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Arbocatalogus

“

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Aan ieder werk
kleven risico’s en een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar
wie de risico’s kent, kan er rekening mee houden. Of beter
gezegd: moét er rekening mee houden. Want het is
onaanvaardbaar om risico’s te nemen die kunnen leiden tot
persoonlijke ongevallen of tot schade aan het milieu.”

Er wordt veel waarde gehecht aan arbeidsomstandigheden en veiligheid in de
Waterbouw. Al voor de wettelijke verplichting in 2007 om per branche een eigen
Arbocatalogus te ontwikkelen, waren er in de Waterbouw al veel informatiebronnen
voor werkgevers en werknemers. Deze bestaande informatiebronnen vormen samen
de Arbocatalogus Waterbouw. Het gaat om het Handboek VGM, het
veiligheidsinstructieboekje en veiligheidssignalisaties

Wat is een Arbocatalogus?
De Arbocatalogus is een document waarin sociale partners
op brancheniveau vastleggen welke maatregelen er
getroffen worden op het gebied van
arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Toetsing Onderwerpen
In de Waterbouw hebben we inmiddels al een
aantal belangrijke onderwerpen door de Inspectie
SZW laten toetsen. Ieder jaar worden er weer
twee of drie nieuwe onderwerpen toegevoegd.
Deze onderwerpen zijn als leeswijzer
op het internet te vinden en voor
iedereen toegankelijk.

Veiligheidinstructieboekje
In het Veiligheidsinstructieboekje zijn de belangrijkste zaken uit de
Arbocatalogus kort samengevat voor praktisch gebruik op de
werkvloer. Iedereen die in de waterbouw werkt kan via zijn
werkgever een veiligheidinstructieboekje krijgen. Het boekje
heeft een handzaam formaat dat gemakkelijk in de overall of
binnenzak van een jasje kan worden meegenomen. Zo is belangrijke
informatie direct op de werkplek beschikbaar.

Betrokken partijen
Een belangrijke eis voor het ontwikkelen van een Arbocatalogus is dat deze
moet worden opgesteld op brancheniveau, door vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemersorganisaties. In de waterbouw zijn dit de
Vereniging van Waterbouwers namens werkgevers en FNV Waterbouw en
CNV Waterbouw namens werknemers.

