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Voorwoord
“mooiste  product i s  de  samenwerk ing”
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als bestuurslid a&o-fonds Provincies en portefeuillehouder 
arbo, ben ik jarenlang voorzitter van de begeleidingscommissie 
arbeid & gezond geweest. nu neem ik afscheid, omdat 
mijn bestuurstermijn afloopt en ik per 1 januari 2013 bij de 
provincie Zeeland ben vertrokken, maar ik kijk met trots terug 
op tien jaar arbo-ontwikkelingen binnen de provincies.
in 2003 hebben we het arboconvenant Provincies 2003-
2006 afgesloten en die samenwerking hebben we kunnen 
doortrekken in het a&o-fonds Provincies, onder leiding van 
Peter smits, manager van het a&o-fonds. Provincies mogen 
trots zijn op wat onder leiding van het a&o-fonds Provincies is 
bereikt; in tien jaar is het arboconvenant succesvol afgerond, 
er ligt een digitale ri&e, een agressieregistratiesysteem en 
arbocatalogi over verschillende onderwerpen. dat zijn 

allemaal producten en instrumenten waarmee het werk voor 
de medewerkers veiliger en gezonder wordt. vanuit mijn rol 
als bestuurslid was ik slechts begeleider van een proces, het 
echte werk hebben de medewerkers vanuit het fonds en de 
provincies gedaan. dat is eigenlijk het mooiste; er is in tien jaar 
echte netwerksamenwerking ontstaan op arbogebied binnen 
provincies, waarbij de werkgevers- en werknemerspartijen 
gezamenlijk optrokken door actieve betrokkenheid in de 
begeleidingscommissie arbeid & gezondheid. ik spreek 
bij deze dan ook de wens uit dat deze samenwerking en 
kennisdeling de komende tijd worden voortgezet.

Fred Stroo, bestuurslid A&O-fonds Provincies en
portefeuillehouder Arbo



Inleiding
arboFest iVaL :  ‘de  oogst Van t i en jaar samenwerk ing arbo’
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op 7 november 2012 kwamen ruim vijftig deelnemers aan 
het arbofestival in Utrecht bijeen. Centraal stond de ruim tien 
jaar samenwerking op arbogebied binnen de provincies, 
waarbij de arbo-coördinator veelal het gezicht is van een 
succesvolle samenwerking. de dag stond in het teken van de 
oogst van de afgelopen tien jaar door de presentaties van 
de arbo-coördinatoren, de zogenaamde elevatorpitches. 
Hieraan gekoppeld was de arbo Prijs 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. in deze publicatie wordt aan de hand van 
de congresdag een beeld geschetst van hetgeen we bereikt 
hebben de afgelopen jaren. de sprekers van de dag komen 
aan het woord, zoals Hans goedhart, provinciesecretaris 
van de provincie Utrecht, die aan het begin van de dag 
het belang van integratie van arbo in het organisatiebeleid 
schetst. en marga Zuurbier, directeur van de inspectie 
sZw, die de provincies een pluim geeft voor het reeds 
bereikte resultaat, maar ook waarschuwt dat er voorlopig 
voldoende werk aan de winkel blijft. daarnaast worden 
de tien inzendingen die de arbo-coördinatoren van de  
provincies hebben ingestuurd beknopt uitgelicht. tevens kan 

vervolg op volgende pagina



doorgeklikt worden naar de bijbehorende presentaties. de 
workshops die in de middag werden gehouden zijn ook in 
deze publicatie opgenomen. tot slot een artikel wat in het 
vakblad Hr overheid is gepubliceerd. Hierin wordt onder 
meer de winnaar van de arbo Prijs Provincies en de eervolle 
vermelding van de provincie drenthe uitgelicht.

“Ik bedank graag de arbo-warriors  

die er vanaf het eerste uur bij waren.  

Deze dag is ook vooral bedoeld om  

mensen die afscheid nemen in het  

zonnetje te zetten.”

Peter Smits
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Tien jaar arbo-samenwerking 
in één dag….

“we gaan terugbL ikken en Vooru i tk i jken.  e Lkaar insp i reren.”
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“… goede arbe idsomstand igheden echt aLs  zorg z i en,  echt aLs  
VerantwoordeL i jkhe id  z i en en echt doen.”
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Opening door Hans Goedhart
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Hans goedhart, provinciesecretaris van de provincie Utrecht, 
opende de dag met felicitaties aan de aanwezigen met de 
professionalisering op arbogebied 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 hij. 
goedhart:  “arbobeleid dient een integraal onderdeel te zijn 
binnen de totale bedrijfsvoering en sturing van de organisatie. 
binnen de provincie Utrecht zijn met de ondernemingsraad 
afspraken gemaakt dat onze afdelingsmanagers zich 

houden aan doelstellingen die in managementcontracten 
zijn vastgelegd. Zo maak je het concreet en kun je erop 
sturen. je moet het menen en doen.  als je het niet meent, 
begin er dan niet aan. maar verkoop jezelf dan niet als 
manager van een modern bedrijf”, zei goedhart, die door 
dagvoorzitter Peter smits, manager a&o-fonds Provincies, 
werd getypeerd als ‘een echte arbo-ambassadeur’.



“g ing het  aL LemaaL VanzeLF? nee.  maar aL Le  inspanningen 
hebben geLe id  tot een goed resuLtaat.”
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Tien jaar samenwerking arbo
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jannet bergman, projectleider arbeidsomstandigheden en 
arbeidsmarkt van a&o-fonds Provincies, maakte de balans 
op van tien jaar samenwerking op arbogebied 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 voor 
verdere samenwerking in het a&o-fonds Provincies dat 
sindsdien aan de basis stond van nieuwe arbo-initiatieven: het 
Provinciaal agressie registratiesysteem (2007), de digitale 
ri&e (2008) en de arbocatalogus Provincies (2009), met de 
onderwerpen psychosociale arbeidsbelasting, ergonomie 
en veiligheid en arbeidshygiëne. bergman: “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.



aandacht Voor arbozorg en opdrachtgeVerschap
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Het woord aan Marga Zuurbier, Inspectie SZW
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directeur Marga Zuurbier van de inspectie 
sZW feliciteerde de sector provincies 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 aan-
dacht, 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 met name 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. “daarmee ligt er een 
basis voor veilige arbeidsomstandigheden”, aldus Zuurbier.  
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. “Probeer in breedte en in de actualiteit uit te 
breiden en daarbij zo concreet mogelijk aan te geven hoe 

vervolg op volgende pagina



daar in de werkvloer mee om te gaan. want onze inspecteurs 
kijken vooral hoe het op de werkvloer eraan toegaat.”  
Ze feliciteerde de provincies verder met de digitale ri&e,  
het agressieregistratiesysteem en het beleggen van de 
arbozorg en arbo-adviestaken. 

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 
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directeur Zuurbier. Per 1 januari 2013 komen er strengere 
handhavingsinstrumenten op overtredingen, waarschuwde 
ze. “boetes worden gemiddeld verdubbeld en dat loopt 
hard op bij recidive. en stilleggingen van werkzaamheden 
duren een maand. Het is voor u als opdrachtgever dus heel 
belangrijk dat de rol en taken in een bouwproces helder 
zijn”, gaf Zuurbier de provincies als advies mee. 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.
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“De sector mag trots zijn op wat  

er bereikt is. Maar er is ook nog  

veel werk te verrichten.”



Elevatorpitches Arbo Prijs 
Provincies
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de uitdagende elevatorpitch van de deelnemende provincies 
aan de arbo Prijs Provincies, vormde het hoofdonderdeel 
op het arbofestival van a&o-fonds Provincies. de provincies 
kregen drie minuten om hun arboproject uit de doeken te 
doen. “tien provincies durfden het aan om hun best practice 
op arbogebied met ons te delen. dat is voor een eerste keer 
een zeer respectabel aantal”, aldus Peter smits. de pitch 
had vooral tot doel 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.

“Innovatie is vaak een oplossing  

op een vernieuwende manier voor je 

eigen probleem. Dat de buurman  

het misschien al jaren heeft opgelost, 

doet niets af aan je eigen inbreng en 

inzet.”

Peter Smits
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de jury voor de arbo Prijs Provincies bestond uit een 
publieksjury en een vakjury. 

de publieksjury bestond uit de arbo-coördinatoren die 
samen met hun achterban stemmen konden geven aan 
de andere deelnemende provincies. Zij hadden drie 
stemmen te verdelen die via een gesloten envelop in een 
box gedeponeerd konden worden. de vakjury kreeg drie 
stemmen die ze in onderling overleg moesten verdelen. de 
vakjury had als opdracht meegekregen vooral te letten op 
onderscheidend vermogen, uitvoerbaarheid, betrokkenheid 
medewerkers en uitwisselbaarheid.

de vakjury bestond uit janneke van wigcheren van de 
provincie Flevoland en Fred stroo, van de provincie Zeeland 
en het iPo. janneke van wigcheren is per 1 oktober met  
pensioen gegaan, maar was graag bereid om haar 
deskundige mening over de inzendingen te uiten door 
middel van stemming. janneke heeft vanaf het eerste uur 
deel uitgemaakt van de begeleidingscommissie arbocat. 
Fred stroo heeft als bestuurslid van a&o-fonds Provincies en 
portefeuillehouder arbo, jarenlang de rol van voorzitter van 
de begeleidingscommissie arbeid en gezondheid vervuld.  
Hij is vanaf het afsluiten van het arboconvenant actief betrok-
ken bij de provinciale arbo-activiteiten. Hij is per 1 januari 
2013 uit dienst getreden, maar gaf nog graag zijn oordeel 
en reikte namens het bestuur de arbo Prijs Provincies uit.

De jury
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drenthe  Ziekteverzuim en arbodienstverlening
Flevoland rsi-preventie
Friesland  daling ziekteverzuim
gelderland medewerker gezondheidsbudget
groningen aanpak agressie en geweld
noord-brabant arboregie
noord-Holland Functie risico Profiel & arbo academy
overijssel telewerken
Utrecht  Hnw en arbo als verbindende factor
Zuid-Holland ‘wat er ook gebeurt’, opvang na een 
   schokkende gebeurtenis

“Het was moeilijk kiezen en eigenlijk  

was iedereen winnaar. Want wat voor  

de een al een tijdje praktijk is, is voor 

een ander nieuw.” 

Janneke van Wigcheren

Alle inzendingen op een rij



n o o r d - h o l l a n d
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Winnaar Arbo Prijs Provincies
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noord-Holland
naam project: functie risico profiel & arbo academy
Contact: maarten van der molen
e  molenm@noord-holland.nl
t  023 - 514 37 18

noord-Holland maakte voor alle medewerkers een persoonlijk 
Functie risico Profiel. daarin zijn de arbeidsrisico’s per 
functie in beeld gebracht en geanalyseerd. medewerkers 
kunnen in de toekomst vanaf hun pc inloggen op de virtuele 
arbo academy voor een eigen arbo-opleidingsplan om hun 
eigen arbeidsrisico’s te beheersen of weg te nemen.

bekijk hier de presentatie >

Lees ook het interview met maarten van der molen 
op pagina 37 >

mailto:molenm%40noord-holland.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatienoordholland.pdf
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Eervolle vermeldingen
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drenthe
naam project: Ziekteverzuim en 
arbodienstverlening
Contact: joke de witt
e  j.dewitt@drenthe.nl 
t  0592 - 36 59 41

in het project ziekteverzuim en arbodienstverlening slaagde 
provincie drenthe erin het ziekteverzuim tussen 2009-2012 
terug te dringen van 5,9% tot onder 4,0%. daarmee hebben 
we nu ruim 668.143 euro ‘bespaard’ aan loonkosten waar 
in 2009 geen dienstverlening tegenover stond en nu wel. in 
het verzuimbeleid, dat begin 2011 is vastgesteld staat de 
eenduidige visie beschreven dat verzuim beïnvloedbaar is 
en er onderscheid wordt gemaakt tussen ziekte en het gevolg 
ervan (eventueel verzuim). 

bekijk hier de presentatie >

Lees ook het artikel op pagina 46, waarin joke de witt aan 
het woord komt >

mailto:j.dewitt%40drenthe.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatiedrenthe.pdf
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Gelderland
naam project: Medewerker Gezondheidsbudget
Contact: derek wanrooij
e  d.wanrooij@prv.gelderland.nl 
t  026 - 359 93 85

de provincie gelderland kent sinds 1 januari een medewerker 
gezondheidsbudget (mgb). met het mgb kan een 
medewerker jaarlijks 300 euro besteden aan activiteiten die 
zijn of haar gezondheid en vitaliteit bevorderen, waaronder 
sport, beweging en mensen wend- en weerbaarheid. er is 
veel belangstelling voor mindfullness, yoga, tai-chi en de 
cursus Liever slank. gelderland biedt keuzes binnen kaders.

bekijk hier de presentatie >
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mailto:d.wanrooij%40prv.gelderland.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatiegelderland.pdf
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Zuid-Holland
naam project: ‘Wat er ook gebeurt’, opvang 
na een schokkende gebeurtenis
Contact: 
Coby van den brink
e  c.vandenbrink@pzh.nl 
marianne Plugge 
e  mm.plugge@pzh.nl
t  070 - 441 62 45

Provincie Zuid-Holland heeft het project ‘wat er ook 
gebeurt’. daarin is opvang na een schokkende gebeurtenis 
geregeld. bedrijfsmaatschappelijk werk en sectiehoofden 
worden actief geschoold en kunnen zo nodig doorverwijzen 
naar een instituut voor psychotrauma. Zuid-Holland is trots 
op haar trauma-opvang. 

bekijk hier de presentatie >

mailto:c.vandenbrink%40pzh.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
mailto:mm.plugge%40pzh.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatiezuidholland.pdf
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Overige inzendingen
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flevoland
naam project: rsi-preventie
Contact: joep surink
e  joep.surink@flevoland.nl
t  0320 - 26 53 31

in de provincie Flevoland is er aandacht voor rsi-preventie  
en pauzesoftware. de nadruk ligt daarbij op een cultuur-
verandering waarbij medewerkers zelf verantwoordelijkheid 
dragen voor een verantwoord gebruik van toetsenbord en 
tablet, op het werk en thuis. Pauzesoftware is daar slechts 
een hulpmiddel bij.

bekijk hier de presentatie >

mailto:joep.surink%40flevoland.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatieflevoland.pdf
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friesland
naam project: daling ziekteverzuim
Contact: 
tjitze boersma 
e  t.boersma@fryslan.nl
ton nieuwpoort
e  a.nieuwpoort@fryslan.nl 
t  058 - 292 58 69

Provincie Friesland zette dit jaar gericht in op een verdere 
daling van het ziekteverzuim. Het verzuim daalde spectaculair. 
dit kwam door het houden van visiebijeenkomsten, betere 
ondersteuning van leidinggevenden, minder vrijblijvendheid, 
vergroten van kennis en vaardigheden van leidinggevenden 
en het centraliseren van ziektevervangingsbudgetten.

bekijk hier de presentatie >

mailto:t.boersma%40fryslan.nl?subject=Arbofestival%202012
mailto:a.nieuwpoort%40fryslan.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatiefriesland.pdf
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Groningen
naam project: aanpak agressie en geweld
Contact: Henny van den born
e  h.vanden.born@provinciegroningen.nl
t  050 - 316 46 54

de provincie groningen maakt werk van een aanpak 
agressie en geweld. agressie wordt niet getolereerd. 
medewerkers krijgen functiegericht training op omgaan 
met agressie. incidenten worden geregistreerd en gemeld, 
er wordt aangifte gedaan en de schade wordt verhaald op 
daders. voor medewerkers die te maken kregen met agressie 
en geweld is opvang geregeld.

bekijk hier de presentatie >

mailto:h.vanden.born%40provinciegroningen.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatiegroningen.pdf
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noord-Brabant
naam project: arboregie 
Contact: rosalie van Loon
e  rvloon@brabant.nl
t  073 - 681 20 25

noord-brabant doet heel veel in de regie. de provincie 
huurt de bedrijfsarts in bij de arbodienst. ook Pago, ri&e, 
klimaatonderzoek, werkplekonderzoek en fysiotherapeuten 
die begeleiden bij het sporten worden ingehuurd. Zelf 
regelt noord-brabant het bedrijfsmaatschappelijk werk,  
de sportclub, vertrouwenspersonen, een stille kamer, beeld- 
schermbrillen en benodigde persoonlijke beschermings-
middelen. de provincie stelt ook ruimte beschikbaar aan 
fysiotherapeuten, zodat de medewerkers in huis behandeld 
kunnen worden.

bekijk hier de presentatie >

mailto:rvloon%40brabant.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatiebrabant.pdf
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overijssel
naam project: Telewerken
Contact: menno volkerink 
e  mm.volkerink@overijssel.nl
t  038 - 499 89 33

overijssel vormde met teamleiders, medewerkers en or 
een kernteam rondom telewerken om als organisatie aan te 
sluiten op maatschappelijke trends en Hr-trends. inmiddels 
maakt tweederde van de medewerkers binnen overijssel 
gebruik van de mogelijkheid van telewerken.

bekijk hier de presentatie >

mailto:mm.volkerink%40overijssel.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/arbopresentatieoverijssel.pdf


arbo F e s t i Va L  2 0 1 236 

Utrecht
naam project: HnW en arbo als verbindende factor
Contact: Peter besselse
e  peter.besselse@provincie-utrecht.nl
t  030 - 259 32 03

de provincie Utrecht presenteerde Hnw en arbo als 
verbindende factor. bij de overgang naar het nieuwe 
provinciekantoor verloren medewerkers hun vaste, veilige 
werkplekken. daar was aandacht voor vanuit arbo-oogpunt. 
doordat de arbo-coördinator zorgde voor afstemming van 
iCt, Hrm en facilitaire ondersteuning, hebben de meeste 
medewerkers in korte tijd hun draai gevonden.

mailto:peter.besselse%40provincie-utrecht.nl?subject=Arbofestival%20november%202012
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De winnaar aan het woord



arbo F e s t i Va L  2 0 1 238 

tijdens het congres kreeg iedere provinciale afgevaardigde 
precies drie minuten om het eigen project uit de doeken te 
doen. dat is natuurlijk vrij kort voor onderwerpen waaraan 
vaak jaren wordt gewerkt, maar vanwege de beschikbare 
tijd kon dit niet anders. op zijn kantoor in het Provinciehuis 
te Haarlem is Centrale arbo adviseur maarten van der 
molen dan ook graag bereid om achteraf nog wat dieper 
op de achtergronden van het winnende project in te gaan. 
in noord-Holland zijn alle - ongeveer 200 - functies en de 
daaraan verbonden arbeidsrisico’s in kaart gebracht. voor 
iedere functie is geïnventariseerd welke veiligheids- en 
gezondheidseisen (v&g) de arbowetgeving hieraan stelt. 
te denken valt daarbij aan zaken als beeldschermwerk, 
fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, biologische factoren, 

arbeidsveiligheid, Psa, agressie en geweld. “Zodoende 
weten alle medewerkers (1.200 fte’s) welke eisen aan hun 
functie worden gesteld, wat de risico’s zijn, hoe ze daarmee 
moeten omgaan en welke preventieve maatregelen kunnen 
worden genomen.” van der molen legt uit dat hij en zijn 
team inmiddels zo’n anderhalf jaar aan het systeem hebben 
gewerkt. “nadat de functierisicoprofielen op papier zijn 
vastgelegd, worden de betreffende risico’s ondergebracht 
in de digitale ‘PnH arbo academy’. Uiteindelijk is de 
bedoeling dat alle informatie omstreeks de zomer in fasen 
beschikbaar komt. via het werkblad van computer of 
iPad kunnen de gebruikers dan op ieder gewenst moment 
doorklikken naar de verschillende onderwerpen van 
het programma zoals werkplekergonomie, persoonlijke 

Trots en Superblij
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beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting, 
fysieke belasting en fysische factoren. de arbo academy 
kent een e-learninggedeelte, een toolkit en een toolbox, 
zodat iedereen steeds kan bijleren en zelf of in overleg met 
het management kan werken aan de arbeidsveiligheid.” 
maarten van der molen is “trots en superblij” dat noord-
Holland de arboprijs heeft binnengesleept, temeer omdat 
het project nog in ontwikkeling is. “Het arbobeleid krijgt 
hierdoor een enorme boost. Hoe breder het draagvlak, des 
te meer aandacht we kunnen besteden aan arbozaken. dat 
is in het belang van de medewerkers en de organisatie als 
geheel. Het mes snijdt zo aan twee kanten.”

dit is een passage uit een artikel over het arbofestival dat 
gepubliceerd is in Hr overheid. 
Het gehele artikel is te vinden achter in deze publicatie > 



Workshops
in  Versch i L L ende workshoprondes konden dee Lnemers aan het  arboFest iVaL 

k i ezen u i t  dr i e  workshops.
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riks Ytsma gaf ‘de experimenteer- en leerworkshop’ over 
een nieuwe directieve agressie-beheersingsmethode. wat 
als burgers aan de telefoon verbaal uithalen? “Heb jij dit 
niet in je opleiding gehad, jochie. ik tel tot drie en dan noem 
jij je naam.” wanneer doe je aangifte van bedreiging? 
aan de hand van scènes met een acteur werd onderzocht 
waar de grenzen van de provincies liggen. de methodiek is 
gebaseerd op de principes van de stress inoculatie training 
(evelyn marcus, 2000):

1 reageer op agressie: spreek burgers aan op hun gedrag  
 en registreer incidenten.

2 straal uit dat uw medewerkers geen agressie tolereren.  
 denk hierbij aan een waarschuwingsbrief, gesprek,  
 schadevergoeding, aangifte etc.
3 ‘klanten van links krijgen geen voorrang’, door  
 bijvoorbeeld contactverbod, gebouwontzegging.

“er is best veel geregeld bij de provincies, maar hoe je in 
situaties moet handelen is lang niet altijd bij leidinggevenden 
bekend, laat staan bij de medewerkers”, gaf Ytsma aan.

bekijk hier de presentatie > 

Workshop 
‘Wanneer de klant van links komt’

http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=83
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Workshop 
‘De stem van de medewerker’
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in de workshop ´de stem van de medewerker´ behandelde 
nicole Pikkemaat, adviseur en trainster bij Fnv Formaat, hoe 
medewerkers meer bij arbo-onderwerpen betrokken kunnen 
worden. Het is een mooi ideaal. U betrekt de medewerkers 
bij uw beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden. 
daarmee krijgt u draagvlak en een praktisch arbobeleid. en 
de arbeidsomstandigheden verbeteren. Helaas, de praktijk 
is weerbarstig en medewerkersbetrokkenheid is niet altijd 
makkelijk te realiseren. een aantal handvaten:
– een ri&e is niet af zonder een plan van aanpak.  
 de input hiervoor haalt u bijvoorbeeld uit gesprekken  
 met medewerkers over de dagelijkse werkzaamheden en  
 arborisico’s.
– betrek medewerkers bij het héle ri&e-proces. voorkom  
 frustraties door regelmatig terugkoppeling te geven over  
 de stand van zaken.
– stel plannen en procedures in samenspraak op. veel  
 medewerkers voeren liever hun eigen plan uit dan plannen  
 die bedacht of opgelegd zijn door anderen.

– Leer van (bijna-)incidenten door het gesprek over het  
 incident aan te gaan met medewerkers. dit levert grotere  
 betrokkenheid op, waardoor medewerkers eerder  
 geneigd zijn om hun (bijna-)ongeval te melden.
– maak de arbocommissie belangrijk en zorg voor een  
 duidelijke taakstelling met bijbehorende bevoegdheden,  
 verantwoordelijkheden en middelen.
– Laat structuur ook eens los en maak eerst werk van wat er  
 speelt.
– maak gebruik van social media om een oproep te doen  
 of eerste ideeën te lanceren. social media maken ideeën  
 interactief. de discussies zijn vaak interessant.
– de invloed van de or gaat ver. Hou goed contact met  
 de or.

bekijk hier de presentatie > 

http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=83
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Workshop 
‘Verzuim, het succes van eigen regie’
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joke de witt, arbo- en milieucoördinator bij de provincie 
drenthe en Lilian broekema, verzuimcoach bij de arbodienst, 
vertelden in hun workshop hoe de provincie drenthe het 
eigen regiemodel van Falke en verbaan heeft ingevoerd en 
over de ervaringen met het regiemodel.
Provincie drenthe heeft ervaren hoe belangrijk het is 
om een duidelijke visie op verzuim te hebben, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen ziek zijn en verzuimen. 
Zij hebben een duidelijke taakverdeling vastgelegd, waarbij 
de direct leidinggevende de regie heeft over het verzuim 
en niet de arbodienst. de leidinggevende voert frequent 
verzuimgesprekken en wanneer dit nodig is, schakelt hij/zij 
de bedrijfsarts in. er is dus geen standaard oproep na twee 
of vier weken en ook geen standaard afspraak bij frequent 
verzuim. de te nemen stappen worden per verzuimgeval 
vastgesteld. om zoveel mogelijk draagvlak te creëren, zijn 
bij de vaststelling van het verzuimbeleid bij de provincie 
drenthe, diverse groepen betrokken.
Provincie drenthe heeft een arbodienst geselecteerd met als 
criterium de ervaring in het begeleiden van organisaties 

naar de eigen regie toe. Lilian broekema heeft toegelicht wat 
zij doet als verzuimcoach bij de provincie drenthe, namelijk 
het coachen van leidinggevenden in het oppakken van de 
regie. korte lijnen, veel mogelijkheden voor overleg tussen 
leidinggevenden en de bedrijfsarts en/of verzuimcoach zijn 
belangrijke succesfactoren. tevens heeft Lilian medewerkers 
geïnformeerd over de wet verbetering Poortwachter en 
waarom er gestuurd wordt op verzuim.
tijdens de workshop hebben de deelnemers van de 
verschillende provincies uitgewisseld hoe men zich ziek 
meldt binnen de organisatie en wanneer de bedrijfsarts 
wordt ingeschakeld. Uit de workshop is naar voren gekomen 
dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn tussen 
de provincies, zoals  bij wie  ziek melden of  aanvragen 
verzuimverlof, oproep bij bedrijfsarts (standaard of 
op indicatie) of wie frequent verzuimgesprekken voert 
(bedrijfsarts of leidinggevende).

bekijk hier de presentatie > 

http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=83


arbo F e s t i Va L  2 0 1 246 

Provincies hebben de smaak van samenwerking te pakken. 
in korte tijd organiseerde het a&o-fonds Provincies vier 
drukbezochte congressen, die de bezoekers de mogelijkheid 
boden om in ongedwongen sfeer vruchtbare contacten te 
leggen en van elkaar te leren. Zo ook tijdens het recente 
arbofestival, waar een belangrijke nieuwe sectorprijs werd 
uitgereikt. “de grote variëteit aan onderwerpen maakt 

duidelijk dat provincies hun taak op arbogebied zeer serieus 
nemen. eigenlijk is iedereen winnaar.”
Het a&o-fonds Provincies timmert stevig aan de weg. nadat 
de afgelopen anderhalf jaar al drie congressen waren 
belegd rond de Hrm-prijs, de medezeggenschapsprijs en 
‘elders verworven competenties’, kwamen onlangs ruim 
vijftig deelnemers in Utrecht bijeen om het arbofestival te 

Artikel HR Overheid

Arbo bij provincies in 
goede handen

in de Hr overheid van januari 2013 staat een artikel over arbo bij de provincies, met speciale aandacht 
voor het arbofestival, de arboprijs en uiteraard de winnaar. ook de provincie drenthe, die een eervolle 
vermelding kreeg, komt aan het woord. Lees hier het gehele artikel.
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vieren. de zowel leerzame als feestelijke dag bereikte 
een climax toen de arbo Prijs Provincies onder luid 
gejuich werd uitgereikt aan de centrale arbo-adviseur en 
preventiemedewerkers van noord-Holland. “met het congres 
hebben we gevierd dat provincies nu alweer meer dan 
tien jaar met groot succes samenwerken op arbogebied”, 
glundert manager Peter smits van het a&o-fonds Provincies. 
“Het arboconvenant 2003-2006 vormde daartoe de 
opmaat. de tussen provinciale overheden en sociale  
partners gesloten overeenkomst leidde destijds tot een 
flinke reductie van ziekteverzuim, arbeidsrisico’s, werkdruk 
en rsi. met een grote kostenbesparing als gevolg. onder 
de supervisie van het a&o-fonds Provincies zijn sindsdien 
het Provinciaal agressie registratiesysteem (Par), de 
arbocatalogus en de digitale risico-inventarisatie en 
-evaluatie (ri&e) uitgebracht. er is een hecht netwerk 
van arbocoördinatoren ontstaan en regelmatig worden 
workshops, trainingen en studiebijeenkomsten georganiseerd 
om kennis uit te wisselen en de professionalisering verder te 
bevorderen.”

“We hebben gevierd dat provincies 

alweer meer dan tien jaar succesvol 

samenwerken op arbogebied.”

werk aan de winkel

de tevredenheid over de samenwerking op arbogebied 
wordt gedeeld door de inspectie sZw (de voormalige 
arbeidsinspectie). volgens directeur marga Zuurbier hebben 
provincies door de grote diversiteit in taken te maken met een 
scala aan arbeidsrisico’s. “doordat provincies bovendien 
veel werk uitbesteden, zijn ze ook verantwoordelijk voor 
de arbeidsomstandigheden van hun tijdelijke medewerkers. 
daarom controleren wij regelmatig, vooral in de 
buitendienst en op onderwerpen als veilige arbeidsplaatsen, 
arbeidsmiddelen, arbeidshygiëne, arbozorg, opdracht-
geverschap en ergonomie.” inmiddels is het nodige bereikt, 
aldus Zuurbier. “de sector mag met name trots zijn op de 
arbocatalogus, die meerdere onderwerpen beschrijft en 
voortdurend wordt geactualiseerd.” geïnspireerd door 
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de positieve resultaten blijven de arbeidsomstandigheden 
bij de provincies hoge prioriteit behouden. “voor de 
toekomst staan onder meer projecten op stapel over het 
nieuwe werken, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en goed 
werkgeverschap”, vertelt jannet bergman, projectleider 
arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt bij het a&o-fonds 
Provincies. “voorts gaan we onderzoeken hoe en in welke 
mate digitale arbo-instrumenten kunnen worden ingezet. 
er zijn diverse app’s en andere programma’s beschikbaar, 
die informatie bieden over zaken als de inrichting van de 
werkplek, beeldscherminstelling, duurzame inzetbaarheid, 
het meten van de geluidsbelasting en de fysieke belasting. 
samen met de provinciale arbocoördinatoren gaan we die 
inventariseren en toetsen op de bruikbaarheid voor onze 
sector. er blijft dus genoeg werk aan de winkel.”

grote variëte it

om mee te dingen naar de arboprijs hadden tien provincies 
hun meest succesvolle project ingediend. daaruit bleek 
duidelijk hoe groot de variëteit aan arbo-onderwerpen op 

provinciaal niveau is. Zo staat in Zuid-Holland de opvang 
na een schokkende gebeurtenis hoog op de agenda en 
doet Flevoland veel aan rsi-preventie. Utrecht en overijssel 
zien erop toe dat de arboregels bij het nieuwe werken c.q. 
telewerken stipt worden nageleefd. in groningen worden 
mooie resultaten geboekt bij de aanpak van agressie en 
geweld, terwijl in Friesland en drenthe het ziekteverzuim 
door een gerichte aanpak fors is gedaald. noord-brabant 
heeft de arboregie in eigen hand genomen en gelderland 
houdt de vinger aan de pols bij het persoonsgebonden 
vitaliteitsbudget. noord-Holland won de arboprijs - een 
sculptuur getiteld ‘chapeau’ - met het project ‘Functie risico 
Profiel en de PnH arbo academy’. eervolle vermeldingen 
gingen naar Zuid-Holland en drenthe. “Het was moeilijk 
kiezen en eigenlijk is iedereen winnaar”, aldus de jury, 
die in het bijzonder lette op onderscheidend vermogen, 
uitvoerbaarheid, betrokkenheid van de medewerkers en 
uitwisselbaarheid.



arbo F e s t i Va L  2 0 1 249 

trots en superbl i j

tijdens het congres kreeg iedere provinciale afgevaardigde 
precies drie minuten om het eigen project uit de doeken te 
doen. dat is natuurlijk vrij kort voor onderwerpen waaraan 
vaak jaren wordt gewerkt, maar vanwege de beschikbare 
tijd kon dit niet anders. op zijn kantoor in het Provinciehuis 
te Haarlem is Centrale arbo adviseur maarten van der 
molen dan ook graag bereid om achteraf nog wat dieper 
op de achtergronden van het winnende project in te gaan. 
in noord-Holland zijn alle - ongeveer 200 - functies en de 
daaraan verbonden arbeidsrisico’s in kaart gebracht. voor 
iedere functie is geïnventariseerd welke veiligheids- en 
gezondheidseisen (v&g) de arbowetgeving hieraan stelt. 
te denken valt daarbij aan zaken als beeldschermwerk, 
fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, biologische factoren, 
arbeidsveiligheid, Psa, agressie en geweld. “Zodoende 
weten alle medewerkers (1.200 fte’s) welke eisen aan hun 
functie worden gesteld, wat de risico’s zijn, hoe ze daarmee 
moeten omgaan en welke preventieve maatregelen kunnen 
worden genomen.” van der molen legt uit dat hij en zijn  

“Het arbobeleid krijgt met het winnen 

van deze prijs een enorme boost.”

 
team inmiddels zo’n anderhalf jaar aan het systeem hebben 
gewerkt. “nadat de functierisicoprofielen op papier zijn 
vastgelegd, worden de betreffende risico’s ondergebracht 
in de digitale ‘PnH arbo academy’. Uiteindelijk is de 
bedoeling dat alle informatie omstreeks de zomer in fasen 
beschikbaar komt. via het werkblad van computer of 
iPad kunnen de gebruikers dan op ieder gewenst moment 
doorklikken naar de verschillende onderwerpen van 
het programma zoals werkplekergonomie, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting, 
fysieke belasting en fysische factoren. de arbo academy 
kent een e-learninggedeelte, een toolkit en een toolbox, 
zodat iedereen steeds kan bijleren en zelf of in overleg met 
het management kan werken aan de arbeidsveiligheid.” 
maarten van der molen is “trots en superblij” dat noord-
Holland de arboprijs heeft binnengesleept, temeer omdat 
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het project nog in ontwikkeling is. “Het arbobeleid krijgt 
hierdoor een enorme boost. Hoe breder het draagvlak, des 
te meer aandacht we kunnen besteden aan arbozaken. dat 
is in het belang van de medewerkers en de organisatie als 
geheel. Het mes snijdt zo aan twee kanten.”

regie in e igen hand

dat goede arbeidsomstandigheden niet alleen gunstig zijn 
voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, maar 
ook veel geld kunnen opleveren, valt te beluisteren in het 
Provinciehuis van drenthe te assen. in 2009 bedroeg het 
ziekteverzuim onder de 600 drentse provincieambtenaren 
bijna 6%. er werd veel frequent en langdurig verzuimd, 
de taken en rollen na een ziekmelding waren onduidelijk 
en de arbodienst functioneerde niet naar wens. “sindsdien 
is veel veranderd”, zegt arbo- en milieucoördinator joke 
de witt. in positieve zin, want in 2012 was het verzuim 
gedaald tot 4%. vergeleken met de situatie in 2009 betekent 
dit een besparing van € 670.000 op de loonkosten en een 
grotere inzetbaarheid. “toen we begonnen met dit project 

werd al snel duidelijk dat iedere vorm van sturing vanuit de 
organisatie ontbrak. op dat punt is een ingrijpende switch 
gemaakt. we zijn overgestapt op een andere arbodienst 
en hebben de regie bij het verzuimbeleid in eigen hand 
genomen. als gevolg hiervan accepteren we niet meer 
klakkeloos dat medewerkers zelf bepalen of en hoelang ze 
vanwege ziekte thuis blijven. de huidige filosofie luidt: ‘ziek 
zijn overkomt je, maar verzuim is vaak een beïnvloedbare 
eigen keuze’. wie ziek is, is niet per definitie volledig 
arbeidsongeschikt. bij een ziekmelding wordt nu gekeken 
wat een medewerker nog wél kan in plaats van wat hij (zij) 
níet kan.” die gedachte is volgens joke de witt niet zomaar 
ontstaan, maar dwingend door de wetgever opgelegd. “de 
wet verbetering Poortwachter die sinds 2002 geldt, schrijft 
voor dat zowel werkgevers als werknemers zich moeten 
inzetten om het ziekteverzuim te beperken. wanneer een 
werkgever onvoldoende inspanningen verricht bij de re-
integratie van een (langdurig) zieke werknemer, kan het 
Uwv sancties opleggen die behoorlijk in de papieren 
lopen.”
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tal van mogel i jkheden

de spil in het drentse verzuimbeleid is de direct 
leidinggevende. daarvoor is bewust gekozen, want hij kent 
de mensen op zijn afdeling en weet welke omstandigheden 
er spelen. bij een ziekmelding beoordeelt hij of en in welke 
mate de betreffende medewerker in staat is om te werken. 
Zo nodig worden aanpassingen doorgevoerd op en rond 
de werkplek of in de werk- en rusttijden. joke de witt geeft 
het voorbeeld van een werknemer met een been in het gips 
of rugklachten. “dat levert zonder enige twijfel beperkingen 
op, maar de meeste werknemers kunnen over het algemeen 
nog goed worden ingezet als de werkplek is aangepast 
en extra pauzes zijn ingelast. bij psychische klachten is 
denkbaar dat de werkdruk wordt verlicht. Zo zijn er tal van 
mogelijkheden, al naar gelang de aard en de ernst van de 
ziekte.” de nieuwe werkwijze is inmiddels ruim een jaar 
operationeel. de leidinggevenden worden ondersteund 
door een softwareprogramma met de toepasselijke naam 
‘verzuimmanager’. daarmee hebben ze de beschikking over 
de actuele gegevens van hun medewerkers, zodat ze de juiste 

beslissingen kunnen nemen. doordat de provincie de eigen 
regie op zich heeft genomen, is ook de rol van de arbodienst 
gewijzigd. joke de witt legt uit dat “verzuim tegenwoordig 
wordt gemanaged en het proces is gedemedicaliseerd. 
de bedrijfsarts wordt niet meer standaard ingeschakeld: 
dat gebeurt pas als de leidinggevende dit nodig acht en 
bij (verwacht) langdurg verzuim.” een belangrijke rol is 
weggelegd voor de verzuimcoach van de arbodienst, 
die korte lijnen met de leidinggevenden onderhoudt en 
presentaties verzorgt voor medewerkers over het provinciale 
verzuimbeleid en (veranderingen in) de wetgeving.

wil tot samenwerking

joke de witt en maarten van der molen vertellen dat er vanuit 
andere overheidsorganisaties veel belangstelling bestaat 
voor hun projecten. dat is nog eens ten overvloede duidelijk 
geworden op het arbocongres, waar ze de gelegenheid 
kregen hun ideeën en werkwijzen voor de provincies nader 
toe te lichten. “Uiteraard is het niet altijd mogelijk om een 
succesvol project elders één op één uit te rollen. wat voor 
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de een geldt, hoeft niet per definitie voor een ander ook zo 
te zijn. maar leren van elkaar kan altijd.” Zo’n uitspraak is 
Peter smits en jannet bergman van het a&o-fonds Provincies 
uit het hart gegrepen. “kijk”, zeggen ze in koor, “daar doen 
wij het voor. in korte tijd vier congressen organiseren, is 
voor een kleine organisatie als het a&o-fonds Provincies 
een hele opgave. maar als we steeds weer zien hoe groot 
het enthousiasme en de wil tot samenwerking onder de 
deelnemers zijn, dan is er alle reden om op de ingeslagen 
weg door te gaan.”

Jan Koekebakker
HR Overheid

“Wat voor de een geldt, hoeft niet  

persé voor de ander te gelden.  

Maar leren van elkaar kan altijd.”



De dag in beeld
7 november 2012

arbo F e s t i Va L  2 0 1 253 







a&o-fonds Provincies

Postbus 11560

2502 an  den Haag

070 - 763 00 40

info@aenoprovincies.nl 

www.aenoprovincies.nl 

e indredact ie

Peter smits, manager a&o-fonds Provincies

jannet bergman, projectmanager a&o-fonds Provincies

Hedwig oppenheim, projectmedewerker a&o-fonds Provincies

tekst

Peter smits, jannet bergman, Hedwig oppenheim

walter baardemans, bnb teksten

jan koekebakker

uitgave

a&o-fonds Provincies, den Haag

januari 2013

vormgeving en product ie

insandouts communication design print

fotografie

rené Zoetemelk

spec iale dank

de vakjuryleden: 
Fred stroo en janneke van wigcheren

de voorbereidingscommissie bestaande uit: 
joke de witt, provincie drenthe
derek wanrooij, provincie gelderland
Henny van den born, provincie groningen

arbo F e s t i Va L  2 0 1 256 

Colofon





a&o-fonds Provincies bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, arbo, medezeggenschap  

en Hrm-beleid. actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op www.aenoprovincies.nl.

rechten

alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, 

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van a&o-fonds Provincies. Hoewel aan deze uitgave  

de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, 

noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.


