Inleiding
In de afgelopen weken 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
Door het Georganiseerd Overleg is de tekst van Biologische Agentia vastgesteld. Aan de Inspectie
SZW is om goedkeuring gevraagd om deze tekst op te nemen in de Arbocatalogus. Daarop
vooruitlopende is de tekst al opgenomen op de website. In het najaar zal een voorlichtingsbijeenkomst
worden gehouden over dit thema.

Problemen op de website
Door de omzetting van de website is, naar nu blijkt, niet alles vlekkeloos verlopen. Momenteel is er
een paar problemen, waardoor niet alle geplaatste links werken. Normaliter klikt u hierop en wordt er
automatisch een nieuwe pagina geopend, op dit moment dus even niet. Aan dit probleem wordt
gewerkt en we verwachten snel met een oplossing te komen. Verder zal in de toekomst de website
worden voorzien van een aantal foto’s, die op de thema’s betrekking hebben.

Klimaat
Zoals eerder aangegeven wordt gewerkt aan het thema Klimaat. Er waren nog enkele puntjes ter
nadere uitwerking, die wat naslagwerk nodig hadden. Inmiddels heeft de werkgroep de laatste tekst
besproken. Deze zal worden uitgewerkt en worden aangeboden aan het Georganiseerd Overleg. Na
instemming zal de tekst ook ter goedkeuring worden aangeboden aan de Inspectie SZW en zal
tegelijkertijd op de website worden geplaatst.

Geluid
In de werkgroep is het thema Geluid aan de orde geweest. In een eerste opzet is een aantal vragen
voorgelegd aan een aantal bedrijven. Hieruit kwam een overzicht van werkplekken met een hoog
geluid en apparatuur die veel geluid produceren, maar daarbij werden nog geen pasklare oplossingen
aangedragen. De werkgroep gaat hiermee verder aan de slag en zal contact zoeken met de
vleesverwerkende industrie om te bezien of er sprake is van gelijke situaties en mogelijke oplossingen

of adviezen. Ook zal informatie worden ingewonnen bij een extern deskundige. Dit najaar wordt dit
onderwerp verder uitgewerkt.

Voorlichtingsbijeenkomst Arbocatalogus pluimvee
In het najaar van 2014 zal weer een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Thema’s zijn de
nieuwe onderwerpen in de Arbocatalogus: Biologische Agentia en Klimaat.
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen, de organisatie, sprekers, praktische tools etcetera.
We verwachten de aankondiging en de datum voor de zomervakantie aan u bekend te kunnen maken.

Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Op de vraag in onze vorige nieuwsbrief of er behoefte is aan een sectoraal RI&E-instrument is
massaal gereageerd. Er blijkt een grote behoefte aan te bestaan. De vraag is in het Georganiseerd
Overleg neergelegd, en het G.O. is akkoord gegaan met de uitwerking ervan. In de werkgroep wordt
deze opdracht uitgewerkt. Er zal een oriënterende fase zijn welke aanpak de meest wenselijke is en
resulteert in een handig en bruikbaar instrument voor de sector. De start is inmiddels gemaakt. We
houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

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: www.arbocatalogus-pluimvee.nl of www.szpluimvee.nl

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.

