
Een reisverhaal



“ Ik ga op reis naar... “

De ontwikkeling van de Arbocatalogus voor het MBO



We willen ergens heen maar waar komen we vandaan?

De convenanten (eind 2000 tot medio 2007)

- Reductie verzuim, WAO/WIA instroom (kwantitatief)

- Verminderen PSA (kwalitatief)

Uitvoeringsorganisatie: Arboservicepunt Bve

Opbouw branchespecifieke kennis

- Verzuimgegevens

- Eenduidige visie, begrippenkader en werwijze: Partituur

- Instrumenten (incidentenmonitor, quick scans, methodieken enz.)

- Voorlichting, workshops, trainingen enz.

- Branche RI&E



Medereizigers

•Wat heeft jouw branche afgelopen jaren gepresteerd, 
bijvoorbeeld terugkijkend op inspanningen rondom arboconvenant?



Nieuwe reisdoelen

- Context: borgen van bereikte resultaten, nieuwe uitdagingen

- Onderdeel: de Arbocatalogus

- Keuze voor PSA als voornaamste arbeidsrisico

- Opdracht en opdrachtgever
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ik 
 
draagkracht 
motivatie (zingeving) 
bekwaamheid 
gezondheid 
privé-situatie 

organisatie 
 
co-creatie (cultuur)  
gedrag = doen en nalaten 
 
onze regels en opvattingen 
onze waarden en normen 
 

 

organisatie 
condities voor arbeid 
arbeidsverhoudingen 
fys. arbeidsomstandigheden 
arbeidsinhoud 
arbeidsvoorwaarden 
arbeidsperspectief 

ik 
verbondenheid 

de organisatie 
de collega’s 
het vak (bevlogenheid) 
de leerlingen QuickTime™ en een

-decompressor
zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

 
betekenis- 

geving 

Kijken door 4 vensters



•In mijn branche moet de arbocatalogus de oplossing zijn voor ….

Medereizigers



Onderweg naar de catalogus

Inhoud

- Wat moet en zit er eigenlijk in?

- Voor wie is het eigenlijk bedoeld?

- Hoe zit het met normeringen?

- Stand der wetenschap en ‘good practices’ 

Proces

- De politieke gevoeligheden

- De stappen die gezet zijn tot nu toe

- Betrokken partijen



Alles onder controle!



Medereizigers

•Wat kwam jij onder weg nog tegen?
•Wat verwacht jij nog tegen te komen?



Bestemming bereikt: en toen?

- Implementatie: opzet en idee daarachter

- Relatie met de RI&E

- Doorontwikkeling: een levend instrument



•En toen ?
•Wat is onze slotsom? MBO, HBO, branches, fenomeen 
arbocatalogus.

•Gingen wij naar huis?
•Gingen wij feesten?
•En toen begon de reis pas echt!

•Bedankt dat jullie eigen reiservaringen met ons hebben willen 
delen!

•Goede volgende reis!
•De foto’s van onze reis vind je in de handouts én op de NVvA 
website!

Medereizigers
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