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Bijlage 12: Arbo- en verzuimbeleid 
 

Arbo- en verzuimbeleid in de onderneming 
 
1. Doel 

• Het bevorderen en beschermen van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers in verband met de arbeid als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. 

• Het terugdringen van het ziekteverzuim, met name door preventieve maatregelen. 
 
2. Basis 
• Het arbo- en verzuimbeleid in de onderneming wordt vastgesteld op basis van een 

deugdelijke en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de 
arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich 
brengt, alsmede een analyse van op ziekte en ongevallen betrekking hebbende 
verzuimgegevens binnen het bedrijf. 

 
3. Arbobeleid 
3.1 De preventiemedewerker 

Er worden één of meer preventiemedewerkers aangesteld voor de ondersteuning bij: 
 - de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie; 
 - de advisering aan en nauwe samenwerking met de ondernemingsraad,  

personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers over genomen of 
te nemen maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden; 

- de (medewerking aan de) uitvoering van deze maatregelen. 
 De preventiemedewerker heeft voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om 

aan zijn taken invulling te geven en voldoet ten minste aan het competentieprofiel 
dat deel uitmaakt van het digitale, door partijen bij deze cao vastgestelde, RI&E-

instrument MKB. 
3.2 Organisatie van de arbodienstverlening 

Het is mogelijk de ondersteuning voor de wettelijk verplichte toetsing van de risico-
inventarisatie en -evaluatie en de begeleiding van zieke werknemers binnen of buiten 
het bedrijf te laten uitvoeren door gecertificeerde deskundigen, niet werkzaam bij een 
arbodienst. Hiervoor dient dan wel schriftelijk overeenstemming te zijn bereikt met 
de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. 

3.3 Toetsing van de Risico-inventarisatie en –evaluatie 
Werkgevers die voor minder dan 40 uur per week werk laten verrichten hoeven de 
risico-inventarisatie en -evaluatie niet te laten toetsen. Dit geldt ook voor werkgevers 
die minder dan 26 werknemers in dienst hebben. Voorwaarde is dan wel, dat voor de 
risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik is gemaakt van de RI&E MKB, de ABRIE-
Bouw, de Arbocheck B&U of GWW of een ander model dat door partijen bij deze cao 
is goedgekeurd en geregistreerd bij www.rie.nl.  

 

Naast de maatregelen die zullen worden getroffen ter voorkoming c.q. reducering van 
de in de risico-inventarisatie en -evaluatie gesignaleerde gevaren maken de volgende 
onderdelen deel uit van het Plan van Aanpak: 
- de vastlegging van te ontwikkelen activiteiten ter bevordering van de veiligheid en 

ter bescherming van de gezondheid in de vorm van te treffen maatregelen van 
technische aard en/of organisatorische aard of indien dit niet tot de mogelijkheden 
behoort, het aanwenden van persoonlijke beschermingsmiddelen; 

- de wijze waarop de introductie, voorlichting en onderricht is georganiseerd van in 
dienst zijnde en nieuwe werknemers met betrekking tot het veilig en gezond 
uitvoeren van de werkzaamheden, met speciale aandacht voor de doelmatige 
begeleiding van jeugdige werknemers; 
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- de wijze waarop voorzieningen zijn getroffen opdat werknemers in het bedrijf 
gebruik kunnen maken van het door partijen vastgestelde, op het individugerichte 
pakket preventiezorg. 

  


