
Editorial

Arbo-dienstverlening: grote veranderingen zijn op komst

lnleiding

Staatssecreraris M. Rutte heeft aan de Sociaal Economische
Raad (SER) een advies gevraagd over de verplichte deskundi_
ge ondersteuning van werkgevers bij hun arbo_ en vezuim-
aanpak. Deze aanvraagis om een aantal redenen gedaan:
. De aansraa¡rde vernieuwing in de arbeidsong.r"hik,h.idr-

verzekering, waarbij de werkgever een nog grote.e (finan-
ciële) verantwoordelijkheid l<rijgt voor heilrerzuim in en de
NØAO-instroom vanuir zijn bedrijI

. Een (groot) deel van de werkgevers heeft alleen een conúacr
met een A¡bo-dienst omdar dat een wetrelijke verplichting
is. Zij zijn niet erg tevreden over de huidige vorm van
dienswerlening. Dit geldt in het bijzonde.lroo. h.t midden_
en kleinbedrijI

' . Europese regelgeving eisr dar Nederland regelc dac een werk_
gever voor preventieraken a.lleree¡st de mogelijkheden in her
eigen bedrijÊ beziet. Daa¡ waar er binnen hec bedrijf geen
mogelijkheden zijn die goed vorm re geven, mag exrerne
deskundigheid ingehuurd worden, bijvoorbeeld-bij een
Arbo-dienst.

Het SER-advies

In mee¡derheid wil de SER de inregrale dienswerlening in
stand houden, maar de bedrijven de gelegenheid bieden voor
eigen afternatieve voorzieningen. Dit wordt .,opting

out"genoemd. De kernelementen hiervan zijn:
l. Opdng our is alleen mogelijk als daa¡over in het bedrijf of

op brancheniveau aÊspraken worden gemaakr. De inregrale
aanpak van a¡bo- en verzuimbeleid staan hierbij centraal.

2. Er wordr alleen procedureel geroetsr of er dergelijke
afspraken zijn.

3. Afspraken over opdng out hebben een maximale geldig_
heidsduu¡ van 5 jear. Daarna kan een nieuwe p.Àd.
ingaan.

4. Als er geen afspraken worden gemaakt geldt de huidige
regeling: de wettelijke verplichting zich bij een aantal
taken door een Arbo-diensr te laren ondersreunen.

5. In de wetgeving wordt een evaluariemoment ove¡ deze
herziening ingebouwd.

Met betrekking tot de borging van prevenrieraken in her
eigen bedrijf wordc in her advies de ,ãrbomedewerker,, 

geïh_
troduceerd. De aard en her niveau van de deskundigheid van
deze medewerker zal in de wer vasr gelegd moeten Jord.rr.
Daarnaast wordr gesteld dat de Risico-Inventarisatie en
-Evaluatie (RIE) hier ook aanwijzingen voor zou kunnen of
moeren geven. Over de RIE wordr door de SER geadviseerd
dat volstaan kan worden deze te laten to.t .n doo-, één des_
kundige in plaas van de huidige vier deskundigen. Een ince-
grale visie, met waar nodig verwijzing rr"", ..., .rp.rr, i,
daarbi.i een randvoorwaarde.
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Kanttekeningen

In de discussie die over dit SER_advies wordt gevoerd herken
ik aspecten die regelmacig cerugkeren. Het m.lrt promin.nt
daarbij is vanzelßprekend dat ,,opting 

our,, voor .1., ..,or..,.
verschuiving in de A¡bo-dienstverlening zal leiden.
Verzeke¡aars en reihregratiebedrijven, maar ook nieuwe aan_
bieders van preventietaken en zelßtandige adviseurs zien nieu_
we kansen in deze markr.
Gezien het belang dât wordt gehechc aan de incegrale advise_
ring is er ook een behoefte aan adviseurs die op elen breder
gebied kunnen adviseren dan alleen hun eigen vakgebied
þrbeidshygiëne, veiligheidskunde of arbeiJ& orgiir"tieku.,-
de). In de wandelgangen worden de deskundigeúie op deze
drie gebieden kunnen adviseren aI 

,.generalisre-n, 
of ,þreven-

tisreri' genoemd.

Deze preventisten zouden bij uirsrek geschikt zijn voor het
toersen van de (meer gecompliceerde) RIE's. In het voorstel
van de SER zou die ene kerndeskundige die dar ,,mag,, 

gaan
doen ook de bedrijfsarts kunnen zijn.
Indien een deel van de adviseurs zich als generalist oncwikkelr,
ligt het voor de hand dar er ook in toenemende mare be-hoef-
te zal zi)n aan specialisten. Mec name specialisten die ook in
staat zijn te adviseren op her gebied van beheersmaatregelen.

Daarnaast wordt er veel gediscussieerd over de certificering.
De discussie lijkr zich re onrwikkelen in de richcing van de
persoonscertificering. Hierbij zou een A¡bo_dienst àus nier
mee¡ kunnen volstaan met het in dienst hebben van slechts
één gecertificeerde deskundige voor de gehele dienst.

De discussie ove¡ de a¡bomedeweke¡ roept bij een aanral oud_
grdienden een beeld op van een bepaalde groep veiligheidskun_
digen uit de jaren 80. Een deel van h.r, ** gå..I,.i¡k rrb.idr_
geschikr en heeft toen 'maal de funcde veiligheidskundige
gekregen, zonde¡ daarvoor adequaar opg.l.iJ te zijn. De kans
dat dit nu ook plaats zal vinden is reëel aanwezig gerien h.t
grote¡e aantal gedeelælijk arbeidsgeschikten waar werþvers in
de nieuwe rùØAO ve¡anrwoordelijkheid voor blijven hoid.n.

Samengevat. Deze voorstellen bieden ralloze kansen. Maar de
Arbo-dienswerlening zal op kome termijn een geheel ander
aanzien krijgen, waarbij de werkgevers lr.el m.., invloed krij-
g1n op de manier waarop de dienswerlening geregeld is. De
adviesbehoefre zal, daarbij naar alle *"r.r.t ¡.,Ì¡U,eid ook
sterk gaan ve¡anderen. Een zeer belangrijke reden voor iedere
arbeidshygienisr om na te denken in welk profiel hijlzi), op
termijn, het beste in past: de generalisr of de specialisc.
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