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Doel van vandaag 



1. Waarom gezond en veilig werken? 

2. Over Arbo en kwetsbare doelgroepen  

3. Rollen, verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheid bij externe plaatsingen 

 

Breng jullie praktijk in! 

 

 

Inhoud 



 

Veilg werken in Nederland 

Bron: RIVM 



Gezond en veilig werken: win - win 



• Arbowet (vernieuwd) 

• Arbobesluit 

• Arboregeling 

 

• Arbocatalogi  

• RI&E 

• NEN-normen 

• … 

 

 

Arbo in het kort 

Arbowetgeving 3 niveaus 
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Systeemvoorschriften: 

Arbobeleid 

RI&E en PvA 

Voorlichting en onderricht 

Melding en registratie van arbeidsongevallen 

en beroepsziekten 

Preventiemedewerker en BHV 

Arbodeskundigen of arbodienst  

 

Arbowet: systeemvoorschriften 



1 
• Bronmaatregelen 

2 
• Collectieve maatregelen 

3 
•Individuele maatregelen 

 

4 
• Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

(PBM’s) 

 Bronaanpak: arbeidshygiënestrategie 



• Kenmerken doelgroepen: maatwerk 

• Diversiteit aan werksoorten en risico’s 

- Steeds meer externe plaatsingen, kort en wisselend 

- Meerdere partijen betrokken, complexiteit eemt toe 

- Aandacht voor arbo onder druk door conflicterende belangen  

- Kennis verdeeld en neemt af  

- Meerdere betrokkenen zoals consulenten  

en jobcoaches 

 

Arbo en kwetsbare doelgroepen 



Externe plaatsingen 



www.arbocatalogussw.nl en handreiking 

 

http://www.arbocatalogussw.nl/


Arbo vraagt om: 

 Leiderschap en sturing 

 Informeren en betrekken 

Kennis van het onderwerp 

Procesmatig inbedden 

 

Hoe?  Agendering en borging 



 

Rollen en verantwoordelijkheden 



Bepaal  uw rol(len) 

. 

Leg afspraken vast 

.  

Toets in de praktijk! 

. 

Stappenplan 



• Portefeuillehouder  of 

• Bemiddelaar of 

• Inlener? 

Bepaal uw rol(len) 
. 

Download handreiking 

https://www.sbcm.nl/fileadmin/Downloads/2017/SBCM_Cedris-Gezond-en-veilig-ad-slag.pdf
https://www.sbcm.nl/fileadmin/Downloads/2017/SBCM_Cedris-Gezond-en-veilig-ad-slag.pdf


• Hulpmiddelen SBCM / Cedris: 

– Checklists 

– Voorbeelden overeenkomsten 

– Inzetbaarheidsmatrix 

Maak afspraken 
.  



 

• Wie en hoe? 

 

• Casuïstiek 

 

• Arbowet & Aansprakelijkheid  
(met dank aan TNO, Jan Harmen Kwantes) 

Toets in de praktijk 
. 



Onder werking Arbowet vallen: 

• Arbeidsovereenkomst 

• Ambtelijke aanstelling 

• Uitzendkracht 

• Stagiaires  

• ‘Onder gezag’ werkend 

                                                         art. 1 AW 

Aansprakelijkheid in vogelvlucht 

Inlenend bedrijf = 
verantwoordelijk  



 
 

Wie heeft de daadwerkelijke ‘macht’ om 
de veiligheid en gezondheid van de 

werknemer te beschermen? 

 

Kernvraag bij ‘onder gezag’ werkend 



Elementen voor Inspectie om ‘onder gezag’ 

vast te stellen: 

•  Aanwijzingen of instructies geven 

•  Toezicht houden 

•  Materialen ter beschikking stellen 

•  Permanente / langdurige situatie 

•  Heeft de schijn van werkgever-werknemer 

relatie 

.  

 

Onder gezag werkend 



1.Plaatsing bij inlenend bedrijf onder gezag 

van (vertegenwoordiger van) inlenend 

bedrijf?  

 inlenend bedrijf verantwoordelijk voor V&G 

 

2.Plaatsing bij inlenend bedrijf onder gezag 

van (vertegenwoordiger van) uw bedrijf? 

 Uw bedrijf verantwoordelijk voor V&G 

 

Check  



Meer info: 

• www.arbocatalogussw.nl 

• www.arboportaal.nl (arbeidsinspectie) 

• Meld u aan voor de LinkedIngroep 

Arbocatalogus SW 

Vragen? Bel of mail gerust! 

Diana Lettink (SBCM): 
d.lettink@caop.nl 

06 22095634 

Samen voor gezond en veilig werken! 

http://www.arbocatalogussw.nl/
http://www.arboportaal.nl/
https://www.linkedin.com/groups/4387081
mailto:d.lettink@caop.nl



