Inleiding
2020, een jaar anders dan anders, door de uitbraak van COVID-19. Dat heeft ook zijn weerslag op de
activiteiten van de Werkgroep arbocatalogus. Minder fysieke en digitale vergaderingen. Wat wel aan
de orde is geweest zijn de onderwerpen in deze nieuwsflits.

De arbocatalogus
Op de website zijn geen nieuwe thema’s beschreven. Wel is een corona protocol opgesteld. De
intentie is om dit protocol gezamenlijk op te stellen, waardoor sprake is van een sectoraal protocol.
Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn met elkaar in gesprek. Totdat er een gezamenlijke
instemming is, is het protocol van NEPLUVI op de website te vinden, waarbij opgemerkt dat aan dit
protocol geen goedkeuring is verleend.

Bedrijfsbezoeken Inspectie SZW
De ervaring heeft geleerd, dat de Inspectie SZW de bedrijfsbezoeken aflegt met een groep
medewerkers, die alle disciplines doorlopen en controleren. Deze inspecties zijn derhalve
verdergaand dan een check op de toepassing van de Arbocatalogus.

Knel-/snijgevaar
Uit een van de bedrijfsinspecties kwam naar voren dat er knel- en snijgevaar aanwezig is. Door het
secretariaat is navraag gedaan welke machine(s) het betreft en of de eisen kunnen worden
aangepast. Van de Inspectie is nog geen reactie ontvangen.

Arbodag pluimvee
De landelijke Arbodag pluimvee is voor het jaar 2020 uitgesteld.
Zoals blijkt uit de rapportage van de Inspectie SZW is het toepassen van de Arbocatalogus en de
Risico-Inventarisatie van groot belang. Zodra het verantwoord is om weer met grotere groepen bijeen
te komen, zal in het jaar 2021 een Arbodag worden georganiseerd. Daarbij is ook een afzonderlijke
sessie voor preventiemedewerkers.

Regionale bijeenkomsten
In de werkgroep worden eveneens regionale bijeenkomsten voorbereid. In deze bijeenkomsten
worden werknemers door Mark Fleuren in een halve dag geïnstrueerd hoe zij een Risico-Inventarisatie
adequaat kunnen invullen en in concept kunnen opstellen.

Informatiematerialen
Op de website staat een aantal informatiematerialen.
In het verleden is er meer materiaal verschenen, alleen is hiervan geen materiaal meer op voorraad.
Alle verschenen brochures en posters zullen op de website te vinden zijn, zodat u deze kunt
downloaden en eventueel vermenigvuldigen voor gebruik binnen de ondernemingen.
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