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13:00 Welkom 

13:10  Mededelingen 

13.15 Voorbereiding en risico’s in kaart 
 

14.30 Pauze 
 

14.45  Ondersteuning applicatie RI&E 

16:30 Afsluiting 

AGENDA 



Update: Status Arbocatalogus MBO 

Thema’s: 
• Machineveiligheid 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Biologische agentia 
• Geluid 

Second opinion door 
Mark Fleuren en 
Raymond Crutzen 

WERKDRUK 

ONGEVALLEN 
REGISTRATIE 

http://www.inspectieszw.nl/


Welke bemoeienis heeft de OR bij het werven 
van de preventiemedewerker c.q. arbo-
coordinator?  

 

INSTEMMINGSRECHT, aangezien het te 
beschouwen is als een regeling omtrent 
arbeidsomstandigheden. 

 

*Wetsvoorstel 2017 

Vragen 



Vraag: In het licht van de privacy komt er een 
afzonderlijke functionaris, wat gaat die doen en 
wat is zijn/haar relatie met de OR?  

 

Het adviseren en nauw samenwerken met de 
OR inzake de genomen en de te nemen 
maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk 
arbeidsomstandighedenbeleid. 

Vragen 



• In Cao staan afspraken over Arbo- en 
verzuimbeleid  

• Initiatiefrecht: OR kan zelf voorstellen doen  

• OR kan vaste Arbocommissie instellen  

• OR kan deskundigen op gebied van Arbo 
raadplegen  

• Arbocommissie OR heeft recht op scholing 

RECHTEN OR - ARBOBELEID 



• Exemplaar van de Arbocatalogus 

• Exemplaar van de RI&E’s 

• Plannen van aanpak uitgevoerde RI&E’s  

• Afschrift van de adviezen van de Arbodienst (RI&E) 
Afschriften van inspectie- en ongevalsrapporten 
vanuit de Inspectie SZW met vervolgacties  

• Afschriften van de werkgever van verzoek om 
ontheffing voorschrift uit Arbowet  

• Alle informatie die de OR nodig heeft om het 
Arbobeleid te kunnen toetsen 

RECHTEN OR - ARBOBELEID 



Instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of 
intrekking van een regeling. 
 

• Inhoud en organisatie RI&E en plan van aanpak 

• Veiligheidsbeleid en veiligheidsprocedures  

• Keuze Arbodienst / inrichting interne Arbodienst 

• Afsluiten / veranderen contract Arbodienst (inh.) 

• Vormgeven ziekteverzuim- en re-integratiebeleid 

• Organisatie / inrichting Bedrijfshulpverlening 

• Inrichting / taken preventiemedewerker  

WOR - ARBOBELEID 



 

• Noteer op een flip-over wat jullie doen 

• Noteer jullie proces successen 

• Noteer jullie flops en leerpunten 

• Noteer jullie uitdagingen 
 

Wissel informatie uit in kleine groepjes en daarna 
met zijn allen. 
 

 

Uitwisseling RI&E 



Vragen en wensen 



Ondersteuning applicatie RI&E 



www.sommbo.nl 


