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Overzicht opbouw wet- en regelgeving op 
gebied van arbeidsomstandigheden. Tevens 
visie en strategie ministerie SZW. 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbo
wetgeving  

  

Overige belangrijke websites voor informatie over arbeidsomstandigheden:  
 
http://www.rie.nl/informatie-voor-bedrijven/handige-instrumenten-en-tools 
 

Hoofdstuk 1: Arbozorg verzuimbeleid  

 Website Arbocatalogus Sociale werkvoorziening. (A: 
1.03) 

www.arbocatalogussw.nl/ 

 Globale informatie en thema’s van de FNV, o.a. over 
ziekte en re-integratie 

https://www.fnv.nl/themas/ 
 

 Achtergrondinformatie over PMO / PAGO van NVAB 
(Nederlandse vereniging van Arbeids- en 
Bedrijfsartsen). (A: 1.08) 

https://www.nvab-
online.nl/richtlijnen-en-
kennisdocumenten/procedure
le-leidraden/leidraad-pmo  

 Bevoegdheden OR op gebied van arbobeleid en –
beleidsinvulling. (A: 1.12) 

https://www.arboportaal.nl/on
derwerpen/arbowetgeving 

 Bevoegdheden OR op gebied van arbobeleid en –
beleidsinvulling. (A: 1.12) 

http://www.arbouw.nl/onderw
erpen/wet-en-
regelgeving/arbowet/samenw
erking-en-rechten-van-de-
ondernemingsraad-
personeelsvertegenwoordigin
g-en-de-belanghebbende-
werknemers-artikel-12  

2. Psychosociale arbeidsbelasting 

 Zie website Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening 
voor de deelcatalogi Agressie en Geweld en PSA 

www.arbocatalogussw.nl/ 

 Op deze site van TNO is veel informatie te vinden, 
o.a. de 12 mogelijke discriminatiegronden 

http://www.duurzameinzetbaa
rheid.nl/Contentpagina/1661/
124646/Wegwijzer-
ongewenst-gedrag.html  

3. Bedrijfshulpverlening 

 Op de website van de NIBHV (Nederlands instituut 
voor Bedrijfshulpverlening) staat veel informatie en 
zijn diverse  voorbeelddocumenten te downloaden.  

http://www.nibhv.nl/ 
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 De Stichting van de Arbeid heeft een uitgebreide 
‘handreiking bhv’ opgesteld.  

http://www.stvda.nl/~/media/F
iles/Stvda/Brochures/2000_2
009/2008/200805_handreikin
g_bhv.ashx 

 Voor de SW sector is in opdracht van Cedris een 
wegwijzer brandveiligheid opgesteld.  

http://www.arbocatalogussw.
nl/fileadmin/arbocatalogus/da
ta/Machineveiligheid/Bijlage_
AC_Machineveiligheid_Weg
wijzer_brandveiligheid_SW.p
df 
 
 

5. Gevaarlijke stoffen 

 Op de website van FNV staat uitgebreide en 
toegankelijke informatie met signaallijsten, 
checklisten en voorbeelden. Ook informatie t.a.v. 
risicogroepen (met name zwangere). Zoek op 
gevaarlijke stoffen 

https://www.fnv.nl/ 
 

 Op Arbokennisnet zijn tal van dossiers te vinden. 
o.a. over gevaarlijke stoffen..  

http://www.arbokennisnet.nl/k
ennisdossiers.html 
 

 De stoffenmanager is een (gratis) web applicatie 
waarmee blootstellingsbeoordelingen kunnen 
worden gemaakt en maatregelen kunnen worden 
afgewogen. Geaccepteerd door de arbeidsinspectie 
als goed hulpmiddel voor beoordeling en als 
alternatief voor metingen. (A: 5.03) 

www.stoffenmanager.nl 

 Bij gebruik van de stoffenmanager is regelmatig 
detailinformatie nodig van chemische stoffen. Op de 
site van NIOSH staat hierover veel informatie. De 
Veiligheid Informatie Bladen (VIB) moeten altijd 
meegeleverd worden door de leverancier 
(A: 5.03) 

https://www.cdc.gov/niosh/ch
emicals/default.html 
 

 De complete versie van de PGS 15 (opslag van 
gevaarlijke stoffen). (A: 5.09) 

http://content.publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl/docume
nts/PGS15/PGS15-2011-
v1.0-opslag-van-verpakte-
gevaarlijke-stoffen.pdf 

 Op de website van Kennissysteem infectieziekten en 
arbeid staan overzichten van werksituaties, 
beroepen en risicogroepen in relatie tot risico’s op 
biologische agentia. (A: 5.03/5.05) 

http://www.kiza.nl/ 

 Informatie over biologische agentia. (A: 5.03/5.05) https://www.arboportaal.nl/on
derwerpen/themas/biologisch
e-agentia 

 Op de website van de arbo catalogus schoonmaak 
en glazenwassers is toegankelijk informatiemateriaal 
beschikbaar over wat prikaccidenten zijn en hoe 
hiermee kan worden omgegaan. (A:5.15) 

http://www.ras.nl/downloads/
arbo-prikaccidenten/ 
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6. Fysieke belasting  

 De Arbo catalogus Fysieke belasting voor de SW. 
(A:6.01) 

www.arbocatalogussw.nl 
 

 Goede tools om d.m.v. een quick scan een indruk te 
krijgen van fysieke belasting. En (verwijzingen naar) 
detailtools als blijkt dat een nadere inventarisatie 
nodig is (A/D/I). (A:6.01) 

https://www.fysiekebelasting.t
no.nl/nl/  
 
 

 Veel achtergrondinformatie over de diverse vormen 
van fysieke belasting in de kennisdossiers van 
Arbokennisnet. (A:6.01) 

http://www.arbokennisnet.nl/k
ennisdossiers.html 

 TNO heeft een aantal publicaties over sedentair 
gedrag. Hier de link naar het factsheet langdurig 
zitten op het werk 

https://www.fysiekebelasting.t
no.nl/download/Factsheet%2
0Langdurig%20Zitten%20TN
O.pdf  

7. Fysische factoren: 

 Voor geluid is een (deel) Arbo catalogus Sociale 
Werkvoorziening opgesteld.  

www.arbocatalogussw.nl 
 

 Berekenen risico bij werken met warm weer (I)  https://www.fnv.nl/themas/veil
ig-en-gezond-werken/ 
 

 Voor fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat en 
verlichting) zijn diverse kennisdossiers beschikbaar.  

http://www.arbokennisnet.nl/ 
  

 Via de site van arbeidsveiligheid.net is een goede 
tool beschikbaar voor het bepalen van de dagdosis 
geluid bij meerdere werkzaamheden (email adres 
verplicht).  

http://www.arbeidsveiligheid.
net/tools/geluidcalculator 

8.  Arbeidsmiddelen 

 In de Arbo (deel)catalogus Machineveiligheid 
Sociale werkvoorziening staat beschreven hoe 
binnen de sector met machineveiligheid moet 
worden omgegaan, inclusief voorbeelden, good 
practises, checklisten, oplossingen etc.   

www.arbocatalogussw.nl/ 
 

 Letterlijke tekst van de richtlijn arbeidsmiddelen. 
(A:8.03) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=OJ:L:2009:26
0:0005:0019:NL:PDF 

9. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 In de Arbo (deel)catalogus Machineveiligheid 
Sociale werkvoorziening wordt ook aandacht 
besteed aan PBM.  

www.arbocatalogussw.nl/ 
 

 Overzicht en achtergronden. Zoek op PBM. http://www.arboportaal.nl 
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 Voor veel PBM’s is algemene informatie beschikbaar 
via de arbocatalogus bouw (arbouw). 

http://www.arbouw.nl/onderw
erpen/persoonlijke-
beschermingsmiddelen-pbm 

13. Detachering 

 Afspraken en voorbeelden over detachering vanuit 
de Sociale Werkvoorziening zijn opgenomen in de 
deelcatalogus Detachering.  

www.arbocatalogussw.nl 
 

 Voor veel (soorten van) werkzaamheden zijn vanuit 
de uitzendbranche ‘Arbo checklisten’ opgesteld.  

http://www.arboflexbranche.nl 
 

 


