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Opzet presentatie:

• Kenmerken grafimedia-branche
• Hoe zagen de convenanten er uit en wat is er  

bereikt?
• Positie van arbeidshygiëne en Grafimedia
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De 2 arboconvenanten



2 Arbo(plus)convenanten
Partners:

1e arboconvenant
verbeteren van arbeidsomstandigheden
terugdringen van ziekteverzuim
terugdringen van wao-instroom
nieuwe aanpak van arbodienstverlening

stellen van doelen (o.a. sla’s arbodiensten)



2 Arbo(plus)convenanten
Partners:

2e arboconvenant
mobiliseren en re-integreren van wao-ers uit eigen branche
ondersteuning voor werkgevers bij
- re-integratie langdurig zieken en arbeidsongeschikten
- coördinatie betrokkenen (uwv, branche, verzekeraars, 

re-integratiebedrijven)

stellen van doelen



Gerealiseerd in 2 convenanten

Regulier:
• Website www.arbografimedia.nl
• Eerste digitale branchespecifieke RI&E
• Digitaal hulpmiddel oplosmiddelengebruik 

(IPA-reductie, wasmiddelen, ventilatie)
• Diverse instrumenten/protocollen/voorlichting

(verzuim, conflicten, werkdruk/rsi, preventiemedewerker, 
kosten verzuim)

Partners:



Gerealiseerd in 2 convenanten

Specifiek:
• Grafibasisplus, verzekeringsarrangement voor 

verzuimmanagement met Achmea
• Eigen regie en ondersteuning bij ziekmelding; inrichting helpdesk 

Verzuimsteunpunt Grafimedia (arbodienst in 2de lijn!)
• Eigen regie en ondersteuning bij re-integratie: inrichting helpdesk 

Servicepunt Grafimedia
• VerzuimExpert, digitaal re-integratie- en volgdossier

Partners:



Grafimedia en Arbeidshygiëne



Arbeidshygiënist en Grafimedia,
wat zien we?

• Algemeen: de arbodienst komt meer op afstand, de werkgever 
en werknemer zijn/worden samen verantwoordelijk, de 
arbeidshygiënist komt hier ook mee op afstand

• Branche neemt eigen regie
• Contact veelal via brancheorganisatie: specialist/specialist 

(traject Oplosmiddelenreductie)
• Contacten liepen/lopen veelal niet soepel



Arbeidshygiënist en Grafimedia,
wat zien we?

• Naamsbekendheid, rol en taak van AH binnen branche en 
management vrij onbekend 

• Ondernemingen zijn zoekende naar hun taken en 
verantwoordelijkheden i.r.t. eigen verantwoordelijkheid 
rond het arbobeleid

• Gezien de vele kleine bedrijven nemen brancheorganisaties 
veelal het voortouw (bv convenanten en arbo-catalogus)



Welke wegen zijn er naar de Grafimedia?

• Het aanbieden van praktische instrumenten en brochures alleen 
werkt niet in een MKB-branche

• Kleine bedrijven via brancheorganisaties (KVGO) 
• Grote en middelgrote bedrijven via Preventiemedewerker
• Gebruik bewegingen: bv convenanten en nu weer 

arbocatalogus
• Gebruik de website (NvVA) en maak duidelijk wat een AH kan 

betekenen voor een bedrijf
• Ga direct naar bedrijven en branches toe, zie bijvoorbeeld:

- workshop 1B 
- workshop 1E
- workshop 2G
- bijdrage dr.ir Lex Burdorf



Welke competenties zijn nodig?
uitgangspunt: het gaat meer en meer in de ondernemingen gebeuren

• én marktgericht 
• én klantgericht 
• ondernemerschap 
• verhoogde omgevingsbewustzijn



Tot slot



Tot slot

Arbeidshygiënische strategie bij arbeidsomstandigheden:

1. risico’s bij de bron voorkomen
2. andere methoden van bescherming aanbieden
3. persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden



Tot slot

Jullie aanpak begint dus bij de bron en de bron wordt, 
als het gaat om arbeid en gezondheid,

meer en meer het bedrijf, dus

ga naar de bedrijven
ga naar de branches

zeg wie je bent
zeg wat je kunt


