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Aan de slag met arbeidsomstandigheden

Checklist Arbo
De arbeidsomstandigheden vormen één van de belangrijkste 
onderwerpen voor een ondernemingsraad. Gezond en  
veilig kunnen werken is voor iedere werknemer van belang. 
Hoe kan de or hiermee aan de slag gaan? 

De ondernemingsraad kan 
veel bereiken voor zijn 
achterban. Vooral op het 

gebied van arbeidsomstandighe-
den. De maatregelen zijn vaak 
concreet en goed te communi-
ceren naar de achterban. Als je 
wilt scoren dan kan dat vaak met 
Arbo!

• Gebruik de mogelijkheden uit 
de WOR als je met Arbo en pre-
ventie aan de slag gaat. De or 
heeft instemmingsrecht bij re-
gelingen op het gebied van ar-
beidsomstandigheden, ziekte-
verzuim- en re-integratiebeleid 
(artikel 27 WOR). Daarnaast heb 
je een stimulerende taak om de 
arbeidsomstandigheden te be-
vorderen (artikel 28 WOR; zie 
artikel van Dennis Schwartz 
hierover op pagina 29, red.).   

• De ondernemingsraad heeft 
veel invloed op Arbo en pre-
ventie. Er is hiervoor ook ken-
nis nodig. Bedenk of het han-
dig is om een speciale 
Arbocommissie op te richten 
binnen de or. Deze kan zich 
specialiseren in Arbo.

• Zorg ervoor dat Arbo en pre-
ventie regelmatig op de agenda 
staan van de overlegvergade-
ring.

• Bespreek met de bestuurder het 
budget voor Arbo en preventie. 

• Werk gestructureerd. Dat bete-
kent je intenties vastleggen, het 
in kaart brengen van de Ar-
bo-risico’s, prioriteiten stellen, 
een plan van aanpak maken, 
overleg met de bestuurder en 
de afspraken bewaken.

• Alle risico’s die het werk voor 
werknemers met zich mee-
brengt, moet de werkgever 
vastleggen in een risico-inven-
tarisatie en evaluatie (RI&E). 
Onderdeel van de RI&E is een 
plan van aanpak. Let erop dat 
de RI&E actueel is. Zijn er geen 
nieuwe risico’s? Zijn er geen 
nieuwe manieren om risico’s 
tegen te gaan?

• Elk bedrijf moet ten minste één 
werknemer aanwijzen als pre-

ventiemedewerker. De preven-
tiemedewerker helpt de werk-
gever met de uitvoering van 
het Arbobeleid. De or heeft in-
stemmingsrecht bij de aanstel-
ling van de preventiemedewer-
ker. Zorg ervoor dat de juiste 
persoon als preventiemede-
werker aan de slag gaat.

• Overleg met de verschillende 
Arbodienstverleners (bijvoor-
beeld de preventiemedewerker, 
vertrouwenspersoon, bedrijfs-
arts, Arbodienst) in jouw orga-
nisatie. 

• Als de arbeidsomstandigheden 
niet goed zijn dan kun je de In-
spectie SZW inschakelen. De or 
heeft het recht om de inspec-
teur te vergezellen als die 
langskomt en kan hem onder 
vier ogen spreken.   

• Communiceer je successen 
met de achterban.  
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