zijn uitgebreider en meer veeleisend

• bespreek met preventiemedewerker hoeveel uur hij of zij nodig 
heeft
– check regelmatig of aantal uren inderdaad voldoende is

• overleg regelmatig met preventiemedewerker over uitvoering 
van arbobeleid
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Preventiemedewerker - 1
1 juli 2017 

• medezeggenschapsorgaan en werkgever moeten tot 
gezamenlijke opvatting komen over persoon van 
preventiemedewerker en diens positionering in organisatie 
(instemming)
– ondernemingsraad draagt medeverantwoordelijkheid voor goed 

functioneren van persoon van preventiemedewerker in 
onderneming

• adviseren bij keuze van preventiemedewerker

art. 13, 1e lid Arbeidsomstandighedenwet
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Preventiemedewerker - 2
1 juli 2017

• preventiemedewerker adviseert geregeld arbodienstverleners 
en werkt zo nodig nauw met hen samen
– overleg met bedrijfsarts

art. 13, 7e lid, sub b Arbeidsomstandighedenwet

111



38

Preventiemedewerker - 3

• vacature 

• verkiezingen

extra beloning?
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Profiel preventiemedewerker
quickscan

• wat doet preventiemedewerker / hoeveel tijd gaat daar in zitten
– verschilt sterk per bedrijf

• bedrijfsgrootte, branche en risico’s 

• indicatie profiel preventiemedewerker voor uw bedrijf
– taken preventiemedewerker

– benodigde kennis / vaardigheden

– indicatie tijdsbesteding

http://profiel.inpreventie.nl/
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Bedrijfshulpverlening (BHV)
art. 15 Arbeidsomstandighedenwet

• bedrijven zijn verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen 
op gebied van bedrijfshulpverlening
– kan op verschillende manieren

• aantal bhv’ers is niet wettelijk vastgelegd
– rekening houden met grootte van bedrijf en risico’s die bij betreffende 

bedrijf horen

Handreiking bedrijfshulpverlening - Stichting van de Arbeid

114
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Bhv’er

• opgeleid om in geval van nood werknemers en klanten in 
veiligheid te brengen
– weet hoe hij mensen uit brandend gebouw moet krijgen

– weet hoe hij bij ongeval eerste hulp moet verlenen
• kan mensen reanimeren / verbanden aanleggen
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Bedrijfshulpverlening (BHV)
aandachtspunten 1

• geen specifieke opleidingseisen
– beschikken over goede opleiding en uitrusting om hun taken goed 

uit te voeren

• naast nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact 
onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties 
(bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich ongeval 
voordoet

• werkgever kan zelf taken van bedrijfshulpverlening op zich 
nemen
– moet wel ten minste 1 werknemer aanwijzen die hem vervangt bij 

afwezigheid
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Bedrijfshulpverlening (BHV)
aandachtspunten 2

• periodieke herhalingscursus / regelmatig oefenen

• spreid bhv’ers zo veel mogelijk over verschillende 
locaties/afdelingen 

• verplicht werknemers niet om bhv’er te worden

• jaarlijkse vergoeding geven voor extra bhv-taken

• let goed op aanwezigheid van voldoende bhv'ers tijdens 
bijvoorbeeld nachtdienst / weekenddienst / speciale 
omstandigheden met veel personen bijeen / etc.
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BHV’ers kunnen niet allemaal tegelijk op vakantie

• iedere organisatie moet er volgens Arbowet voor zorgen dat er 
altijd minimaal één BHV’er aanwezig is

• precieze aantal BHV’ers dat in organisatie aanwezig moet zijn, 
staat overigens niet in de wet
– afhankelijk van risico’s en moet dus worden vastgelegd in risico-

inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
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Melding en registratie ongevallen
art. 9 Arbeidsomstandighedenwet

• ernstige ongevallen verplicht melden bij Inspectie SZW
– dodelijk slachtoffer / ziekenhuisopname (ook na 24 uur) / blijvend 

letsel

• ongevallen met > 3 dagen verzuim
– lijst bijhouden
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Voorlichting arbobeleid
art. 8 Arbeidsomstandighedenwet

• werkgever geeft informatie over arbobeleid
– vertelt ook hoe werknemer veilig kan werken
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Contract arbodienstverlening
nieuwe wettelijke taken - art. 14, 4e lid 

Arbeidsomstandighedenwet

• bieden van doeltreffende toegang voor consultatie van 
bedrijfsarts door werknemer

• eis dat arbodienstverleners op professionele wijze hun werk 
kunnen uitvoeren

contract bevordert tevens mogelijkheden van Inspectie SZW voor 
handhaving
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Adviserende rol van bedrijfsarts bij 
verzuimbegeleiding verduidelijken - 1 juli 2017

• bedrijfsarts heeft zowel naar werkgever als naar werknemer 
adviserende rol
– werkgever stelt, indien nodig, met werknemer plan van aanpak op 

voor re-integratie en voert voortgangsgesprekken met zieke 
werknemer

art. 14, 1e lid, sub b Arbeidsomstandighedenwet
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Bedrijfsarts

• verplicht

• onafhankelijke / adviserende rol
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Adviserende rol van bedrijfsarts bij preventieve 
maatregelen 1 juli 2017

• bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende 
algemeen arbeidsomstandighedenbeleid

art. 14, 2e lid, sub j Arbeidsomstandighedenwet
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Doeltreffende toegang tot bedrijfsarts voor consultatie
1 juli 2017 - 1

• alle werknemers gelegenheid bedrijfsarts te consulteren over 
gezondheidsvragen in relatie tot het werk
– bedrijfsarts consulteren voordat klachten leiden tot verzuim

• ‘open spreekuur’

art. 14, 2e lid, sub e Arbeidsomstandighedenwet
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Doeltreffende toegang tot bedrijfsarts voor consultatie
1 juli 2017 - 2

• voorwaarden
– faciliteit kenbaar voor iedere werknemer 

– kan zonder toestemming van werkgever gebruik van worden 
gemaakt

– geen onnodige drempels zijn wat betreft plaats en tijdstip van 
consult 

– werkgever wordt niet geïnformeerd over consult

– aanleiding noch uitkomsten consult op tot personen herleidbaar 
niveau
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Ruimte voor professionele beroepsuitoefening - 1 
1 juli 2017

• verplichting van werkgever om bedrijfsarts in gelegenheid te 
stellen om iedere werkplek te bezoeken

• tot nu toe blijft bedrijfsarts vaak op afstand
– kan hij niet zien / horen / ervaren wat er op werkvloer gebeurt en 

leeft

• vrije toegang tot werkvloer maakt dat hij veel beter organisatie 
breed en preventief kan adviseren
– overleg met preventiemedewerker / medezeggenschap / 

personeel
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Ruimte voor professionele beroepsuitoefening - 2
1 juli 2017

• bedrijfsarts zal langs komen als verzuim / ‘open spreekuur’ 
daar aanleiding voor geeft
– preventie of beroepsziekten

• doel is om (verder) verzuim te voorkomen

art. 14, 2e lid Arbeidsomstandighedenwet
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Melden beroepsziekte
1 juli 2017

• bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten 
– boete bij niet melden (voorstel)

art. 9, 3e lid Arbeidsomstandighedenwet
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Second opinion
1 juli 2017

• werknemer kan second opinion vragen als hij twijfelt aan de 
juistheid van door bedrijfsarts gegeven advies
– advies dat betrekking heeft op verzuimbegeleiding

– uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek

– andere gezondheidskundige vraagstukken in verband met werk

• second opinion is niet mogelijk als het gaat om 
aanstellingskeuring

art. 14, 2e lid, sub g Arbeidsomstandighedenwet
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Second opinion
vrije bedrijfsartsenkeuze 1

• als in contract tussen werkgever en arbodienstverlener 
meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten zijn opgenomen die 
second opinion kunnen uitvoeren
– werknemer kan zelf keuze maken 
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Second opinion
vrije bedrijfsartsenkeuze 2

• werknemer kan zelf ‘eigen’ bedrijfsarts vragen om second 
opinion uit te voeren
– valt buiten bereik van wettelijke second opinion

• werkgever is niet verplicht kosten daarvan te betalen 

• begeleidende bedrijfsarts is niet verplicht dergelijke second opinion in 
begeleiding te betrekken 

– professionele afweging is aan hemzelf

• begeleidende bedrijfsarts mag alleen informatie over werkgever 
verstrekken aan door werknemer zelf benaderde bedrijfsarts indien 
werkgever daar nadrukkelijk toestemming voor geeft
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Second opinion
traject 1

• begeleidende bedrijfsarts is verplicht, maar wel met 
toestemming van werknemer, alle relevante informatie te 
verstrekken aan second opinion-bedrijfsarts, waaronder zijn 
eigen advies

• second opinion is zelfstandig advies / geen reactie op of 
beoordeling van advies van begeleidende bedrijfsarts

• als werknemer geen toestemming geeft om bepaalde 
informatie uit te wisselen, is het aan second opinion-
bedrijfsarts om te bepalen of hij tot oordeel en advies kan 
komen
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Second opinion
traject 2

• second opinion-bedrijfsarts bespreekt advies met werknemer

• werknemer bepaalt of advies ook aan begeleidende 
bedrijfsarts wordt gezonden

• begeleidende bedrijfsarts neemt binnen redelijke termijn kennis 
van second opinion-advies

• laat aan werknemer weten of hij advies niet / geheel / 
gedeeltelijk overneemt
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Second opinion
traject 3 

• heeft geen opschortende werking ten aanzien van advies van 
begeleidende bedrijfsarts

• na uitvoering van second opinion hervat begeleidende 
bedrijfsarts verzuimbegeleiding

• sprake van breuk in vertrouwensrelatie
– bespreken begeleidende bedrijfsarts en werknemer wie 

verzuimbegeleiding voortzet
• kan second opinion-bedrijfsarts zijn

– meestal geen overeenkomst met werkgever

• zal veelal andere bedrijfsarts zijn van arbodienst waarmee werkgever 
contract heeft

135



46

Deskundigenoordeel

 UWV

 re-integratie opgang 
brengen

 aanvraag: werknemer / 
werkgever

 aanvrager betaalt 

 soms gratis

Second opinion

 arbodienstverlener

 medisch oordeel

 aanvraag: werknemer

 werkgever betaalt

Klachtenprocedure
1 juli 2017

• iedere bedrijfsarts of arbodienst moet duidelijke werkwijze of 
procedure hebben die beschrijft hoe en waar werknemer 
eventuele klachten over dienstverlening door bedrijfsarts kan 
indienen

art. 14, 2e lid, sub h Arbeidsomstandighedenwet

137

Klachtenregeling bedrijfsarts 1

• gecertificeerde arbodiensten waren al verplicht om 
klachtenregeling te hebben
– met ingang van 1 juli 2017 moeten ook bedrijfsartsen die niet bij 

arbodienst werken over klachtenregeling beschikken

• klachtenprocedure bedrijfsarts moet bekend zijn bij 
werknemers
– hoe ontvangen - onderzoeken - beoordelen van klacht verloopt

– hoe beslissing wordt genomen 

– bevat verzekering dat als die beslissing leidt tot eventuele 
maatregelen bedrijfsarts die maatregelen zal treffen
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Klachtenregeling bedrijfsarts 2

• bedrijfsarts waarover werknemer klaagt is niet betrokken bij 
behandeling van klacht

• werkgever kan geen klacht indienen over bedrijfsarts
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Bedrijfsarts 1
1 juli 2017

• kan iedere werkplek bezoeken 

• heeft klachtenprocedure 

• moet nauw samenwerken met preventiemedewerker / OR 
(PVT) / belanghebbende werknemers 
– ‘eens per jaar’ met OR (PVT) om de tafel

• honoreert in beginsel verzoek om second opinion  

• adviseert over preventieve maatregelen 
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Bedrijfsarts 2
1 juli 2017

• voorkomen / signaleren / waar mogelijk behandelen van 
beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen
– moet voldoende tijd hiervoor beschikbaar hebben

• meldt beroepsziekten aan Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten 
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Handhaafbaarheid en toezicht
1 juli 2017 

• Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract
– sanctie voor werkgever die géén contract heeft met bedrijfsarts of 

arbodienst wordt aangescherpt
• directe boeteoplegging

• elementen van contract zijn ook handhaafbaar gemaakt 
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Traject 

• werkgever had tot 1 juli 2018 tijd om bestaande contract met 
bedrijfsarts/arbodienst aan te passen
– bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning goed 

beoordelen (veiligheid / gezondheid / verzuim / duurzame 
inzetbaarheid / …) 

• adequate ondersteuning regelen

– bestaande contract inhoudelijk en formeel aanpassen aan eisen in 
nieuwe Arbowet

• basiscontract

Werknemers informeren 

• inhoud arbocontract

• risico-inventarisatie / -evaluatie

• preventiemedewerker / BHV 

• klachtenprocedure bedrijfsarts

• raadplegen arts of andere deskundige 
– wie / hoe ze dat kunnen doen

• open spreekuur 

bespreek arbobeleid tijdens werkoverleg

brief / email / poster / bijeenkomst
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Arbeidsomstandigheden en OR / PVT - 1

• besluiten over arbeidsomstandigheden vallen onder 
instemmingsrecht
– dus altijd goedkeuring moeten krijgen van ondernemingsraad / 

personeelsvertegenwoordiging
• opzetten en uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluatie

• opstellen en uitvoeren van Plan van Aanpak

• kiezen van arbodienstverlener

• periodiciteit PAGO

• persoon / positionering preventiemedewerker

• …
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Arbeidsomstandigheden en OR / PVT - 2

• geen OR / PVT (o.a. bedrijven minder dan 10 werknemers) 
– voert werkgever overleg met belanghebbende werknemers
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Kosten

• wat is er op dit moment al geregeld
– wordt er voldaan aan de huidige voorwaarden

• deel nieuw taken wordt vermoedelijk betaald op 
verrichtingenbasis
– preventief spreekuur 

– bezoeken van werkplekken

– overleg met OR / preventiemedewerker 

– melden van beroepsziekte

– …
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Stijging arbokosten door nieuwe Arbowet

• meer verplichte arbotaken / uitgebreider standaardcontract
– vrije en onbeperkte  toegang van werknemers tot bedrijfsarts

– werknemers moeten second opinion kunnen aanvragen

– in arbocontract wordt vastgelegd dat bedrijfsartsen zich moeten 
toeleggen op opsporen en herkennen van beroepsziekten

• werkplekbezoek / …

– arbodienstverleners krijgen meer preventietaken en moeten in 
actie komen voordat er sprake is van langdurend verzuim

• werken hiervoor samen met preventiemedewerker
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Baten

• gezonde en veilige werkplek 
– vermijden van ziekteverzuim / schadeclaims

• werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en 
comfortabel kan werken

• goede arbeidsomstandigheden verhogen motivatie van 
werknemers

• door grotere motivatie ligt productie hoger
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Basiscontract 1 

• bestaande wettelijke taken 
– verplicht om zich door deskundigen (bedrijfsarts, 

veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/ of arbeids- en 
organisatiedeskundige) te laten bijstaan

• ziekteverzuimbegeleiding 

• toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) 

• periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 

• aanstellingskeuring
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Basiscontract 2 

• toegang tot bedrijfsarts
– in basiscontract moet geformuleerd staan hoe toegang tot 

bedrijfsarts (bijv. via spreekuur) is geregeld

• overleg met OR en preventiemedewerker
– basiscontract moet omschrijven hoe overleg van bedrijfsarts met 

preventiemedewerker en ondernemingsraad (OR) is geregeld
• er moet nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen

• bezoek van werkplek  
– bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
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Basiscontract 3 

• second opinion 
– werknemer moet mogelijkheid hebben om second opinion bij andere 

bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan gegeven advies
• kosten voor second opinion zijn voor rekening van werkgever

• klachtenprocedure  
– iedere bedrijfsarts of arbodienst moet duidelijke werkwijze of 

procedure hebben die beschrijft hoe en waar werknemer eventuele 
klachten over dienstverlening door bedrijfsarts kan indienen

• melden beroepsziekten 
– bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan opsporen / onderkennen 

/ diagnosticeren / melden van beroepsziekten
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Basiscontract 4

• advisering over preventie 
– advisering over preventie aan werkgever door bedrijfsarts moet in 

contract staan
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Checklist voor basiscontract voor 
arbodienstverlening

• www.oval.nl
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Basispluscontract

• effectiviteit van dienstverlening vergroten
– inzetten op advisering over leefstijl van medewerkers 

– duurzame inzetbaarheid

– regelen van toegang tot vertrouwenspersoon

– …
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Stappenplan arbozorg 1

• betrek werknemers
– stel groep werknemers samen die u betrekt bij vormgeven van 

arbozorg
• welke wensen hebben zij op gebied van gezond en veilig werken

– ook bij klein bedrijf is betrokkenheid van medewerkers van groot 
belang

• vraag daarom minimaal één medewerker die u kan helpen arbozorg 
te organiseren en uit te voeren

– zorg dat er één of meer vertegenwoordiger(s) van OR of PVT in 
groep zit(ten)  / instemmingsrecht

• maak duidelijke afspraken over hun rol

156



53

Stappenplan arbozorg 2a

• breng arbozorg in kaart
– wat is er nu aan arbozorg geregeld

• ziekteverzuimbegeleiding en voorkomen van ziekteverzuim

• periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO) 

• uitvoeren en opstellen van Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

• aanstellingskeuringen

• …
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Stappenplan arbozorg 2b

• waar willen we heen met de organisatie
– hoe kan arbozorg beste worden georganiseerd

– is er actieve OR of PVT
• persoon en positionering van preventiemedewerker in organisatie

– voldoet huidige contract met arbodienstverlener nog

• wat voor contract wilt u afsluiten en voor hoe lang moet deze 
gelden

verwoord helder wat ambities en eisen zijn

bijvoorbeeld omtrent gezondheid en verzuim
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Stappenplan arbozorg 2c

• beschikt organisatie al over preventiemedewerker
– wat kan deze (nog meer) doen

– welke (extra) opleiding heeft hij of zij eventueel nodig

– leg taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden / middelen / tijd 
formeel vast in hun taak- en functieomschrijving

– waarborg dat ze tijd kunnen vrijmaken om bijvoorbeeld Risico-
Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) bij te werken / te ondersteunen 
bij uitvoering van plan van aanpak

– belangrijk dat preventiemedewerker zichtbaar is
• iedereen hem weet te vinden

– weet waarvoor hij bij preventiemedewerker kan aankloppen
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Stappenplan arbozorg 2d

• ondersteuning bij formuleren ambitie
– A&O adviseur / arbeidshygiënist / arbeidsdeskundige / bedrijfsarts 

/ bedrijfsmaatschappelijk werker / arbeids- en 
organisatiedeskundige / veiligheidskundige / vertrouwenspersoon 
/ …
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Stappenplan arbozorg 3

• bepaal eisen arbocontract
– eisen en ambities bepalen wat er in contract moet komen te staan

• wettelijke minimumeisen (basiscontract)
– vul dat aan met diensten die organisatie nodig heeft
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Stappenplan arbozorg 4a

• kies arbodienstverlener(s) 
– komt er nieuw arbocontract, kan het zijn dat er nieuwe 

arbodienstverleners gekozen moeten worden
• OR/PVT moet hiermee instemmen

– werkgever neemt uiteindelijke beslissing

– regel recht op second opinion / klachtenregeling

– vraag bij brancheorganisatie wat er op brancheniveau aan 
collectieve preventie en/of arbozorg geregeld is

• ga na of er arbocatalogus voor branche beschikbaar is

• bekijk of er in cao regeling is opgenomen over preventie en arbozorg
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Stappenplan arbozorg 4b

• let bij selectie op 
– werkgebied (landelijk of regionaal)

– aantal vestigingen

– dienstverlening

– specialisatie naar sectoren of bedrijfsgrootte

– visie op preventie- en verzuimbeleid (gebruik richtlijnen / …)

– of bedrijfsarts op maatwerkbasis ingehuurd kan worden

• arbowerkgroep adviseert over keuze en inhoud van contract
– OR / PVT heeft instemmingsrecht op inhoud contract

• uiteindelijk beslist werkgever

163

Stappenplan arbozorg 5

• informeer over arbozorg
– communiceer welke arbodeskundigen er bij betrokken zijn

• werknemers moeten weten wie bedrijfsarts is en wie andere betrokken 
arbodeskundigen zijn

– moeten weten hoe toegang tot bedrijfsarts is geregeld en waar en wanneer zij 
hem of haar kunnen vinden

‒ nodig bedrijfsarts of arbodienstverlener uit zichzelf te komen 
presenteren

– belangrijk dat werkgever belang van arbozorg uitdraagt
• organiseer regelmatig presentaties en overleg over arbozorg (+ verzuim)

– overleg periodiek met abodienstverlener / vertegenwoordiging van 
OR of PVT / preventiemedewerker
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Stappenplan arbozorg 6a

• controleer regelmatig hoe arbozorg binnen organisatie 
functioneert
– wat gaat goed en wat zou u kunnen verbeteren

• evalueer continu met interne en externe betrokkenen
– ruimte voor verbetering

» neem stapje terug / stem arbozorg nog beter af
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Stappenplan arbozorg 6b

• aanpak evaluatie
– regelmatige observaties en evaluaties van arbozorg die u zelf 

uitvoert of laat uitvoeren 
• bijvoorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek

– maak gebruik van gesignaleerde verbeterpunten vanuit OR of 
PVT / preventiemedewerker / arbodienstverlener

– check of afspraken uit contract met arbodienstverlener worden 
nagekomen

• ga na of deze nog aansluiten op voortgang en bij gewenste ambitie
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Stappenplan arbozorg 6c

• aanpak evaluatie
– check of er nieuwe of actuele aandachtspunten zijn in preventie-

en verzuimbeleid

– controleer of privacy van werknemers nog steeds goed blijft 
gewaarborgd

– stel vast of het nodig is om contract aan te passen of nieuw 
contract af te sluiten
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Eerlijk, gezond en veilig werk

• kent u de risico’s / neemt u de juiste maatregelen 
– met www.zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf
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www.rie.nl

• voor bedrijven
– website biedt actuele en betrouwbare informatie

• laatste stand van zaken wat betreft overzicht van RI&E-instrumenten 
en erkenningen daarvan

• voor werknemers
– weet u welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s uw werk met zich 

meebrengt

• voor branches
– tips voor ontwikkeling / erkenning / implementatie / onderhoud / 

actualisatie van digitaal RI&E-instrument
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Websites

• meer informatie, tips en stappenplannen www.rie.nl

• ontwikkelen van arbocatalogus www.dearbocatalogus.nl

• “Handreiking …” www.stvda.nl

• “Leidraad …” www.stecr.nl

• “Richtlijnen …” www.nvab-online.nl

• 4 praktijkvoorbeelden preventie www.depraktijk.inpreventie.nl

• praktijkbladen www.arboineuropa.nl/publicaties-en-
tools/goede-praktijken
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Alle Rendement-opleidingen Arbo

• Agressie op de werkvloer

• Grip op verzuim*

• Preventiemedewerker basis / vervolg

• RI&E in één dag

• Vertrouwenspersoon basis / vervolg

• Voorkom een burn-out
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Rendement-opleidingen Jo Weerts

• Grip op verzuim

• Opstapcursus personeelszaken

• Wet werk en zekerheid in de praktijk (contract/ontslag/vergoeding)

• VARledentijd, beoordeling arbeidsrelatie

• Verlof-Vakantie-Flexibel werken

• Het Nieuwe Werken

• Participatiewet, banenafspraak / quotumheffing

• Praktijkopleiding arbeidsrecht

• Praktijkopleiding sociale zekerheid
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Geld besparen

arbobeleid (preventie)

verzuimbeleid

re-integratie-
beleid

verzekering
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mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl

facebook.com/jwinfotainment
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