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Wat is de arbocatalogus 

 het is een handboek 

 een verzameling van afspraken 

 tussen werkgevers en werknemers 

 beschrijving van methoden, middelen, oplossingen 

 voldoen aan de doelvoorschriften v.d overheid 

 ter verbetering van de arbeidsomstandigheden 

 maatregelen voor een veilig en gezond werkklimaat 

 normen, goede praktijken, richtlijnen, convenanten 

 het is sectorgericht samengesteld 

 per arbo-onderdeel beschreven 

 nieuw instrument arbobeleid 

 



Waarom de arbocatalogus 

 Middel om de arbeidomstandigheden te verbeteren 

 Middel om gemaakte afspraken te borgen 

 Afspraken: werkgever - werknemerorganisaties – overheid 

 Veel sectoren (branches) - veel afspraken - één wet 

 Een te gedetailleerde wet stimuleert niet 

 Herziening van de Arbeidsomstandighedenwet 

 Terugtredende overheid   



De historie arbocatalogus 

 Overleg werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties 

 In de SER voorstellen gedaan:  

 om te komen tot maatwerkafspraken 

 op sectorniveau 

 per arbo-onderdeel 

 zorgen voor draagvlak zodat de afspraken gedragen worden 

 

 Overheid heeft het voorstel opgepakt 

 Arbobeleidsregels  <-> arbocatalogus  

 Start van de arbocatalogus in 2007  



De status van een arbocatalogus 

 Werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk 

 Vormgeving, inhoud en de beschikbaarheid 

 Zodra de arbocatalogus is opgesteld wordt getoetst 

 Marginale toetsing door de overheid 

 Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Arbeidsinspectie 

 

 Als de marginale toetsing positief is dan heeft de arbocatalogus 

 de status van arbo beleidsregels 

 De AI is terughoudend in de handhaving 

 Een beleidsregel is niet bindend 

 Aantonen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehaald 

 RI&E / CAO 

 



De toetsing van de arbocatalogus 

 Door de werkgevers- en werknemersorganisaties 

 Vorm, inhoud, beschikbaarheid, bijstellingen 

 Indiening bij de Arbeidsinspectie 

 Marginale toetsing: 

 Wordt aan de wet voldaan 

 Opgesteld door de sociale partners 

 Is het werkgebied van de catalogus goed beschreven 

 Zijn de opstellers de vertegenwoordigers van het werkgebied 

 Vertegenwoordigen zij werkgevers en werknemers 

 Is de catalogus beschikbaar en kenbaar voor iedereen 

 Wordt voldaan aan de doelvoorschriften 

 Is de catalogus begrijpelijk en logisch van opzet 



Het resultaat van toetsing 

 Na goedkeuring wordt de catalogus het uitgangspunt 

 voor de AI bij inspecties 

 Terughoudend in handhaving bij doorvoering catalogus 

 Past in het nieuwe inspecteren – maatwerk 

 “Hard waar het moet, zacht waar het kan” 

 

 Catalogus verliest zijn juridische status: 

 Bij tekortkoming in de catalogus 

 Intrekken van instemming door één der partners 



De vorming van een arbocatalogus 

 vanuit arboconvenanten 

LOAZ 

LOAZ ACC 

AC stuurgroep 

Werkgroep 1 

deelcatalogus 

Werkgroep 12 

deelcatalogus 

Werkgever (NFU) / Werknemer (Centrales overheidspersoneel) 

NFU / Centrales / Arbo professionals 

NFU / Centrales / Arbo professionals 

Arbo professionals / OR lid 

Arbo professionals / OR lid 



De vorming van een arbocatalogus 

Projectfase 

LOAZ 

LOAZ ACC 

AC stuurgroep 

Werkgroep  

deelcatalogus 

Stelt een commissie in. 

Goedkeuring AC 

1e beoordeling 

Beheer / website 

Stelt deelcatalogus samen 

Goedkeuring AI 



De vorming van een arbocatalogus 

Onderhoudsfase 

AC stuurgroep 

Werkgroep  

deelcatalogus 

Beheer / website 

Onderhoud & 

aanvullingen 



De inhoud van de arbocatalogus 

 Iedere branche heeft zijn eigen vormgeving en inhoud 

 

 1. Het risico 

 2. Doelgroepen 

 3. Wettelijk kader en werkwijze 

 4. Ambitieniveau 

 5. Maatregelen en middelen 

 6. Producten 

 7. Gewenste ontwikkelingen en actueel houden 

 8. Bijlage(n) 

 

NTA 8050:2007 NL  NEN Leidraad voor de totstandkoming arbocatalogi 



De inhoud van de arbocatalogus 

 

 1. Het risico                                          ( risico beschreven in het arboconvenant) 

 2. Doelgroepen                    (leidinggevenden / medewerkers / arbo professionals) 

 3. Wettelijk kader en werkwijze   (Arbowet / arbobeleid / voorgeschreven doelen)  

 4. Ambitieniveau                                       (voldoen aan wettelijke voorschriften) 

 5. Maatregelen en middelen   (doel- proces- middelvoorschriften / good practices) 

 6. Producten                                       (tekst / website / e-learning / databank GS)  

 7. Gewenste ontwikkelingen                  (actueel houden / nieuwe onderwerpen) 

 8. Bijlage(n)                                                  (onderbouwing / werkdocumenten) 

 

 



Informatie over de arbocatalogus 

 Arboportaal.nl 

 Inspectieszw.nl 

 Nen.nl 

 Arbocatalogi.net 

 Veiligengezondwerken.nl 

 Google 

 



Voorbeeld arbocatalogus 

1e catalogus 2007 

Wat te doen als werkgever 

Geluid beoordelen 

Geluid meten 

Voorlichting 

Onderricht 

Risicozones 

Gehoorbescherming 

Wet- en regelgeving 

Bob Dylan 

 

142 getoetste catalogi 

Zeer veel branche org. 



De arbocatalogus UMC 

 Agressie & Geweld  

 Cytostatica  

 Fysieke belasting  

 Gevaarlijke stoffen  

 Huidbelasting  

 Infectiepreventie  

 Inhalatieanesthetica  

 MRI  

 RI&E  

 Zwangerschap & Werk  

 

 i.s.m. de universiteiten 

 Proefdierallergie 

 Nanomaterialen 

 

 i.s.m. de StAZ 

 Veilig werken met geneesmiddelen 

 



De arbocatalogus 

 arbocatalogus Gev. stoffen … 

 voorbeelden uit… 

 beschikbaarheid catalogi UMC 



De arbocatalogus:  veilig en gezond werken 

Gevaarlijke stoffen ?  Voorzichtig behandelen ! 


