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Onderwerp

Instemmingsverzoek inzake Centraal beleid arbozorg
Geacht College,
De COR heeft kennis genomen van het instemmingsverzoek Risico-inventarisatie en –evaluatie
Centraal beleid arbozorg (versie 2, febr.2019) en is tot de conclusie gekomen instemming te verlenen
op het plan van aanpak mits de RI&E en plan van aanpak worden aangevuld met:
• De beoordeling van de taken en verantwoordelijkheden binnen de faculteiten en de invulling
hiervan.
• De analyse waarom alle faculteiten en diensten nog niet alle RI&E’s op orde hebben.
• Het afstemmen van de samenwerking tussen de Arbodienst en de afdeling
Veiligheid/huisvesting.
• De risicoverhoging op KANS als gevolg van werkdruk (overuren, slechte werkhouding en
bovenmatige beeldschermuren).
Onvolledige RI&E
De COR heeft de RI&E op verschillende vlakken getoetst (zie bijlage). Op het vlak volledigheid heeft
de COR enkele toevoegingen.
• De beoordeling van de taken en verantwoordelijkheden binnen de faculteiten en de invulling
hiervan dienen scherper en breder uiteengezet te worden. Maak inzichtelijk welke taken bij de
arbocoördinatoren worden neergelegd en of er eventueel per onderdeel een verschil is. De COR
ziet graag of er verbeterpunten hieruit op te maken zijn die als maatregel meegenomen kunnen
worden.
• De analyse waarom alle faculteiten en diensten nog niet alle RI&E’s op orde hebben, is niet
uiteengezet. Ondanks de afspraken in 2008, missen nog veel RI&E’s. De COR wil graag weten
hoe dit kan en welke maatregelen genomen worden om dit op te lossen.
• Bij verbouw- en nieuwbouwprojecten kan de Arbodienst verschillende expertises toevoegen. Deze
expertises heeft de afdeling Veiligheid/huisvesting ook in huis. Graag ziet de COR als maatregel
toegevoegd dat de Arbodienst en de afdeling Veiligheid/huisvesting met elkaar in overleg gaan
hoe hun samenwerking (advies 12) vorm te geven.
• De COR waarschuwt inzake KANS (klachten van de arm, nek en/of schouder) voor interactie met
werkdruk: risicoverhoging op KANS door het maken van overuren en slechte werkhouding als
gevolg van de werkdruk. Ook voor het beeldschermwerk (KANS) geldt het belang van aanpak bij
de bron: aantal en spreiding van de uren beeldschermwerk per dag. Graag ziet de COR op deze
drie punten (overuren, slechte werkhouding, beeldschermuren) een toevoeging in het plan van
aanpak (2.2 Arbocatalogus VSNU).
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Aanvullend advies
Arbobeleid onderdeel van de facultaire strategie
De COR vindt het essentieel dat er bij de faculteiten meer inzicht en sturing komt op het gebied van
arbo. De COR adviseert hiertoe om:
• De regie arbozorg centraal te beleggen en een factsheet bij te laten houden van wie welke
acties wanneer doet en de overleg- en besluitmomenten daarin eveneens vast te leggen.
Vervolgens dient deze factsheet te worden gedeeld met alle betrokkenen inzake arbozorg.
• Arbobeleid onderdeel te maken van de facultaire convenanten (doelen stellen incl. KPI’s) op
het gebied van bijvoorbeeld het uitvoeren van de RI&E (rekening houdend met veranderingen
en actualiteit van de RI&E’s), zodat deze actueel zijn.
• Zodoende jaarlijks doelen te stellen in de facultaire jaarplannen en jaarlijks een
terugkoppeling te geven in de facultaire jaarverslagen.
• Elke faculteit voortgangsrapportages te laten maken, zoals dit bij FNWI wordt gedaan.
• Periodiek TVB te auditeren en terug te koppelen aan de COR/FOR/GOR (advies 5).
Bijkomende aandachtspunten
De COR ziet graag dat arbeidsomstandigheden nadrukkelijk worden meegenomen tijdens
aanbestedingen voor diensten, uit te voeren door private ondernemingen (m.n. outsourcing).
Te verwachten documenten
De COR verwacht t.z.t. de volgende documenten die tijdens het formeel overleg naar voren zijn
gebracht te ontvangen:
• De herziene versie van het Arbobeleid, waarin de mandatering en de randvoorwaarden voor
de rol van arbocoördinator worden meegenomen.
• Het jaarverslag van de Arbodienst, waarin onder meer het incidentenregistratiesysteem en de
follow-ups worden geanalyseerd.
• De resultaten van het brede programma op het gebied van werken en studeren met een
functiebeperking.
• Opzet van een factsheet ARBO zorg t.b.v. de regiefunctie.
De COR wil u graag complimenteren voor het verrichte werk, en het overzichtelijke plan van aanpak.
De COR kijkt uit naar de uitvoering van de maatregelen.
Hoogachtend,

Gerwin van der Pol,
Voorzitter
Bijlage: Achtergrond besluitvorming
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Cees Kleverlaan,
Vicevoorzitter
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Bijlage: Achtergrond besluitvorming
Bij het beoordelen van de RI&E heeft de COR de volgende uitgangspunten genomen:
• Actueel
• Volledig
• Betrouwbaar
• Adequaat uitgevoerd
• Doeltreffend
Voor de beeldvorming is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:
• 2018-077207 Instemmingsverzoek Centraal beleid arbozorg, incl. de Risico-inventarisatie en
-evaluatie Centraal beleid arbozorg conceptversie 8 juni 2018, Universiteit van Amsterdam
• Formeel COR-overleg in aanwezigheid van Mariette de Graaf (stafadviseur Integrale
Veiligheid), OV 21 december 2018 plus enkele aanvullende documenten
• Technisch overleg met Mariette de Graaf (stafadviseur Integrale Veiligheid), 19 februari
2019.
• Risico-inventarisatie en -evaluatie Centraal beleid arbozorg versie 2, februari 2019

Pagina 3

