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Op ORnet.nl staan diverse artikelen 
over de arbocatalogus. Kijk in de 
hoofdrubriek Arbo of zoek op 
‘arbocatalogus’.

1 Inventariseer
Ga voor het arbobeleid van de OR

(lees telkens: OR of PVT) niet uit van wat 
in de arbocatalogus staat, maar inven-
tariseer eerst de onderwerpen die in het 
bedrijf spelen op het gebied van arbeid 
en gezondheid. Gebruik daarvoor de 
RI&E (risico-inventarisatie en -evalua-
tie) en het daarbij horende plan van 
aanpak, verzuimanalyses, eventuele 
andere onderzoeken. En vraag uw ach-
terban: wat vinden zij belangrijke 
onderwerpen? Waar lopen zij tegenaan 
of waar ergeren zij zich aan? Wat vinden 
zij knelpunten?

2 Geldt er een arbocata-
logus?

Kijk daarna of het bedrijf in een branche 
werkt waar een arbocatalogus geldt. U 
kunt dat bijvoorbeeld nagaan op www.
arboportaal.nl. Of neem contact op met 
een vakbond of werkgeversorganisatie in 
uw branche of sector. Kijk welke onder-
werpen in de arbocatalogus behandeld 
worden. In een behoorlijk aantal bran-
ches is slechts een begin gemaakt met 
enkele onderwerpen en is het de bedoe-
ling om nog meer onderwerpen te behan-
delen. Dat staat vaak op een website van 
de arbocatalogus. De OR kan dan wel-
licht nog invloed uitoefenen op de arbo-

catalogus door zelf de onderwerpen aan 
te dragen die in het bedrijf spelen. Het is 
ook vaak mogelijk om de OR te abonne-
ren op een gratis nieuwsbrief van de 
arbocatalogus. 

3 Kies een concreet knelpunt
Kies vervolgens minimaal één 

concreet knelpunt waar de OR mee aan 
de slag gaat. Het moet een knelpunt zijn 
waar veel collega’s mee te maken heb-
ben, dat niet te ingewikkeld is en waar 
op een redelijke termijn (in ieder geval 
binnen een jaar) resultaat mee te beha-
len is. Bepaal welk doel de OR rond dit 
knelpunt wil bereiken en bepaal zo dui-
delijk mogelijk voor welke groep(en) 
collega’s.

4 Haal oplossing uit arboca-
talogus

Kijk dan of er in de arbocatalogus oplos-
singen staan voor het door de OR gekozen 
knelpunt of onderwerp. Kies de beste 
oplossing(en) uit de arbocatalogus. Hou 
daarbij rekening met de bronaanpak 
(ook wel arbeidshygiënische strategie 
genoemd) zodat de oorzaak van het pro-
bleem wordt weggenomen. Zet persoon-
lijke beschermingsmiddelen pas in als 
laatste redmiddel, als alle andere maat-
regelen niet mogelijk zijn.

5 Stappenplan
Bepaal welke stappen nodig zijn 

om het knelpunt op te lossen. Betrek 
zo veel mogelijk de collega’s in het 
bedrijf bij het bepalen van de oplos-
sing(en) en de stappen, dat bevordert 
het draagvlak als de maatregelen wor-
den uitgevoerd.

6 Aan de slag
Vorm een tijdelijke OR-commisie 

rond dit knelpunt. In zo’n tijdelijke 
commissie hoeft maar één OR-lid te 
zitten, verder kunnen er collega’s in 
die erg betrokken zijn bij dit onder-
werp. Maak een voorstel voor de over-
legvergadering (initiatiefrecht, art. 23 
lid 3 WOR) waarin het knelpunt staat 
beschreven, wat volgens de OR en de 
arbocatalogus mogelijke oplossingen 
zijn, door wie en wanneer er wat 
gedaan zou kunnen worden, en of er 
extra instructie nodig is bij de uitvoe-
ring. Evalueer naderhand of het doel 
bereikt is. 

140 branches en sectoren hebben 

inmiddels een arbocatalogus, waar-

onder het wegvervoer, de gemeenten, 

metaalindustrie en onderwijs. Wat 

kan of moet je er als OR of PVT mee? 

Koen Zonneveld, partner van Merlijn Training & Advies, 
info@koenzonneveld.eu
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