Uitkomsten onderzoek Gezond en Veilig werken
Een gezonde en veilige leefomgeving draagt bij aan duurzaam inzetbare medewerkers.
SOM heeft via een enquête achterhaald hoe mbo-instellingen gezond en veilig werken
waarborgen. Ook zijn de ervaringen met de digitale Arbocatalogus en Risico Inventarisatie
& Evaluatie (RI&E) MBO geïnventariseerd. Hieronder ziet u de uitkomsten.
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Respons naar soort instelling

Vakinstelling

19%

AOC

19%

FEIT

aantal respondenten: 34
aantal instellingen: 29

FEIT

procent
is bekend
met een RI&E.
De helft
daarvan
maakt er
actief
gebruik
van.

Wie hebben de vragenlijst ingevuld?
Respons naar functie

Door de bescheiden respons kunnen
geen harde conclusies aan de onderzoeksresultaten verbonden worden.
SOM beschouwt ze als indicatief.
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Hoofd facilitaire dienst
Stafmedewerker Arbeid en Milieu
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Hoe tevreden bent
u over RI&E mbo?

0
zeer tevreden

mening
11%

Verbeterpunten
instrumenten

21%
Verwoord normen korter en duidelijker
Laat de Inspectie SZW de Arbocatalogus toetsen
Voeg het onderdeel ‘werkdruk’ toe
Kijk kritisch naar de vraagstelling

68%

Splits P&O makkelijker naar teams
Laat alle sectoren en regio’s aan bod komen
Verbeter de opmaak van de RI&E

tevreden

2

4

6

8

10

12

neutraal

Voeg praktijkvoorbeelden toe

82% van de mbo-instellingen voldoet aan de
wettelijk eisen voor het opstellen en
uit voeren van de RI&E en het opstellen van
het gekoppelde plan van aanpak.

75% van die mbo-instellingen heeft de RI&E
in de afgelopen twee jaar geactualiseerd.

Van die
groep
gebruikers
is ruim
driekwart
tevreden
of zeer
tevreden.
De
instellingen
die het
instrument
niet kennen,
maken vaak
gebruik van
een externe
partij of een
arbodienst.
De overige
respondenten (22%)
antwoordden
neutraal.
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Hoe tevreden bent u over de Arbocatalogus mbo?

Neutraal

22%

32%

Tevreden

Zeer
tevreden

68%

Arbo catalogus MBO:

11%

82% is ermee bekend, 68% is (zeer) tevreden.
Met name zijn OR-leden niet of nauwelijks
bekend met de online Arbocatalogus.
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De RI&E wordt doorgaans centraal aangestuurd.
Wie spelen binnen een mbo-instelling een rol in de aansturing?
Preventiewerker 						
OR 					

Docenten/veiligheidsdeskundige 			

68%
60%

38%

Arbodienst 			 32%
Facilitaire dienst 		

29,4 %					
26%
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Bij wie zijn de wettelijke
taken belegd?
•	Deeltijd gekwalificeerde
preventiemedewerker (94%)
(gem. 12 uur p.w.)
• Afdeling Facilitair
De preventiemedewerker valt in de
meeste gevallen onder de afdeling HRM.
De aanstelling van de
preventie-medewerker
Afdeling Facilitair draagt
een kandidaat voor

De belangrijkste taken van de preventiemedewerker

Betrokken bij het opstellen van de RI&E en plan van aanpak
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Vraagbaak voor collega’s
Betrokken bij de uitvoering van arbobeleid

In een kwart van
de instellingen
vindt periodiek
overleg plaats over
de uitvoering van
het arbobeleid
tussen werkgever,
preventiemedewerker en OR.

Organiseren van preventie
BHV-taken
Voorlichting en instructie geven aan collega’s
Contact met externe deskundigen
Instellen v.e.meldpunt voor incidenten en risico’s/registratie
Adviseren van de OR over goed arbobeleid
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Dialoog tussen werkgever
en preventiemedewerker is

Nietstructureel
Ad HOC
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Hoe houdt de preventiemedewerker
kennis en kunde op peil?

Het merendeel van de preventiemedewerkers volgt
trainingen of opleidingen om kennis en kunde op peil
te houden, bijvoorbeeld een cursus of training:

Werkdruk
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Te kleine lokalen
Te weinig werkplekken

Meest
genoemde
knelpunten:

• preventiemedewerker
• over facility management
• ploegleider BHV
• certified protection officer (CPO)
• hogere veiligheidskunde (HVK)

PMO-medewerkers
Organisatorische
procedures
	Klimaatbeheersing/
beperkte luchtcirculatie
	Niet in hoogte verstelbare
bureaus en stoelen;

suggestie

Verbeterpunten SOM

Verwoord normen korter en duidelijker

Alle gebruikers zijn tevreden over beide helpdesks.
Suggestie voor verbetering: De OR mag bekender worden met
de ondersteuning van beide instrumenten en helpdesks.

Voeg het onderdeel ‘werkdruk’ toe
Kijk kritisch naar de vraagstelling
Splits P&O makkelijker naar teams
Laat alle sectoren en regio’s aan bod komen

suggestie

Hoe kan

SOM

kveld
het wer
beter
en?
faciliter

Leg bevoegdhedenvan preventiemedewerkers duidelijker vast
Blijf kennisdeling organiseren
Stimuleer communicatie naar docenten
Ondersteun managers bij communicatie

Stichting Onderwijsmarktfonds MBO, sectorfonds van het mbo (070) 376 59 81 info@sommbo.nl www.sommbo.nl

