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MANAGEMENT SAMENVATTING

Aanleiding
In 2010 en 2011 is een groot aantal van de beleidsregels vervallen. Deze beleidsregels
gaven invulling aan de doelvoorschriften uit de arbowetgeving. Arbocatalogi kunnen
deze middelvoorschriften vervangen. In een Arbocatalogus maken sociale partners
bindende afspraken over de invulling van de doelvoorschriften voor een beperkt aantal
(prioritaire) risico’s. Ook de sector waterschappen hebben in opdracht van het A&Ofonds Waterschappen voor de belangrijkste brancherisico’s een Arbocatalogus
opgesteld. De sociale partners hebben deze arbocatalogi ondertekend zodat ze van
kracht zijn voor de sector Waterschappen.
Totstandkoming van de catalogus
De catalogus is tot stand gekomen dankzij een groot draagvlak binnen de sector
waterschappen. Een begeleidingscommissie waarin vertegenwoordigers van de
waterschappen en het A&O-fonds Waterschappen zijn opgenomen, heeft het gehele
project begeleid. De totstandkoming van de catalogus bestond uit verschillende fasen:
- plan van aanpak:
- kick-off en intentieverklaring;
- opzet structuur en keuze prioritaire risico’s;
- inventarisatie gegevens:
- evalueren en verwerken informatie:
- vaststellen eerste concept Arbocatalogus;
- vaststellen definitieve Arbocatalogus;
De prioritaire risico’s zijn gekozen op basis van de expertisebeoordeling door de
begeleidingscommissie en KAM-functionarissen, analyse van ernstige ongevallen en
het rapport van de Arbeidsinspectie “Inspecties Buitendienst Overheden A866”1.
Een belangrijk onderdeel van de catalogus zijn de zogenaamde oplossingenboeken. In
een oplossingenboek zijn de voorschriften opgenomen die een waterschap moet nemen
om de risico’s te beheersen. De oplossingenboeken zijn opgesteld door werkgroepen,
die bestonden uit OR- en KAM-functionarissen. Vervolgens zijn de oplossingenboeken
tijdens landelijke werksessies besproken met een brede afvaardiging van de
waterschappen. Tot slot is de catalogus getoetst door de Arbeidsinspectie.

1

Het risico Biologische Agentia is ook gekozen als prioritair risico maar is op dit moment nog niet opgenomen in de Arbocatalogus.
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Inhoud van de catalogus
De catalogus bestaat momenteel uit zes delen:
- deel 0
: hoofdrapport (onderhavig document);
- deel 1
: Publieksagressie
- deel 2
: besloten ruimte;
- deel 3
: struikelen, uitglijden en vallen;
- deel 4
: knellen, pletten en snijden;
- deel 5
: biologische agentia.
In hoofdstuk 4 van deze deelcatalogus zijn de belangrijkste voorschriften uit de delen 1
t/m 5 opgenomen.
Bekendheid en beschikbaarheid
Tijdens de totstandkoming van de Arbocatalogus is de catalogus uitgebreid binnen de
sector waterschappen onder de aandacht gebracht door onder meer landelijke KAM- /
OR-dagen, werkgroepen en nieuwsbrieven. Na de ondertekening van de catalogus door
de sociale partners wordt de catalogus door middel van regiobijeenkomsten en de
opleidingsstructuur van de sector waterschappen geïmplementeerd. Hierbij wordt
speciale aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid voor de verschillende
doelgroepen. De catalogus kan bovendien worden aangevraagd en gedownload via de
website van A&O-fonds Waterschappen.
Beheer en onderhoud
De Arbocatalogus Sector Waterschappen heeft een duidelijke binding met de
Arbotheek. De Arbocatalogus behandelt een beperkt aantal prioritaire risico’s en is
bindend. De Arbotheek is een bibliotheek waarin een groot aantal waterschappen
belangrijke arbo-informatie met elkaar deelt. De Arbotheek kan de functie gaan
vervullen van een online oplossingenboek. De informatie uit de Arbotheek is echter niet
bindend.
De begeleidingscommissie heeft een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van de
Arbocatalogus én van de Arbotheek.
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1

INLEIDING

De komende jaren wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de
werknemers van bedrijven steeds meer neergelegd bij de werkgevers en werknemers.
De overheid heeft in 2010 en 2011 een groot aantal beleidsregels laten vervallen.
Hiervoor komen de zogenaamde ‘arbocatalogi’ in de plaats. Het A&O-fonds
Waterschappen heeft het initiatief genomen om een Arbocatalogus voor de sector
Waterschappen te maken. De Arbocatalogus is een door de sector waterschappen toe te
passen instrument dat handvatten biedt bij het voldoen aan de eisen van de Arbowet.
De Arbocatalogus bestaat uit een hoofdrapport (onderhavig document) en vijf delen,
waarin (vijf) prioritaire risico’s zijn uitgewerkt. Deze delen beschrijven de maatregelen
waarop de betreffende risico’s bij de waterschappen kunnen worden beheerst. De vijf
prioritaire risico’s zijn samen met de leden van de begeleidingscommissie en het KAMplatform / OR vastgesteld.
De Arbocatalogus is – na toetsing door de Arbeidsinspectie – aan alle organisaties
binnen de sector waterschappen ter beschikking gesteld. Deel 0, dit hoofdrapport, bevat
de volgende hoofdstukken:
- totstandkoming van de Arbocatalogus;
- toepassingsgebied van de Arbocatalogus;
- inhoud van de Arbocatalogus;
- bekendheid en beschikbaarheid van de Arbocatalogus;
- beheer en onderhoud.
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2

HET PROCES VAN TOTSTANDKOMING

De kern van de Arbocatalogus bestaat uit afspraken tussen sociale partners over
arbeidsomstandigheden. Voor het tot stand komen van een Arbocatalogus, zijn twee
belangrijke factoren van belang, namelijk de wettelijk verplichte goedkeuring van de
catalogus door sociale partners enerzijds, en het draagvlak en directe toepassing van de
Arbocatalogus door de sector waterschappen anderzijds.
Dit hoofdstuk gaat in op de projectrisico’s en hoe deze beheerst worden. Verder wordt
aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van de werkgevers en werknemers in het
proces.
2.1

Projectrisico’s en succesfactoren

Onderstaand schema geeft inzicht in de uitvoer van het project en welke succesfactoren
van belang zijn.

2.2

Project

Succesfactoren

Intenties en afspraken
Begeleidingscommissie
A&O-fonds en sociale partners
Vereniging Directeuren Waterschappen
Min. SZW en Commissie Begeleiding Arbocatalogi
Arbeidsinspectie

Organisatie, planning, kwaliteit en inhoud
Verwachtingen, intentieverklaring, communicatie
Informeren en verwachtingen
Betrokkenheid, do's en dont's, Tour d'horizon
Goedkeuring inhoud en proces

Inhoud
Prioritaire risico's en maatregelen
Goedkeuring sociale partners
Draagvlak waterschappen

Expertiseoordeel, ongevallen analyse, opvatting Arbeidsinspectie
Formele eisen volgens NEN-publicatie NTA 8050
Werkgroepen met vertegenwoordiging uit KAM en OR

Communicatie
Presenteren Arbocatalogus
Uitrol bij waterschappen
Actualisatie RI&E bij waterschappen

KAM- / OR-platform, nieuwsbrieven
Overdracht kennis door opname in opleidingsstructuur
RI&E checklisten per prioritair risico

Kwaliteit
Beschikbaarheid
Continue verbeteren kwaliteit inhoud
Herziening bij nieuwe (externe) ontwikkelingen

Online beschikbaar op website
Afspraken over beheer en onderhoud
Wijzigingen bijhouden wet- en regelgeving

Vertegenwoordiging van de werkgevers en werknemers

De volgende stakeholders zijn geïdentificeerd met wie gedurende het project wordt
overlegd (zie bijlage 2):
- de begeleidingscommissie: stuurt, coördineert en bewaakt het proces en de
inhoud.
- de organisaties binnen de sector waterschappen: adviseren over de inhoud van
de catalogus.
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-

het A&O-fonds Waterschappen en de sociale partners: afstemmen van
wederzijdse verwachtingen, intentieverklaring, communicatie, en
projectfinanciering.
- de Vereniging Directeuren Waterschappen: informeren en uitspreken
verwachtingen.
- Inspectie SZW: toetst de arbocatalogus.
- het bestuur van het A&O-fonds Waterschappen: informeren
- het ministerie van SZW en Commissie Begeleiding Arbocatalogi: subsidie,
“Tour d’horizon”.
Om draagkracht onder de leden te verkrijgen en voldoende snelheid in het project te
houden is besloten om diverse overleggen te houden met de BC, leden van de sector
waterschappen, het A&O-fonds Waterschappen, sociale partners en de
Arbeidsinspectie.
2.3

De aanpak in fasen

Voor de totstandkoming van de Arbocatalogus zijn twee projectlijnen ingezet:
1. de projectlijn: geeft de fasen weer die doorlopen worden om tot een
Arbocatalogus te komen
2. de overleglijn: is er op gericht om het project op belangrijke momenten te
kunnen bijsturen en beslissingen te kunnen vastleggen.
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Projectlijn

Overleglijn

Fase

Doel

Type overleg

Overleg met

0

Vaststellen Plan van Aanpak

Vaststellen plan van aanpak

A&O Fonds Waterschappen

Mondeling overleg
Verkenning subsidie ministerie SZW

Stichting van de Arbeid

Bijeenkomst "BC 0"
Introductie PvA

A&O-fonds Waterschappen
(23 april 2008, Zwolle)

Projectoverleg BC:
Kick off, vaststellen PvA
Voorbereiden SP1

Begeleidingscommissie

Afstemmingsoverleg SP 1:
Presentatie en intentieoverleg

Sociale partners (bestuur A&O fonds)
Vereniging Directeuren Waterschappen
Commissie Begeleiding Arbocatalogi

Projectoverleg BC:
Voorbereiding introductie bijeenkomst

Begeleidingscommissie

Afstemmingsoverleg AI 1

Arbeidsinspectie

Projectoverleg BC:
Introductie bijeenkomst

Begeleidingscommissie
KAM platform

Afstemmingsoverleg SP 2

Sociale partners

1

2

3

2.4

Kick off en intentieverklaring

Opzet structuur

Inventarisatie informatie

4

Evalueren en verwerken informatie

Projectoverleg BC:
Inhoudelijke voortgang

Begeleidingscommissie

5

Arbocatalogus (1e concept)

Projectoverleg BC:
Terugkoppeling KAM platform

Begeleidingscommissie
KAM platform

6

Vaststellen Arbocatalogus

Projectoverleg BC:
Resultaatoverleg

Begeleidingscommissie

Afstemmingsoverleg SP 3

Sociale partners

Afstemmingsoverleg AI 2

Arbeidsinspectie

Afstemmingsoverleg SP 4:
presentatie eindproduct

Vereniging Directeuren
Waterschappen

Projectoverleg BC:
Evaluatie

Begeleidingscommissie

Toelichting per projectfase

De project- en overleglijnen zijn verdeeld in fasen die doorlopen zijn om de
Arbocatalogus te maken. De overleglijn is ingevuld door overleggen met de BC en
stakeholders, zijnde het A&O-fonds Waterschappen, de sociale partners, VDW, KAM/ OR-platform en Inspectie SZW.
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Fase 0: Verkennen mogelijkheden subsidie
Voor formele aanvang van het project is gestart met het verkennen van de
mogelijkheden van subsidie bij het ministerie van SZW. De eventuele
subsidievoorwaarden zijn onderzocht om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken.
Resultaat fase 0 :

haalbaarheid project Arbocatalogus

Fase 1: Start en intentieverklaring
In overleg met het A&O-fonds Waterschappen is een begeleidingscommissie
samengesteld. Op basis van de beschikbare informatie en de analyse is een plan van
aanpak vastgesteld.
In deze fase heeft het eerste overleg plaatsgevonden met de sociale partners, het bestuur
van het A&O- fonds Waterschappen, de Vereniging Directeuren Waterschappen en de
Arbeidsinspectie. De sociale partners hebben onderstaande verwachtingen vastgelegd in
de intentieverklaring:
- belanghebbenden: de partijen die in het project worden betrokken;
- toepassingsgebied: de begrenzing, mogelijkheid en gevolgen van vastleggen in
de CAO;
- ambitieniveau: wil de branche voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet
(laagste ambitieniveau) of wil men een beter beschermingsniveau bereiken;
- communicatie-, besluitvormings- en beheersstructuur: het definitieve plan van
aanpak waarin wordt ingegaan op het raadplegen / consulteren van de leden,
vastleggen, toetsen, implementeren en herzien van de catalogus.
Resultaat fase 1 :

intentieverklaring

Fase 2: Opzet structuur Arbocatalogus
In deze fase worden de uitgangspunten en de structuur vastgesteld voor de
Arbocatalogus. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de prioritaire risico’s die worden
uitgewerkt. Deze zijn gekozen op basis van:
- expertisebeoordeling door leden BC;
- expertisebeoordeling door KAM-functionarissen;
- Inventarisatie door OR-VGW Commissies
- opvatting Arbeidsinspectie;
- het verslag Inspecties Buitendienst Overheden A866, d.d. oktober 2008;
- ongevalsstatistieken.
Uiteindelijk heeft de BC besloten om in eerste instantie vijf risico’s voor te dragen die
kunnen worden opgenomen in de catalogus. Deze risico’s zijn:
- publieksagressie;
- besloten ruimte;
- struikelen, uitglijden en vallen;
- knellen, pletten en snijden;
- biologische agentia;
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Voor elk risico is een werkgroep samengesteld, die het risico gaat uitwerken (zie fase 3
en 4). De werkgroepen worden voorgezeten door een lid van de BC en bestaan uit een
samenstelling van KAM- en OR-functionarissen.
Resultaat fase 2 :

keuze prioritaire risico’s
vaststellen werkgroepen

Fase 3: Inventariseren informatie
De werkgroepen hebben informatie geïnventariseerd over het risico dat zij uitwerken.
Deze informatie bestaat uit onder meer beleidsstukken, procedures, (werk)instructies,
etc. die zijn opgevraagd bij de waterschappen binnen de sector waterschappen. De
werkgroepen hebben door middel van enkele overleggen onderstaande vastgelegd:
- definitie van het risico;
- toepassingsgebied van het risico;
- belangrijke documenten die voor het uitwerken gebruikt worden;
- maatregelen / onderwerpen die in de catalogus moeten worden opgenomen.
Bovenstaande is gepresenteerd tijdens een landelijk KAM- / OR-platform op 27
november 2008. De KAM- en OR-functionarissen konden zich vinden in de wijze
waarop de werkgroepen de risico’s aanpakken. Verder zijn aanwijzingen gegeven voor
verdere uitwerkingen van de prioritaire risico’s.
In 2008 is besloten om de arbocatalogus biologische agentia tijdelijk op te schorten. De
reden hiervoor waren diverse zieken in de werkgroep. In 2010 is de werkgroep opnieuw
opgestart en is de catalogus afgerond. In 2008 was ook het prioritaire risico “Werken
met machines” uitgewerkt. Naar aanleiding van opmerkingen van de Arbeidsinspectie is
dit risico ingekaderd tot knellen, pletten en snijden.
Resultaat fase 3 :

info van waterschappen, b.v. checklisten, procedures, best
practices
info geordend in de structuur van de Arbocatalogus

Fase 4: Evalueren en verwerken informatie
De werkgroepen hebben voor elk risico een concepthoofdstuk opgesteld. Een belangrijk
onderdeel van elk concepthoofdstuk is het oplossingenboek. In het oplossingenboek zijn
verplichte maatregelen en adviezen opgenomen die het waterschap en de organisatie die
de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen volgt, moet nemen om aan de
doelvoorschriften uit de Arbowet te voldoen. De oplossingenboeken zijn besproken in
de BC en tijdens meerdere landelijk KAM / OR -dagen2. Op basis van de reacties zijn
de hoofdstukken verder uitgewerkt.
Resultaat fase 4 :

2

concepthoofdstuk met oplossingen voor elk prioritair risico

KAM - OR - dagen zijn gehouden op 27-11-2009, 25-2-2009, 30-09-2010, 10-03-2011 en 26-04-2012.
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Fase 5: Arbocatalogus (1e concept)
De geselecteerde informatie is verwerkt tot een uniform geheel en zonodig aangevuld.
De per proces gerelateerde risico’s en gewenste maatregelen zijn verwerkt tot een
werkbare Arbocatalogus. De (concept) Arbocatalogus is besproken met de BC. Deze
conceptcatalogus wordt vervolgens voorgelegd aan de Arbeidsinspectie, het A&O-fonds
Waterschappen en aan de sociale partners.
Resultaat fase 5 :

vastgestelde concept Arbocatalogus

Fase 6: Vaststellen Arbocatalogus
De conceptcatalogus wordt door de sociale partners ondertekend. Vervolgens wordt de
ondertekende catalogus getoetst door de Arbeidsinspectie.
Resultaat fase 6 :

goedgekeurde Arbocatalogus
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3

HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE WETGEVING

De Arbocatalogus geeft invulling aan bepaalde doelvoorschriften uit de Arbowetgeving.
In dit hoofdstuk is vastgelegd voor wie de Arbocatalogus van toepassing is en voor
welke doelvoorschriften de Arbocatalogus oplossingen biedt.
3.1 Het toepassingsgebied: voor wie is de Arbocatalogus Sector Waterschappen
bedoeld?

De Arbocatalogus van de sector Waterschappen is van toepassing op alle
organisatieonderdelen, die voorkomen in de sector, zoals beschreven in de
"Waterschaps Informatie Architectuur" (WIA) (zie onderstaand figuur).3

Definities
In onderstaande tabel zijn de definities van de prioritaire risico’s opgenomen zoals die
voor deze catalogus gelden:

3
“Waterschaps Informatie Architectuur, Eindrapportage deel 2: Processen, Objecten en Interactie”, versie 1.0, 27 februari 2006,
m.m.v. Unie van Waterschappen en Stowa.
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Prioritair risico

Definitie

Publieksagressie

Het welbewust of onbewust, verbaal of non verbaal uiten,
gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen
daarmee,
gericht
tegen
een
werknemer,
onder
omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het
verrichten van de publieke taak, wat resulteert of
waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging,
psychische schade, materiële schade, letsel of de dood
tengevolge hebbende.

Besloten ruimte

Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet
vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf
van personen, waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig kan
zijn.

Struikelen, uitglijden en vallen
Struikelen Het ongewild verliezen van evenwicht door een
gering hoogteverschil of obstakel in de
ondergrond.
Uitglijden Het ongewild verliezen van evenwicht door een
gladde ondergrond.
Vallen
Het ongewild verliezen van evenwicht waarbij
een verticale afstand wordt afgelegd.
Knellen, pletten en snijden
Knellen
Met een lichaamsdeel vast raken tussen één of
meerdere objecten of delen van objecten.
Pletten
Contact tussen een object en een lichaamsdeel
waarbij dit lichaamsdeel wordt samengedrukt en
samengeperst.
Snijden
Contact tussen een object en een lichaamsdeel
waarbij een insnijding van het lichaamsdeel
plaatsvindt.
Biologische
Micro-organismen, celculturen en menselijke
agentia
endoparasieten, al dan niet genetisch gemodificeerd, die een
infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.
Toepassingsgebied

De Arbocatalogus is van toepassing op alle werken die in het beheer zijn van de
waterschappen. Voor Publieksagressie geldt dat de catalogus ook van toepassing is op
locaties die niet in het beheer zijn van de waterschappen. In bijlage 3 van dit
catalogusdeel zijn overzichten gegeven van taken, functies en locaties waar werknemers
te maken kunnen krijgen met het prioritaire risico.
Inleenpersoneel en aannemers
De catalogi zijn ook van toepassing op inleen- en aannemers waarbij er een werkgever –
werknemer relatie van toepassing is. Van belang hierbij is of deze personen onder het
gezag van de waterschappen werken.
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Een werkgever is iemand die mensen in dienst heeft, inleent of onder zijn gezag laat werken. De
werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.
Als opdrachtgever of hoofdaannemer een doorslaggevende invloed heeft op het werk wordt hij
gezien als feitelijke werkgever. Bijvoorbeeld: als hij instructies geeft over de dagelijkse activiteiten
en de verstrekking van materiaal, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is
dan namelijk sprake van een gezagsrelatie.
Ook als de opdrachtgever of de hoofdaannemer werk laat verrichten door ingeleend personeel, is
hij de op basis van de Arbowet de feitelijke werkgever. De feitelijke werkgever is altijd
verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet. Daarbij is het niet van belang welke juridische
constructie de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar hebben afgesproken.

Bezoekers

Voor bezoekers heeft elk waterschap een zorgplicht. De Arbocatalogi zijn in eerste
instantie niet bedoeld als oplossingenboek voor bezoekers. Toch zijn in de catalogi ook
maatregelen opgenomen die van belang zijn voor de veiligheid van bezoekers. De
catalogi kunnen echter niet worden gezien als een compleet overzicht van maatregelen
ten aanzien van de veiligheid van bezoekers.
3.2

De wetgeving

De Arbocatalogus geeft concrete oplossingen voor doelvoorschriften uit de
Arbowetgeving. Bovendien wordt een aantal Arbobeleidsregels vervangen door de
catalogus.
In onderstaande tabel is voor elk catalogusdeel (prioritair risico) weergegeven aan
welke doelvoorschriften door middel van de catalogus invulling is gegeven.
Prioritair risico
Publieksagressie

Arbowet
Artikelnummer
Arbobesluit afdeling 4
4
PSA . artikel 2.15 lid 1

Besloten ruimte

Arbobesluit, art. 3.5g

Struikelen, uitglijden
en vallen

Arbobesluit art. 3.2
Arbobesluit art. 3.10

Doelvoorschrift
Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA stelt
de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen
en/of te beperken.
Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of
brand
Toegang tot arbeidsplaatsen
Redden van drenkelingen
Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen.

Arbobesluit art. 3.11
Markering gevaarlijke plaatsen
Arbobesluit art. 3.15
Voorkomen van valgevaar.
Arbobesluit art. 3.16
4

PSA: Psychosociale arbeidsbelasting
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Knellen, pletten en
snijden

Arbowet, artikel 3. lid 1.
Arbowet, artikel 3. lid 2.
Arbobesluit, artikel 3.2
Arbobesluit, artikel 3.17.
Arbobesluit, artikel 7.2
Arbobesluit, artikel 7.3
Arbobesluit, artikel 7.4
Arbobesluit, artikel 7.4a
Arbobesluit, artikel 7.5

Biologische agentia

Arbobesluit, artikel 7.6
Arbobesluit, artikel 7. 7
Arbeidsmiddelenrichtlijn
Arbobesluit 4.84.
Arbobesluit 4.85
Arbobesluit 4.86
Arbobesluit 4.87
Arbobesluit 4.88
Arbobesluit 4.89

Arbobesluit 4.93

Registratie
Onderzoek en vaccins
Informatie in verband met een ongeval of incident:
contact met de ondernemingsraad
Overige informatie

Arbobesluit 4.94
Arbobesluit 4.95
Arbobesluit 4.96

Kennisgeving
Ongevallen en incidenten
Kennisgeving

Arbobesluit 4.90
Arbobesluit 4.91
Arbobesluit 4.92

5

De werkgever voert beleid gericht op goede
arbeidsomstandigheden.
De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet
mogelijk is, deze risico’s beperken.
Algemene vereisten (o.a. veilig op de arbeidsplaats
kunnen komen)
Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten,
5
vloeistoffen of gassen ;
Arbeidsmiddelen met CE-markering
Geschiktheid arbeidsmiddelen.
Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde
gebeurtenissen
Keuringen
Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging
van arbeidsmiddelen
Deskundigheid werknemers
Veiligheidsvoorzieningen i.v.m. bewegende delen
Voorschriften die gelden voor alle arbeidsmiddelen
Biologische agentia, celculturen en micro-organismen:
definitie;
categorie-indeling
Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
Gevolgen van de categorie-indeling
Arbeidshygiënische strategie
Veiligheidssignalering
Hygiënische beschermingsmaatregelen

hieronder wordt ook knel-, plet- en snijgevaar verstaan door voorwerpen.
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In onderstaand overzicht is opgenomen welke beleidsregels worden vervangen door
deze Arbocatalogus.
Arbobeleidsregels
Prioritair risico
Publieksagressie
Besloten ruimte

Struikelen, uitglijden
en vallen
Knellen, pletten en
snijden
Biologische agentia

Beleidsregel
3.5g-1

3.5g-2
6
3.16 -

Onderwerp
Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking,
bedwelming of vergiftiging dan wel brand
Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking,
bedwelming of vergiftiging dan wel brand
Voorzieningen met betrekking tot valgevaar

-

-

6

M.u.v. lid 1 en 2: pluklorries en liftschachten. De voorschriften beleidsregel 3.16 lid
3a en 3b zijn zo gedetailleerd dat deze niet worden vervangen maar van toepassing
blijven.
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4

DE INHOUD VAN DE ARBOCATALOGUS SECTOR WATERSCHAPPEN

In dit hoofdstuk zijn de oplossingen per prioritair risico samengevat. De oplossingen
zijn tot stand gekomen na overleg met KAM-functionarissen, OR-leden, technisch
specialisten, het A&O-fonds Waterschappen, etc. In de deelcatalogi worden de
maatregelen verder uitgewerkt.
Gebruik van het oplossingenboek
In paragraaf 1.4 van elk deel van de Arbocatalogus is een tabel weergegeven waarin de
integrale aanpak voor het prioritaire risico is samengevat. In het oplossingenboek
(hoofdstuk 2 van de deelcatalogi) is de aanpak uitgewerkt in concrete maatregelen.
De aanpak voor alle risico’s volgt de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat eerst
wordt onderzocht welke bronmaatregelen kunnen worden getroffen. Als
bronmaatregelen niet mogelijk zijn, worden collectieve maatregelen genomen om de
risico’s te verminderen. Indien collectieve maatregelen onvoldoende oplossing bieden,
zullen individuele maatregelen worden genomen. Als laatste mogelijkheid kunnen
persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt worden. Mocht er toch een incident
plaatsvinden dan dienen maatregelen en voorzieningen er voor te zorgen dat het letsel
geminimaliseerd wordt.
In de tabel uit paragraaf 1.4 is opgenomen of een maatregel verplicht of geadviseerd
wordt. Afwijken van verplichte maatregelen is mogelijk indien aantoonbaar een
minimaal vergelijkbaar beschermingsniveau wordt bereikt waarbij nog steeds voldaan
wordt aan de doelvoorschriften.
4.1

PublieksagressiePublieksagressie

Publieksagressie (door derden) komt breed binnen de sector waterschappen voor.
Vrijwel alle werknemers met publieke functies kunnen hier te maken mee krijgen.
Belangrijke aspecten bij het minimaliseren van de risico’s van publieksagressie zijn:
- Elke organisatie heeft huisregels voor de burgers en gedragsregels voor de
werknemers opgesteld.
- Het personeel dat te maken kan krijgen met publieksagressie heeft een gerichte
training gehad.
- Elk team dat te maken kan krijgen met publieksagressie, maakt praktische
werkafspraken hoe publieksagressie kan worden aangepakt.
- Elke organisatie werkt samen met andere organisaties om publieksagressie te
bestrijden.
- Binnen de organisatie zijn duidelijke afspraken over alarmering en collegiale
ondersteuning.
- De organisatie zorgt voor goede eerste opvang en nazorg.
- De organisatie streeft een dadergerichte aanpak na. Dit houdt in:
o het opleggen van een sanctie aan de dader;
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o aangifte doen bij de politie;
o verhalen van de schade.
In het catalogusdeel Publieksagressie zijn onder meer voorbeelden opgenomen van een
beleidscyclus, huis- en gedragsregels, onderdelen van training Omgaan met Agressie,
onderwerpen voor teamafspraken (agressieprotocol) en incidentformulieren.
4.2

Besloten ruimte

Elk waterschap heeft besloten ruimten. Besloten ruimten zijn in deze catalogus
gedefinieerd als een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde
toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, waar een gevaarlijke
atmosfeer aanwezig kan zijn.
Onderhoudspersoneel, technici en operators zijn voorbeelden van functies die met deze
besloten ruimten te maken kunnen krijgen. Maatregelen om de risico’s te beperken zijn:
- Bij elk ontwerp van installaties wordt beoordeeld of besloten ruimten kunnen
worden vermeden.
- Elk waterschap heeft een overzicht van besloten ruimten.
- Van alle besloten ruimten zijn de installatiespecifieke risico’s vastgesteld.
- Alvorens gewerkt wordt in een besloten ruimte, is er een risicobeoordeling
opgesteld.
- Werkafspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- Voordat de ruimte wordt betreden, wordt de atmosfeer gemeten en getoetst aan
vooraf vastgesteld criteria. Tijdens de werkzaamheden wordt de meting
periodiek herhaald.
- Het werkgebied is goed toegankelijk voor personeel en nooddiensten.
- Voordat begonnen wordt met de werkzaamheden zijn de installatie in de ruimte
veilig gesteld.
- Ten behoeve van de werkzaamheden wordt apparatuur en equipment gebruikt
dat geschikt is voor de situatie.
- Er is altijd toezicht bij werkzaamheden in besloten ruimte.
- Er is een noodplan voor redding uit besloten ruimte.
In het catalogusdeel Besloten ruimte zijn onder meer voorbeelden opgenomen van een
overzicht van besloten ruimte met installatierisico’s, een taakrisicoanalyse, een laatste
minuut risico analyse, een werkvergunning, een noodplan en een meetprotocol.
4.3

Struikelen, uitglijden en vallen

Op elke waterschapslocatie bestaat voor vrijwel alle waterschapsfuncties het risico op
struikelen, uitglijden en vallen. Het waterschap dient onderstaande maatregelen te
nemen om struikelen, uitglijden en vallen te voorkomen:
- Bij het ontwerp wordt aandacht besteed aan:
o Het vermijden van werkplekken op hoogte;
o Vlakken, stabiele en ruwe verhardingen;
o Locaties van bouten, luiken, roosters en andere obstakels.
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De werkplek is veilig toegankelijk. Dit betekent goed verlicht, veilige toegang
en markering van gevaarlijke werkplekken.
- Werkplekken op hoogte worden voorzien van hekwerken en roosters.
- Op locaties waar valgevaar niet kan worden voorkomen door hekwerken, wordt
valbeveiliging gedragen.
- Periodiek onderhoud vindt plaats bij de polymeerruimte, houten vlonders,
klinkers en stoeptegels.
- Werkplekken met verdrinkingsgevaar zijn:
o voorzien van een uit- / en inklimvoorziening.
o voldoende reddingsmiddelen (o.a. reddingsboei of reddingslijn)
o indien ook het gevaar op meesleuren bestaat, dienen extra maatregelen te
worden getroffen zodat drenkelingen niet kunnen worden meegevoerd
door de stroming;
o maak een afgewogen keuze tussen een reddingsvest en een drijfpak.
In het catalogusdeel Struikelen, uitglijden en vallen zijn onder meer voorbeelden
opgenomen van een RI&E checklisten voor diverse installaties, een verwijzingstabel
voor eisen aan bordessen, trappen en ladders en een instructie voor het betreden van een
schuin talud.
4.4

Knellen, pletten en snijden

Knellen, pletten en snijden kan plaatsvinden bij verschillende arbeidsmiddelen;
machines, gebruik van gereedschappen en bij voertuigen. In de catalogus zijn onder
andere maatregelen en oplossingen opgenomen op het gebied van risicobeoordelingen.
Belangrijke maatregelen om het risico op knellen, pletten en snijden te beperken, zijn:
- ten aanzien van machines:
o nieuwe machines:
 voer een risicobeoordeling uit conform NEN-EN-ISO 12100;
 toets de machine aan de essentiële veiligheidseisen uit de
Machinerichtlijn;
 ga na welke geharmoniseerde B- en C- normen van toepassing
zijn;
 controleer of de documenten van de machine kloppen;
o bestaande machines / in gebruik name van machines:
 voer een risicobeoordeling uit op basis van de Richtlijn
Arbeidsmiddelen;
 houd bij knelpunten rekening met de geharmoniseerde B- en Cnormen.
 Ga bij wijzigingen aan machines na of het een substantiële
wijzigingen is. Indien dit het geval is, dient de machine opnieuw
beoordeeld te worden aan de Europese richtlijnen.
- Overige arbeidsmiddelen:
o handaangedreven arbeidsmiddelen:
 voer een risicobeoordeling uit op basis van de Richtlijn
Arbeidsmiddelen;
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o niet- elektrische gereedschappen:
 zorg ervoor dat de arbeidsmiddelen gaaf zijn;
 voer visuele inspecties uit;
o voertuigen die werktuigen aandrijven:
 voer een risicobeoordeling uit;
 besteed hierbij extra aandacht aan aan- / afbouwen, gebruik van
het geheel, transport en stalling en onderhoud.
- Algemene aspecten:
o keuringen:
 keur complexe machines conform NEN 3140 bepaling 5.101;
 keur niet-complexe machines conform NEN 3140 bepaling 5.102;
 keur hijsmiddelen jaarlijks;
 zorg voor deskundige keurmeesters en leg de keuringen vast;
o voorlichting:
 geef voorlichting en training over de arbeidsmiddelen;
 gebruik de instructie matrix om de frequentie van instructie te
bepalen;
o persoonlijke beschermingsmiddelen:
 stel op basis van de handleiding en de risicobeoordeling de
vereiste PBM’s vast;
 beoordeel of de PBM’s voor extra risico’s kunnen zorgen;
 stel de PBM’s beschikbaar en geef voorlichting hierover.
In het catalogusdeel zijn risicobeoordelingen opgenomen van verschillende
arbeidsmiddelen die bij veel waterschappen worden gebruikt zoals een
krooshekreiniger, ruimerbrug, gemaal, klepstuw, een schuifstuw en een
terreinrioleringspompput.
4.5

Biologische agentia

Biologische agentia is een risico dat specifiek is voor de sector Waterschappen.
Biologische agentia komen niet alleen voor bij zuiveringen maar ook bij
buitenwerkzaamheden en activiteiten in het oppervlaktewater. Belangrijke maatregelen
om de risico’s te minimaliseren zijn:
- algemene maatregelen:
o RI&E: er wordt expliciet aandacht besteed aan biologische agentia.
o Periodiek medisch onderzoek: onderzoek naar de effecten van
biologische agentia maakt deel uit van het medisch onderzoek.
o Onderstaande beleidsdocumenten worden opgesteld:
 Hygiëneprotocol;
 Beleid persoonlijke beschermings middelen (PBM’s);
 Vaccinatiebeleid.
o Voorlichting aan medewerkers over biologische agentia en de risico’s
voor hun omgeving.
o Registratie en opvolging van incidenten met betrekking tot biologische
agentia.
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Buitenwerkzaamheden:
o Werken met zieke dieren of kadavers:
 Het vaststellen van criteria over welke dieren wel en niet mogen
worden geruimd;
 Het minimaliseren van de blootstelling door het gebruik van
handschoenen, wegwerpoveralls, adembescherming en
wegwerpverpakkingen.
 Het scheiden van het schone en het vuile gedeelte van een
voertuig bij het transport van kadavers of zieke dieren.
 Het opslaan van kadavers in speciale gekoelde
opslagvoorzieningen.
o Werken in het groen:
 Rekening houden bij het inplannen van de werkzaamheden met
de seizoenen;
 Het dragen van lange en goed sluitende kleding;
 Het geven van instructie over tekenbeten en het verstrekken van
hulpmiddelen voor het verwijderen van teken;
o Werken in het oppervlaktewater:
 Samenwerking met gemeenten en Rijkswaterstaat bij het
ontwerpen van rioleringssystemen
 Het opstellen van een communicatieplan om snel medewerkers te
informeren bij een overstort of nooduitlaat.
 Het raadplegen van de Arbo-arts of huisarts als iemand in het
“verdacht” water terecht komt.
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5

BEKENDHEID EN BESCHIKBAARHEID

De Arbocatalogus is vastgesteld door de sociale partners en (marginaal) getoetst door de
Arbeidsinspectie. De Arbocatalogus wordt door het A&O-fonds Waterschappen ter
beschikking gesteld aan de sector waterschappen die de Arbocatalogus gaan gebruiken
en verankeren in hun organisatie.
5.1

Bekendheid

De Arbocatalogus Sector Waterschappen is op onderstaande wijze bekend gemaakt
onder de waterschappen:
- tijdens de totstandkoming van de catalogus:
o landelijke KAM- / OR-dagen waarbij een breed waterschapspubliek
aanwezig was;
o nieuwsbrieven via het A&O-fonds Waterschappen;
o werkgroepen met deelnemers uit verschillende waterschappen;
o uitnodiging van alle waterschappen voor de ondertekening van de
catalogus door sociale partners;
- na de totstandkoming van de catalogus:
o (regio)bijeenkomsten
o opname van de catalogus in de opleidingstructuur
o vast agendapunt in het KAM-platform (zie ook hoofdstuk 6)
o nieuwsbrieven van A&O-fonds waterschappen (zie ook hoofdstuk 6)
5.2

Beschikbaarheid

Voor de sector waterschappen komt de Arbocatalogus beschikbaar via de website van
het A&O-fonds Waterschappen www.aenowaterschappen.nl . Het is als document te
downloaden en kan ook worden geplaatst op de intranetsites van de onder de sector
vallende organisaties. Bij de ondertekening door de sociale partners van de
Arbocatalogus wordt de catalogus in beperkte oplage in hardcopy beschikbaar gesteld.
Het A&O-fonds Waterschappen draagt zorg voor de communicatie over de
Arbocatalogus (bijvoorbeeld in nieuwsbrieven).
5.3

Implementatie

De implementatie vindt onder meer plaats door (regio)bijeenkomsten en de
opleidingsstructuur binnen de sector Waterschappen. Een belangrijk onderwerp bij de
implementatie is de verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor de verschillende
functies binnen een organisatie. Voor de implementatie worden in ieder geval personen
uitgenodigd met onderstaande functies en taken m.b.t. de arbocatalogus:
- leidinggevende: verantwoordelijkheid voor de implementatie van de catalogus;
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preventiemedewerker: onder aandacht brengen van de catalogus bij de
organisatie;
ondernemingsraad: bewaken of de catalogus is geïmplementeerd.
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6

BEHEER EN ONDERHOUD
6.1

Relatie tussen de Arbocatalogus Sector Waterschappen en de Arbotheek

Met betrekking tot het beheer, onderhoud en training is er een duidelijke verbinding
tussen de Arbocatalogus Sector Waterschappen de Arbotheek van de waterschappen.
De Arbocatalogus omvat een beperkt aantal prioritaire risico’s. Oplossingen die in de
catalogus worden genoemd hebben tot doel de risico’s tot minimaal het wettelijk niveau
terug te dringen. Toepassing van de catalogus is niet vrijblijvend. De Arbocatalogus en
de daarin genoemde oplossingen zijn geldig voor alle organisaties binnen de sector
waterschappen. De Arbocatalogus is vastgesteld door de sociale partners en
goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.
Het aantal prioritaire risico’s kan in de loop der tijd worden uitgebreid. (bijv. met
onderwerpen uit de Arbotheek, die daarmee een andere status krijgen). De
Arbocatalogus moet worden onderhouden op basis van nieuwe regelgeving, inzichten
etc. Het project Arbocatalogus heeft het A&O-fonds Waterschappen als opdrachtgever.
De Arbotheek is een database waarin de arbeidsrisico’s in brede zin bij waterschappen
worden besproken en oplossingen worden geboden om deze risico’s te verlagen. De
Arbotheek is een handreiking. Toepassing van deze oplossingen is een min of meer vrije
keuze. Het project Arbotheek heeft STOWA als opdrachtgever.
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6.2

Beheer en onderhoud

Het A&O-fonds Waterschappen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
de Arbocatalogus. De begeleidingscommissie heeft ten aanzien hiervan een
stimulerende functie. Taken van de begeleidingscommissie zijn:
- Bevorderen van de implementatie van de Arbocatalogus, bijvoorbeeld door
middel van (regio)bijeenkomsten;
- Inhoudelijk adviseren van de waterschappen per prioritair risico;
- Actualiseren van de Arbocatalogus aan de hand van nieuwe ontwikkelingen
(wetgeving, technisch, organisatorisch, etc);
- Contact onderhouden met de sociale partners en instanties (bijvoorbeeld
Arbeidsinpectie, ministerie van SZW).
Het A&O-fonds Waterschappen en/of de begeleidingscommissie kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van toepassing van deze
catalogus en/of onjuistheden in de tekst.
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6.3

Wijzigingen

De Arbocatalogus is een levend document dat moet voldoen aan de stand der techniek.
Dit betekent dat de catalogus periodiek geactualiseerd dient te worden. Voor
wijzigingen wordt onderstaande principe gevolgd:
Type wijziging
Kleine wijziging

Soort wijziging (niet
limitatief)
- Invulling van oplossing
uit integrale aanpak

Middelgrote
wijziging

- Aanpassing integrale
aanpak

Grote wijziging

- toevoegen nieuw
prioritair risico
- aanpassing
doelvoorschrift
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Communicatie naar
waterschappen
- Website A&Ofonds
Waterschappen
- Nieuwsbrief A&Ofonds
- KAM-platform
- Website A&Ofonds
Waterschappen
- Nieuwsbrief A&Ofonds
- KAM-platform
- Website A&Ofonds
Waterschappen
- Nieuwsbrief A&Ofonds
- Workshop
- KAM-platform

Herkeuring door
Arbeidsinspectie
Nee

Periodiek melden,
indien
noodzakelijk
hertoetsing
Ja, toetsing
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COLOFON

Opdrachtgever
Stichting A&O-fonds Waterschappen
Secretaris/projectmanager
Emma van Vliet
Eindredactie
DHV Amersfoort
Met dank aan
De leden van de begeleidingscommissie Arbocatalogus
Concept, tekst en realisatie
DHV, Amersfoort
Vormgeving omslag
]RUURD[ Rotterdam
Fotografie omslag
Chris Pennarts, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Oplage
Webdocument
Uitgave
Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen

Stichting A&O-fonds Waterschappen bevordert en ondersteunt vernieuwende
activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM beleid. Actuele informatie over de
verschillende projecten treft u aan op www.aenowaterschappen.nl
© Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen, Den Haag, augustus 2013.
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 de Stichting A&O-fonds Waterschappen. 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.
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BIJLAGE 1

ONDERTEKENING SOCIALE PARTNERS
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BIJLAGE 2

STAKEHOLDERS

De stakeholders kunnen ingedeeld worden in groepen die dicht bij of verder van het
project af staan. In deze bijlage zijn de stakeholders voor de Arbocatalogus Sector
Waterschappen benoemd met hun rol.
De opdrachtgever
De opdrachtgever is het A&O-fonds Waterschappen. In het bestuur van het A&O-fonds
Waterschappen zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd.
De gebruikers
De Arbocatalogus is van toepassing op alle medewerkers binnen de sector
waterschappen. De eerste kring van gebruikers bestaat uit de begeleidingscommissie
(BC). De leden vormen een essentiële bron van informatie. Verder is het belangrijk dat
alle leden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het project. De tweede kring
bestaat uit werknemers van de waterschappen die betrokken zijn in het proces door
bijvoorbeeld deelname in een werkgroep of in een OR-/ KAM-platform.
De sociale partners
Het initiatief tot het opstellen van een Arbocatalogus voor de sector Waterschappen is
genomen door de sociale partners bij de CAO-onderhandeling 2007-2009 voor de sector
Waterschappen en bij de oprichting van het A&O-fonds Waterschappen in 2008. De
sociale partners zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het A&O-fonds
Waterschappen (werkgever en drie vakbonden, te weten Abva-Kabo, CNV-publieke
zaak en CMHF, en zijn vanaf het begin betrokken bij dit project voor het verkrijgen van
middelen, draagvlak en goedkeuring. Dit is met name van belang inzake de verplichting
om de Arbocatalogus Sector Waterschappen te laten goedkeuren en ondertekenen door
de sociale partners.
Op 24 juni 2008 hebben de sociale partners door middel van een intentieverklaring
overeenstemming bereikt over:
- belanghebbenden;
- toepassingsgebied;
- ambitieniveau;
- communicatie-, besluitvormings en beheersstructuur;
van de Arbocatalogus.
Tijdens het project zijn de sociale partners vertegenwoordigd in het bestuur van het
A&O-fonds Waterschappen, geïnformeerd over de vorderingen in het project. Zo neemt
een vertegenwoordiger van het bestuur van het A&O-fonds Waterschappen deel aan de
begeleidingscommissie en is aanwezig geweest op de beide landelijke KAM/OR
platforms. Er is vooral gecommuniceerd over de inhoudelijke voortgang en toetsing van
de verwachtingen.
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Op 1 juli 2009 is de eerste versie Arbocatalogus (delen 0 - 3) ondertekend door de
sociale partners. Op 16 juni 2011 is de tweede versie ondertekend (delen 4 en 5)
De begeleidingscommissie (BC)
De BC heeft een centrale rol, zij stuurt het project procesmatig, levert en bewaakt de
inhoudelijke kwaliteit en stuurt zo nodig bij. De BC bestaat uit een bestuurder en
secretaris/projectmanager van het A&O-fonds Waterschappen en een aantal
vertegenwoordigers van de sector waterschappen. Afstemming met stakeholders vindt
op gezette momenten plaats. In de BC worden nadere afspraken gemaakt over wie op de
bijeenkomsten met de verschillende stakeholders aanwezig zijn.
De BC bestond uit de volgende leden:

R. Buren
A. Tigelaar
R. Leidekker

2008 - 2009
Waterschap
Brabantse Delta
A&O-fonds
Waterschappen
HNNK
Velt en Vecht
HH Delfland

Functie
Voorzitter
Programma
manager
Lid
Lid
Lid

E. Koppenaal
R. Maasdam

Veluwe
Zuiderzeeland

Lid
Lid

J. Tukkers
J. van Middelaar /
J. Scheepers

Reest en Wieden
DHV

Lid
Secretaris

Naam
W. Wiessner
E. van Vliet

Naam
A. Verbeek
E. van Vliet
R. Buren
E. Koppenaal
R. Maasdam
(tot 2011)
B. Bongers
A. Voorbij
J. van Middelaar /
J. Scheepers

2010-2013
Waterschap
HH Delfland
A&O-fonds
Waterschappen
HNNK
Veluwe
Zuiderzeeland
Rivierenland
Zuiderzeeland
DHV

Functie
Voorzitter
Programma
manager
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Secretaris

Deze BC is het sturend orgaan in dit project, zowel qua proces als qua inhoud.
Inspectie SZW
Inspectie SZW toetst de arbocatalogi marginaal. De toetsing vindt plaats op de volgende
punten:
• Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus
bedoeld is?
• Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit
werkgebied?
• Is de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers?
• Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit
punt wordt getoetst met een zogenaamde quickscan; is de catalogus begrijpelijk,
logisch en niet in strijd met de wet?
Er zijn drie contactmomenten geweest met de AI:
• Tijdens de beginfase. Doel van het gesprek was:
o Het bespreken van het proces om tot een catalogus te komen, en
o een beeld te vormen van de belangrijke risico’s vanuit de visie van de
Inspectie
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•
•

De pre-toetsing van de conceptcatalogus.
De toetsing van de definitieve catalogus.

Het ministerie van SZW en de Commissie Begeleiding Arbocatalogi
De BC heeft deelgenomen aan werkconferenties van de Commissie Begeleiding
Arbocatalogi (CBA). De CBA van de Stichting van de Arbeid heeft met
vertegenwoordigers van vele andere branches, sectoren en beroepsgroepen van
gedachten gewisseld over arbocatalogi.
Overige partijen
Aan waterschappen gerelateerde sectoren zoals Rijkswaterstaat, provincies en
gemeenten bewegen zich voor een deel op hetzelfde terrein als de sector waterschappen,
en worden dus met dezelfde ontwikkelingen op Arbogebieden geconfronteerd. Voor het
prioritaire risico Publieksagressie heeft contact plaatsgevonden met het programmateam
“Veilig Publieke Taak” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Dit deel van de catalogus is voor een belangrijk deel afgestemd op
de Arbocatalogus Publieksagressie van de Gemeenten.
Aannemers en leveranciers van diverse producten zijn partijen die veelvuldig op het
waterschapsterrein aanwezig zijn. Zij kunnen een risico vormen voor de veiligheid maar
ook hun eigen veiligheid is van belang. In de werkgroepen en KAM-/OR-platforms is
hun rol en de toepassing van de catalogus besproken.
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BIJLAGE 3

TOEPASSINGSGEBIED: TAKEN, FUNCTIES EN LOCATIES

In onderstaande tabellen is per prioritair risico een niet limitatief overzicht gegeven van
taken, functies en locaties waarvoor de catalogus geldt.
Publieksagressie
Taken
Juridische taken

Functies
Handhavers
Toezichthouders
Controleurs
Inspecteurs
Grondverwervers
Monsternemers
Invorderaars
Deurwaarders
Sluis- en brugwachters
Storingsdienstmedewerkers
Muskusrattenbestrijders

Locatie
Bij burgers en bedrijven

Communicatie-,
representatie- en
spreekkamertaken

Helpdeskmedewerkers
Receptionisten
Medewerkers fiscale afdeling

Waterschapslocaties

Voorlichtingstaken

Voorlichters
Medewerkers educatie
Projectleiders
BHV’ers en EHBO’ers

Waterschapslocaties
Bij burgers of bedrijven
Publieke locaties
Waterschapslocaties
Bij burgers of bedrijven
Publieke locaties

Invordertaken
Beheer- en
onderhoudtaken

Overige functies

Bij burgers en bedrijven
Waterschapslocaties
Bij burgers of bedrijven
Publieke locaties

Besloten ruimten
Taken
Inspectie

Reiniging
Onderhoud
Renovatie

Functies
Zuiveringtechnicus
Klaarmeester
Operator
Rayon(beheerder)
Projectleider
Derden
Onderhoudsmonteur
Onderhoudsmonteur

Locatie

Tanks
(Pomp)putten en tanks
(Pomp)kelders
Bassins Leidingwerken
Waterstaatkundige werken

Onderhoudsmonteur
Derden
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Struikelen, uitglijden en vallen
Struikelgevaar
Type gevaar
Struikelen over lage
obstakels in de
looproute
Struikelen over losse
/ verzakte tegels op
paden
Uitglijdgevaar
Type gevaar
Uitglijden op schuin
talud

Taken
Vrijwel alle
waterschapstaken

Functies
Vrijwel alle waterschapsfuncties

Locatie
Installaties (binnen en
buiten)

Vrijwel alle
waterschapstaken

Vrijwel alle waterschapsfuncties

Looppaden op rwzi’s /
awzi’s, gemalen, stuwen
en andere kunstwerken

Taken
Beheer
Onderhoud

Functies
Medewerkers waterbeheer
Monsternemer
Dijkwachter
Muskusrattenbestrijder
Medewerker buitendienst
Zuiveringstechnicus
Onderhoudsmedewerker
Zuiveringstechnicus
Onderhoudsmedewerker
Procestechnicus
Monsternemer
Schoonmaak personeel
Zuiveringstechnicus
Onderhoudsmedewerker
Procestechnicus
Monsternemer
Schoonmaak personeel
Medewerker zuiveringsbeheer /
waterbeheer

Locatie
Dijk
Kant watergang
Terrein rwzi / awzi

Functies
Beheerder
Zuiveringstechnicus
Onderhoudsmedewerker
Procestechnicus
Monsternemer
Beheerder
Onderhoudsmedewerker
Beheerder
Onderhoudsmedewerker
Sluiswachter / brugwachter
Beheerder
Zuiveringstechnicus
Onderhoudsmedewerker
Procestechnicus
Handhavers bij bedrijven

Locatie
Alle waterschapslocaties

Uitglijden door
polymeer

Beheer
Onderhoud
Schoonmaak

Uitglijden op houten
steigers, vlonders,
roosters en
stoeptegels

Beheer
Onderhoud

Valgevaar
Type gevaar
Vallen in / van
installaties

Taken
Beheer
Onderhoud

Vallen in / van
stuwen
Vallen in / van
sluiscomplexen

Beheer
Onderhoud
Beheer
Onderhoud

Vallen in putten en
tanks

Beheer
Onderhoud

A&O-fonds Waterschappen/Deel 0: Hoofdrapport
MD-MV20090328

Rwzi / awzi
Slibontwaterinstallatie
(SOI)
Aanmaakruimte
polymeer
Zuivering
Gemaal
Stuw
Kunstwerken

Op en rond stuwen
Op en rond
sluiscomplexen
Zuiveringen, gemalen,
rioolputten of
dijkdoorlaten

bijlage 3
-2-

Biologische agentia
Situatie

Voorbeeldfuncties (nietlimitatief)

Locaties / objecten

Buitenwerkzaamheden:
werken in het groen

Medewerkers groen
Onderhoudsmedewerkers
Installatiemonteurs
Muskusrattenbestrijders
Inspecteurs / handhavers
Monsternemers
Toezichthouders
Muskusrattenbestrijders
Onderhoudmonteurs
Buitendienstmedewerkers
(rayonbeheerders)

Bomen, struiken en gras

Buitenwerkzaamheden:
werken in / met het
oppervlaktewater

Onderhoudsmedewerkers
Monsternemers
Inspecteurs / handhavers
Landmeters

Oppervlaktewater

Werken met afvalwater

Onderhoudsmedewerkers
Bedieningsmedewerkers
Procesoperators
Procestechnologen
Projectleiders
Laboratoriummedewerkers
Klaarmeesters
Technisch beheerder
Inspecteurs / handhavers
Heffingstechnologen

Slibontwatering: bijvoorbeeld
zeefbandpers
roostergoedverwijdering
Membraanfilters
Rioolgemalen: persleidingen

Buitenwerkzaamheden:
handelingen met
kadavers of zieke
dieren

7

Krooshekreinigers
Watergangen
Dijken en oevers
Roostergoedinstallaties

Voorbeeld
werkzaamheden
(niet-limitatief)
Werkzaamheden aan
beschoeiingen
Grondverzet
Snoeien, maaien
Handhaving / inspectie in
bosrijk gebied
Muskusrattenbestrijding
Verwijderen rat uit val
Verwijderen dode vis uit
watergangen.
Verwijderen dode dieren
voor roosters.
Werk aan beschoeiingen
Schoonmaken verstopte
duikers
Werken met maaiboot
Watermonsters nemen
Inspectiewerkzaamheden
Verwijderen rottend
materiaal
7
“Veek” verwijderen
Afval verwijderen
Baggeren
Bagger- en watermonsters
nemen
Onderhoud (bijv.
schoonmaken) aan
slibontwateringsapparatuur
(bijvoorbeeld
schoonspuiten)
Schoonmaken met effluent
in het algemeen
Monstername in slibtanks

Bedrijven
Monster nemen geloosd
afvalwater
Inspectie na overstort

Veek: drijvend organisch en anorganisch materiaal
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A&O-fonds Waterschappen
Bezoekadres
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag

Postadres
Postbus 96920
2509 JH Den Haag

070 763 00 20
info@aenowaterschappen.nl
www.aenowaterschappen.nl

