Checklist kosten implementatie, onderhoud en beheer
Nadat de arbocatalogus klaar is, moet deze geïmplementeerd en onderhouden worden. Dit brengt
de nodige kosten met zich mee.
Welke dat zijn hangt natuurlijk af van de keuzes die worden gemaakt voor middelen en activiteiten
die worden ingezet. Hieronder staan voorbeelden van middelen en activiteiten die in andere
branches zijn en worden gebruikt.
De opsomming kan door sociale partners gebruikt worden om voor de eigen branche vast te stellen
welke activiteiten en acties men gaat uitvoeren. Dit kan de basis vormen voor het maken van
afspraken over een budget voor implementatie, onderhoud en beheer.
- Kosten voor implementatie:
o Communicatiemiddelen ten behoeve van publiciteit rond het uitkomen van de catalogus
(bijv. brochure, kick-off bijeenkomsten),
o Bijeenkomsten die ondersteunend zijn aan daadwerkelijke uitvoering op de werkvloer,
bijv. voor preventiemedewerkers / arbocoördinatoren; voor directies en voor OR-leden;
voor (kader)leden van vakbonden,
o Het bemannen van een helpdesk, waar vragen gesteld kunnen worden over de
toepassing van de arbocatalogus,
o Eventueel ondersteuning bieden in de bedrijven bij implementatie van oplossingen (bijv.
verbetercoaches, arbo-ambassadeurs, trainingen, workshops e.d.).
- Inhoudelijk actueel houden:
o Verzamelen, beoordelen en toevoegen van nieuwe oplossingen (hiervoor is opnieuw
instemming nodig van alle partijen en goedkeuring door de Inspectie SZW),
o Instellen van een begeleidingscommissie voor het beoordelen en invoeren van
inhoudelijke wijzigingen,
o Inschakelen van externe deskundigen t.b.v. uitbreiding catalogus,
o Aanpassingen aanbrengen op basis van wijzigingen in de relevante arbowetgeving,
veranderingen in stand der techniek,
o Plaatsen berichten op de site, zoals actuele arbo-informatie, uitnodigingen voor
bijeenkomsten e.d.,
o Verzamelen en verwerken van opmerkingen van bezoekers van de website.
- Technisch onderhoud en beheer voor website:
o Kosten gebruik / beheer (extern of eigen website),
o Kosten doorvoeren wijzigingen / verbeteringen softwareapplicaties,
o Kosten invoeren inhoudelijke wijzigingen.
Is de arbocatalogus een papieren uitgave, en wil men op termijn wel toe naar een digitale
omgeving (website), dan moeten hier ook kosten voor gereserveerd worden.
De Stichting van de Arbeid biedt hiervoor een instrument aan (DeArbocatalogus.nl), dat tegen
geringe kosten te gebruiken is. Daarnaast zijn ook andere instrumenten beschikbaar.
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