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Arbofestival ‘de oogst van 10 jaar samenwerking Arbo’
Op 7 november jl. kwamen ruim 50 deelnemers aan het Arbofestival in Utrecht bijeen.
Centraal stond de ruim 10 jaar samenwerking op Arbo gebied binnen de provincies, waarbij
de Arbo-co veelal het gezicht is van een succesvolle samenwerking. De dag stond in het
teken van de oogst van de afgelopen 10 jaar door de presentaties van de arbocoördinatoren, de zogenaamde elevator pitches. Hieraan gekoppeld was de Arbo Prijs van
A&O Provincies. We maakten van de gelegenheid gebruik om terug te blikken én vooruit te
kijken. Ook werd stilgestaan bij de bij arbo betrokken collega’s die om diverse redenen
afscheid nemen van hun werk binnen de provincie. De afgelopen tien jaar heeft de
samenwerking, die startte met het Arboconvenant, veel opgeleverd aan gezamenlijke
producten, kennisdeling en professionalisering binnen het brede werkveld van duurzame
inzetbaarheid van medewerkers.
Hans Goedhart feliciteert
Provinciesecretaris van provincie
Utrecht Hans Goedhart opende
de dag met felicitaties aan de
aanwezigen met de
professionalisering op Arbo
gebied binnen provincies. “Want
belangrijker dan een mooi
gebouw, vinden wij de aandacht
voor mensen als belangrijkste
kapitaal van een organisatie”, aldus Goedhart. De provinciesecretaris benadrukte het belang
van integrale aandacht voor arbo. “Arbomaatregelen moeten geen trucje zijn om de
ondernemingsraad tevreden te houden”, stelde Goedhart, die door dagvoorzitter Peter
Smits, manager A&O-fonds Provincies, werd getypeerd als ‘een echte arbo-ambassadeur’.
10 jaar Arbo
Jannet Bergman, projectleider arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt van A&O Provincies,
maakte de balans op van 10 jaar samenwerking op Arbo gebied binnen provincies. Het
Arboconvenant 2003- 2006 leidde destijds tot minder werkdruk, minder verzuim, een
aanpak van RSI-klachten en een grote kostenbesparing voor de sector. “Daarmee heeft de
sector een grote stap vooruit gezet”, concludeerde Bergman. Het convenant was de opmaat
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voor verdere samenwerking in het A&O Provincies dat
sindsdien aan de basis stond van nieuwe arboinitiatieven. “Samenvattend heeft de samenwerking een
stevig netwerk opgebouwd. Het is een springplank om de
komende tien jaar met belangrijke thema’s als vitaliteit,
Het Nieuwe Werken, duurzame inzetbaarheid en goed
werkgeverschap aan de slag te gaan. Bij de gewenste
integrale aanpak spelen de Arbo coördinatoren binnen
provincies een belangrijke rol. Nog genoeg te doen dus”, blikte Bergman vooruit.
Elevatorpitch
De uitdagende elevatorpitch van de deelnemende provincies aan de ArboPrijsProvincies,
vormde het hoofdonderdeel op het Arbo festival van A&O-fonds Provincies. In de
elevatorpitch kregen de provincies drie minuten om hun Arbo project uit de doeken te doen.
Tien provincies deden mee aan de pitch, die vooral tot doel had om kennis te delen. De
deelnemers kregen bij voorbaat een ovationeel applaus. In de pitches kwamen
uiteenlopende projecten voorbij, van verzuimbeleid en telewerken tot agressiebeleid en het
medewerker gezondheidsbudget. Voor menig deelnemer bleek drie minuten erg kort, maar
dagvoorzitter Smits was stipt en onverbiddelijk. Samen met de vakjury, Fred Stroo en
Janneke van Wigcheren, bepaalden de aanwezigen via stembriefjes welk project in
aanmerking kwam voor de ArboPrijsProvincies.

Elevatorpitch – de inzendingen
 Zuid-Holland – ‘Wat er ook
gebeurt’, opvang na een
schokkende gebeurtenis
 Utrecht – HNW en arbo als
verbindende factor
 Drenthe – Ziekteverzuim en
arbodienstverlening
 Overijssel – Telewerken
 Gelderland – Medewerker
Gezondheidsbudget
 Groningen – Aanpak agressie en geweld
 Friesland – Daling ziekteverzuim
 Noord-Brabant - Arboregie
 Flevoland – RSI preventie
 Noord-Holland – Functie Risico Profiel
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Inspectiedienst SZW
Directeur Marga Zuurbier van de Inspectiedienst SZW feliciteerde de sector provincies
eveneens met de concrete resultaten van de afgelopen tien jaar. Maar ze wees de provincies
erop dat zij als opdrachtgever ook verantwoordelijk zijn voor arbeidsomstandigheden in de
uitvoering. Daarnaast krijgt arbozorg nadrukkelijk aandacht, kondigde zij aan.
Met grote diversiteit in taken hebben provincies te maken met een scala aan arbeidsrisico’s
binnen verschillende functies, besefte de directeur Inspectie SZW. Zuurbier: “Daarom zijn wij
ook bij u langs geweest, met name bij werk in de buitendienst op het terrein van natuur,
milieu en bouw.” Haar inspecteurs meldden afgelopen jaren 160 interventies vooral op de
onderwerpen veilige arbeidsplaats en arbeidsmiddelen, arbeidshygiëne en arbozorg,
opdrachtgeverschap en ergonomie. Inmiddels is het nodige bereikt, constateerde ze
tevreden. De sector mag volgens haar trots zijn op de Arbocatalogus, die al meerdere
onderwerpen beschrijft. Aan de ‘groeicatalogus’ kunnen nieuwe onderwerpen toegevoegd
worden, maar het betekent volgens haar ook het voortdurend actualiseren van de
Arbocatalogus aan de tand des tijds.
In de toekomst krijgt de arbozorg en opdrachtgeverschap de nodige aandacht van de
Inspectie SZW, kondigde Zuurbier aan. Want die onderwerpen baren haar inspectiedienst
zorgen. De toenemende regiefunctie en het uitbesteden van taken, leiden ertoe dat er
steeds mee onderaannemers actief zijn, bijvoorbeeld in een bouwketen. “Maar als
opdrachtgever heb je ook
verantwoordelijkheid voor de
arbeidsomstandigheden in de uitvoering”,
benadrukte directeur Zuurbier. Hoewel
de Inspectiedienst het aantal sectoren
wat specifieke aandacht krijgt gezien de
voorkomende risico’s, in aantal had
teruggebracht, blijft de sector Provincies
hier nog wel onder vallen. Ze sloot haar
presentatie af door de sector nog veel
samenwerking toe te wensen. Daarbij gaf
ze aan gezien de inzet en de klinkende resultaten van de afgelopen jaren zich te verheugen
op de volgende oogstbijeenkomst.
Workshops
In verschillende workshoprondes konden deelnemers kiezen uit drie workshops:
 ´De stem van de medewerker´ door Nicole Pikkemaat, adviseur en trainster bij FNV
Formaat
 ´De experimenteer- en leerworkshop’ door Riks Ytsma over een nieuwe directieve
agressie-beheersingsmethode.
 ‘Verzuim, het succes van eigen regie’ door Joke de Witt, arbo- en milieucoördinator
bij provincie Drenthe en Lilian Broekema, verzuimcoach bij De Arbodienst.
Een uitgebreide omschrijving van de workshops met de presentaties komt binnenkort
beschikbaar via de publicatie over de oogst van 10 jaar Arbo samenwerking.
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Petje-op-petje-af
Het programma werd twee keer opgeluisterd
door een spelletje ‘petje-op, petje-af’,
waarmee dagvoorzitter Smits kort het
kennisniveau van de aanwezigen toetste.
“Wanneer is de Arbocatalogus
gepresenteerd?”, vroeg hij. Die vraag was nog
enigszins te doen. Maar naarmate de vragen
lastiger werden, bleven minder deelnemers
overeind. Uiteindelijk was er per ronde een
gelukkig winnaar.
De prijsuitreiking
Jurylid Fred Stroo, scheidend bestuurslid A&O-fonds Provincies en portefeuillehouder arbo,
maakte samen met collega-jurylid Janneke van Wigcheren bekend wie de winnaar was van
de Arbo Pijs van A&O Provincies. Janneke van Wigcheren, voorheen lid van de
Begeleidingscommissie Arbocatalogus: “Het was moeilijk kiezen en eigenlijk was iedereen
winnaar. Want wat voor de een al een tijdje praktijk is, is voor een ander nieuw. Dat maakt
de keuze misschien arbitrair.” De vakjury lette volgens haar onder andere op
onderscheidend vermogen, uitvoerbaarheid, betrokken medewerkers en uitwisselbaarheid.
Eervolle vermeldingen gingen naar de provincies Zuid-Holland en Drenthe (gelijk aantal
punten) en provincie Gelderland. Maar na het verlossende woord werd provincie NoordHolland met de inzending ‘Functiegericht Risico Profiel’ en de ‘PNH Arbo Academy’ door de
collega’s met confetti gehuldigd als winnaar van de ArboPrijsProvincies en ontvingen de
arbocoördinator en preventiemedewerkers uit handen van de jury het bijbehorende
sculptuur getiteld “ chapeau” .
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Aankondiging pilot ‘Onderzoek naar inzet digitale Arbo-instrumenten’
Aan het slot van het Arbofestival werd door de heer Stroo een nieuw te starten onderzoek
aangekondigd. Het betreft het ‘Onderzoek naar inzet digitale Arbo-instrumenten’. In dit
onderzoek worden beschikbare digitale instrumenten geïnventariseerd en getoetst op
meerwaarde een bruikbaarheid voor de sector. Die digitale instrumenten kunnen onder
meer arbeidsgezondheidskundige onderzoeken zijn of bijvoorbeeld digitale quickscans naar
duurzame inzetbaarheid. Maar het kunnen ook App’s zijn om de geluidsbelasting of de
fysieke belasting te meten. De Arbo coördinatoren kregen hiertoe symbolisch ‘iPads’
uitgereikt. A&O Provincies stelt aan de Arbo-co’s een iPad in bruikleen ter beschikking om
het onderzoek te kunnen uitvoeren. A&O Provincies draagt, samen met de input van de
arbo-co’s, zorg voor de monitoring, evaluatie en rapportage.
Het was al met al een geweldig dag, met een goede opkomst en enthousiaste deelnemers.
Hou onze website in de gaten! Binnenkort verschijnen hier de publicatie, de presentaties en
een uitgebreid van verslag van de dag.
Tekst: Walter Baardemans en A&O Provincies - Fotografie: René Zoetemelk

Aanmelden A&O nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website
www.aenoprovincies.nl. Of ga via de QR code naar onze site. Op onze website
vindt u nog meer informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en
arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
Peter Smits,
Manager A&O-fonds Provincies
Wilt u contact met ons opnemen?
Contactgegevens A&O-fonds Provincies
Bezoekadres :
Fluwelen Burgwal 44, 2511 CJ DEN HAAG
Postadres
:
Postbus 11560, 2502 AN DEN HAAG
Telefoon
:
070 – 763 00 40
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De dag in beeld…
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