ARBOCATALOGUS
Wist u dat Fenelab een speciale arbocatalogus voor laboratoria heeft ontwikkeld?
Dat de Arbeidsinspectie de arbocatalogus ofﬁcieel heeft goedgekeurd? De arbocatalogus
boordevol staat met praktische informatie en concrete oplossingen om te kunnen
voldoen aan de eisen uit de Arbowet?
Historie
De Arbowet eist dat bedrijven werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Helaas vermeldde de Arbowet lang niet altijd hoe dat moest gebeuren. Daarom is de Arbowet op
1 januari 2007 gewijzigd.
Vanaf begin 2007 kan iedere branche een op maat gesneden arbocatalogus opstellen waarin
wordt beschreven hoe werkgevers en werknemers samen zorgen voor een veilige en gezonde
werkomgeving. De Arbeidsinspectie gebruikt deze arbocatalogus als uitgangspunt bij de inspecties.
Fenelab Arbocatalogus
Speciaal voor de laboratoriumsector heeft Fenelab de Fenelab Arbocatalogus ontwikkeld. Hierbij is
nauw samengewerkt met de Arbeidsinspectie en vertegenwoordigers van de vakbonden CNV, FNV
en AbvaKabo. Vanuit Fenelab hebben de volgende bedrijven en instellingen een bijdrage geleverd:
TNO, Het Waterlaboratorium, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, RPS Nederland,
KOAC-NPC, Core Laboratories en Grontmij Nederland.
Voor wie is de arbocatalogus bestemd?
De arbocatalogus is bestemd voor medewerkers die in een laboratorium belast zijn met de
arbeidsomstandigheden als preventiemedewerker of betrokken zijn bij het opstellen van
werkprocedures.
Informatie en oplossingen
De arbocatalogus bevat informatie en oplossingen over:
1. Kankerverwekkende, Mutagene en Reprotoxische stoffen (CMR)
2. Vluchtige Organische stoffen (VOS, oplosmiddelen)
Een deel van de oplossingen overlapt elkaar bij deze onderwerpen. In de arbocatalogus is daarom
ook een algemeen deel over Gevaarlijke stoffen opgenomen. Hierin staan oplossingen die voor
zowel de CMR-stoffen als de oplosmiddelen gelden. Het aantal onderwerpen zal in de nabije
toekomst worden uitgebreid.
Actuele informatie en aanvullingen
Fenelab zal regelmatig nieuwe informatie en oplossingen aan de Arbocatalogus toevoegen en
bestaande informatie en oplossingen actualiseren. Zo blijft u perfect op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en voldoet uw laboratorium altijd aan de wetgeving.
Nieuwe webportal
De volledige versie van de Fenelab Arbocatalogus is voor iedereen te raadplegen via de website
van Fenelab. Leden van Fenelab krijgen gratis toegang tot een speciale webportal met extra
mogelijkheden en ondersteuning.
Meer informatie
Op www.arboportaal.nl staan de goedgekeurde arbocatalogi gepubliceerd. Op de site van de
Stichting van de Arbeid (www.stvda.nl) is meer informatie te vinden over Arbocatalogi.
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