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1 Opdracht1. Opdracht

Toezegging minister aan Kamer:Toezegging minister aan Kamer:

‘Vraaggestuurde, toegankelijke digitale informatievoorziening over 
arbeidsomstandigheden.’

Missie en isie ArboportaalMissie en visie Arboportaal:

‘Ondersteunen van werkgevers werknemers en preventiemedewerkers bij hetOndersteunen van werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers bij het 
nemen van verantwoordelijkheid te voldoen aan de arbo wet- en regelgeving.’
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2 Uitgangspunten

Gebruikersonderzoek TNS Nipo juni 2008

2. Uitgangspunten

Gebruikersonderzoek TNS Nipo juni 2008
Positioneringsonderzoek TNS Nipo maart 2009

• Website
Vindbaarheid onderwerpen kan beter en woordgebruik laagdrempeliger

• Afzenderschapp
Duidelijkheid in ‘woud’ van sites met arboinformatie: overheid is afzender 

• Inhoud
Duiding wet- en regelgeving, wat betekent beleid voor uitvoering?, waar g g g g, g ,
moet ik als werknemer en werkgever aan voldoen? En waar controleert AI 
op?
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3 Uitgangspunten3. Uitgangspunten

Waarom bezoekt men het arboportaal?Waarom bezoekt men het arboportaal?

Voor het antwoord op een vraag en/of oplossing van een probleem.
Voor informatie over wet- en regelgeving en beleidVoor informatie over wet en regelgeving en beleid.
Voor ondersteuning bij uitvoering: tools en instrumenten.
Voor informatie die specifiek gericht is op de eigen branche.
Overheid als afzender is positief want betrouwbaar als ‘bron’ van de wet- enOverheid als afzender is positief, want betrouwbaar als bron  van de wet- en 
regelgeving.
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4 Concept4. Concept

Nieuwe arboportaal vraaggestuurd maar ook:Nieuwe arboportaal vraaggestuurd maar ook:

Duidelijk afzenderschap conform rijksbrede huisstijl en webrichtlijnen
Één eigen identiteit voor arboportaal en alle 'satelietsites’ en instrumentenÉén eigen identiteit voor arboportaal en alle satelietsites  en instrumenten
Nieuwe thematische indeling met complete dossiers
Templates voor campagnes, audivisuele communicatie
Portaal functie: samengestelde dossiersPortaal functie: samengestelde dossiers
Branche specifieke informatie
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5 Conclusie5. Conclusie 

Inzet interactieve instrumenten en social mediaInzet interactieve instrumenten en social media
voor arboportaal 

Interactieve rekenmodules voor berekening van risico’s: StoffenmanagerInteractieve rekenmodules voor berekening van risico s: Stoffenmanager,  
Hand Arm Risico Meting (erkend door Arbeids Inspectie in 
handhavingspraktijk)

Inzet social media 
Bij bestaande netwerken en project communicatie 
Als tool voor kennisdeling en ervaringenuitwisselingAls tool voor kennisdeling en ervaringenuitwisseling
Mits gemakkelijk te bereiken en te bedienen
Professionele ondersteuning bij onderhoud
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10 Vragen?10. Vragen?

Simona Petescu
spetescu@minszw.nl
070-3334928
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