De Arbocatalogus
Provincies

“Wat zijn gevaarlijke stoffen? Hoe herken ik het verschil tussen werkdruk en werkstress? Staat
mijn beeldscherm goed? Hoe voorkom je agressie tegen een opsporingsambtenaar? Wanneer
moet ik ongevallen melden?”

Allemaal vraagstukken waarmee medewerkers binnen alle provincies te maken kunnen hebben.
De digitale Arbocatalogus Provincies springt hierop in. Deze catalogus staat boordevol duidelijke
informatie en praktische oplossingen. Zo kan iedereen makkelijk terugvinden aan welke
arbo-eisen een provincie moet voldoen.

Hoe werkt de arbocatalogus?
De arbocatalogus vindt u op internet:
http://provincies.arbocatalogus.net.
De Arbocatalogus Provincies is een
openbare site, waar iedereen gratis
gebruik van kan maken. Onderwerpen
opzoeken kan op verschillende manieren,
namelijk per thema of per functiegroep.
Net wat u het makkelijkst vindt.
Thema’s
De volgende thema’s komen op de website aan de orde:
• Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
• Veiligheid (veilig werken)
• Arbeidshygiëne en Ergonomie (gezond werken)
Per thema vindt u checklists, tips en adviezen om de werkomstandigheden zo plezierig en
veilig mogelijk te houden. De Arbocatalogus Provincies is een groeidocument; de site wordt
regelmatig aangevuld met actuele thema’s en informatie. Uiteindelijk moet de Arbocatalogus
Provincies een oplossing bieden voor alle belangrijke arbeidsrisico’s binnen de provincies.

Functies
Iedere medewerker heeft vanuit zijn functie behoefte aan specifieke informatie. Daarom is
de website overzichtelijk ingedeeld in diverse functiegroepen. Van beleidsmedewerker
tot landmeter, van leidinggevende tot ecoloog, iedere functie kent zijn eigen vormen van
belasting en arbeidsrisico’s. Uiteraard vormt de website een handig naslagwerk voor
Arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, OR-leden en P&O-adviseurs. De Arbocatalogus
Provincies maakt zoeken naar oplossingen makkelijker en biedt oplossingen passend bij de
vastgestelde Arbonormen.
Samenhang met de RI&E
Een arbocatalogus biedt oplossingen voor in kaart gebrachte risico’s en voor algemene verplichtingen uit de Arbowet. De Arbocatalogus Provincies is een hulpmiddel bij het invullen van
het plan van aanpak van de risico inventarisatie en - evaluatie (RI&E). Meer infomatie over de
digitale RI&E Provincies vindt u op www.aenoprovicies.nl.
Groeidocument
A&O Provincies blijft goede praktijkvoorbeelden uit de provincies verzamelen, zodat het
aantal voorbeelden in de arbocatalogus blijft groeien. Kennis delen is belangrijk! Heeft u
goede praktijkvoorbeelden, vragen of opmerkingen, aarzel dan niet en neem contact op via
info@aenoprovincies.nl. Inspireer uzelf en anderen!

Waarom een arbocatalogus
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. Volgens deze afspraak
gaat de arbocatalogus op 11 november 2009 officieel ‘ in de lucht’.
Met de digitale catalogus komen de provincies tot een goede beschrijving van normen en regels
op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Deze normen helpen om op een effectieve
manier het arbobeleid binnen de provincie vorm te geven. Na goedkeuring door de Arbeidsinpectie
vervallen voor de sector de beleidsregels voor de onderwerpen die in de arbocatalogus staan.
De Arbeidsinspectie gebruikt de Arbocatalogus Provincies als uitgangspunt bij haar inspecties.
Voor andere -nog niet opgenomen- onderwerpen blijven de beleidsregels vooralsnog van kracht.

A&O Provincies
De Arbocatalogus is een van de uitgaven van A&O Provincies. Maar we doen nog veel meer.
Wilt u meer weten over A&O Provincies? Kijk op www.aenoprovincies.nl en meldt u aan voor de
digitale nieuwsbrief.

Dit is een uitgave van A&O Provincies.

