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Checklist relevante partijen bij het opstellen van de 

arbocatalogus 
 
Om  een goede catalogus te maken zijn diverse partijen nodig. Binnen de branche is meestal al 
veel kennis en informatie aanwezig om uit te putten: talloze bedrijven hebben immers goede 
praktijken en ervaringen met het gezond en veilig maken en  houden van de werkplek. Deze 

informatie kan heel goed als basis gebruikt worden om een catalogus te vullen in de branche: dit 
kan een enorme meerwaarde geven, omdat de kans groter wordt dat er echt bruikbare oplossingen 
in de catalogus terecht komen. 
 
Betrek daarom bij het maken van de catalogus vooral mensen van de werkvloer. Het is een goede 
manier om een groter draagvlak te creëren én het vergroot de kans dat de arbocatalogus 
daadwerkelijk gebruikt gaat worden. 

 
Deze checklist geeft voorbeelden van partijen die door sociale partners bij het maken van een 
catalogus betrokken kunnen worden. Iedere branche zal daarin zijn eigen keuze maken.  
 
TIP: In het overzicht staat de inspectie niet als partij genoemd. Toch kan het nuttig zijn ook deze 

al voorafgaand aan de toetsing bij het maakproces te betrekken, zeker bij meer ingewikkelde / 

inspectiegevoelige onderwerpen, waarvan het nuttig is vooraf al te sonderen of de inspectie de te 
kiezen richting kan onderschrijven. 
 
 

 
Interne betrokkenen 

 

 
Mogelijke inbreng of rol 

 

Vertegenwoordigers van de 
brancheorganisatie(s) 

- Meedenken over en toetsen van de 
arbocatalogus volgens eigen criteria (stuurgroep) 
- Projectsecretaris of projectleider 
- Uitvoerder / beheerder (inhoudelijk) van de 

catalogus in wording 
- Uitvoerder / beheerder (technisch) van website 
waar arbocatalogus in komt te staan 
 

Vertegenwoordigers vakbonden  - Meedenken over en toetsen van de 

arbocatalogus volgens eigen criteria (stuurgroep) 

- Instemming geven aan eindversie 
 

Arbodeskundige(n) van brancheorganisatie 
en / of vakbonden 

- Inhoudelijke inbreng (bijv. in klankbordgroep) 
- Haalbaarheid oplossingen beoordelen (met input 
achterban) 

- Kennis van wet- en regelgeving en praktische 
toepasbaarheid in branche inbrengen 
- Kennis over toepasbaarheid oplossingen in 
andere branches inbrengen 
- Intermediair naar externe kennisinstanties / 
deskundigen 
- Eventueel projectsecretaris of projectleider 

 

Arbodeskundigen/preventiemedewerkers 
van diverse bedrijven uit de branche 

- Leveren bijdrage (bijv. in klankbordgroep) aan 
analyse van risico’s, het voorstellen en beoordelen 
van oplossingen, het inbrengen van goede 

praktijken 
- Kennis inbrengen van wet- en regelgeving 

- Leveren van bijdragen aan het uitschrijven van 
oplossingen en maatregelen 
 

Vertegenwoordiger(s) van management van 
bedrijven uit de branche 

- Beoordelen haalbaarheid van oplossingen 
- Meedenken over informatiebehoefte in bedrijven 

- Meedenken over toegankelijkheid,  gebruiks-
waarde en implementatie van arbocatalogus. 
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Medewerkers uit bedrijven / (kader)leden 
vakbonden 

- Input leveren over ervaren risico’s en aandragen  
oplossingen 

- beoordelen gebruikswaarde en 
gebruikersvriendelijkheid van de arbocatalogus 
 

Leden ondernemingsraad/leden VGM-
commissie bij bedrijven 

- Input leveren over risico’s, maatregelen, 
informatiebehoefte 
- Beoordelen gebruikswaarde arbocatalogus 
 

 
 

 
Extern betrokkenen 
 

 
Rol 
 

Externe adviseurs  - Projectbegeleiding (als daar in de branche te 
weinig expertise of ervaring voor is) 

- Projectinhoudelijke inbreng 
- Projectsecretariaat 
- Intermediair naar externe kennisinstituten / 

deskundigen 
- Meewerken aan de bouw of aanpassing van een 
site 

 

Externe arbodeskundigen - Vinden / ontwikkelen van nieuwe oplossingen 
voor specifieke arborisico’s 
- Toetsen van oplossingen aan wetgeving en 
stand der techniek.  
- Beoordelen en beschrijven van bestaande 

oplossingen (als daar in de branche te weinig 
capaciteit of ervaring voor is) 
- Verrichten van onderzoek binnen de branche 
naar knelpunten specifieke arbeidsrisico’s 
 

 
 

 


