
ARBOZORGSYSTEEM (ARBOBELEID) 
  
Door middel van het Arbozorgsysteem wordt continue en systematisch aandacht 
besteed aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van 
werknemers en zorgt voor borging van het arbobeleid en de uitvoering van de 
arbeidsomstandighedenwet. 
  
Het Arbobeleid maakt integraal onderdeel uit van de totale bedrijfsvoering van 
Zorgcentrum Oranjehaeve en in het bijzonder met het kwaliteitssysteem en het 
organisatie- en personeelsbeleid. Het Arbobeleid is richtinggevend en 
gelijkwaardig aan de overige beleidsterreinen, zoals het financieel-economisch 
beleid en het sociaal beleid. Er is zowel sprake van preventief (het voorkomen) 
als curatief (het reageren op situaties die zich aandienen) beleid. 
  
Het succes van arbobeleid wordt mede bepaald door persoonlijk gedrag, eigen 
verantwoordelijkheid en nauwe samenwerking. Daartoe dienen medewerkers 
elkaar te ondersteunen, aan te spreken en desnoods te corrigeren. 
  
De acht beginselen (uitgangspunten) van arbobeleid zijn; 
• dat het werk geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van 

de medewerker; 
• gevaren voor de veiligheid of gezondheid zoveel mogelijk bij de bron 

aanpakken; 
• collectieve maatregelen hebben voorrang op individuele 

beschermingsmaatregelen; 
• vermijden van het gebruik van gevaarlijke materialen en hulpmiddelen; 
• organiseren van hulpverlening; 
• ergonomie: technische ontwerpen die in werksituaties het doelmatig en 

gezond functioneren bevorderen; 
• rekening houden met persoonlijke eigenschappen van de werknemer zoals 

leeftijd, geslacht, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, ervaring, 
vakmanschap en kennis van het Nederlands. 

• welzijn werknemer: prettig werken, vakbekwaamheid, werken volgens eigen 
inzicht, contacten met andere werknemers, op de hoogte kunnen stellen van 
doel en resultaat van zijn arbeid en de eisen die daaraan worden gesteld; 

• variatie in werk: eentonig werk vermijden, werktempo beïnvloeden of 
afwisselen van werkzaamheden. 

  
De ontwikkeling van het arbobeleid worden aangestuurd door de commissie 
Arbeid & Gezondheid. Hierin hebben zitting: 
Voorzitter commissie Spick en Span (hygiëne) 
Voorzitter commissie Fit en Vitaal (fysieke belasting) 
Voorzitter commissie In Balans (psychische belasting en werkdruk) 
Voorzitter commissie Aarde (milieu) 
Bedrijfsarts (facultatief) 
Ondernemingsraadslid 
Adviseur&coach Arbeid&Gezondheid 



De commissie Arbeid & Gezondheid  adviseert het management over 
noodzakelijke en gewenste verbeteringen. 
  


