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Geachte heer Smits,
Op 25 november 2010 ontving ik uw verzoek om de bijgevoegde arbocatalogus
van de provincies op de clusters Arbeidshygiene en Ergonomie en Veiligheid te
beoordelen. Hierbij informeer ik u over de resultaten van de marginale toets van
deze arbocatalogus.
Detoets omvat een aantal elementen. Pertoetselement geef ik mijn bevindingen
of opmerkingen weer.
1. Is beschreven voor welk werkgebied dearbocatalogus bedoeldis?
Het werkgebied is omschreven in de algemene inleiding. Dearbocatalogus is
bestemd voor organisaties met werknemers op wie de CAOvan de sector
Provincies vantoepassing is.
2. Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit
werkgebied?
Uit de arbocatalogus blijkt dat zowel vertegenwoordigers van werkgevers als
werknemers in de sector betrokken zijn geweest bij het opstellen van de
arbocatalogus. In het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) is
overeenstemming bereikt tussen vertegenwoordigers van het Interprovinciaal
Werkgeversverband, deAbvaKabo FNV,de CNV Publieke Zaak en het CMHF.
Daarmee vertegenwoordigen de opstellers werkgevers en werknemers in het
genoemde werkgebied.
3. Is de catalogusbeschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers?
Dearbocatalogus is online vrij beschikbaar voor alle medewerkers uit de sector
Provincies. DeArbocatalogus Provincies iste vinden op
http://provincies.arbocataloqus.net/. Bij de lancering van de website is tevens
eenfolder verspreid onder medewerkers van de sector Provincies met uitleg over
het gebruik en het doel van de arbocatalogus. Dezefolder is ook digitaal te vinden
op de website van A&O Provincies (www.aenoprovincies.nn. De lancering van de
website Arbocatalogus Provincies is gepaard gegaan met een inhoudelijk
symposium voor medewerkers, managers, OR-leden entrainingen voor OR-leden
en arbo-coordinatoren van de provincies.
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4. Wordtbij navolging vande catalogus voldaan aan de doelvoorschriften?
De inhoud van hetcluster Arbeidshygiene en Ergonomie isgetoetst aande
artikelen 3,5,8en11van deArbeidsomstandighedenwet endeartikelen1.40
t/m 1.42, 4.84t/m4.102, 5.1t/m5.12 en6.1t/m6.31 vanhet
Arbeidsomstandighedenbesluit.
De inhoud van hetcluster Veiligheid isgetoetst aandeartikelen 3,5en9vande
Arbeidsomstandighedenwet endeartikelen 3.1t/m3.48, 6.13 t/m6.18, 7.1t/m
7.42 en8.1t/m8.4van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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In hetkader van demarginale toets isnagegaan ofde inhoud van decatalogus
logisch enbegrijpelijk isen niet strijdig met de regelgeving. De uitkomst vande
marginale toets ophetcluster Veiligheid ispositief De uitkomst van demarginale
toets voor het cluster Arbeidshygiene enErgonomie isnegatief omdat de status
van degegeven voorbeelden onduidelijk is.Opuw vraag hoe hiermee omtegaan
komt de heerVan IMimwegenvan mijn directie terug, mede naar aanleidingvan
uw brief van 22november 2010, waarin uopdeze kwestie ingaat.
De gedetailleerde opmerkingen, dieindetoets zijn gemaakt, zijn uop20 januari
jl. permail toegezonden.
Ik concludeer derhalve opgrond van deuitgevoerde toets datde Arbeidsinspectie
de deelcatalogus cluster Veiligheid voor de provincies kan accepteren endeze zal
overnemen als referentiekader bijhaar inspecties inuwbranche. Ikverzoek uwel
bij dedefinitieve samenstelling van decatalogus rekening tehouden metde
gemaakte opmerkingen.
Naar uw arbocatalogus zal worden verwezen indeBeleidsregel arbocatalogi 2010
die zal worden gepubliceerd indeStaatscourant.
Eencatalogus iseen dynamisch instrument en kan aanpassingen ondergaan.
Sommige daarvan kunnen zoingrijpend zijn dateen bijgestelde versie vande
catalogus opnieuw voor toetsing aan deArbeidsinspectie voorgelegd zou moeten
worden. Het isaan uom dienoodzaak tebeoordelen.
Om inde toekomst de toetsing vlot tedoen verlopen ishet van belang ombij het
indienen van een hernieuwde versie van dearbocatalogus deconcrete
aanpassingen/wijzigingen van onderdelen van deeerder getoetste versie aante
geven. Ditom hetproces van toetsen niet onnodig testagneren.
Ik feliciteer u met deze geaccepteerde arbocatalogus en waardeerde
inspanningen dieuhebt gepleegd omde verantwoordelijkheid voor goede
arbeidsomstandigheden insamenwerking met sociale partners voor de sector
Iprovincies intevullen.

mw. ir.M.A. Zuu
Directeur
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