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Van: PostbusArbovisie2040 <PostbusArbovisie2040@minszw.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:46 
Aan: PostbusArbovisie2040 <PostbusArbovisie2040@minszw.nl> 
Onderwerp: Terugkoppeling Arbovisie 2040 

  

  

______________________________________________________________________ 

Terugkoppeling over traject Arbovisie 2040 
In het traject om tot een Arbovisie te komen zijn er de afgelopen periode veel 

inspirerende gesprekken gevoerd. Deze gesprekken kwamen in de vorm van 

bijeenkomsten over het brede arbobeleidsveld, focusgroepen over specifieke thema’s en 

gesprekken in kleiner verband. Een ambitieus traject, zeker! U heeft aan een of 

meerdere van deze gesprekken deelgenomen, waarvoor veel dank. Wij willen u via dit 

bericht graag informeren over de huidige stand van zaken.  

Het consultatietraject tot nu toe 
Werken aan een toekomstvisie doen we samen. Het was dan ook van begin af aan 

duidelijk dat we dit traject met zoveel mogelijk betrokkenen wilden doorlopen. Hiervoor 

hebben we langs verschillende lijnen gewerkt, zodat we zo breed mogelijk input konden 

verzamelen: 

1. Virtuele bijeenkomsten 

2. Ingezonden stukken: stakeholders zijn gevraagd om hun opvattingen voor ons op 

schrift te zetten. U kunt deze bijdragen terugvinden op Arboportaal (zie de links 

onderaan). 

3. Publieke consultatie via Arboportaal. Dit leverde ons zo’n 150 reacties op. 

Wat heeft het consultatietraject opgeleverd: enkele observaties 
Er hebben veel geïnteresseerden, waaronder uzelf, deelgenomen aan de verschillende 

gesprekken. Wij hebben daardoor heel veel waardevolle informatie opgehaald. Aan het 

ministerie van SZW de schone taak om deze informatie te ordenen, zodat de hoofdlijnen 

zichtbaar worden. Er zijn in de bijeenkomsten nogal wat terugkerende punten genoemd 

die opgepakt zouden moeten worden. In het overzicht hieronder zijn de meest genoemde 

thema’s en gedachten van stakeholders ten aanzien van een nieuwe Arbovisie 2040 

opgenomen. 

1. Meer benadrukken van de samenhang tussen arbobeleid met duurzame inzet-

baarheid. Arbeid als positieve factor; 

2. Bescherming bieden aan alle categorieën werkenden ongeacht contractvor-

men/ iedereen werkt (zzp’er, flexwerkers, arbeidsmigranten); 

3. Werkgevers en werknemers blijven eerstverantwoordelijk, maar overheid/an-

deren hebben ook een rol; 
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4. Marktwerking is niet altijd het beste instrument om in te zetten 

5. Inzetten van steviger instrumenten dan voorlichting; 

6. Intensiever ondersteunen van het MKB; 

7. Meer bevorderen van substitutie van gevaarlijke stoffen; 

8. Vaker meten van individuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen; 

9. Grotere rol toekennen aan de preventiemedewerker; 

10. Alle werkenden moeten toegang hebben tot de bedrijfsarts; 

11. De financiële band tussen de bedrijfsarts/arbodienst en de werkgever moet 

losser; 

12. Meer kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg; 

13. Anticiperen op nieuwe risico’s zoals bij robotisering; 

14. PSA (met name werkdruk en burn-out) is nu het grootste probleem; 

15. Aandacht ook richten op de individueel werkende. In verband met verande-

rende arbeidscontracten overwegen van individuele persoonlijk budgetten voor 

persoonlijke ontwikkelingen/ duurzame inzetbaarheid. Overwegingen nieuwe 

wetgeving op persoonlijke inzetbaarheid; 

16. Onderwijs over gezond en veilig werken op mbo; 

17. Een grotere rol voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging in 

bedrijven; 

18. Actief meedoen in de EU: prioriteit level playing field voor gevaarlijke stof-

fen/carcinogenen; 

19. Hybride (overheid en markt) financiering van kennisontwikkeling; 

20. Voorkomen versnippering kennisontwikkeling/betere coördinatie kennisontwik-

keling; 

21. Samenwerking tussen arboprofessionals. 

22. Meer aandacht voor jongeren (kennisoverdracht, onderwijs, andere kijk op we-

reld); 

23. Meer eigen verantwoordelijkheid voor opdrachtgevers/bedrijven. 

  

Volgende stappen 
Consultatie 

Op dit moment zijn we aan de slag met het analyseren van de uitkomsten van 

de bijeenkomsten. Bij die analyse betrekken we ook andere bronnen, zoals de 

laatste cijfers. Ook zijn er veel rapporten en adviezen verschenen, zoals die van 

de WRR, Commissie Regulering van Werk, de commissie Heerts en van de Kwa-

liteitstafel, die we bij de analyse willen betrekken. Daarnaast kijken we nog 

eens terug naar de ontwikkeling van het arbobeleid in Nederland. 

Hoofdlijnennotitie 

Ons streven was om de hoofdlijnennotitie in oktober afgerond te hebben. Echter, al deze 

input, uw opvattingen, adviezen en rapporten leiden tot een veelheid aan uitdagingen. 

Dat maakt een fundamentele beschouwing noodzakelijk. Voor deze analyse en voor 

gesprekken willen we meer tijd nemen, zodat we zeker weten dat we alle waardevolle 

input goed hebben afgewogen en overwogen. 

De nieuwe planning is dat hoofdlijnennotitie voor de verkiezingen aan de Tweede Kamer 

wordt aangeboden. Dan zal ook de SER worden gevraagd om een advies daarover uit te 

brengen. We zullen u ook de hoofdlijnennotitie toesturen. 

Arbovisie Magazine 

Begin december 2020 wordt een Arbovisie Magazine gepubliceerd op het Arboportaal, 

waarin u inspirerende verhalen kunt lezen van verschillende Nederlanders over gezond 

en veilig werken in de toekomst. 

Vragen of suggesties? 
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In de tussentijd horen we graag van u of u nog aanvullende ideeën of suggesties voor 

ons heeft die wij kunnen meenemen in het traject. Stuur ons gerust een e-mail 

op postbusarbovisie2040@minszw.nl. 

Wij danken u voor al uw input en medewerking aan dit traject, want alleen samen kun-

nen we tot een gemeenschappelijke Arbovisie komen! 

  

Hartelijke groet, 

  

Team Arbovisie 2040 

 

 Achtergrondmateriaal: verslagen, positionpapers 
Het Arbovisietraject heeft inmiddels al veel documenten opgeleverd. Hieronder kunt u de 

linkjes naar verslagen, positionpapers en achtergrondmateriaal op Arboportaal vinden. 

Wat Link Arboportaal 

Arboportaal: Arbovisie 2040 (algemeen)   

Arbovisie 2040: algemeen Traject Arbovisie 2040  

Startnotitie: Het arbeidsomstandighedenterrein is 

breed en divers. We hebben een startnotitie 

gemaakt om de discussie op gang te brengen 

Startnotitie traject Arbovisie 

2040 

Factsheet Arbovisie in het kort + infographic 

traject. 

Infographic Arbovisie 2040  

Factsheet cijfers en feiten 

  

Arbovisie 2040: feiten en cijfers  

Algemene bijeenkomsten   

Zoveel mogelijk opvattingen op te halen bij 

mensen die actief zijn op de werkvloer 

(werkgevers, werknemers, zzp’ers, 

arbodienstverleners, preventiemedewerkers, etc.). 

Algemene bijeenkomsten (mei 

2020) 

Focusgroepen   

Focusgroepen met deskundigen georganiseerd om meer verdieping aan te brengen 

aan de hand van verschillende thema’s: stelsel, preventie, deskundige ondersteuning, 

bevorderen naleving, kennis, arbeidsrisico’s, en toekomstverkenningen 

• stelsel Verslag focusgroep arbostelsels  

• preventie Verslag focusgroep preventie  

• deskundige ondersteuning Verslag focusgroep deskundige 

ondersteuning  

• bevordering naleving Verslag focusgroep bevorderen 

naleving  

• kennis Verslag focusgroep kennis  

• bevorderen naleving Verslag focusgroep bevor-

deren naleving  

• arbeidsrisico’s Verslag focusgroep arbeidsrisico's  

• toekomstverkenningen Verslag focusgroep 

toekomstverkenningen  

Position papers stakeholders   

Aangeleverde position papers Positionpapers stakeholders  
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