1. Wat staat er in?
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In de arbocatalogus staan de werkwijzen
en middelen waarmee een bedrijf kan
voldoen aan de wettelijke bepalingen voor
veilig en gezond werken. Deze afspraken
zijn gemaakt door de werkgevers en
werknemers in de sector zelf. Hierdoor
zijn ze toegesneden op de praktijk van
de hoveniers. De arbocatalogus is een
‘levend’ document: als er nieuwe hulpmiddelen of machines bijkomen, wordt
hij aangevuld of aangescherpt.

2. Wat is het verschil met de arbowet?
In de arbowet staat aan welke verplichtingen u als werkgever moet voldoen. In de
catalogus staat – heel praktisch – hoe u
dat doet.

3. Wie hebben de arbocatalogus
voor hoveniers opgesteld?
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Website met praktische afspraken over gezond en veilig werken

www.groenearbo.nl
Eind november is de arbocatalogus voor de hoveniers goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. In tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden is dit beslist
géén dik saai boek. Het is een website met praktische afspraken over veilig en gezond
werken. De vijf meest gestelde vragen over dit nieuwe hulpmiddel.

De arbocatalogus voor de hoveniers is
opgesteld door VHG, FNV Bondgenoten
en CNV BedrijvenBond. Ze zijn hierbij
begeleid door Stigas.

4. Wanneer moet ik hem raadplegen?
De arbocatalogus is een hulpmiddel om
verbeteringen in de arbeidsomstandigheden op uw bedrijf door te voeren,
bijvoorbeeld na een risico-inventarisatie
en -evaluatie. Hij kan ook gebruikt
worden om het arbobeleid voor een
bedrijf op te zetten. En uiteraard als u een
concrete vraag heeft over gezond en veilig
werken. Hoe ga ik met deze machine om,
wat is bij dit soort werkzaamheden de
beste houding?

5. Waar kan ik hem vinden?
Het adres is www.groenearbo.nl, kijk
onder ‘hoveniers’.
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Wim Lips, directeur van hoveniersbedrijf
Lips Groen (17 medewerkers) werkte mee
aan de totstandkoming van de arbocatalogus voor de hoveniers: “Ik zeg altijd: wat
de werknemer wil, wil de werkgever ook.
Genoeg verdienen, voldoende vrije dagen
en een prettige en ontspannen werksfeer.
Daar hoef je het dus niet over te hebben,
begin maar meteen met te onderzoeken
hoe je dat kunt creëren. Mede door die
instelling is het ziekteverzuim in ons
bedrijf laag. We houden het nu dertien
jaar bij en al 12 jaar is het onder één
procent. Met deze houding heb ik mijn
bijdrage aan de arbocatalogus geleverd.
Stigas droeg de onderwerpen aan die
beschreven werden en werkgevers,
werknemers werkten ze onder leiding
van Stigas samen uit. Dat ging heel goed;
werkgevers en werknemers stonden bij
geen enkel onderwerp loodrecht tegenover elkaar. Het mooie van de arbocatalogus is, dat hij zo goed aansluit bij de
praktijk van de hovenier. Aan de hand
van de checklists voor de dagelijkse
praktijk, kun je de onderwerpen goed
bespreekbaar maken met je medewerkers.
Ik ga dat ook zeker doen. Daarnaast gaan
we de onderwerpen waar we als bedrijf
veel mee te maken hebben, uitprinten en
toevoegen aan het bedrijfshandboek dat
elke medewerker die bij ons werkt,
ontvangt.”
Ook Jennita Hoksberg, coördinator
kwaliteit, arbo en milieu bij ISS Landscaping (375 medewerkers) werkte mee
aan de totstandkoming van de Arbocatalogus: “In de Arbowet staat: ‘Gebruik de
meest veilige werkmethode’. In de
arbocatalogus staat heel concreet welke
maatregelen men moet nemen om dit te
realiseren. Dat is voor zowel de werkgever
als werknemer een groot voordeel. Toen
we met het opstellen ervan begonnen lag
er al veel materiaal dat als uitgangspunt
kon worden gebruikt: de afspraken uit
het arboconvenant, de uitkomsten van
de risico-inventarisaties en het TOMhandboek. Ik zie de arbocatalogus daarom
niet als een compleet nieuw product,
maar als een website waarin alles wat je
moet weten om gezond en veilig te
werken samenkomt. In ons bedrijf gaan
we delen uit de arbocatalogus gebruiken
voor de instructie aan medewerkers
tijdens de toolboxen.”

Achtergrond
Bijna drie jaar geleden – op 1 januari
2007 om precies te zijn – is de Arbowet
opnieuw gewijzigd. De overheid trekt
zich verder terug. Ze stelt algemene
normen en (doel)voorschriften op voor
veilig en gezond werken en legt de
concrete invulling daarvan – wat
betekenen deze normen en voorschriften voor de dagelijkse praktijk
– bij branches en sectoren neer.
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‘Mensen van het eerste uur’
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Hovenierssector
heeft een
arbocatalogus
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