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Cordaan
Veilig en gezond werk

11 maart 2019

Josje Salentijn

Programma Cordaan

• Intro en kennismaken
• Wat is arbo in jouw organisatieonderdeel?
• Risico’s inventariseren en evalueren en 

beoordelen (RI&E)
• Wat is de grond waarop wij staan: Arbowet, WOR
• (Arbo)Spelers in jouw bedrijf
• Hoe stimuleren we vooruitgang?
• Aan de slag met een issue
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Kennismaken en wat is mijn vraag en waar is 
mijn positie?
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VGW, waar hebben we het dan allemaal 
over?

• Voorbeeld van resultaat van de oefening
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Gezondheid
(Voorkomen ziekten en kwalen) 
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Veiligheid 
(voorkomen en beperken gevaarlijke situaties)
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Welzijn: Voorkomen werkdruk en ongewenste omgangsvormen 

zoals discriminatie, agressie, pesten, seksuele intimidatie, 
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Ongevalspiramide
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11 basisrisicofactoren (1)

1. Ontwerp middelen

2. Kwaliteit apparatuur en gereedschap

3. Instructies en procedures

4. Arbeidsomstandigheden (Db(A), klimaat)

5. Dagelijks onderhoud (netheid)

6. Geoefendheid en ervaring medewerkers
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11 basisrisicofactoren (2)

7. Tegenstrijdige doelen (productie en veiligheid)

8. Communicatie

9. Structuur van de organisatie

10.Management van onderhoud

11.Beheersmaatregelen en beveiliging
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Voorbeeld Basisfactoren welzijn (PSA)

1. Ontbreken van beleid - afspraken
2. Mens

a) Medewerker zelf
b) Samenwerken met elkaar
c) Leidinggeven

3. Organisatie
4. Ontwerp (Inrichting werkplek, functies, software, 

hardware)
Voorbeeld uitwerking: gezondverbond.nl thema werkdruk 
en ongewenst gedrag (GGZ)
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Uitwerking agressie en geweld
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Waar zit jouw issue?

• Veiligheid, Gezondheid of Welzijn?

• Beschrijf het risico zo smart mogelijk.

• Wat is er al aan gedaan tot nu toe?
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RI&E en beleid?

• De cyclus van de 5 W’s voor de RI&E

• De RI&E als product en proces

• Waar kan ik mijn RI&E ophalen voor Cordaan?
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De 5 W’s
Willen (intentie-

verklaring)

Weten (risico’s 
inventariseren)

Werken (plannen 
uitvoeren)

Wegen (plannen 
maken)

Waken (uitvoering 
controleren)

Instemming op 
de methode van 
het 
inventariseren

Instemming op 
inhoud en 
volgorde plan van 
aanpak

Bespreek minimaal 
1x per jaar de 
voortgang met de 
bestuurder
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Beleidsverplichtingen van de werkgever

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

• Iedere werkgever is verplicht  regelmatig een RI&E op te stellen
• Met daarin alle knelpunten op het gebied van V,G,W
• En per knelpunt:  de benodigde maatregelen
• Dit moet uitgewerkt in een Plan van aanpak

– Met bij elke maatregel een termijn en naam van uitvoerder
• RI&E-onderzoek kan worden uitbesteed aan arbodienst, kan ook door 

bedrijf zelf worden gedaan
• Belangrijk is dat werknemers worden betrokken bij de inventarisatie 

van knelpunten en mogelijke oplossingen
• Werknemers hebben recht om RI&E in te zien
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Inhoud plan van aanpak

• Verbetering/maatregel

• Prioriteit (hoog,midden,laag)

• Uiterlijke uitvoerdatum

• Verantwoordelijke uitvoering

• Budget

De risicodialoog is 
essentieel
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Voordelen van arbobeleid (financieel)

• Reductie van gevaren en risico’s
• Goed en veilig werkklimaat
• Kostenbesparing
• Kwaliteit van werk
• Voorkomen van ziekteverzuim en 

ongevallen
• Goede naam van de onderneming
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Voordelen van arbobeleid (meer 
waardengericht)
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Waar staan we bij Cordaan qua 
veiligheidscultuur?
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Van moeten naar willen
5 adviezen

1. Betrokkenheid directie, 
leiding

2. Oog voor risico, mens 
en machine

3. Luisteren en 
communiceren

4. Beroep op eigen 
verantwoordelijkheid

5. De aanhouder wint
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Wegwijs in arboregelgeving

Zes stappen om de regelgeving te achterhalen bij een 
arbokwestie:

1. Is de Arbowet van toepassing?
2. Bestaat  er over deze kwestie een Arboinformatieblad?
3. Wat zegt de Arbowetgeving?
4. Staat er iets over in de CAO?
5. Is er een arbocatalogus van toepassing?
6. Gelden hierover interne bedrijfsregels?

3 cao’s VVT, 
GHZ, GGZ

3 arbocatalogi
van toepassing
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Wegwijs in arboregelgeving

1. Is de Arbowet van toepassing?
Meestal wel. Het is niet (helemaal) het geval bij:
– ondergrondse mijnarbeid en booreilanden, 
– specifieke werkzaamheden bij defensie en gevangenissen,
– vrijwilligerswerk

2.  Bestaat  er over deze kwestie een Arbo-informatieblad?
– Arbo-informatiebladen beschrijven de  wettelijke regels op een 

leesbare manier ;
– Ze kosten zo’n 40 euro per stuk; in te zien via bedrijf of 

arbotelefoon
– Redelijk gratis alternatief zijn arbokennis-dossiers 

(www.arbokennisnet.nl) 
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Wegwijs in arboregelgeving

3. Wat zegt de Arbowetgeving?
– Het algemene kader is te vinden in de Arbowet
– Meer concrete normen in het Arbobesluit en de Arboregeling. Deze 

zijn te vinden via www.arboportaal.nl
– Al deze regelgeving is verplichtend (tenzij redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd)

4. Staat er iets over in de CAO?
– Sommige CAO’s bevatten concrete arbobepalingen
– Bv. over zaken als tillen, werkdruk, ongewenste omgangsvormen
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Wegwijs in arboregelgeving

5. Is er een arbocatalogus van toepassing?
– Groot deel van de 150 Arbocatalogi bevatten ook verplichtende 

normen voor de sector.
– Meeste arbocatalogi zijn nog in opbouw: lang niet alle 

arboproblemen zijn /worden behandeld
– Zie voor de arbocatalogi: www.arboportaal.nl

6. Gelden hierover interne bedrijfsregels?
– Sommige bedrijven hebben meerdere interne arboregelingen
– Soms zijn deze regelingen gebundeld in een arbohandboek of in 

een digitaal arbozorgsysteem
– Op te vragen via preventiemedewerker/P&O/OR 

of via intranet
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Opbouw Arbo-wet 

ARBO - Wet

ARBO-Besluit

Beleidsregels
zijn vervallen

ARBO-regelingen

g

Arbocatalogi
ter vervanging 
beleidsregels

Wat

Hoe
of
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Opdrachten werken met de arbowet

1. Mag ik, als werknemer, het werk onderbreken, in 
verband met een veiligheidsrisico? En zo ja, waar 
staat dat dan ik in de Arbowet?

2. Wat mag ik maximaal tillen van de Arbowet en 
waar staat dat?

3. Moeten werknemers hun persoonlijke 
beschermingsmiddelen zelf betalen of de 
werkgever? En waar staat dat in de Arbowet?
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Wat is nieuw in 2017 in de arbowet?

• Versterking van de positie van de preventiemedewerker 
en samenwerking met de 
arbodienstverleners/deskundigen;

• Het beter kunnen consulteren van de bedrijfsarts;

• Meer ruimte voor professionele beroepsuitoefening door 
bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;

• Het basiscontract arbodienstverlening;

• Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht 
Inspectie SZW.

28

11 aanpassingen nieuwe arbowet (1)

1. Basiscontract arbodienstverlener

2. Preventief spreekuur verplicht

3. Recht bedrijfsarts tot bezoek werkplek

4. Recht medewerker second opinion

5. Bedrijfsarts meldt beroepsziekten

6. Bedrijfsarts adviseert over preventieve 
maatregelen
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11 aanpassingen nieuwe arbowet (2)

7. Klachtenregeling bedrijfsarts

8. Rolverandering bedrijfsarts

9. Instemmingsrecht OR bij aanstelling 
preventiemedewerker

10.Samenwerken preventiemedewerker, OR en 
arbodienstverlener

11.Handhaving door de Inspectie SZW op contract 
met de Arbodienst.
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Preventiemedewerker(1)

• Verplicht bij bedrijven met meer dan 25 
werknemers 

• Moet in principe eigen werknemer zijn

• Verplichting bij maatwerk en vangnet!!

• Voldoende in aantal en voldoende deskundig

• Opgenomen in RI&E: organisatie PM
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Arbocoördinator versus preventiemedewerker

Arbocoördinator

- Niet verplicht

- Aanstelling?

- Coördineren

- Beleid

- Verzuim en preventie

- Gewone werknemer

Preventiemedewerker

- Wettelijke status: verplicht

- Formele aanstelling

- Ogen, oren en handen

- Werkvloer incl. beleid

- Werknemer+
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(Arbo)wettelijke taken (1)

• Medewerking met uitvoeren en opstellen van 
RI&E

• Advisering aan en samenwerken met OR/PVT op 
gebied van arbobeleid

• Uitvoering van en medewerking aan arbobeleid en 
–maatregelen
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Taken(2)

• Aanspreekpunt eigen organisatie en externe deskundigen
• Voortgangsbewaker beleid en de uit de RI&E voortvloeiende 

maatregelen
• Centraal meldpunt ongevallen, bijna ongevallen, onveilige 

situaties
• Informatiebron bijhouden en verspreiden informatie
• Vraagbaak arbeidsomstandigheden
• Adviseur management
• Contactpersoon InspectieSZW/Arbeidsinspectie
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Bevoegdheden preventiemedewerker

• Directe toegang directie
• Gevraagd of ongevraagd 

advies 
• Werkplekbezoek en 

onderzoek
• Afwijkingen signaleren en 

melden MT
• Activiteiten coördineren-

>stimulans
• Activiteiten starten
• Stilleggen van werk bij 

hoog risico

• Gebruik maken van 
informatie onderzoek

• Contact onderhouden met 
staf

• Aanspreekpunt voor wn en 
OR/PVT

• Deelname intern en extern 
overleg

• Kennis en vaardigheid op 
peil houden
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Deskundigheid

• Gekozen voor maatwerk per bedrijf
• Uitspraak in RI&E over:
- Deskundigheid
- Ervaring
- Uitrusting
- Organisatie
- Aantal en tijdsbeslag

• Advies op basis van risico’s
• Meerdere medewerkers mogelijk
• Werkgever bepaalt!!
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Deskundigheid leidraad Aantal werknemers in de 
organisatie

Gevaarsniveau van de 
organisatie

15 of < 16 t/m 100 101 t/m 500 >500

10 gevaarsgebieden
Middelbaar Middelbaar Hoger Hoger

8 tot 9 gevaarsgebieden
Basis Middelbaar Hoger Hoger

5 tot 7 gevaarsgebieden
Basis Basis Middelbaar Hoger

0 tot 4 gevaarsgebieden
Basis Basis Middelbaar Middelbaar
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Arbo- en verzuimbeleid

werkgever
werknemers UWV

Arbodienst/

kerndeskundige

Preventiemedewerker

OR/PVT

Branche loket

Spelers in het arboveld

???

Cao-partijen/vakbonden/werkgevers

Inspectiedienst/ 

Min.SZW

Arbocommissie/
VGWM cie.
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Speleranalyse

• Maak een tekening met daarop de ‘spelers’ in je 
bedrijf die te maken hebben met Arbo (VGW),

• Trek pijlen tussen de spelers die met elkaar te 
maken hebben,

• Geef met + aan waar je samenwerking wil vinden 
voor jouw domein?
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Veranderprocessen

• Motiveren

• Leren

• Veranderen
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Ik ben niet van de 
arbopolitie

E=K x A
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Veiligheid en veranderen

veiligheid

tijdinteresse
bewustwording

overwegen

toepassen

ontdooien bewegen bevriezen
42
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Wat wordt onthouden
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Oefenopdracht: Gerichte aanpak van 1 issue

• Aanpak van problemen
– Knelpunt beschrijven

– Doel formuleren

– Doel aanpakken (5 W- cirkel doorlopen)

Neem mee:
Motiveren
Leren

Veranderen
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