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INLEIDING 
 
Onze slogan is ‘het is hier goed’. Zowel voor de cliënt als voor de medewerker. St. Franciscus 
werkt met uitstekend opgeleide medewerkers die de ambitie delen om elke dag verder 
samen te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van 
cliënten. Vandaar dat St. Franciscus ervoor kiest om de gezondheid, veiligheid en welzijn van 
haar medewerkers zoveel als mogelijk is te bevorderen. 
 
In het arbobeleidsplan dat voorligt geeft St. Franciscus aan binnen welke kaders het 
arbobeleid wordt vormgegeven. Het plan is geschreven voor zowel de besluitvormers, de 
beleidsuitvoerders als de belanghebbende medewerkers. 
 
St. Franciscus heeft in de afgelopen jaren verschillende activiteiten ondernomen om 
arbeidsrisico’s en verzuim te beperken en re-integratie te bevorderen. In hoofdstuk 7 is een 
overzicht opgenomen van de aandachtsgebieden die zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. 
 
St. Franciscus laat zich bij het ontwikkelen van het stichtingsbrede arbobeleid leiden door de 
Arbocatalogus VVT. De Arbocatalogus beschrijft niet alleen de doelvoorschriften die de 
overheid stelt voor veilig en gezond werken maar verschaft tevens de richtingaanwijzers om 
dit te bereiken in de vorm van meetinstrumenten en praktijkrichtlijnen.  
 
St. Franciscus verwacht aan de andere kant van alle medewerkers een preventieve 
bewustwording, waarbij medewerkers zelf gaan nadenken over hoe gezond om te gaan met 
het eigen lichaam. Stress, roken, ongezond eten, te weinig bewegen kunnen leiden tot 
onnodig veel ziekte en arbeidsuitval. Door als werknemer gezond werken serieus te nemen, 
kan dit worden voorkomen. 
 
In dit beleidsplan komen achtereenvolgens aan de orde: 
- de doelstelling van dit beleidsplan; 
- de begrenzing ten aanzien van andere beleidsplannen; 
- de organisatie- en overlegstructuur; 
- de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden met betrekking tot het arbobeleid; 
- de intentieverklaring van de Raad van Bestuur van St. Franciscus ten aanzien van veiligheid, 
gezondheid en welzijn van haar medewerkers; 
- de uitvoering van het arbozorgsysteem middels het gebruik van de arbobeleidscyclus; 
- de borging van de evaluatiemomenten en de wijze van toetsing. 
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1. DOELSTELLING 
 
Het doel van het arbeidsomstandighedenbeleid is: 
“te komen tot een voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden en een 
terugdringen c.q. beheersen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid.” 
 
Dit doel wordt bereikt door leidinggevenden op arbogebied uit te leggen wat van hen 
verwacht wordt, leidinggevenden en medewerkers aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden regelmatig aandacht te geven in het 
werkoverleg en bij besluitvorming rekening te houden met de mogelijke gevolgen voor de 
arbeidsomstandigheden. 
 
In het gehele traject zijn de afspraken tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan 
nadrukkelijk aanwezig. Dit moet binnen de organisatie resulteren in een operationeel 
arbozorgsysteem dat concreet tot doel heeft: 
 
1. het verbeteren van bestaande situaties 
2. het opzetten en uitvoeren van verbetertrajecten 
3. het borgen van het bereikte/verbeterde niveau. 
 
 

 
 
2. BEGRENZING  
 
Het arbobeleid is een geïntegreerd onderdeel van het totale beleid van St. Franciscus. Als 
onderdeel van het organisatiegebonden beleid beoogt dit arbobeleid een basis of 
vertrekpunt te zijn voor alle onderliggende beleidsplannen die te maken hebben met de 
arbeidsomstandigheden binnen de organisatie (zie hoofdstuk 7). Dit beleid richt zich op 
welzijn, gezondheid en veiligheid van medewerkers. 
 
3. ORGANISATIE 
Het vastgestelde beleid is van toepassing op alle medewerkers, oproep- en inleenkrachten 
en stagiair(e)s binnen St. Franciscus.  
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Per 1 januari 2007 vallen vrijwilligers niet meer onder de arbowet. Wel gelden voor hen de 
regels uit het Arbobesluit waar het gaat om ernstige arbeidsrisico ‘s, zoals valgevaar of het 
werken met gevaarlijke stoffen. 
 
3.1. De organisatiestructuur  
 
De organisatiestructuur van de St. Franciscus is als organigram te raadplegen op de website 
van St.Franciscus. http://stfranciscus.nl/organisatie/algemene-info-organigram/ 
 
 
3.2 De overlegstructuur tussen de verschillende betrokken partijen: 
 

 
 
4. VERANTWOORDELIJKHEDEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
4.1. Raad van Bestuur: 
 
De eindverantwoordelijkheid voor het arbobeleid en in het bijzonder voor de correcte 
implementatie hiervan en bij alle activiteiten, ligt bij de Raad van Bestuur. 
 
4.2. De Werkgroep Arbo : 
 
De Werkgroep Arbo is een stichtingsbrede werkgroep met betrekking tot alle onderwerpen 
die met arbeidsomstandigheden in de organisatie te maken hebben. Deze werkgroep is 
samengesteld uit een teamleider kleinschalig wonen, een technisch beheerder en een 
preventiemedewerker. Laatstgenoemde is als voorzitter van de Werkgroep Arbo aangesteld. 
 

http://stfranciscus.nl/organisatie/algemene-info-organigram/
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De Werkgroep Arbo is verantwoordelijk voor: 

 het doen van voorstellen en het verstrekken van adviezen aan de Raad van Bestuur 
ten aanzien van het gevoerde en te voeren arbobeleid;  

 het meewerken aan de voorlichting en instructie aan medewerkers over het uit te 
voeren arbeidsomstandighedenbeleid; 

 het voeren van de public relations rondom arbobeleid; 

 het “arbo-minded” maken van de organisatie. 
 
 
Taken: 

 geeft ondersteuning bij het voorbereiden en ontwikkelen van het totale arbobeleid; 

 adviseert de Raad van Bestuur over maatregelen met het oog op veiligheid, 
gezondheid en welzijn; 

 bewaakt de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid c.q. Plan van aanpak 
arbeidsomstandigheden; 

 ondersteunt en adviseert leidinggevenden bij de uitvoering van het arbobeleid; 

 zorgt voor aansturing van projecten met betrekking tot afdelingsoverstijgend beleid. 
 

Bevoegdheden: 

 is bevoegd advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur omtrent het gehele 
arbobeleid en in het bijzonder omtrent het Plan van aanpak arbeidsomstandigheden; 

 is bevoegd om zwaarwegend advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur over 
(besluiten ten aanzien van) knelpunten in de organisatie, waar de veiligheid of 
gezondheid van medewerkers ernstig gevaar lopen; 

  is bevoegd om contacten te leggen met I-SZW, bedrijfsarts en andere externe en 
interne deskundigen, in overleg met de Raad van Bestuur. 

 
4.3. De medewerker preventie en arbo: 
 
De medewerker preventie en arbo is een medewerker met een adviserende en 
ondersteunende taak naar het management en medewerkers. De medewerker ontvangt 
functioneel leiding van de teamleider Kleinschalig wonen. De medewerker is bevoegd alle 
lijnfunctionarissen bij calamiteiten te passeren om zich rechtstreeks tot de Raad van Bestuur 
te wenden.  
 
De medewerker preventie en arbo is verantwoordelijk voor: 

 het doen van voorstellen aan de werkgroep Arbo ten aanzien van het door de 
werkgever te voeren arbobeleid; 

 het coördineren van de arbo-activiteiten welke zijn opgenomen in het Plan van 
aanpak arbeidsomstandigheden; 

 het onderhouden van contacten met externe instanties zoals I-SZW, bedrijfsarts, 
brandweer en andere externe deskundigen; 
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 het bijhouden van ontwikkelingen in de wetgeving en eventuele subsidieregelingen; 

 het bijhouden van de kennis over en het gebruik maken van de (door branche-
instanties) ontwikkelde instrumenten en materialen; 

 het communiceren van gewijzigde wetgeving met andere (betrokken) disciplines 
binnen de instelling. 

 
Taken: 

 ondersteunt de Raad van Bestuur bij het ontwikkelen en verbeteren van Arbobeleid 
en faciliteert de leidinggevenden op alle niveaus bij het uitvoeren van het arbobeleid; 

 geven van gevraagd en ongevraagd advies aan leidinggevenden over 
arbeidsomstandigheden en preventie;  

 rapporteert aan de Raad van Bestuur en medezeggenschapsorgaan over de 
voortgang van de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid en onderdelen 
ervan; 

 verzamelt klachten over arbeidsomstandigheden indien deze door de lijnorganisatie 
onvoldoende behandeld zijn en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur; 

 houdt de ongevalregistratie bij en zorgt voor eventuele melding van een ongeval aan 
de Arbeidsinspectie; 

 houdt zich op de hoogte van wetgeving, richtlijnen en ontwikkelingen op het gebied 
van arbozorg zowel in- als extern; 

 geeft voorlichting, adviezen, instructies en feedback en verspreidt belangrijke 
informatie binnen de organisatie (individuele medewerkers en in teamoverleggen) 

 dient als vraagbaak voor de medewerkers voor vragen over veiligheid, gezondheid en 
welzijn; 

 mobiliseert kennis over de wijze waarop de aanwezige arbeidsrisico ’s zo laag 
mogelijk kunnen worden en/of blijven; 

 Is de trekker van het goed uitvoeren van een arbobeleid; 

 werkt mee aan het verrichten en opstellen RI&E; 

 lid van de werkgroep fysieke belasting en valpreventie;  
 

Bevoegdheden: 

 heeft direct toegang tot de Raad van Bestuur en alle afdelingen van de organisatie; 

 geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder en de teamleiders; 

 heeft recht om de benodigde opleidingen te volgen om bovengenoemde taken naar 
behoren te kunnen uitvoeren; 

 rapporteert aan de leidinggevenden over de arbeidsomstandigheden op hun 
afdeling; 

 kan het werk stil leggen als daarbij levensbedreigende situaties ontstaan en 
informeert hierover terstond de Raad van Bestuur. 
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4.4. Teamleiders: 
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor: 

 veiligheid, bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn bij de 
arbeid; 

 het zich houden aan de verplichtingen gesteld in de arbowet en de daaruit 
voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur, reglementen en besluiten;  

 het uitvoeren van het arbobeleid binnen zijn/haar afdeling; 

 het op de juiste wijze naleven en toepassen van de arbowet en de voorschriften 
binnen de organisatie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn op de 
werkvloer in overleg met de medewerker preventie en arbo; 

 het beheer en de aanschaf van benodigde (hulp)middelen, materialen en 
gereedschappen; 

 inrichting en indeling van de werkruimten en voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden overeenkomstig de voorschriften; 

 het geven van duidelijke opdrachten, informatie en voorlichting. 
 

 
Taken: 

 draagt het beleid uit binnen de organisatie; 

 laat het onderwerp ’arbeidsomstandigheden’ als vast agendapunt opnemen bij 
reguliere afdelings- of werkbesprekingen; 

 wijst medewerkers aan met deeltaken ten aanzien van de praktische uitvoering van 
de arbozorg;  

 geeft aan (nieuwe) medewerkers en stagiair(e)s taakgerichte instructie, voorlichting 
en onderricht over veilig en gezond werken en geeft aan welke middelen, waaronder 
persoonlijke beschermingsmiddelen, hierbij gebruikt dienen te worden, zet dit op 
papier en houdt dit actueel; 

 houdt er toezicht op dat alle veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en 
dat afgesproken maatregelen worden uitgevoerd, ook bij werkzaamheden door 
externe medewerkers; 

 zorgt dat er, ter voorkoming van gevaar voor derden, zo nodig maatregelen worden 
genomen; 

 voert met medewerkers periodiek werkoverleg waarbij ‘arbo’ een vast agendapunt 
is; 

 meldt de (bedrijfs) ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige situaties bij de 
medewerker preventie en arbo; 

 inventariseert binnen de werkeenheid risico’s en knelpunten en lost deze zo 
mogelijk op; Indien dit niet lukt dan wordt dit gemeld aan de Raad van Bestuur of 
aan de medewerker preventie en arbo. 
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Bevoegdheden: 

 stopt zo nodig, uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen, bepaalde 
werkzaamheden tot er afdoende maatregelen zijn genomen en informeert hierover 
terstond de Raad van Bestuur; 

 is bevoegd om medewerkers van het werk te verwijderen indien door hen, na twee 
schriftelijke waarschuwingen, onveilig of niet volgens de richtlijnen of afspraken 
wordt gewerkt. Een afschrift van een dergelijke waarschuwing wordt bewaard in het 
personeelsdossier. De teamleider stelt de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte. 

 
 
4.5. De werknemer: 
 
Werknemers en stagiair(e)s zijn verantwoordelijk voor: 

 het op de juiste wijze naleven van de Arbowet en de voorschriften binnen de 
organisatie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek; 

 het bijdragen aan het monitoren van de eigen arbeidsomstandigheden door 
deelname aan onderzoeken en inventarisaties; 

 het ondernemen van actie wanneer men dingen ziet die beter zouden kunnen b.v. 
door dit te melden tijdens werkoverleg. 

 
Taken: 

 neemt de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht bij het werk en brengt 
zichzelf en anderen hierbij niet in gevaar; 

 volgt de geldende instructies en aanwijzingen van de leiding in verband met 
veiligheid en gezondheid op; 

 gebruikt apparaten, gereedschap, machines, transportmiddelen op de juiste manier; 

 hanteert de aangebrachte beveiligingen en voorzieningen op de juiste manier en 
houdt ze in stand; 

 gebruikt de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste 
wijze en beheert deze zorgvuldig; 

 brengt de leiding direct op de hoogte als een onveilige situatie wordt opgemerkt; 

 neemt deel aan instructies, scholing en voorlichting alsmede aan werkoverleg. 
 
Bevoegdheden: 

 is bevoegd om het werk te onderbreken als dit naar redelijk oordeel onmiddellijk 
dreigend gevaar oplevert en meldt dit terstond bij de leidinggevende. 

 
 
4.6. Medezeggenschap: 
 
Veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers is een belangrijk aandachtsgebied voor 
zowel de ondernemer als de ondernemingsraad. De Arbeidsomstandighedenwet legt de 
ondernemer verschillende verplichtingen op om een arbeidsomstandighedenbeleid te 
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voeren in samenwerking met de ondernemingsraad. De naleving van de 
Arbeidsomstandighedenwet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer, 
de ondernemingsraad en de individuele werknemer. 
 
Instemmingsrecht: 
De Arbeidsomstandighedenwet voorziet in duidelijke taken en bevoegdheden voor de 
Ondernemingsraad. Volgens de Wet op de Ondernemingsraden geldt het instemmingsrecht 
voor (alle) regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden dus zowel voor 
beleidsnotities als voor reglementen voor het personeel en te volgen procedures. 
 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om : 

 de afname van de RI&E en het houden van een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek; 

 het ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid voor medewerkers;  

 het beleid omgaan met fysieke belasting; 

 klachtenregelingen op het gebied van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie; 

 de keuze van de arbodienst en andere deskundige bijstand; 

 naast het instemmingsrecht heeft de ondernemingsraad de navolgende rechten ten 
aanzien van het Arbozorgsysteem: 

 
Informatierecht: 
 
De Ondernemingsraad heeft het recht op inzage van alle inlichtingen en gegevens die voor 
de vervulling van haar taak nodig zijn. Beleidsdocumenten, schriftelijke rapportages over de 
voortgang van het Plan van aanpak arbeidsomstandigheden, overzichten van ongevallen en 
ziekteverzuim, jaarverslagen en adviezen van de arbodienst, rapporten van de 
arbeidsinspectie worden aan de Ondernemingsraad verstrekt. 
 
Initiatiefrecht: 
De Ondernemingsraad heeft het recht om zelfstandig voorstellen te doen ter verbetering 
van de arbeidsomstandigheden. 
 
Overlegrecht: 
De Ondernemingsraad zal minimaal twee maal per jaar overleg voeren met de Raad van 
Bestuur over de jaarlijkse rapportage, voortgang, verbeteracties en plannen van aanpak 
arbeidsomstandigheden. Tevens voert de Ondernemingsraad eenmaal per jaar overleg met 
de bedrijfsarts. 
 
Adviesrecht: 
De Ondernemingsraad heeft het recht advies uit te brengen bij reorganisaties, bij invoering 
van nieuwe processen, bij belangrijke investeringen en bij het toepassen van nieuwe 
technologieën. 
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Vergezelrecht: 
De Ondernemingsraad heeft het recht de Arbeidsinspectie te vergezellen bij een 
inspectiebezoek en de inspecteur onder vier ogen te spreken. 
 
 
4.7. Rol van de bedrijfsarts: 
 
St. Franciscus werkt, met instemming van de ondernemingsraad, samen met een 
gecertificeerde arbodienst. Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie worden in een 
gezamenlijke regie gevoerd met een bedrijfsarts werkzaam bij deze arbodienst.  
 
De bedrijfsarts is in het kader van de verzuimbegeleiding contractueel verantwoordelijk voor 
het houden van gezondheidskundig spreekuur, het afleveren van een uitgebreide 
schriftelijke rapportage en terugkoppeling ervan met de medewerker. Verder dient de 
bedrijfsarts deel te nemen aan het sociaal-medisch overleg met de personeelsconsulent, 
voert hij overleg met de ondernemingsraad en geeft omtrent verzuimbegeleiding, op vraag 
van de werkgever, scholing/instructie aan leidinggevenden. 
 
5. INTENTIEVERKLARING ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID ST.FRANCISCUS 
 
De Raad van Bestuur van St. Franciscus streeft ernaar om voor haar medewerkers een 
gezonde en veilige werkomgeving te creëren, dit om de arbeidstevredenheid en het welzijn 
te verbeteren. 
 
5.1 Gezondheid 
 

 De inrichting van werkplekken is ergonomisch verantwoord. 

 Al het nodige wordt ondernomen om ziek worden door werkomstandigheden te 
voorkomen. 

 Zieke werknemers ontvangen de benodigde begeleiding en ondersteuning 
 
5.2 Veiligheid 
 

 De werksituatie is veilig en gezond. 

 Gevaarlijke machines en situaties worden vermeden en waar nodig worden de 
werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. 

 Bij acuut gevaar kan de werknemer zich in veiligheid stellen. 
 
5.3 Welzijn 
 

 Bij de verdeling van het werk wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de 
persoonlijke eigenschappen van de werknemer. 

 De vakbekwaamheid is afgestemd op de taak- en functie-inhoud van de werknemer. 
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 Het werk wordt zoveel mogelijk, binnen functie en beleid, naar eigen inzicht van de 
werknemer verricht. 

 De werknemer kan hierbij contact onderhouden met collega’s en zicht hebben op 
doel en resultaat van het werk. 

 Ongevarieerd werk en werk waarbij een machine het werktempo bepaalt, wordt 
zoveel mogelijk vermeden. 

 De uitvoering van het arbobeleid zal geschieden op basis van maximale inspanning, 
waarbij binnen de kaders van de arbowet gestreefd zal worden naar een zo optimaal 
mogelijk resultaat. 

 
Om deze doelstellingen te bereiken schaart de instelling zich volledig achter de in de 
Arbocatalogus VVT opgenomen richtlijnen en doelvoorschriften. De Arbocatalogus VVT biedt 
informatie over oplossingen met praktijkvoorbeelden voor belangrijke arbeidsrisico’s in de 
branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 
 
De arbeidsrisico's zijn onderverdeeld in de thema’s: 

 Biologische agentia 

 Fysieke belasting 

 Gevaarlijke stoffen 

 Psychosociale arbeidsbelasting 

 Bedrijfshulpverlening 

 Zwangerschap en Arbeid 
 
St. Franciscus hanteert beleidsnotities voor elk van deze aandachtsgebieden, volgt 
procedures voor de uitvoering en doet aan opvolging en borging. 
Daarnaast voert de St. Franciscus periodiek een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit 
en stelt een plan van aanpak op dat getoetst wordt door een gecertificeerde arbodienst. 
St. Franciscus houdt verder, in overleg met de ondernemingsraad, op gezette tijden een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en stelt hierover een rapport op met 
verbeterpunten. 
 
De instelling hanteert met betrekking tot het arbobeleid, de volgende interne afspraken: 

 Arbeidsomstandigheden zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers 
en werknemers; 

 Vragen op het gebied van arbeidsomstandigheden horen in de lijn; 

 Arbeidsomstandigheden is een vast agendapunt bij reguliere afdelings- en 
werkbesprekingen; 

 Als vragen of problemen niet op afdelingsniveau kunnen worden afgehandeld kan de 
medewerker preventie en arbo, of een andere deskundige discipline, worden 
ingeschakeld. 
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Het arbeidsomstandighedenbeleid is verweven met het financieel, economisch, technisch en 
sociaal beleid van de instelling. De Raad van Bestuur zal er voor zorgen dat er voldoende 
geld, tijd en middelen beschikbaar zijn voor het uit te voeren arbobeleid. 
 
Naast de arbowet blijven andere bepalingen en maatregelen, zoals opgenomen in de CAO 
Verpleeg- en Verzorgingshuizen, onverminderd van kracht. 
 
 
6. UITVOERING VAN HET ARBOZORGSYSTEEM 
 
Een zorgvuldige uitvoering van het arbobeleid resulteert in een Arbozorgsysteem. Door 
middel van een systematische arbobeleidscyclus wordt continu getracht 
arbeidsomstandigheden te optimaliseren. 
 
Onder Arbozorgsysteem verstaan we het volgende: 
“Het geheel van afspraken inzake de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de 
structuur van geregeld onderzoek, systematisch overleg en evaluatie op alle niveaus van de 
organisatie, gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor alle 
medewerkers”. 
 
Efficiënte aanpak van Arbo vraagt om een zorgsysteem, vergelijkbaar met de 
kwaliteitszorgsystemen. Voordeel van een dergelijk systeem is onder meer dat de 
verschillende acties onderling samenhang krijgen. Dit leidt tot beter inzicht, beheersing en 
zo mogelijk vermindering van negatieve effecten van de bedrijfsvoering. Met relatief geringe 
managementinspanningen worden hierdoor alle facetten van Arbo bewaakt en op een hoger 
niveau gebracht. Door gebruik te maken van de plan-do-check-act methode zorgt de St. 
Franciscus ervoor dat arbozorg structureel en systematisch aandacht krijgt. 
 
6.1. Doelen arbozorgsysteem 
 
1. Inzicht krijgen in de risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn van 
medewerkers . 
 
2. De zorg dat iedere medewerker en stagiair(e) in de organisatie op de hoogte is van deze 
(potentiële) risico’s en weet hoe daarmee op een verantwoorde wijze kan worden 
omgegaan. 
 
3. Het werken aan het wegwerken of minimaliseren van de bestaande risico’s. 
 
4. Het zorgdragen dat het niveau van de arbeidsomstandigheden vastgehouden wordt. 
 
5. Voortdurende optimalisering / verbetering van de arbeidsomstandigheden door het 
stellen van nieuwe doelen naar aanleiding van opgedane kennis en ervaring. 
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6.2. Randvoorwaarden voor een goed arbozorgsysteem 
 

 integratie in de bedrijfsvoering: overleg, besluitvorming, toetsing, evaluatie en 
planning; 
toewijzing taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

 coördinatie van de activiteiten; 

 het beschikbaar stellen van middelen; 

 documentenbeheer; 

 registratie van relevante gegevens; 

 informatievoorziening, scholing en voorlichting. 
 
Om dit te bereiken zijn aanpassingen nodig in gedrag, organisatie en technieken. Arbo-zorg 
is tijdsafhankelijk. Door voortdurende aandacht en inzet komen er nieuwe (meet) 
technieken, inzichten en wettelijke kaders. Er komen nieuwe mensen, verandering van visie 
en installaties (gebouwen) en apparatuur die moeten vervangen worden. Daarom is het niet 
mogelijk om een blauwdruk van een zorgsysteem te maken. Het gaat meer om de 
doorontwikkeling van Arbozorg in een bepaalde richting, namelijk “continu verbeteren”. 
 
6.3. Schematische weergave van het arbozorgsysteem 
 
Onderstaand schema geeft het stappenplan weer van een systematische arbobeleidscyclus. 
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7. DE MET HET ARBOBELEID IN RELATIE STAANDE DOCUMENTEN 
 
1) Zorgrie Plan van aanpak St. Franciscus 
2) Beleid fysieke belasting St. Franciscus 
3) Uitkomsten, analyse en verbeterplan Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
4) Verzuimprotocol 
5) Protocol werkdruk 
6) Organisatie BHV St. Franciscus en de onderliggende ontruimingsplannen 
7) Procedure en jaarverslag melding en registratie ongevallen/onveilige situaties 
8) Huisregels St. Franciscus  
9) Beleid agressie en geweld bij medewerkers 
10 Beleid medicijnen, alcohol en drugs 
11) Klachtenregeling voor medewerkers 
12) Protocol zwangerschap en arbeid 
13) Hygiënebeleid St. Franciscus 
14) Protocol legionella beheer  
15) Beleid na prikincidenten 
16) Beleid Hepatitis B vaccinatie 
17) Procedure hitteplan St. Franciscus 
18) Rookbeleid St. Franciscus 
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8. REFERENTIES 
 
Arbeidsomstandighedenwet, Arbobesluit, Arbeidsomstandighedenregeling en Arbocatalogus 
VVT. 
 
 
9. TOETSING 
 
Onder 6.2 zijn de randvoorwaarden en de methodiek omschreven met de bedoeling arbo 
zaken continu controleerbaar, werkbaar en herkenbaar te maken door middel van 
terugkoppeling en regelmatige communicatie. 
 
Aangezien alle beleidsnotities, procedures en protocollen binnen St. Franciscus opgenomen 
zijn in het kwaliteitshandboek zijn automatisch de evaluatiemomenten vastgelegd en 
geborgd. 
 
De opdracht tot evaluatie bij ieder onderscheiden aandachtsgebied ligt bij de document-
verantwoordelijke (zie kwaliteitsbalk in voettekst). 
 
De Werkgroep Arbo ziet toe op het bijstellen van de plannen van aanpak en de uitvoering en 
de voortgang ervan. 
 
De Medezeggenschap is in het gehele arbeidsomstandighedentraject intensief betrokken 
door de afvaardiging in de Werkgroep Arbo en de verschillende instemmings- en 
overlegtrajecten. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader en begripsomschrijvingen 
Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de 

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). 

Drie niveaus 

De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het 

Arbobesluit en de Arboregeling. 

Arbowet - De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving. Hierin staan de algemene 

bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De Arbowet is een 

kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder uitgewerkt in 

het Arbobesluit en de Arboregeling. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2018-01-01 

 

Arbobesluit - Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar 

zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. 

Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal 

sectoren en categorieën werknemers. http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2018-01-01 

 

Arboregeling - De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat 

hierbij om concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten 

voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze regels 

zijn verplicht voor werkgever en werknemer. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2018-01-01 

Doelvoorschriften 
Sinds 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Dat wil zeggen dat de wet een aantal zogenoemde 

doelvoorschriften stelt, maar dat werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben 

gekregen om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. Zo geeft de Arbowet wel eisen 

aan het maximale geluid op de werkplek, maar bepaalt het bedrijf zelf hoe ze dit bereiken.  

Arbocatalogus VVT 
Een Arbocatalogus bevat per sector afspraken tussen werkgevers en werknemers over meer 
veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. In een arbocatalogus staan de verschillende 
technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig 
en gezond werken die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te 
voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. De catalogus voor VVT is digitaal te 
raadplegen op www.arbocatalogusvvt.nl. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2018-01-01
http://www.arbocatalogusvvt.nl/

