Inleiding
In de afgelopen maanden is er veel gebeurd. De arbocatalogus is uitgebreid met een nieuw thema en
binnenkort volgt een er nog een onderdeel. Tijd om u met deze nieuwsbrief weer up to date te
houden. We wensen u veel leesplezier.
Zijn er nog vragen, opmerkingen, tips? Neemt u gerust contact met ons op.

Biologische agentia
De Inspectie SZW heeft goedkeuring verleend om de tekst op te nemen in de Arbocatalogus.

De website
De omzetting van de website is inmiddels afgerond, de links werken weer. Achter de schermen wordt
nu gewerkt om de website overzichtelijker voor u te maken. We houden u hiervan op de hoogte.

Klimaat
Het thema Klimaat is afgerond door de werkgroep. Er is goedkeuring gevraagd aan de Inspectie SZW.
Daarop vooruitlopend is de tekst al opgenomen op de website.

Geluid
Er is een start gemaakt met de uitwerking van het thema Geluid. We zullen u op de hoogte houden
van de vorderingen.

Voorlichtingsbijeenkomst Arbocatalogus pluimvee
Op 6 november is de landelijke arbodag pluimvee gehouden. De thema’s Biologische Agentia en
Klimaat zijn hier uitgebreid aan de orde geweest. In de ochtend werden een aantal presentatie
gehouden en de middag werd gevuld met workshops. De dag is goed bezocht en de reacties waren
positief.
Op deze dag werd aangegeven dat er behoefte is aan snellere communicatie over de Arbocatalogus.
We zullen dit oppakken en regelmatiger een nieuwsbrief verzenden.

Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
De werkgroep is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een sectorale RI&E. We houden u op
de hoogte van de vorderingen.

Voorlichtings-/communicatiematerialen
Na de uitgebrachte posters en zakboekjes over mesveiligheid en machineveiligheid wordt in de
werkgroep gedacht over een vervolg met een nieuwe campagne, in het bijzonder gericht op de nieuwe
thema’s van de Arbocatalogus. Ook hierover blijven we u informeren.

Deze nieuwsbrief is uitgebracht door de Werkgroep arbocatalogus pluimvee.
Contactinformatie:
Postbus 331, 3990 GC Houten
Telefoon: 030-6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl
Website: http://www.szpluimvee.nl/page/288/arbocatalogus.html

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en op
onvolkomenheden kunnen geen aanspraken worden gemaakt.

