ADVIES

Arbocatalogus: niet statisch,
maar dynamisch
Sinds enkele maanden kent de bloembollensector zijn eigen Arbocatalogus.
Geen dik boek, maar een website waar
ondernemers snel kunnen nagaan hoe
werknemers gezond en veilig kunnen
werken. Voordeel van de website is de
mogelijkheid snel nieuwe informatie toe
te voegen. Projectleider Peter Tamsma
van Stigas licht de achtergronden van
deze catalogus toe.
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et een laag verzuimpercentage
oogt de bloembollensector veilig
en gezond. Toch zijn er soms situaties die voor verbetering vatbaar zijn. Of doen
zich bijna-ongevallen voor. De wetgever is over
arbeidsomstandigheden helder: de werkgever
moet voor een veilig en gezond werkklimaat
zorgen, en hij moet dat ook kunnen aantonen
bij een bezoek van bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie. De uitvoering is aan de ondernemer
zelf. Om die ondernemer te helpen is door Stigas in nauw overleg met de bloembollensector
de zogenoemde Arbocatalogus ontwikkeld.
Het begrip catalogus wekt de indruk van een
dik standaardwerk met een overdaad aan informatie. Dat beeld kan direct worden vergeten.
Deze Arbocatalogus is te vinden op de website www.agroarbo.nl. Via de knop bloembollenteelt/bloembollenhandel komt de bezoeker
direct bij de informatie die hij nodig heeft. Ook
kan hij het gehele bestand downloaden op zijn
eigen computer. De Arbocatalogus is tot stand
gekomen in nauw overleg tussen Stigas, KAVB,
Anthos, LTO, CNV en FNV.

SNEL AANPASSEN
Projectleider Peter Tamsma, nauw betrokken
bij de totstandkoming van de catalogus, vindt
het een groot voordeel dat is gekozen voor een
website. “Juist een Arbocatalogus moet actueel blijven. Door te kiezen voor een website
is snel en gemakkelijk informatie aan te passen en toe te voegen. Daar leent een modern
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Peter Tamsma: “De Arbocatalogus is er voor werkgever en werknemer”
medium als een website zich uitstekend voor.”
Op dit moment kent de catalogus twee hoofdonderdelen: lichamelijke belasting en veiligheid. Onder het eerste hoofdstuk is informatie te vinden over duwen en trekken, gebogen
houding en tillen, bij het tweede hoofdstuk
komen zaken aan bod als de aftakas, elektriciteit en valgevaar van vlieringen. Binnen een
onderwerp is direct te zien wat de eisen zijn, en
hoe die eisen zijn te realiseren. Tamsma: “Dat
hoeft niet één specifieke oplossing te zijn, maar
dat kunnen er ook twee of meer zijn. En als er
een ondernemer is die het nog anders doet
dan op de website is te vinden, en hij kan bij
een controle de ambtenaar er van overtuigen
dat het net zo gezond en veilig is als in de catalogus, dan is dat ook goed. De wet zegt alleen
maar dat er veilig en gezond moet worden
gewerkt. De uitvoering is voor de ondernemer.”
Veel nieuws zal er voor de meeste ondernemers niet op staan, verwacht Tamsma. “Doordat we dit hebben gemaakt in nauw overleg
met de praktijk gaan we er van uit dat 90% van
de bedrijven al aan de eisen uit de catalogus
voldoet. Dan nog is het goed om als ondernemer wel even op de website te kijken. Misschien staan er wel tips die hij nog niet kent en
die hij wel gemakkelijk kan toepassen.”

WORDT UITGEBREID
Naast de onderwerpen lichamelijke belasting
en veiligheid zal de website binnenkort nog een
aantal nieuwe onderwerpen krijgen. Dat betreft
trillingen en geluid, psychische belasting en
gevaarlijke stoffen. “Met die onderwerpen zijn
we nog volop bezig. Ik verwacht dat die rond
de zomer kunnen worden toegevoegd.”

VOOR IEDEREEN
Hoewel bij arbeidsomstandigheden veelal de
werknemer in beeld is, wijst Tamsma er op dat
de Arbowetgeving deels ook van toepassing is
op de werkgever en zijn gezinsleden. Hij beseft
dat de werkgever niet wekelijks de Arbocatalogus zal gaan bekijken. “Het zou mooi zijn als de
werkgever een keer per jaar de arbozaken een
keer tegen het licht houdt, liefst samen met een
medewerker van Stigas. Waarom zou je tenslotte als werkgever of gezinslid zelf wel ongezond
en veilig werken. Als er zaken beter of anders
kunnen, laat hij dat dan aan ons melden. Binnen
de klankbordgroep kunnen we dan kijken of we
de website op dat punt kunnen aanpassen.”

VEILIGHEID
Naast de Arbocatalogus werkt Stigas sinds kort
ook aan een veiligheidscampagne. Deze is
ingegeven door het relatief hoge aantal ongelukken met dodelijke afloop in de land- en
tuinbouw. “Lange tijd daalde het, maar nu blijft
het al weer een heel aantal jaren rond de 15
dodelijke slachtoffers hangen, en dat vinden
we verontrustend. Deels komt dat omdat trekkers steeds groter en machines steeds zwaarder worden. Niet elke bestuurder realiseert
zich dat. Om die reden hebben we de Veiligheidscheck ontwikkeld, waarmee ondernemers snel kunnen zien waar het op hun bedrijf
nog beter kan. Ook hier gaan we met onze tijd
mee. De check is binnenkort als app te downloaden voor een smartphone. Maar we hebben
ook een Veiligheidskrant uitgebracht. Nadere
informatie: www.stigas.nl.

