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Wijziging	Arbowet	1	juli	2017	
Inleiding	
Op	1	juli	2017	wijzigt	de	Arbowet.	De	Ondernemingsraad1	krijgt	
een	 grotere	 rol	 en	 meer	 invloed	 in	 het	 arbobeleid.	 Er	 komt	
onder	andere	een	minimum-contract	voor	de	arbodienst	of	de	
bedrijfsarts.	Ook	moet	de	bedrijfsarts	meer	dan	nu	de	relatie	
gaan	leggen	tussen	verzuim	en	de	oorzaken	in	het	werk	van	de	
verzuimer.		
	
De	 OR	 krijgt	 instemmingsrecht	 over	 wie	 de	 Preventiemede-
werker	 wordt.	 Tot	 nu	 toe	 was	 dat	 alleen	 over	 wat	 de	
Preventiemedewerker	moet	kennen	en	kunnen.		
	
Zo	zijn	er	nog	enkele	andere	wijzigingen.	In	dit	e-book	gaan	we	
eerst	 kijken	naar	 de	 aanleiding	 van	deze	wijziging.	Wat	 is	 de	
bedoeling?	 Dan	 kijken	 we	 stapsgewijs	 wat	 de	 wijzigingen	
inhouden	 en	 vervolgens	 of	 die	 bedoeling	 ook	 wordt	
waargemaakt.	
	
We	 eindigen	 met	 tips	 hoe	 u	 als	 Ondernemingsraad	 het	
arbobeleid	 in	 de	 organisatie	 kunt	 beïnvloeden	 ongeacht	
wetswijzigingen.	
	

																																																								
1	Waar	Ondernemingsraad	staat	kan	ook	Personeelsvertegenwoordiging	(PVT)	gelezen	
worden	
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1.Wijzigingen	in	de	arbowet	per	1	juli	2017	
De	volgende	wijzigingen	worden	vanaf	1	juli	2017	ingevoerd:	
	

a. Instemmingsrecht	Preventiemedewerker	
De	Ondernemingsraad	had	al	instemmingsrecht	(art.	27	lid	
1	 WOR)	 over	 wat	 de	 preventiemedewerker(s)	 moet(en)	
kennen	 en	 kunnen.	 En	 over	 de	 positie	 van	 de	 preventie-
medewerker(s)	 in	 de	 organisatie.	 Daar	 komt	 nu	 het	
instemmingsrecht	 bij	 over	 wie	 de	 preventiemedewerker	
wordt.	Dit	geldt	echter	alleen	voor	nieuwe	preventiemede-
werkers.	 De	OR	 kan	 dus	 niet	 de	 zittende	 preventiemede-
werker	weg	laten	sturen	en	een	nieuwe	aan	laten	stellen.	Is	
de	OR	ontevreden	over	de	huidige	preventiemedewerker?	
Ga	daar	dan	het	overleg	over	aan	in	de	Overlegvergadering.	
Doe	voorstellen	voor	bijvoorbeeld	 (extra)	opleiding,	 taken	
en	bevoegdheden	van	de	preventiemedewerker.	
	
b. Samenwerking	Preventiemedewerker	en	arbodienst	of	

bedrijfsarts	
De	 Preventiemedewerker	 dient	 samen	 te	werken	met	 de	
arbodienst,	als	het	bedrijf	daar	een	contract	mee	heeft.	Of	
met	de	bedrijfsarts,	als	dat	de	arbodienstverlener	is	waar	de	
organisatie	een	contract	mee	heeft2.		

																																																								
2	Elk	bedrijf	dient	een	contract	te	sluiten	met	een	arbodienst.	Alleen	met	de	Maatwerkregeling	
mag	daarvan	worden	afgeweken	en	mag	het	bedrijf	een	contract	sluiten	met	alleen	een	
bedrijfsarts.	De	OR	heeft	dan	overeenstemmingsrecht	(nog	sterker	dan	instemmingsrecht).	
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c. Adviserende	rol	bedrijfsarts	
De	 werkgever	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 verzuim	
aanpak.	De	bedrijfsarts	heeft	zowel	naar	de	werkgever	
als	 naar	 de	 werknemer	 een	 adviserende	 rol.	 In	 de	
praktijk	wordt	de	verzuimbegeleiding	in	organisaties	te	
vaak	 geheel	 aan	 de	 bedrijfsarts	 overgelaten.	 Volgens	
de	regering	bestaat	dan	het	risico	dat	de	bedrijfsarts	de	
belangen	 van	 de	 werkgever	 zwaarder	 laat	 wegen,	
terwijl	 de	 bedrijfsarts	 de	 gezondheid	 van	 de	
werknemer	voorop	moet	stellen.	Daarom	wordt	in	de	
nieuwe	 wet	 de	 adviserende	 rol	 van	 de	 bedrijfsarts	
benadrukt.	

	
d. Herinvoering	‘arbeidsomstandigheden-spreekuur’	
Het	 arbeidsomstandigheden-spreekuur	bestond	al	 eerder,	
werd	daarna	geschrapt	uit	de	arbowet	en	is	nu	weer	terug.	
Het	 is	bedoeld	als	mogelijkheid	voor	een	medewerker	om	
de	 bedrijfsarts	 te	 kunnen	 raadplegen	 over	 gezondheids-
vragen	in	relatie	tot	het	werk.	Dus	voordat	er	sprake	is	van	
verzuim.	Bijvoorbeeld	als	de	medewerker	vermoed	dat	zijn	
of	 haar	 klachten	 kunnen	 komen	 door	 de	werkomstandig-
heden.	 De	 werkgever	 dient	 bekend	 te	 maken	 dat	 de	
mogelijkheid	 van	 het	 arbeidsomstandigheden	 spreekuur	
bestaat.	
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e. Recht	op	toegang	werkplek	voor	de	bedrijfsarts	
De	bedrijfsarts	werd	al	geacht	om	eventueel	de	werkplek	te	
bezoeken	 om	 te	 beoordelen	 of	 de	 klachten	 van	 de	
medewerker	 mogelijk	 aan	 de	 werkomstandigheden	 kan	
liggen.	 En	 om	 beter	 advies	 te	 kunnen	 geven	 over	
noodzakelijke	aanpassingen	om	klachten	in	de	toekomst	te	
voorkomen	en	om	de	reïntegratie	van	de	medewerker	beter	
mogelijk	te	maken.	Alleen	in	de	praktijk	kwam	hier	weinig	
van	 terecht.	 De	meeste	 bedrijfsartsen	 komen	 niet	 verder	
dan	 de	 spreekkamer.	 Dit	 had	 ook	 te	 maken	met	 ‘uurtje-
factuurtje’:	onduidelijkheid	over	de	betaling	voor	deze	extra	
uren	 van	 de	 bedrijfsarts.	 Die	 onduidelijkheid	 is	 nu	
opgeheven:	 de	 werkgever	 is	 verplicht	 om	 het	 werkplek	
bezoek	van	de	bedrijfsarts	in	het	contract	op	te	nemen.	Er	
staat	 echter	 niet	 in	 de	 wet	 hoeveel	 uren	 dan	 minimaal	
hiervoor	gereserveerd	moeten	worden.		
		
f. Aangescherpte	meldingsplicht	beroepsziekten	
Het	was	al	de	bedoeling	dat	de	bedrijfsarts	geconstateerde	
beroepsziekten	 zou	 melden	 bij	 het	 Nederlands	 Centrum	
voor	 Beroepsziekten.	 Maar	 er	 wordt	 te	 weinig	 gemeld.	
Daarom	is	die	verplichting	nu	aangescherpt.	Het	is	een	goed	
idee	als	de	OR	in	het	gesprek	met	de	bedrijfsarts	naar	deze	
meldingen	vraagt.	De	meldingen	kunnen	er	op	wijzen	dat	
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een	 bepaalde	 structurele	 verbetering	 van	 de	 arbeids-
omstandigheden	nodig	is.	
	
g. Second	opinion	bij	andere	bedrijfsarts	
Het	 is	 nu	 al	 zo	dat	de	 verzuimende	medewerker	 een	
second	 opinion	 (een	 tweede	 beoordeling,	 het	
zogenaamde	‘deskundigenoordeel’)	kan	aanvragen	bij	
het	UWV	als	hij/zij	het	niet	eens	is	met	de	beoordeling	
van	 de	 bedrijfsarts.	 De	 werkgever	 heeft	 ook	 die	
mogelijkheid.	 Nieuw	 is	 dat	 de	 medewerker	 nu	 een	
second	 opinion	 kan	 vragen	 aan	 een	 tweede	
bedrijfsarts.	Die	aanvraag	moet	echter	wel	via	de	eerste	
bedrijfsarts3.	En	de	eerste	bedrijfsarts	kan	die	aanvraag	
voor	de	second	opinion	bij	een	tweede	bedrijfsarts	toe-	
of	 afwijzen,	 maar	 dat	 afwijzen	 kan	 alleen	 als	 er	
‘zwaarwegende	 argumenten’	 zijn.	 De	 werkgever	
betaalt	 altijd	de	 kosten	 van	de	 second	opinion	bij	 de	
tweede	 bedrijfsarts.	Ook	 de	werkgever	 kan	 voor	 een	
werknemer	 een	 second	 opinion	 aanvragen,	 maar	
alleen	als	de	werknemer	daarin	toestemt.	
	

																																																								
3	Zie	voor	de	laatste	aanpassingen	naar	aanleiding	van	reacties	uit	‘Arboland’	de	laatste	
pagina	van	dit	e-book	
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h. Basiscontract	arbodienstverlening	
In	 het	 verplichte	 basiscontract	 met	 de	
arbodienstverlener	(arbodienst	of	bedrijfsarts)	moeten	
de	volgende	onderdelen	in	ieder	geval	zijn	opgenomen:	
- De	 mogelijkheid	 voor	 de	 bedrijfsarts	 om	 de	

werkplek	te	bezoeken;	
- Regeling	 van	 de	mogelijkheid	 van	 second	 opinion	

door	een	andere	bedrijfsarts;	
- Tijd	om	het	overleg	van	de	bedrijfsarts	met	de	OR	

en	 met	 de	 preventiemedewerker(s)	 mogelijk	 te	
maken;	

- Het	 opsporen,	 onderkennen,	 diagnosticeren	 en	
melden	van	beroepsziekten	door	de	bedrijfsarts;	

- Een	klachtenprocedure;	
Let	op:	dit	is	een	basis-	of	minimum-contract.	Het	is	aan	
te	 bevelen	 om	 deze	 verplichten	 onderdelen	 aan	 te	
vullen	met	 onderdelen	 die	 preventie	 bevorderen	 (zie	
ook	hoofdstuk	6).	Werkgevers	krijgen	een	 jaar	de	tijd	
om	het	huidige	contract	aan	te	passen.	
	
i. Klachtenprocedure	
Gecertificeerde	 arbodiensten	 zijn	 nu	 al	 verplicht	 om	
een	 klachtenprocedure	 te	 hebben.	 Dit	 geldt	 nu	 ook	
voor	 de	 zelfstandig	 opererende	 bedrijfsarts.	 Vergeet	
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niet	 als	OR	 om	naar	 deze	 procedure	 te	 vragen	 en	 te	
beoordelen.	
	
j. Meer	handhavingsbevoegdheden	Inspectie	SZW	
De	werkgever	 kan	 nu	 direct	 een	 boete	 krijgen	 als	 hij	
geen	contract	heeft	met	een	arbodienst	of	bedrijfsarts.	
Tot	nu	toe	werd	er	eerst	een	waarschuwing	gegeven.	
Als	er	wel	een	contract	is,	maar	dat	niet	voldoet	aan	de	
basis-eisen,	 dan	 kan	 er	 wel	 nog	 eerst	 een	
waarschuwing	of	eis	tot	naleving	worden	gegeven.	
	
De	bedrijfsarts	kan	in	de	toekomst	een	boete	krijgen	als	
hij/zij	nalaat	om	beroepsziekten	te	melden.	Voorheen	
ging	 die	 boete	 naar	 de	 werkgever.	 Het	 eventueel	
opleggen	van	de	boete	aan	de	bedrijfsarts	is	nog	even	
uitgesteld.	De	regering	wil	eerst	nog	even	afwachten	of	
de	bedrijfsartsen	de	komende	tijd	beroepsziekten	zelf	
beter	gaan	melden.	
	
Er	 kan	 ook	 een	 sanctie	 aan	 de	 werkgever	 worden	
opgelegd	 als	 de	 OR	 of	 een	 belanghebbende	 mede-
werker	 geen	 afschrift	 krijgt	 van	 de	 toetsing	 van	 de	
RI&E.	
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2.	Waarom	is	de	arbowet	aangepast?	
De	regering	stelde	vast	dat	de	arbowetgeving	en	de	arbo	
praktijk	op	de	volgende	onderdelen	verbetering	behoeft:	
- Er	is	een	grotere	betrokkenheid	gewenst	tussen	

werkgevers	en	werknemers	bij	de	arbodienstverlening	
- De	verzuimbegeleiding	is	te	vaak	een	zaak	van	de	

bedrijfsarts	en	minder	van	de	werkgever;	
- Er	zijn	zorgen	over	de	onafhankelijkheid	van	de	bedrijfsarts	

ten	opzichte	van	de	werkgever;	
- Er	is	meer	aandacht	nodig	voor	preventie;	
- Er	zijn	betere	randvoorwaarden	nodig	voor	het	handelen	

van	de	bedrijfsarts	(zoals:	meer	uren	voor	
werkplekbezoek);	

- 46%	van	de	bedrijfsartsen	meldt	nooit	een	beroepsziekte.	
Opsporen,	melden	en	aanpakken	van	beroepsziekten	moet	
beter;	

- Er	zijn	nog	veel	werkgevers	zonder	arbodienstverlening	of	
met	uitgeklede	contracten.	

	
De	Sociaal	Economische	Raad,	de	SER,	adviseerde	dat	
preventie	en	duurzame	inzetbaarheid	de	kern	moet	zijn	van	
goed	arbobeleid.	De	SER	adviseerde	drie	vormen	van	
arbodienstverlening:	
1. Grote	bedrijven:	een	interne	arbodienst	
2. Sectorale	of	regionale	arbodiensten	voor	andere	bedrijven	
3. Huisarts	en	eerstelijnszorg	voor	overige	werkenden.	
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Dit	advies	van	de	SER	is	niet	overgenomen	door	de	regering.	
	
	

	
Worden	de	doelen	bereikt?	
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3.	Welke	problemen	lost	deze	wijziging	op?	
	

Contract	met	arbodienstverlener	
Het	 wordt	 lastiger	 om	 geen	 of	 een	 uitgekleed	 contract	 te	
hebben	met	een	arbodienst	of	bedrijfsarts.	De	 Inspectie	SZW	
kan	 direct	 een	 boete	 opleggen.	 Uiteraard	 is	 het	 de	 vraag	 in	
hoeverre	het	de	Inspectie	lukt	om	met	slechts	enkele	tientallen	
inspecteurs	350.000	bedrijven	(eenmanszaken	niet	meegeteld)	
in	Nederland	voldoende	te	inspecteren.	
	
Meer	betrokkenheid	werknemers	
Volgens	 de	 regering	 neemt	 die	 betrokkenheid	 toe	 door	 het	
instemmingsrecht	 voor	 de	 persoon,	 taken	 en	 positie	 in	 de	
organisatie	 van	 de	 preventiemedewerker.	 En	 door	 het	
minimaal	jaarlijkse	overleg	tussen	de	OR	en	de	bedrijfsarts	en	
de	OR	en	de	preventiemedewerker(s).		
	
Duidelijker	adviserende	rol	bedrijfsarts	
In	de	nieuwe	wet	wordt	de	adviserende	rol	van	de	bedrijfsarts	
bij	 de	 verzuimbegeleiding	 nog	 eens	 nadrukkelijk	 gesteld.	 Of	
daarmee	alle	bedrijfsartsen	de	gezondheid	van	de	werknemer	
ten	alle	tijde	boven	de	belangen	van	de	werkgever	gaan	stellen	
is	natuurlijk	de	vraag.	
	
Bezoek	van	de	werkplek	door	de	bedrijfsarts	
Door	de	mogelijkheid	van	het	bezoek	van	de	bedrijfsarts	op	te	
nemen	 in	 het	 basis-	 oftewel	 minimum-	 contract	 zou	 het	
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gemakkelijker	kunnen	worden	voor	de	bedrijfsarts	om	dat	ook	
werkelijk	 te	 gaan	 doen.	 In	 de	 praktijk	 zal	 blijken	 of	 de	
bedrijfsartsen,	die	vooral	opgeleid	en	gericht	zijn	op	individuele	
behandeling	en	beoordeling	vaker	de	link	gaan	leggen	met	de	
werksituatie	en	preventieve	impulsen	gaan	geven.	
	
Betere	handhaving	mogelijk	
De	wetgever	geeft	de	Inspectie	SZW	meer	mogelijkheden	om	
handhavend	op	te	treden	en	eerder	boetes	uit	te	delen.	Het	is	
de	 vraag	 in	 hoeverre	 de	 bedrijven	 die	 per	 sé	 een	 slecht	
arbobeleid	willen	voeren	zich	daar	iets	aan	gelegen	laten	liggen.	
	

	
Duurzame	inzetbaarheid?	
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4.	Welke	knelpunten	worden	nog	niet	
opgelost?	
	
Kwalificatie-eisen	preventiemedewerker	blijven	vaag	
De	kwalificatie	eisen	voor	de	preventiemedewerker	worden	
nog	steeds	niet	concreet	omschreven.	
Wat	de	preventiemedewerker	moet	kennen	en	kunnen	dient	
in	de	Risico	Inventarisatie	en	Evaluatie	(RI&E)	beschreven	te	
staan	en	is	dus	afhankelijk	van	de	voorkomende	risico’s	in	het	
bedrijf.	In	de	praktijk	wordt	dat	nauwelijks	gedaan.	Er	zijn	
vrijwel	geen	RI&E’s	waar	dat	in	staat,	en	zelfs	als	het	er	wel	in	
staat	is	de	mate	van	deskundigheid	niet	altijd	duidelijk.		
	
Bovendien	gaat	het	niet	alleen	om	kennis,	maar	duidelijk	ook	
om	vaardigheden.	Het	is	niet	de	bedoeling	dat	de	
preventiemedewerker	gaat	optreden	als	arbo-politie	in	het	
bedrijf.	Maar	het	is	ook	niet	de	bedoeling	dat	de	
preventiemedewerker	de	volledige	‘arbo-aap’	van	de	hele	
organisatie	op	zijn	of	haar	schouders	gaat	nemen.	De	
preventiemedewerker	moet	vooral	signaleren	en	stimuleren,	
bevorderen,	dat	er	structureel	en	zo	preventief	mogelijk	wordt	
gewerkt	aan	arbobeleid.		
	
Focus	blijft	op	verzuim,	niet	op	preventie	
Ook	in	deze	wetswijzigingen	ligt	de	nadruk	op	
verzuimbegeleiding	en	reïntegratie	na	verzuim.	Zo	zien	we	in	
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de	dagelijkse	praktijk	dat	er	in	de	meeste	bedrijven	niet	heel	
veel	aandacht	is	voor	de	bronaanpak,	de	zogenaamde	
arbeidshygiënische	strategie.	Veel	te	snel	wordt	de	oplossing	
van	een	arbo	knelpunt	gezocht	in	persoonlijke	
beschermingsmiddelen	in	plaats	van	te	zoeken	naar,	en	het	
aanpakken	van,	de	bron	van	het	knelpunt.	Dit	staat	al	in	de	
arbowet,	maar	blijft	teveel	een	dode	letter	en	had	met	deze	
wetswijziging	meer	over	het	voetlicht	gebracht	kunnen	
worden.	
Er	is	in	deze	wetswijziging	geen	aandacht	voor	de	deskundigen	
die	een	grote	rol	kunnen	spelen	bij	preventie,	zoals	we	in	de	
volgende	paragraaf	kunnen	zien.	
	
Marginalisering	andere	deskundigen	
In	de	nieuwe	wet	en	in	de	memorie	van	toelichting	op	de	wet	
komen	de	overige	arbodienstverleners	naast	de	bedrijfsarts	er	
bekaaid	vanaf.	Geen	woord	over	de	hogere	veiligheidskundige,	
de	arbeidshygiënist	en	de	arbeids-	en	organisatiekundige.	
Terwijl	juist	deze	‘kerndeskundigen’	een	grote	rol	kunnen	
spelen	bij	preventie.	Ook	niets	over	de	ergonoom	en	
bedrijfsmaatschappelijk	werk,	om	maar	een	paar	deskundigen	
te	noemen	die	in	de	praktijk	het	verschil	kunnen	maken.	De	
OR	kan	natuurlijk	voorstellen	doen	om	deze	deskundigen	wel	
te	contracteren.	Zie	ook	hoofdstuk	6.	
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De	financiële	band	werkgever	–	arbodienstverlener	blijft	
De	arbodienst	of	de	bedrijfsarts	blijft	financieel	afhankelijk	van	
de	werkgever.	Op	papier	dient	de	bedrijfsarts	de	gezondheid	
van	de	medewerker	op	de	eerste	plaats	te	stellen,	maar	nog	
steeds	geldt	‘wie	betaalt	bepaalt’.		
	
Accent	nog	steeds	op	gedrag	individu	
Niet	alleen	de	wetgever,	ook	de	SER	legt	de	nadruk	op	het	
individuele	gedrag	van	de	medewerker.	Het	gaat	om	
duurzame	inzetbaarheid	en	dat	wordt	in	de	praktijk	in	
organisaties	toch	veelal	vertaald	naar:	lifestyle	cursussen,	
verantwoord	eten	en	meer	bewegen.	Cursussen	omgaan	met	
werkdruk	in	plaats	van	maatregelen	om	de	werkdruk	terug	te	
dringen.	Tiltrainingen	in	plaats	van	tilhulpmiddelen.	In	deze	
wetswijziging	gaat	het	voornamelijk	om	verzuimbegeleiding.	
	

	
Focus	was	niet	op	preventie!	
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5.	Welke	wijzigingen	zijn	vooral	van	belang	
voor	de	OR?	
	
De	 volgende	wijzigingen	 van	 de	 arbowet	 zijn	met	 name	 van	
belang	voor	de	OR:	
	

- Het	contract	met	de	arbodienst(verlening).	De	OR	heeft	
instemmingsrecht	 volgens	 de	 Wet	 op	 de	
Ondernemingsraden	(WOR)	of	(als	de	maatwerkregeling	
wordt	toegepast)	het	nog	sterkere	overeenstemmings-
recht	volgens	de	arbowet.		

- De	 preventiemedewerker.	 De	 OR	 heeft	 instemmings-
recht	over	wie	de	preventiemedewerker	wordt,	welke	
taken	 en	 bevoegdheden	 de	 preventie-medewerker	
krijgt	 en	 welke	 (hiërarchische)	 positie	 de	 preventie-
medewerker	in	de	organisatie	krijgt.		

- Minimaal	één	keer	per	 jaar	overleg	van	de	OR	met	de	
bedrijfsarts.	Hier	wordt	dus	een	overleg	bedoeld	van	de	
OR	 zelf,	 dus	 niet	 de	 Overlegvergadering	 met	 de	
Bestuurder	er	bij.	En	minimaal	één	keer	per	jaar	overleg	
van	de	OR	met	de	preventiemedewerker(s).	

	
De	OR	heeft	al	instemmingsrecht	over	de	wijze	waarop	en	
door	wie	de	RI&E	wordt	uitgevoerd	en	over	het	Plan	 van	
aanpak	bij	de	RI&E.	 	
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6.	Wat	kan	de	OR	nog	meer	doen?	
	
De	OR	kan	preventie	bevorderen	door	eerst	 zelf	een	visie	op	
arbeidsomstandigheden	in	het	bedrijf	op	te	stellen	en	die	visie	
vervolgens	met	de	bestuurder	te	bespreken.	Op	grond	daarvan	
kan	de	OR	voorstellen	dat	er	een	meerjarig	arbobeleid	wordt	
opgesteld	met	uiteraard	vooral	aandacht	voor	preventie.	Niet	
elke	OR	opereert	 in	een	overlegklimaat	waar	deze	werkwijze	
gemakkelijk	door	de	Besturder	opgepakt	wordt.	In	dat	geval	kan	
de	 	 OR	 de	wijzigingen	 in	 de	 arbowet	 aangrijpen	 om	 in	 ieder	
geval	op	de	volgende	punten	te	letten:	
	

1. Beoordeel	 het	 contract	 met	 de	 arbodienst(verleners)	
vanuit	 preventie.	 Doe	 een	 voorstel	 om	ook	 afspraken	
met	 andere	 arbodienstverleners	 dan	 alleen	 de	
bedrijfsarts	in	het	contract	te	laten	opnemen	

2. Beoordeel	het	Plan	van	aanpak	bij	de	RI&E	met	de	bril	
op	van	de	preventieve-	en	bron-aanpak.	

3. Doe	een	voorstel	voor	de	opleidings-	en	ervaringseisen	
van	 de	 preventiemedewerker(s),	 afhankelijk	 van	 de	
risico’s	in	de	organisatie.	

4. Bevorder	 het	 gebruik	 van	 het	 arbospreekuur	 onder	
andere	door	goede	voorlichting	aan	de	medewerkers	te	
laten	geven.	

5. Stel	voor	het	arbospreekuur	uit	te	breiden	naar	andere	
arbodienstverleners.	 Zoals	 bijvoorbeeld	
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bedrijfsmaatschappelijk	 werk,	 bedrijfsfysiotherpie,	
veiligheidskundige,	ergonoom,	enzovoorts.	

6. Bevorder	 het	 bezoek	 aan	 de	 werkplek	 door	 de	
bedrijfsarts.	Bespreek	dit	met	de	bedrijfsarts	zelf	en	doe	
zo	nodig	een	voorstel	in	de	Overlegvergadering.	
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7.	Wat	biedt	Koen	Zonneveld	Advies?	
	
Wij	bieden	een	breed	en	gevarieerd	aanbod	aan	opleiding	en	
advies	aan	de	Ondernemingsraad,	PVT	en	VGWM-commissie.	
	
De	OR	kan	een	beslissende	rol	spelen	bij	het	verbeteren	van	de	
arbeidsomstandigheden	van	de	medewerkers.	Wat	is	de	rol	van	
de	 OR	 en	 vooral	 ook:	 wat	 niet?	 Hoe	 kan	 de	 OR	 zo	 effectief	
mogelijk	aan	de	slag	met	arbeidsomstandigheden?	Daarvoor	is	
het	 niet	 nodig	 om	 de	 hele	 arbowetgeving	 uit	 het	 hoofd	 te	
kennen.	Maar	wel	op	de	juiste	wijze	en	op	de	juiste	momenten	
het	overleg	met	de	bestuurder	aangaan.	En	met	de	achterban.	
	
Ons	opleidingsaanbod	gaat	over	belangrijke	onderwerpen	als:	

- De	rol	van	de	OR	bij	de	RI&E;	
- Eerlijk	en	gezond	verzuimbeleid	en	de	rol	van	de	OR;	
- Effectief	arbobeleid;	
- Wel	of	niet	het	Nieuwe	werken	invoeren?	
- De	goede	aanpak	voor	werkdruk	en	werkstress;	
- Zinnige	arbotaakverdeling	in	de	organisatie;	
- Zelf	als	OR	een	arbo	speerpunt	uitkiezen;	
- Aan	de	slag	met	de	VGWM-commissie;	
- Taak	en	rol	van	de	VGWM-commissie.	

Uiteraard	maken	wij	op	verzoek	uw	arbo-opleiding	op	maat.	
Bel	ons	op	06	–	464	123	99	of	mail	naar: 
info@koenzonneveld.nl
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8.	Laatste	wijzigingen	
	
Naar	aanleiding	van	de	reacties	is	het	Arbobesluit	op	een	
aantal	punten	aangepast	of	van	een	toelichting	voorzien:	
	
1. De	positie	van	de	werknemer	is	verstevigd	door	de	

werknemers	het	recht	toe	te	kennen	zelf	de	second	
opinion-bedrijfsarts	te	kiezen	indien	het	contract	meerdere	
bedrijfsartsen	of	arbodiensten	bevat.	
	

2. De	regering	zal	het	begrip	‘zwaarwegende	argumenten’	
niet	nader	expliciteren.	Er	wordt	zoveel	mogelijk	
aangesloten	bij	hetgeen	in	de	reguliere	sector	gebruikelijk	
is.	Een	nadere	opsomming	van	argumenten	waarom	een	
bedrijfsarts	niet	hoeft	door	te	verwijzen,	is	in	strijd	met	de	
gedachte	dat	de	second	opinion	kan	bijdragen	aan	herstel	
van	vertrouwen	in	de	bedrijfsarts.	Dit	wordt	in	de	
artikelsgewijze	toelichting	van	het	besluit	toegelicht.	

	
3. De	second	opinion	en	informele	collegiale	ondersteuning	

zoals	in	de	praktijk	nu	al	voorkomt,	kunnen	naast	elkaar	
bestaan.	Het	ontwerpbesluit	sluit	dit	niet	uit.	Hierover	is	nu	
een	passage	opgenomen	in	de	artikelsgewijze	toelichting.	

	
4. Het	onderscheid	tussen	de	second	opinion	en	het	

deskundigenoordeel.	In	de	voorlichting	over	het	besluit	zal	
hieraan	aandacht	worden	besteed.	
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9. Overig	aanbod	Koen	Zonneveld	Advies	
	
Algemene	training	en	opleiding	op	maat	voor	de	OR,	de	PVT	en	
voor	OR-commissies.	Onder	andere	over:	

a. De	taken	en	bevoegdheden	van	de	OR	
b. Onderhandelen	
c. Vergadertechniek	
d. Communicatie	met	de	achterban	
e. Creatief	denken	

	
Koen	 Zonneveld	 werkt	 samen	 met	 Makheni	 Zonneveld	 in	
Breinvoorkeuren	NBI®,	zie	ook	www.breinvoorkeuren.nl	
In	dat	verband	bieden	wij	het	volgende	aan:	

• 1	dagdeel:	Introductie	NBI®;	
• 1	 dagdeel:	 Effectiever	 communiceren.	 Onderling,	met	

de	Bestuurder	en	met	de	achterban.	Dit	onderdeel	kan	
alleen	na	de	introductie	NBI®;	

• 2	dagdelen:	Effectiever	onderhandelen.	Gebaseerd	op	
Breinvoorkeuren	 NBI®	 en	 Principieel	 onderhandelen	
(Harvard	 Negotiation	 Project).	 Ook	 dit	 onderdeel	 kan	
alleen	na	de	introductie	NBI®	

	
Op	maat	trainingen	gedragsvaardigheden	(alleen	na	introductie	
NBI®):	

• De	rol	van	de	Medezeggenschap	bij	Het	Nieuwe	Werken	
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• De	rol	van	de	medezeggenschap	bij	diversiteit.	
Makheni	 Zonneveld	 biedt	 verder	 nog	 het	 volgende	 aan	 voor	
bedrijven:	

• NBI®	en	teamwork	
• Diversiteit	competentie	
• Whole	brain	leiderschap	
• Leiderschaps-,	 loopbaan-	 en	 persoonlijke	 effectiviteit	

coaching;	
• Toespraken	op	maat.	

	
En	aan	particulieren:	

• Leiderschaps-,	 loopbaan-	 en	 persoonlijke	 effectiviteit	
coaching;	

	

Meer	informatie	
Over	Koen	Zonneveld:	www.kz-ortraining.nl	
Over	Breinvoorkeuren	NBI®:	www.breinvoorkeuren.nl	
Over	Makheni	Zonneveld:	www.diversiteitspecialist.nl	
	
	


