Extra Nieuwsbrief A & O Provincies
“Lancering arbocatalogus”
Nr. 15, november 2009
De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies.
De digitale nieuwsbrief bevat korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen via
de betreffende link.

Uitnodiging lancering arbocatalogus
Psychosociale arbeidsbelasting goedgekeurd door Arbeidsinspectie
De werkgeversorganisatie IPO/IWV en de vakbonden ABVAKABO FNV, CMHF, en CNV
Publieke Zaak spraken in de CAO 2007-2009 af samen een arbocatalogus te ontwikkelen.
In de arbocatalogus beschrijven werkgevers en vakbonden in de sector samen hoe
provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond
werken.

De sector provincies heeft sinds woensdag 11 november officieel een eigen arbocatalogus. De
puzzel is „klaar‟ en staat online op http://provincies.arbocatalogus.net. Volgens de Gelderse
gedeputeerde Annelies van der Kolk heeft de samenwerking tussen werkgevers en vakbonden
“een mooi product” opgeleverd. “Maar deze puzzel is nooit af”, sprak zij meteen op de feestelijke
bijeenkomst in Arnhem. Twaalf ambassadeurs zetten daarop hun handtekening om het
groeidocument vanuit de provincies levend te houden.
Vijf.., vier.., drie.., twee.., een! Het was, onder leiding van manager A&O Provincies Peter Smits,
echt hardop aftellen voor de lancering van de arbocatalogus provincies. Zoals het hoort bij een
lancering. Pas toen mochten de aanwezigen tegelijk de envelop openen die onder hun stoel zat.
Wie een puzzelstukje aantrof, kon naar voren komen om samen met anderen de puzzel in
elkaar te passen. Het leidde tot goed georganiseerde chaos met het logo van de website als
resultaat: http://provincies.arbocatalogus.net.
De Gelderse gedeputeerde Mevr Annelies van der Kolk en de voorzitter van de ProvOR, Garmt
Klinkenberg verrichtten samen het laatste onderdeel van de openingshandeling: zij onthulden
boven het logo de tekst: ONLINE.
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Van goed naar beter
Zo‟n zestig bestuurders, vakbondsvertegenwoordigers, OR-leden en arbocoördinatoren bij
provincies waren op uitnodiging van A&O Provincies voor de lancering van de arbocatalogus
naar Arnhem gekomen. “Dit is een mijlpaal”, feliciteerde Van der Kolk de samenstellers van de
arbocatalogus eerder die ochtend. Van der Kolk hoopte voor de toekomst ook op een goede
samenwerking tussen werkgevers en vakbonden. “Want de arbeidsomstandigheden bij
provincies zijn goed, maar kunnen altijd beter”, zei de Gelderse gedeputeerde. “De
arbocatalogus is klaar, maar nooit af. We moeten er continue aan blijven werken.”
Van der Kolk onderstreepte het belang van de nieuwe arbocatalogus. Dat belang reikt volgens
haar verder dan het arbobeleid alleen. “Werkgevers en werknemers hebben samen de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en vitaliteit van medewerkers. Arbo gaat daarmee ook
over personeelsbeleid. Het hele pakket is de verantwoordelijkheid van werkgevers en
werknemers samen. Daarover moet je zakelijk en met respect voor elkaar kunnen praten. Met
als doel: van goed naar beter”, aldus gedeputeerde Van der Kolk.

Voeding vanuit de RI&E
Garmt Klinkenberg, voorzitter van ProvOR (het platform van de 12 provinciale OR-en),
beschouwde de uitnodiging – „de arbocatalogus provincies is online! En dus zijn we klaar‟ – als
een prikkelend bedoelde slogan. Klinkenberg: “Klaar? We moeten er wel mee gaan werken en
nu beginnen.”
Voor de ProvOR- voorzitter is de catalogus een dynamisch document. De arbocatalogus moet
volgens hem blijvend gevoed worden vanuit de provinciale risico-inventarisaties en evaluaties
(RI&E). Klinkenberg: “Een actuele RI&E is van levensbelang voor het voeden van de
arbocatalogus.” ProvOR kan daarbij volgens hem aangeven welke onderwerpen risico‟s breder
binnen provincies spelen. “
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Mevrouw van der
Kolk

De heer Klinkenberg

De heer Stroo

De heer Bergwerf Bok

Maatwerk voor de sector
Volgens Stanley Bergwerf Bok van vakbond ABVAKABO FNV heeft de
samenwerking geleid tot een uitgang uit het doolhof van opgebouwde regels
die jarenlang de veiligheid moesten waarborgen. “De arbocatalogus biedt de
sector maatwerk. Het zorgt voor een balans tussen regels en de praktijk voor
werkgevers en werknemers.” Vanuit sectorniveau zijn we nu aanbeland op
provincieniveau, zei Bergwerf Bok. “De provinciale werkgevers en
ondernemingsraden moeten het verhaal nu oppakken.”
Puzzeltocht
Fred Stroo, bestuurder van A&O Provincies en voorzitter van de commissie ACtueel - de
eerdere begeleidingscommissie arbocatalogus, vergeleek de totstandkoming van de
arbocatalogus met een puzzeltocht. Heel verschillende stukken moesten toch in elkaar passen,
zei hij. “Er was de inbreng van twaalf verschillende provincies, betrokken werkgevers en
vakbonden, een groot aantal thema‟s en de ambitie van een brede catalogus.”
Dat het toch gelukt is, komt volgens hem door goede afspraken tussen de werkgevers en
werknemersorganisaties, een werkvorm met zoveel mogelijk inbreng van betrokkenen, het
vooraf vaststellen van een programma van eisen en de bewuste keuze voor een
ontwikkelmodel. Stroo: “Het is de verdienste van de samenwerking tussen alle partijen, die
onder verantwoordelijkheid van A&O Provincies aan het werk zijn gegaan.”
Ambassadeurs
De nadrukkelijke uitnodiging van Fred Stroo om de arbocatalogus als levend document
voortdurend vanuit de provincies aan te vullen met kennis en goede praktijken, was koren op de
molen voor entre act John van der Sande. Hij greep de gelegenheid aan om na veel mooie
woorden de daad bij het woord te voegen. Wie tekent hier voor zijn provincie als ambassadeur
voor de arbocatalogus, vroeg hij de aanwezigen. Het ging soms spontaan en soms
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schoorvoetend, maar uiteindelijk stonden onder het gepuzzelde logo twaalf namen en
handtekeningen, voor elke provincie een ambassadeur.

Na dit succes gaf Van der Sanden een geheel eigen muzikale interpretatie van het
voorafgaande: zo je bent klaar de arbo staat op internetup to date de regelgeving tot in de
puntjes de wetje werkt veilig en gezond je gedrag zoals het hoort
met de helft minder mensen kun je tot je 67ste door
Bron aan informatie
In een workshop maakte Nicole Pikkemaat van FNVFormaat ’s middags de aanwezigen
concreet wegwijs in de arbocatalogus. Zij wees erop dat de arbocatalogus psychosociale
arbeidsbelasting weliswaar is getoetst en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie, maar de
huidige beleidsregels vooralsnog ook na 1 januari van kracht blijven. De Arbeidsinspectie houdt
er bij inspecties wel rekening mee of een sector een arbocatalogus heeft opgesteld. “Als een
organisatie de oplossingen in de arbocatalogus volgt, is dat voor de Arbeidsinspectie
voldoende.”
Pikkemaat liet aan de hand van concrete voorbeelden zien (onderhoudsmonteur,
bedrijfshulpverlening) wat de arbocatalogus te bieden heeft. Nog niet alles staat erin, gaf zij toe.
Daarom is het een groeidocument en zijn aanvullingen welkom. Maar volgens Pikkemaat
beschikt de sector nu over “een bron aan informatie die een goede basis biedt om te voldoen
aan de arbo-eisen. Dat is een mooie opstap voor goed en beter arbobeleid. En bij het oplossen
van risico’s levert het zeker tijdsbesparing op. Kijk eerst in de arbocatalogus wat voorhanden is”,
aldus Pikkemaat, die net als de andere sprekers met een inmiddels vermaard doosje bonbons
naar huis ging.
Fred Stroo concludeerde aan het eind van de dag dat de gebruiker bij de provincie aan zet is.
“Er moeten komende tijd nog zaken worden toegevoegd en om het actueel te houden zullen we
zaken geregeld moeten wijzigen. Je kunt altijd stukjes aan de puzzel leggen.”
John van der Sanden rondde op zijn beurt de middag opnieuw op eigen, muzikale wijze af:
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geen doolhof van regels zoals de
afgelopen 100 jaarhier vielen de
puzzelstukjes in elkaarwerken bij de
provincie was nog nooit zo fijnde
arbocatalogus is eindelijk on line De
gehele tekst is terug te vinden op de
site van A&O Provincies.

Nieuwe commissie ACtueel geïnstalleerd
Tijdens de presentatie van de arbocatalogus provincies is een nieuwe commissie ACtueel
geïnstalleerd. Peter Smits, manager A&O Provincies, is in de commissie opgevolgd door Jannet
Bergman van A&O Provincies.
De beheerscommissie ACtueel is de opvolger van de begeleidingscommissie arbocatalogus, die
betrokken was bij de totstandkoming van de arbocatalogus. Nu die klus in grote lijnen geklaard
is, moet de arbocatalogus geregeld geactualiseerd worden en aangevuld worden. De commissie
ACtueel verzorgt het beheer en onderhoud. Zij inventariseert en beoordeelt ideeën en
voorstellen vanuit provincies voor aanvullingen op de arbocatalogus.

De begeleidingscommissie bij de
totstandkoming van de arbocatalogus, v.l.n.r.:
Herman Demont, vakbond, provincie Gelderland
Maarten van Der Molen, arbo-co Provincie
Noord Holland
Peter Smits, Manager A&O Provincies
Derek Wanrooij, arbo-co provincie Gelderland
Fred Stroo, bestuurslid A&O Provincies, vz
commissie Janneke van Wigcheren, vakbond,
provincie Flevoland
Paola van der Werf, arbo-co Provincie Zeeland
Henny van den Born, arbo-co Provincie
Groningen

De beheerscommissie ACtueel voor beheer en
onderhoud van de arbocatalogus. Jannet
Bergman van het A&O Provincies neemt de
plaats van Peter Smits in.
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Medezeggenschap wordt wegwijs in de Arbocatalogus Provincies
De uitnodigingen voor de trainingsdag voor OR- en OC-leden, VGWM-leden en GO-leden zijn
verzonden.
De training wordt gegeven door FNV format en gaat o.a. in op de volgende onderwerpen:






Wat houdt de Arbocatalogus in (status en relatie tot de Arbowet)
De hoofdlijnen van de Arbocatalogus, waaronder de opbouw van de clusters
psychosociale arbeidsbelasting (PSA), veiligheid en arbeidshygiëne/ergonomie
Hoe werkt het digitale zoeksysteem in de Arbocatalogus Provincies
Koppeling met de inhoud van de Arbocatalogus en het interne arbobeleid van de
provincies
Rechten en mogelijkheden OR met betrekking tot de onderwerpen in de Arbocatalogus.

Momenteel zijn er 2 sessies gepland: 28 januari in Woerden, 9 februari in Zwolle. Gezien het
aantal aanmeldingen kan er een 3e (regionale) “Zuid-West training” gepland worden. Bij meer
belangstelling worden er extra trainingen ingepland.
Voor aanmelden of meer informatie ga naar opleiding arbocatalogus.
Aanmelden A&O nieuwsbrief
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het secretariaat
van A&O Provincies. Op de website www.aenoprovincies.nl vindt u nog meer informatie over
arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
Peter Smits manager A&O Provincies.
Klik hier voor contact
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