” Een bedrijf dat goed zorgt voor zijn
werknemers heeft ook een beter imago bij zijn
klanten.”

Nieuwe arbotool voor OR en
bestuurder: www.arbofocus.info
De ondernemer en de
ondernemingsraad, wat hebben die
samen? Vanaf vandaag meer dan u
denkt! Want nu hebben zowel
bestuurder als medezeggenschap de
beschikking over de handige
Catalogus focus: de digitale tool die
u in staat stelt direct een
gezamenlijke link te leggen met
goede arbeidsomstandigheden. Hoe
werkt u -met erkenning van elkaars
positie- toe naar een organisatie die
veilig is en gezond, naar een bedrijf
waar geen ruimte is voor psychosociale arbeidsbelasting? Wat zijn de stappen om
ziekteverzuim terug te dringen? En hoe verhoogt u het werkplezier? Beantwoord
deze vragen op www.arbofocus.info of www.arbofocus.eu en krijg gerichte
adviezen voor u en uw organisatie.
Deze tool is ontwikkeld door AWVN, De Baak, SBI en FNV Formaat.

Waarom samen?
De effecten van goed werkgeverschap en adequaat arbobeleid reiken verder dan een goede gezondheid en
werkplezier van werknemers. Minder ziekte en werknemersbetrokkenheid leveren ook een hoger financieel
rendement en meer efficiency op. En een bedrijf dat goed zorgt voor zijn werknemers heeft ook een beter
imago bij zijn klanten.
Het is kortom zaak samen gebruik te maken van maatregelen uit de arbocatalogus. Wellicht ten overvloede:
de arbocatalogus is een private overeenkomst tussen de werkgevers en werknemers in een branche over de
aanpak van arbeidsomstandigheden. Het is een antwoord op de vraag hoe de regels uit de
Arbeidsomstandighedenwet 2007 in de branche goed kunnen worden toegepast.

Aan de slag
Zowel bestuurder als OR-lid beantwoorden in totaal 28 vragen over vijf aandachtsvelden: de bedrijfscultuur,
het arbobeleid, de besluitvorming, en de betrokkenheid van de directie en medezeggenschap. Na het
invullen krijgt u een advies dat gericht is op uw rol in de organisatie, als werkgever of ondernemingsraadslid.
Bovendien heeft u de gelegenheid om de andere ‘partij’ uit te nodigen ook de tool in te vullen. Als beide
belanghebbenden de vragen hebben beantwoord krijgen zij ook een gezamenlijk advies. Zo versterkt u ook
de besluitvorming over arbeidsomstandigheden.

Informatie
Kijk voor deze handige tool op: www.arbofocus.info

