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De uitkomsten van de enquête onder Arbocoördinatoren, Directie/MT en OR naar de behoefte aan 

(verdere) ondersteuning bij bestaande en/of nieuwe Arbo-onderwerpen zijn vertaald in een plan van 

aanpak waarin de volgende onderdelen terug komen: 

- Ophalen en delen goede praktijkvoorbeelden. 15 respondenten (Arbocoördinatoren, directie- en 

OR-leden) hebben aangegeven een goede praktijkvoorbeeld te hebben en te willen delen. De 

voorbeelden worden toegevoegd www.arbocatalogussw.nl en worden uitgelicht in de 

nieuwsbrief van SBCM. Doel: kennisdelen en belang van Arbo onder de aandacht te houden. 

- Ontwikkeling ‘Arbo voor dummies’. Een brochure met basiskennis over Arbo, wetgeving en 

achtergronden (zoals Arbeidshygiënestrategie) bedoelt voor stakeholders als leidinggevenden, 

detacheringsconsulenten en accountmanagers. Uit het onderzoek blijkt dat algemene kennis 

over Arbo bij deze stakeholders soms te kort schiet. Doel: De brochure is bedoeld om algemene 

kennis over arbo te vergroten en bewustwording te stimuleren. In de brochure zal duidelijk 

verwezen worden naar de rol van de Arbo- of KAM-coördinator.  

- Ontwikkelen van een training Arbo voor OR’en.   

- In cocreatie met de klankbordgroep Arbo en enkele detacheringsconsulenten bestaande 

instrumenten uit de Arbocatalogus m.b.t. gezond en veilig werken tegen het licht houden en 

waar nodig aanpassen en/of aanvullen. Inclusief: handelingsperspectief bieden indien er door de 

inlener geen actuele RI&E overhandigd kan worden. Daarnaast wordt er in deze ‘werkgroep’ 

besproken of  een e-learning voor detacheringsconsulenten en accountmanagers wenselijk is. 

Doel: praktische handvatten bieden voor detacheringsconsulenten en accountmanagers.  

- Ontwikkelen van filmpjes rond de arborisico’s (gestart wordt met de arbeidsrisico’s waarvan men 

vindt dat daar het beleid relatief vaak te kort schiet (PSA, detachering en gevaarlijke stoffen). De 

filmpjes worden  toegevoegd aan de arbocatalogus en zijn gericht op medewerkers en hun direct 

leidinggevenden (immers het schort nog wel eens in de naleving van beleid).  

- Arbo agenderen tijdens een van de bijeenkomsten van het kennisplatform detacheren (bv 

workshop).  

De uitvoering van het plan van aanpak start eind 2018. Naast bovenstaande activiteiten zullen in 

2019 nog andere (reguliere) ARBO-activiteiten worden uitgevoerd, zoals het actueel houden van de 

Arbocatalogus, het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten voor Arbocoördinatoren en andere 

activiteiten om  gezond en veilig werken in de SW verder te stimuleren. Over deze activiteiten vindt 

nog besluitvorming in het TOSW plaats.   

Communicatie/lobby 

Voor de communicatie over nieuwe producten, bijeenkomsten en andere relevante informatie 

wordt, naast de website en Linkedingroep Arbocatalogus SW, gebruikt gemaakt van de nieuwsbrief 

van SBCM, evenals van de nieuwsbrief van Cedris.  

http://www.arbocatalogussw.nl/

