Overlappende of conflicterende arbocatalogi:
uitgangspunten 5xbeter
Een arbocatalogus dient als hulpmiddel voor veilig en gezond werken en is op maat
gemaakt voor een branche. De arbocatalogus geeft inzicht hoe een bedrijf of een
werkplek aan de Arbowet kan voldoen. Het is een officieel document dat getoetst is
door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). De arbocatalogus van 5xbeter
is gevuld met Verbeterchecks. Dit zijn digitale instrumenten, waarmee een
gebruiker kan toetsen of hij voldoet aan de Arbowet. Als dat niet (helemaal) zo is,
geeft de Verbetercheck een concreet Plan van aanpak om de situatie te verbeteren.
In de praktijk blijkt dat de arbocatalogi in de verschillende branches en sectoren
overlap met elkaar of juist gaten kunnen vertonen. Deze notitie beschrijft hoe
5xbeter omgaat met andere arbocatalogi die overlap (of gaten) laten zien met de
arbocatalogus van 5xbeter.

Verplichtingen werkgever
De Arbowet beschrijft de verantwoordelijkheden van de werkgever als volgt: de werkgever
van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Hij moet aan
een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te
creëren voor zijn werknemers, en voor hemzelf.
En over de verplichtingen van de werkgever staat in de Arbowet: de werkgever zorgt voor de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever voert een beleid dat erop
gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de
mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan.
De werkgever moet er in ieder geval voor zorgen dat hij:
• Voorlichting en instructie geeft over veilig werken;
• Voor veilige middelen en werkmethoden zorgt (ook voor derden);
• Gevaren bestrijdt bij de bron;
• De nodige beheersmaatregelen organiseert;
• De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert;
• Sluitende afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers.
Dit betekent impliciet dat een werknemer op het moment dat hij zijn werkplek bij een andere
werkgever en\of standplaats heeft, gehouden is zich aan de wet en regelgeving van de
werkgever\sector te houden.
De opdrachtgever\werkgever waar de betrokken werknemer zijn opdracht uitvoert heeft de
plicht bij het betreden van het fabrieksterrein, werkplek, de start van de werkzaamheden de
z.g. werknemer van derden volledig te informeren over zijn rechten en plichten en wet en
regelgeving, waaronder de Arbowet (catalogus) welke van toepassing zijn.

Verplichtingen werknemer
Naast de werkgever heeft de werknemer ook een aantal verplichtingen. Hij moet zich aan de
voorlichting en instructie (art. 11 Arbowet) houden. Daarnaast is er naast goed
werkgeverschap ook goed werknemerschap.
De werknemer is in ieder geval verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats,
overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen

zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken
personen. Met name is hij verplicht om:
• Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
• De hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te
gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor
zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn
beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken;
• De op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of
buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;
• Mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8
• De door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis
te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is
belast;

Uitgangspunten 5xbeter
5xbeter houdt bij het samenstellen van de arbocatalogus maximaal rekening met de inhoud
van bestaande arbocatalogi. 5xbeter probeert ook zo nauwkeurig mogelijk aan te sluiten bij
andere arbocatalogi om overlap (of gaten) te voorkomen. Het kan voorkomen dat
werkgevers en of werknemers in andere arbocatalogi afwijkende teksten of eisen
tegenkomen die leiden tot onduidelijkheid of zelfs tegengestelde opdrachten.
Indien dit bij 5xbeter wordt gemeld zal zij nagaan of deze problemen binnen haar eigen
arbocatalogus kunnen worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zal 5xbeter contact
leggen met de samenstellers van de andere arbocatalogi om te komen tot een gezamenlijke
uitleg die voldoet aan de Arbowet. Indien nodig zullen de desbetreffende arbocatalogi
(eventueel in overleg met het ministerie van SZW) moeten worden aangepast.
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