
 
 
  
 
   
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

   
Arbo en de rol van de OR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Inleiding  
Arbo is voor de OR een groot en belangrijk 
thema. De Arbowetgeving zit ingewikkeld in 
elkaar. Dit komt onder andere doordat de 
Arbowetgeving gelaagd is.  
 
In deze reader vind je als OR meer informatie 
over de achtergrond van de Arbowet en jullie 
rol als OR.  
 
Wie vallen onder de Arbowet? 
De Arbowet geldt op alle werknemers met 
een arbeidsovereenkomst/ publiekrechtelijke 
aanstelling (ambtenaren)/ ingeleende 
krachten/ uitzendkrachten/ stagiaires en 
thuiswerkers die onder het gezag van een 
werkgever vallen. Daarnaast zijn ook derden 
beschermd die geen werknemer zijn, hierbij 
kun je denken aan bezoekers/ leerlingen/ 
voorbijgangers/ cliënten en patiënten. 
 
Vrijwilligers  
Voor vrijwilligers gelden andere regels in de 
Arbowet sinds 2008. In het algemeen geldt de 
Arbowet niet meer voor deze groep. De 
Arbowet geldt wel voor deze groepen 
wanneer het gaat over ernstige risico’s 
(valgevaar/ werken met gevaarlijke stoffen). 
Wanneer een vrijwilliger onder de 18 jaar is/ 
zwangeren en vrouwen die borstvoeding 
geven geldt de algemene zorgplicht en 
verplichtingen tot voorlichten en onderricht 
nog wel.  
 
Sectoren die zijn uitgesloten 
Werk je in de ondergrondse mijnarbeid of op 
een booreiland dan is de Arbowet niet van 
toepassingen. Binnen het gevangeniswezen 
en defensie zijn vanwege de specifieke 
situaties die zich daar kunnen voordoen delen 
van de Arbowet niet van toepassing.  
 

Opbouw Arbowetgeving 
De Arbowetgeving is gelaagd. Verschillende 
wetten maken onderdeel uit van de totale 
Arbowetgeving. De Arbowet heeft een brede 
toepassing, waardoor de Arbowet op bijna 
alle kwesties van toepassing is. De 

gelaagdheid start met de Arbowet waaronder 
verschillende besluiten en regelingen van 
toepassing zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbowet 
Dit is een raamwet waarin algemene 
verplichtingen zijn opgenomen voor alle 
werkplekken in Nederland om de gezondheid 
van medewerkers te beschermen. Iedereen 
moet veilig en gezond zijn werk kunnen doen. 
Zo is hier bijvoorbeeld in opgenomen dat de 
werkgever Arbobeleid moet voeren en dat zij 
zich moet laten bijstaan door een 
gecertificeerde Arbodienst, 
bedrijfshulpverlening moet organiseren en 
een RIE (Risico-inventarisatie en evaluatie) 
moet opstellen. In de Arbowet zijn geen 
concrete normen of regels opgenomen. Op 
grond van de Arbowet zijn het Arbobesluit en 
de Arboregeling van kracht. Daarin zijn 
rondom meerdere Arbothema’s concretere 
normen opgenomen.  
 
Arbobesluit 
Dit is een algemene maatregel van bestuur. 
Het is geen wet maar het is wel verplicht om 
je aan de voorschriften in het Arbobesluit te 
houden op grond van de Arbowet. Het 
Arbobesluit is een verdere uitwerking van de 
Arbowet. Hierin staat bijvoorbeeld in voor 
welke specifieke doelgroepen er specifiek 
beleid gevoerd moet worden. Bijvoorbeeld 

Arbowet 

Arbobesluit 

Arboregeling 

Arbocatalogus 

• Basiswetgeving: kaderwet
• Alg. bepalingen voor alle 

werkplekken 

• Uitwerking Arbowet
• Verplichte regels voor 

werkg/ werkn
• Afwijkende regels voor 

sectoren/ groepen/ 
medewerkers

• Concrete voorschriften

• Doelvoorschriften 
Eigen organisatie 

Voldoende  
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voor zwangeren en jongeren. Of dat er 
doelmatige hekwerken aangebracht dienen te 
worden ter voorkoming van valgevaar. Het 
Arbobesluit bevat over verschillende 
Arbothema’s bepalingen, echter zijn deze 
veelal algemeen geformuleerd.  
 
Arboregeling 
Dit is een ministeriële regeling, het is dus wat 
lager in ‘rang’, maar op grond van de Arbowet 
wel verplichtend. Verschillende onderwerpen 
vanuit het Arbobesluit zijn verder uitgewerkt 
in de Arboregeling. Bijvoorbeeld de inrichting 
van een beeldschermwerkplek of de afstand 
tussen de sporten van de ladder.  
 
Arbocatalogus 
In 170 bedrijfstakken hebben de sociale 
partners een Arbocatalogus afgesloten. Hier 
staan de belangrijkste risico’s voor de sector 
in beschreven. Daarnaast zijn er allerlei 
praktische oplossingen in opgenomen 
waarmee de risico’s voorkomen en beheerst 
kunnen worden. De zogenaamde 
doelvoorschriften. Veelal vind je in de 
bedrijfstak gebonden Arbocatalogus ook 
Arbo-afspraken die voor de gehele sector 
gelden. De bepalingen en afspraken die 
opgenomen zijn in de Arbocatalogus zijn niet 
vrijblijvend.  
 
Arbobeleid 
Bovenstaande wordt vormgegeven in het 
Arbobeleid van de organisatie. Hierin zijn 
opgenomen de opgestelde regels die zijn 
gemaakt over verschillende Arbo-
onderwerpen die spelen binnen de eigen 
organisatie. In dit beleid dient uiteraard 
rekening gehouden te worden met de wet- en 
regelgeving die erboven ligt.  
 
Uitvoering Arbobeleid 
De Arbowet bepaalt dat de organisatie 
arbobeleid moet voeren. Dit betekent dat de 
organisatie planmatig en gestructureerd met 
Arbo bezig moet zijn. Dus proactief en 
aanpakken bij de bron: voorkomen dat er 
gevaren ontstaan voor de medewerkers. In de 
wet is niet uitgewerkt wat er wordt bedoeld 
met beleid. Wel zijn er verschillende zaken 

verplicht gesteld waarop de organisatie beleid 
moet voeren:  

- Opstellen van een RIE 
- Aanwijzen één of meerdere 

preventiemedewerkers 
- Medewerkers voorlichten en 

infomeren over Arbo 
- Inschakelen van deskundigen 

(bijvoorbeeld Arbodienst) 
- Overleggen met de OR 

 
Arbobeleidscyclus 

Voor een goede beleidsmatige aanpak voor 
de arbeidsomstandigheden worden de vijf 
W’s vaak gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willen 
Het formuleren van het Arbobeleid en een 
beleidsplan: veelal vastgelegd in een 
intentieverklaring of arbobeleidsplan waarin 
de visie op arbeidsomstandigheden is 
omschreven. Daarnaast wordt benoemd 
welke functionarissen binnen de organisatie 
welke verantwoordelijkheid hebben bij het 
formuleren, realiseren en evalueren van het 
Arbobeleid dat is vastgesteld. 
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TIP: stimuleer dat er een 

Arboambitie op papier komt 

te staan. 

 

Weten 
Op een deskundige wijze de arbeidsrisco’s in 
de organisatie onderzoeken en bepalen hoe 
deze kunnen worden opgelost. Hierbij wordt 
de RIE opgesteld en uitgevoerd. 
 
Wegen 
Het opstellen van de prioriteitenlijst naar 
aanleiding van de uitkomsten van de risico 
inventarisatie in het plan van aanpak: waar 
gaan we als eerst mee aan de slag?  
 
Werken 
Middels het plan van aanpak acties uitzetten 
om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 
Er wordt in deze fase uitvoering gegeven aan 
het plan van aanpak. 
 
Waken 
Checken of de gemaakte afspraken worden 
nagekomen. Voortgangsbewaking aan het 
eind van het jaar maar ook tussentijds 
eventueel bijstellen indien nodig.  
 

Instemmingrecht van de OR 

Onder het instemmingsrecht van de OR vallen 
bijna alle onderwerpen in het kader van Arbo.  

- RIE (inhoud en de organisatie) 
- Plan van aanpak 
- Aanpassingen in het plan van aanpak 
- Preventiemedewerker: taken/ positie 

en persoon  
- Arbodienst keuze + contract 
- Ziekteverzuimbeleid  
- Re-integratiebeleid 
- Inrichting interne arbodienst 
- Organisatie BHV 
- Verplichtingen gevaarlijke installaties 

(veiligheidsrapporten) 
- Bonus-malusregeling (onderdeel van 

ziekteverzuimregeling) 

Instemmingsplichtige onderwerpen die Arbo 
raken: 

- Bedrijfsmaatschappelijk werk 
- Vertrouwenspersoon 
- Klachtenregeling. 

Naast het bovengenoemde instemmingsrecht 
is er voor de OR nog een belangrijke taak in de 
Arbowet weggelegd. De OR moet toezien op 
het ontwikkelen van beleid op het gebied van 
Psychosociale arbeidsbelasting: maatregelen 
ter voorkoming van werkdruk en stress. 
 

Betrokkenen  bij  het Arbobeleid  
Om het arbobeleid goed vorm te geven in de 
organisatie zijn er verschillende personen 
betrokken bij het Arbobeleid.  
 

Betrokkenen Taken 
Directie Eindverantwoordelijke 

Voeren en opstellen 
arbobeleid 

Arbocommissie of 
Arbo coördinator 

Beleid maken  

KAM-coördinator Kwaliteit: certificering 
Arbo 
Milieu 

Leidinggevenden Communicatie 
richting medewerkers 
Uitvoering Arbobeleid 
Uitvoering geven plan 
van aanpak 
Voorlichting: 
Toolboxen 

BHV-ers  Bedrijfshulpverlening 
Arbodienst + Arbo 
arts 

Toetsing RIE 
Ziekteverzuim 
PAGO 
Contact met OR: 
jaarverslag 
Arbodienst/ 1 keer per 
jaar gesprek met 
Arboarts en 
preventiemedewerker 
samen  

Preventie- 
medewerker 

Werkgever bijstaan bij 
uitvoeren Arbobeleid 
Adviseren 
OR/Arbodienst 



 

T 06 – 511 618 59 | E info@margohendrikstc.nl | margohendrikstc.nl 
 

5 

Contact met OR: 
minimaal 1 keer per 
jaar aansluiten bij de 
OR + delen jaarverslag 

Medewerkers Opvolgen 
aanwijzingen  
Volgen van 
Arbovoorlichting en 
onderricht 
Gevaren melden 

Inspectie SZW Controle en 
handhaving.  

 

Contact tussen de OR en verschillende 
betrokken 
Omdat de OR vergaande rechten heeft in het 
kader van Arbo is het interessant voor de OR 
om contact te hebben met de betrokkenen. 
Over het contact met een aantal betrokkenen 
ligt het contact met de OR wettelijk vast.  
 
Formeel overlegrecht 
De OR heeft formeel overlegrecht over Arbo 
onderwerpen met:  

- De bestuurder 
- Bedrijfsarts 
- Preventiemedewerker. 

Tijdens deze overleggen kan de OR ook advies 
inwinnen of signalen afgeven.  
 

Inspectie SZW 
De OR heeft het recht om bij ernstige 
onregelmatigheden contact op te nemen met 
de inspectie SZW. De OR kan meldingen 
maken/ een klacht indienen of advies 
inwinnen. Wanneer de inspectie op het 
bedrijf langs komt heeft de OR vergezelrecht 
tijdens de inspectieronde van de inspectie 
SZW.  
 
Checklists 
In de bijlage vindt je verschillende checklists 
waar je als OR op kan letten bij Arbo 
onderwerpen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Preventiemedewerker  
 

Doel  
- Betere zorg voor werkenden 
- Preventie 
- Voorkomen verzuim 
- Medewerkers meer betrekken bij Arbobeleid 

 
Arbowet 
- Minimaal 1 persoon  
- Bij voorkeur een medewerker 

 
 
 

Hoofdtaken  
Bijstaan werkgever 

o Naleven Arbowet 
o Opstellen + verrichten RIE 
o Uitvoeren Plan van Aanpak + mee realiseren 
o Adviseren en samenwerken 

§ OR 
§ Arbodienst 
§ Arbo arts 
§ Overige Arbo deskundigen  

 
Kennis  

- - Wetgeving 
- - Bedrijfsprocessen + risico’s 
- - Te nemen maatregelen 

- Analyseren informatie/ conclusies trekken 
- Bedrijfsstructuur / - cultuur 
- Actuele ontwikkelingen Arbo 
- Weten wat er speelt  
 

Rol OR 
Overeenstemming functieprofiel bereiken.  
Instemming:  

- Keuze persoon 
- Positie in het organigram 
- Rol en taken. 

Aandachtspunt hierbij is dat de Arbowet aangeeft dat de positie van de preventiemedewerker 
‘onafhankelijk’ moet zijn. Check dit nadrukkelijk bij het instemmingsverzoek hierover. In veel 
organisaties wordt een HR-functionaris als preventiemedewerker voorgedragen. De vraag is hoe 
onafhankelijk een dergelijke positie is.  



Vragen voor de RIE 
 

RIE staat voor Risico-inventarisatie en Evaluatie. 

 
De Inventarisatie:  
Dit houdt in dat in de organisatie wordt gekeken welke risico’s er zijn op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. 
 
Evaluatie:  
De risico’s worden ‘gewogen’ hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich gaat voordoen, hoe vaak en 
hoe groot zijn dan de gevolgen.  
 
RIE dient actueel te zijn (niet verplicht maar doorgaans na 4 jaar opnieuw uitvoeren), bij grote 
veranderingen in de organisatie wordt de RIE opnieuw gedaan (na verbouwing/verhuizing/nieuwe 
machines plaatsen e.d.). De RIE wordt altijd getoetst door een Arbo deskundige/ arbodienst  
 
Middelen om bij de inventarisatie te gebruiken: 

- Vragenlijst van de RIE 
- Interviews/ rondgangen  
- Onderzoeken 
- MTO’s (medewerkerstevredenheids onderzoeken) 
- Verzuimcijfers 
- Adviezen van preventiemedewerker 
- Input van medewerkers 
- Meldingen (bijna) ongevallen en calamiteiten 
- Jaarverslag arbodienst/ vertrouwenspersonen/ klachtencommissie. 

Punten waar de OR op kan letten: 
 

 Had de OR aandachtspunten meegeven voor het opstellen van de RIE en zijn deze 
voldoende meegenomen? 
 Heeft de OR instemmingsrecht gehad over de methode van de RI&E en het plan van aanpak 
in de RI&E? 
 Is de OR  voldoende vooraf betrokken geweest bij het maken van de RI&E? 
 Zijn de werknemers voldoende betrokken geweest bij het opsporen van de Arbo 
knelpunten?  
 Zijn de medewerkers voldoende betrokken bij het bepalen van de mogelijke oplossingen en 
het opstellen van een plan van aanpak? 
 Bevatte de methode om de RI&E te maken de volgende onderdelen: 

o Een goede vragenlijst voor alle  
               medewerkers; 

o Deskundige inspecties van werkplekken, inclusief de noodzakelijke metingen. 
o Interviews met een representatieve doorsnee van de medewerkers, inclusief  

              leidinggevenden en staf. 
 Zijn alle relevante documenten onderzocht?  

o Vragenlijsten (voor medewerkers) 
o Interviews met medewerkers/ directie/ HR/ facilitair/ preventiemedewerker 



 

T 06 – 511 618 59 | E info@margohendrikstc.nl | margohendrikstc.nl 
 

8 

o Inspecties van werkplekken + noodzakelijke onderzoeken/ metingen 
o MTO 
o Verzuimcijfers 
o Melding (bijna) ongevallen 
o Jaarverslagen Arboarts/ vertrouwenspersoon/ klachtencommissie. 

 Zijn er afspraken gemaakt over het regelmatig vernieuwen of actualiseren van de RI&E: 
wanneer en hoe vaak? 

 
 Is het RI&E-rapport: 

o Volledig 
o Zijn alle afdelingen/filialen/locaties erin verwerkt? 
o Zijn de risico’s juist en eerlijk beschreven? 
o Is de evaluatie (de weging van de aange- 

              troffen knelpunten) juist?  
o Is het leesbaar? 
o Is het ingedeeld naar relevante afdelingen of functiegroepen? 

 Staat in de RI&E voldoende over risico’s door werkdruk en ongewenst gedrag (psychosociale 
arbeidsbelasting)? 
 Zijn de thuiswerkplekken meegenomen in de RIE? 
 Staat in de RI&E een PAGO-advies? (dat is een beschrijving welke medische onderzoeken bij 
welke functies nodig zijn)? 
 Is in de RI&E duidelijk aangegeven welke diepgaande onderzoeken (‘nadere inventarisaties’) 
nog nodig zijn? Gaat het bedrijf hier ook mee aan de slag? 
 Staat in de RI&E beschreven hoeveel preventiemedewerkers er in uw organisatie horen te 
zijn, over welke deskundigheid en over hoeveel tijd zij dienen te beschikken en wat een 
geschikte organisatievorm is? 
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Vragen voor het Plan van aanpak 
Omschrijven oplossingen: wat/ wie/ hoe/ € 

 
Het plan van aanpak is het dynamische deel van de RIE. Dit document geeft weer op welk moment, 
wie, wat gaat aanpakken, wat de kosten hiervan zijn en wanneer het gereed moet zijn.  
 
Het plan van aanpak dient jaarlijks met de OR besproken te worden. Het document wordt steeds 
bijgesteld, anders dan de RIE. Waarbij we onder ‘bijstellen’ verstaan de vorderingen aan te geven die 
bij het uitvoeren van acties zijn gemaakt. Belangrijk hierbij is dat de deadlines niet bijgesteld 
worden! 
 
Aandachtspunten en vragen die de OR kan stellen:  
 

 Is het plan van aanpak een echt werkdocument is? 
 Is het plan van aanpak in voldoende mate gebaseerd op de RI&E? 
 Kiest het plan van aanpak voldoende voor aanpak bij de bron? 
 Is het plan van aanpak ter instemming voorgelegd aan de OR? 
 Heeft de OR voorwerk gedaan voor de totstandkoming van het plan van aanpak: eigen 
prioriteiten gesteld op grond van de inventarisatie en evaluatie en op grond van geluiden uit 
de achterban? 
 Is de inbreng van de OR voldoende in het plan van aanpak terug te vinden? 
 Is de aanpak van de belangrijkste knelpunten zo veel mogelijk in het eerste jaar gepland? 
 Is het plan goed uitgesplitst naar de verschillende afdeling? 
 Zijn de plannen concreet genoeg? 

o Geeft het duidelijk de prioritering weer? 
o Staan de maatregelingen goed omschreven? 
o Zijn er verantwoordelijke aangewezen bij elke maatregel? 
o Is er een duidelijke tijdlijn met start en einde van elke verbeteractie? 
o Zijn er budgetten opgenomen voor de te nemen maatregelen? 
o Is het plan van aanpak een meerjarenplan, als basis voor jaarlijkse concreet 

uitgewerkt Arbo jaarplan? 
o Wat vindt de OR van bovenstaande punten?  

 Is het plan leesbaar en herkenbaar voor de werknemers? 
 Is het plan enerzijds realistisch en anderzijds ook ambitieus? 
 Wordt het plan van aanpak of een deel ervan besproken met de medewerkers 
(werkoverleg)? 
 Zijn er afspraken gemaakt over een voortgangsrapportage over de uitvoering van de 
maatregelen uit het plan van aanpak? Werkt dat systeem naar tevredenheid? 
 Worden de voorgenomen maatregelen uit het plan van aanpak daadwerkelijk uitgevoerd? 
 Welke veranderingen of toevoegingen vindt de OR wenselijk? 
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Checklist Arbocontract  
 

 Ziekteverzuim  
Op welke wijze wordt de ziekteverzuimbegeleiding door de arbodienst 
vormgegeven? 

 Toetsen en adviseren RIE 
Staat hier specifieke artikelen opgenomen waarin dit wordt omschreven? 

 PAGO 
Is het periodieke algemene gezondheidsonderzoek opgenomen in het contract? 

 Aanstellingskeuring  
Dit vindt slechts nog plaats voor een wettelijk bepaald aantal functies. Indien deze 
functies niet aanwezig zijn binnen de organisatie hoeft dus ook niet opgenomen te 
worden in het contract.  

 Toegang tot bedrijfsarts 
Medewerkers hebben recht tot vrije toegang, op welke wijze wordt dit 
vormgegeven? En is het ook op dusdanige wijze vorm gegeven zodat iedereen die 
toegang heeft?  

 Overleg tussen bedrijfsarts + OR + preventiemedewerker 
Is dit opgenomen in het contract? 

 Bezoek werkplekken 
Op welke wijze heeft de bedrijfsarts de mogelijkheid om zelfstandig en 
onaangekondigd alle werkplekken te bezoeken? 

 Second opinion 
Medewerkers hebben recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Hoe 
is dit geregeld en hoe gaat dit met de kosten.  

 Klachtenprocedure 
Heeft de Arbodienst een klachtenregeling? 

 Melden van beroepsziekten 
Is dit opgenomen in het contract? 

 Adviseren over preventie.  
Is er in het contract opgenomen op welke wijze de arbodienst dit gaat vormgeven? 

 
 
 
 
 
 


