Werkconferentie Commissie Begeleiding Arbocatalogi

132 sectoren hebben
een arbocatalogus!
Meer dan tachtig vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers waren aanwezig tijdens de derde
werkconferentie van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi. Uit de presentaties en workshops kwamen
de uitdagingen voor arbocatalogi in 2010 duidelijk naar voren: instappen en vooral doorstappen!
Joanne Kloosterboer en Aukje van den Bent

B

ranches die vóór 1 januari 2010 een
arbocatalogus afrondden inclusief
een positieve toetsing, konden nog
subsidie ontvangen. In het najaar van 2009
werd daarom nog hard aan catalogi
gewerkt. Marga Zuurbier, directeur van de
Arbeidsinspectie licht toe dat dankzij een
flinke eindsprint er nu maar liefst 132 sectoren met een goedgekeurde arbocatalogus
zijn. Deze vertegenwoordigen 49 procent
van de medewerkers in Nederland.
Zuurbier: ‘De Arbeidsinspectie verwacht
dat in deze sectoren minder intensief toezicht nodig is. In het afgelopen jaar hebben
we tijdens de inspecties bij de emissies van
dieselmotoren in garages gezien dat het
nalevingsniveau is toegenomen.’ Volgens
Zuurbier heeft de arbocatalogus in deze
branche daar zijn steentje aan bijgedragen.
Als het zo ook in andere branches met catalogi werkt zal de Arbeidsinspectie zich concentreren op de sectoren die niets doen en
waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Bijzondere Safety checks
‘In onze bedrijven starten we met safety checks,
waarbij eigen deskundigen de status van het
arbobeleid beoordelen’, zegt Marco Diekstra
van het Verbond Papier en Karton. Het bijzondere is dat deze experts – na een training –
safety checks uitvoeren in een collega bedrijf.
De bedrijven krijgen zo onderling (gratis) advies
van een ‘buitenstaander’. Hierdoor groeit de
kennis en het enthousiasme van beide partijen.
Het resultaat: veiligheid blijft op de agenda,
betere arboprestaties, gerichte controles en
uiteindelijk minder sancties. Ofwel een
bijzonder innovatieve aanpak om van te leren!
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Nieuwsbrief en coaches

Ongeveer de helft van de Nederlandse werknemers valt onder een arbocatalogus

groot zijn. De uitdaging voor branches die
nog géén arbocatalogus hebben is daarmee
duidelijk: instappen maar!

Een arbocatalogus..en dan?
Ook voorzitter Robin Linschoten sprak
lovende woorden over de sectoren die
bijdroegen aan de ontwikkeling van de
belangrijke infrastructuur van arbocatalogi
die het licht zagen. ‘Er is veel bedacht en
afgesproken. De hamvraag voor de
komende jaren is nu hoe je de implementatie in bedrijven voor elkaar krijgt.’

Miriam Kop van FCB inventariseerde het
gebruik van de arbocatalogi. Ruim 80 procent
van de gebruikers weet van het bestaan en
de vindplek van de arbocatalogus. En weer
80 procent daarvan raadpleegt de catalogus
tussen één keer per week tot één keer per
kwartaal. Op zich al een mooi resultaat. ‘En
via de nieuwsbrief “Gezond Werkt!” brengen
wij ze via actueel nieuws bij hun arbocatalogus’, aldus Kop. Lang niet alle organisaties
redden het alleen met die informatie. De
FCB-coach ondersteunt dan bij de uitvoering.

Volgens Linschoten is het van belang dat
sectoren hier de komende jaren een rol
blijven spelen. De catalogi moeten zich als
een levend geheel doorontwikkelen zodat
gebruik tot resultaten leidt in bedrijven. De
uitdaging voor branches met een arbocatalogus in 2010 is in beeld: doorstappen! In de
kaders leest u enkele aansprekende praktijkvoorbeelden die op de conferentie naar
voren kwamen. Naast deze praktijkervaringen stonden ook de gehandicaptenzorg,
gemeenten en metaalindustrie in de ‘spotlight’.’

Goed werkgeverschap centraal
Paul Nijhuis, adviseur arbeidsmarktbeleid in de bloemendetailhandel maakt duidelijk: ‘We zoeken
aansluiting op de praktijk van de bloemist en bedden de arbocatalogus in het centrale thema
professionalisering van het werkgeverschap (en werknemerschap) in. Dit doen we door de bloemist
met waardering voor zijn vakmanschap en creativiteit aan te spreken op hoe deze met zijn personeel
omgaat. Zo sluit je aan bij de zaken die in het bedrijf spelen. Dit betekent ook dat je in tijden van een
economische crisis een veilig en gezonde werkomgeving minder onder de aandacht kunt brengen.
Alleen zo kun je als brancheorganisatie geloofwaardig ondersteuning bieden aan je leden’.
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ArboCatalogus
De arbocatalogus is geen wettelijke verplichting, het wordt wel gezien als een
oplossingenboek voor arbo-zaken. ArboMagazine besteedt dit jaar in elk nummer
uitgebreid aandacht aan de arbocatalogus

Tips voor
succesvolle implementatie
Joanne Kloosterboer en Aukje van den Bent

E

en papieren, of digitaal oplossingenboek zal in de praktijk niet direct tot
resultaat leiden. Een arbocatalogus is
branchespecifiek, en ook de implementatie
zal branchespecifiek moeten zijn. Het wiel
helemaal opnieuw uitvinden hoeft gelukkig
ook weer niet. De Goede Praktijk adviseert
sectoren bij de ontwikkeling en implementatie van de arbocatalogus.
Hieronder volgen enkele praktische tips
om met implementatie te starten.

Tip 1: De check
Branches of bedrijven die zicht willen
krijgen op de vraag hoe het ervoor staat met
de implementatie kunnen de ‘Werkt ie?’
check van De Goede Praktijk invullen. De
antwoorden geven een mini diagnose die de
richting van de implementatie kan bepalen.

Tip 2: Onderhoud en uitbreiding
catalogus

Tip 3: Koppel de arbocatalogus
aan de RI&E

Wie gebruikers vraagt naar de bekendheid kan in één moeite doorvragen naar
hun ervaringen. Maak gebruik van deze
terugkoppeling voor onderhoud, verbetering en uitbreiding van de arbocatalogus.
Suggesties als het opnemen van praktijkvoorbeelden of het uitbreiden met aanvullende wensen voor onderwerpen kan de
branche hier ter harte nemen. Het is dé
gelegenheid om de catalogus tot een
levend geheel te maken van en voor de
bedrijven en hun medewerkers.
Contact met gebruikers geeft bovendien
de kans tot communiceren. Een collega
die aan het woord is nodigt vaak meer uit
dan een algemeen verhaal over hoe het
hoort.

Logisch maar nog lang niet vanzelfsprekend
is de koppeling tussen de risico-inventarisatie (RI&E) en de arbocatalogus. Een RI&E
die bij het inventariseren en het uitwerken
van het plan van aanpak directe koppelingen bevat biedt een bedrijf veel gebruiksgemak. De gebruiker van de RI&E is op deze
wijze tijdens het invullen bekend met de
oplossingsmogelijkheden die in de branche
voorhanden zijn. Wel zo gemakkelijk.

De ‘Werkt ie?’ check
Vragen voor branche vertegenwoordigers
en makers

Vragen om voor te leggen aan
gebruikers

Arbocatalogus beschikbaar via een website:
Weet u het aantal hits van het afgelopen jaar?
Weet u welke pagina’s bezocht zijn?
Zijn er favoriete oplossingen?
Hoeveel doorlinks zijn er naar uw arbocatalogus?
Hoeveel reacties uit het veld krijgt u? Via de site?

Bent u bekend met de arbocatalogus?
Zo ja, werkt u ermee?
Maakt u daadwerkelijk gebruik van de
oplossingen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, werken de oplossingen voor u?
Heeft u in uw bedrijf bekendheid
gegeven aan de arbocatalogus?
Wie raadpleegt de arbocatalogus?
(bijv. preventiemedewerker, leidinggevende, P&O, medewerker, directie)

Papieren versie
Hoe is de verspreiding geweest?
Welke doelgroepen zijn daarmee bereikt?
Is er vraag naar exemplaren?
Kunt u in twee zinnen uitleggen waarom de
arbocatalogus niet digitaal beschikbaar is?

Tip 4: Communiceer
AVcXZZg YZ VgWdXViVad\jh db kddg ZZc
goede start-bekendheid te zorgen.
@db ^c XdciVXi bZi \ZWgj^`Zgh# Eg^``Za
hen, daag hen uit en benut hun ervaringen.
AVVi \ZWgj^`Zgh dcYZga^c\ ZgkVg^c\Zc
uitwisselen en leer daarvan. Denk aan
ronde tafel-bijeenkomsten en themabijeenkomsten in al bestaande netwerken.
KZghX]j^[ YZ VVcYVX]i hiZZYh bZZg kVc
‘kennen’, en ‘weten’ naar ‘doen’. Wie doet
wat met welke oplossing uit de catalogus?
Publiceer in je gebruikelijke media de
praktijkverhalen over waar de arbocatalogus werkt.
Joanne Kloosterboer is Partner in DEXIS Arbeid en
Aukje van den Bent is organisatie adviseur bij
Ergo-balans. Beiden zijn intensief betrokken bij de
totstandkoming en implementatie van diverse
arbocatalogi. Zij maken deel uit van het netwerk
van De Goede Praktijk, dat is gespecialiseerd in
dienstverlening rondom arbocatalogi. www.
degoedepraktijk.nl
De presentaties van de werkconferentie op 21
januari 2010 zijn beschikbaar via www.stvda.nl
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