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Een geslaagde Arbodag! 
 

Na een aantal jaren van afwezigheid heeft op 23 juni jl. de Arbodag plaatsgevonden in 

de Schakel (Nijkerk). Samen met de deelnemers kijken we terug op een geslaagde dag 

met een gevarieerd en interactief programma. In de ochtend hebben preventie- 

medewerkers met elkaar van gedachte kunnen wisselen. In de middag was een breder 

programma met een presentatie over ongewenste omgangsvormen en werden twee 

workshops gegeven door de Nederlandse Arbeidsinspectie over de inspectieresultaten 

en VHP over de WerkWijzer Fysieke Belasting.  
 

  

 

 

WerkWijzer Fysieke Belasting 
 

Als verdieping in de bestaande RI&E voor de Pluimveeverwerkende Industrie heeft de 

sector de WerkWijzer Fysieke Belasting beschikbaar gesteld. Dit is een hulpmiddel 

waarmee de fysieke belasting in een organisatie kan worden beoordeeld. In de 

WerkWijzer worden vragenlijsten ingevuld, waarna het programma de arbeidsrisico’s 

berekent. De resultaten hiervan kunnen opgeslagen worden in Word documenten. 

Hierin worden de knelpunten op hoofdlijnen weergegeven. Het standaardrapport is 

een mooie basis om aan de slag te gaan met het plan van aanpak. Daarvoor kun je 

inspiratie opdoen in de Arbocatalogus. Als je alle werkzaamheden, waar fysieke 

belasting mogelijk een gezondheidsrisico met zich meebrengt, in het bedrijf hebt 

beoordeeld en hebt vertaald naar een plan van aanpak, dan heb je voldaan aan de 

wettelijke verplichting tot het verzorgen van een ‘nadere inventarisatie fysieke 

belasting’. 

http://www.werkwijzer-pluimvee.nl/login.php
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Handreiking – Veilig werken aan pluimveeslachtlijnen 
 

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een ‘Handreiking – Veilig werken aan 
pluimveeslachtlijnen’ ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op het in kaart brengen en het 
doeltreffend beveiligen van gevaarlijke zones van en rondom bewegende delen van 
machines. De handreiking kunt u hier terugvinden. 
 
 

Napo 
 

Eén van de deelnemers aan de Arbodag attendeerde ons op de website van Napo waar 

je filmmateriaal kan vinden over veiligheid op de werkvloer. Het is materiaal zonder 

gesproken taal, waardoor het op de werkvloer breed inzetbaar is. 

 

 

Nieuwe posters en brochures Machine- en mesveiligheid 

In het verleden zijn er op het gebied van Arbo brochures en posters ontwikkeld rondom 

de thema’s biologische agentia, klimaat, geluid, machine- en mesveiligheid.  

 

Het campagnemateriaal van machine- en mesveiligheid is flink verouderd. Daarnaast 

is machine- en mesveiligheid één van de focuspunten van de Nederlandse 

Arbeidsinspectie op dit moment. Om die reden is er nieuw materiaal ontwikkeld. 

Bedrijven ontvangen vanuit Sociale Zaken Pluimvee:  

• Twee posters machineveiligheid 

• Twee brochures machineveiligheid 

• Twee posters mesveiligheid 

• Twee brochures mesveiligheid  

 

Verdient dit materiaal ook niet een mooi plekje op een voor medewerkers zichtbare 

locatie in het bedrijf?  

 

Alle verschenen brochures en posters zijn ook op de website te vinden, zodat je deze 

kunt downloaden en eventueel kan vermenigvuldigen voor gebruik binnen het bedrijf. 

 

  

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/sectoren/vleesverwerkende-industrie/publicaties/brochures/2022/06/21/handreiking-veilig-werken-aan-pluimveeslachtlijnen
https://www.napofilm.net/nl
http://www.szpluimvee.nl/


   

22-104 

Inspiratiedag Gezond Werken 
 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt bedrijven uit voor de 

‘Inspiratiedag Gezond Werken: hoe voorkom je beroepsziekten?’ op maandag  

3 oktober in DeFabrique in Utrecht. 

Op deze dag kun je een kort college door Dick Spreeuwers (directeur van het 

Nederlands Centrum voor Klinische Arbeidsgeneeskunde) volgen, leren van goede 

voorbeelden uit andere delen van Europa, meedoen aan workshops door experts en 

de 'innovatiemarkt arbeidsveiligheid en gezondheid' bezoeken. Aanmelden kan via  

dit formulier.  

Bovenstaand bericht is afkomstig van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via één van deze opties. 

 

 

https://ikmeldmijaan.typeform.com/to/th68Ki2K?mc_cid=66d320d389&mc_eid=3209b5e413
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

