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Het kan verkeren. In 2019 nam ik afscheid als voor-
zitter van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche 
(StAA). Inmiddels ben ik terug in de branche en ver-
tegenwoordig ik de Vereniging Afvalbedrijven weer 
in het StAA-bestuur. Tot mijn vreugde ben ik ook 
opnieuw tot voorzitter gekozen. Een rol die ik met 
veel plezier vervul. Veilig en gezond werken staat 
voor mij altijd voorop.

We blijven ons onverminderd inzetten voor het actueel houden en verbeteren 
van de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche. Het is een van de twee pijlers 
die de StAA zich tot doel heeft gesteld. Pijlers die we in 2019 hebben herbeves-
tigd. Met een herstructurering van de werkgroepen, die zich bezig houden met 
de inhoud van onze arbocatalogus, denken we hier voortaan nog effectiever en 
efficiënter aan te kunnen werken. We hebben afgelopen jaar ook een nieuwe 
meerjarenplanning opgesteld voor de herziening van de onderdelen van de arbo-
catalogus. Daarmee sluit onze hertoetsingscyclus aan op wat er wettelijk nodig 
is en worden alle onderdelen elke zes jaar bekeken en getoetst door de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het tweede speerpunt van de StAA is de promotie van de Arbocatalogus Afval- 
branche. Een arbocatalogus heeft pas nut als hij wordt gebruikt. We vragen 
aandacht voor dit handige hulpmiddel voor veilig en gezond werken met behulp 
van verschillende communicatie-activiteiten. Afgelopen jaar hebben we daar 
een stand op de Vakbeurs Recycling aan toegevoegd. Dat bood ons de uitgelezen 
kans om de arbocatalogus bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 
En natuurlijk was er ook weer de Week van de Veiligheid, die ons in de breedte 
op de kaart zet als branche die zijn verantwoordelijkheid neemt, en veilig en 
gezond werken hoog in het vaandel heeft staan.

Michaël van Hulst
Voorzitter Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

DE ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

In de Arbocatalogus Afvalbranche zijn afspraken voor veilig en gezond 
werken vastgelegd, die zijn gebaseerd op de praktijk en de ervaring van de 
werknemers binnen de afvalbranche zelf. 

Het streven is de arbocatalogus dé algemene standaard te laten zijn 
voor veilig en gezond werken binnen de branche, die ook is geaccordeerd 
door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Het is de 
bedoeling dat de achterbannen van de samenwerkende organisaties de 
arbocatalogus actief gaan gebruiken op het niveau van werkgever en 
werknemers in individuele bedrijven. Concreet biedt de arbocatalogus het 
volgende:

 De arbocatalogus biedt oplossingen voor veiligheid en gezondheid 
op het werk, specifiek toegesneden op de afvalbranche. Voor tal van 
werkzaamheden in de branche bevat de arbocatalogus maatregelen 
om de risico’s zo klein mogelijk te houden. 

 In de arbocatalogus staat de huidige stand der techniek. Dit is het 
niveau waarop de Inspectie SZW zal handhaven bij goedgekeurde 
arbocatalogi.

 De wijze waarop de arbocatalogus wordt gebruikt, verschilt per 
functie, die personen in een bedrijf vervullen. Uiteindelijk biedt de 
arbocatalogus alle gebruikers de mogelijkheid te achterhalen wat de 
stand der techniek is en, dus, welk minimumniveau aan veiligheid, 
gezondheid en arbeidsomstandigheden met welke maatregelen is te 
realiseren. 

voorwoord
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De Arbocatalogus Afvalbranche is dé standaard voor gezond en veilig werken binnen de afvalsector. Daarom is het van belang dat de inhoud 
van de arbocatalogus actueel is en wordt uitgebreid, waar nodig en wenselijk. Uiteindelijk is het doel om van de Inspectie SZW goedkeuring 
te krijgen op de aanpassingen, die in de arbocatalogus worden voorgesteld. De StAA heeft in 2019 weer een toetsingsverzoek aan de Inspectie 
SZW aangeboden. Daarnaast is de StAA gestart met het inrichten van een nieuw onderdeel in de Arbocatalogus Afvalbranche, namelijk Beheer 
Openbare Ruimte, en is de stichting actief geweest met het onderwerp Fysieke Belasting. 

GOEDGEKEURD ONDERDEEL ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

In 2019 heeft de StAA een positieve reactie 
van de Inspectie SZW gekregen op:

MAATREGEL
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen

inhoudelijke verbetering

https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/gebruiken-gekeurde-arbeidsmiddelen
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FYSIEKE BELASTING INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

De P90-norm, die is opgesteld in 1994, reguleert de fysieke belasting bij het 
inzamelen van huishoudelijk afval. Sinds de jaren negentig van de vorig eeuw 
heeft de wijze van inzamelen zich sterk ontwikkeld. Formaten van containers en 
manieren van inzameling zijn bijvoorbeeld veranderd. Werkgevers en werkne-
mers in de afvalinzamelingsbranche ervaren daarom knelpunten bij toepassing 
van de P90-norm. Om meer aansluiting te vinden op de huidige inzamelmetho-
diek en de inzameling van huishoudelijk afval efficiënter te kunnen organiseren, 
hebben de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in 2016 het initiatief genomen 

om de norm te herzien. Ze hebben op basis van onderzoek en praktijkpilots een 
nieuwe leidraad fysieke belasting laten opstellen. Uitgangspunt was de nieuwe 
leidraad op te nemen in de Arbocatalogus Afvalbranche, ter vervanging van de 
P90-norm. Dat is niet gebeurd, omdat er geen draagvlak voor de nieuwe lei-
draad bestaat bij alle partijen van de StAA. Alleen met een unaniem besluit kan 
een aanpassing in de arbocatalogus worden doorgevoerd. De P90-norm blijft 
daarom van kracht. De Inspectie SZW hanteert deze als norm waarop wordt 
gehandhaafd.

NIEUW ONDERDEEL IN ONTWIKKELING: BEHEER OPENBARE RUIMTE (BOR)

Aan de Arbocatalogus Afvalbranche wordt het onderdeel Beheer Openbare 
Ruimte (BOR) toegevoegd. Hiermee geeft de StAA invulling aan een wens die 
binnen de branche leeft, vanwege het grote belang om de openbare ruimte voor 
iedereen schoon, veilig en gezond te houden. De tijdelijke Werkgroep BOR, die 
zich bezighoudt met de invulling van dit onderdeel, is in september 2019 van 

start gegaan. De werkgroep is begonnen met het inventariseren van hande-
lingen en taken die zich voordoen bij het onderhouden van openbare ruimten. 
Daarbij worden de risico’s en de bijbehorende maatregelen - om de risico’s zoveel 
mogelijk weg te nemen, te verminderen of beheersen - geformuleerd. Met on-
derwerpen die prioriteit hebben, gaat de Werkgroep BOR als eerste aan de slag.

inhoudelijke verbetering
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Naast de inhoudelijke verbetering van de Arbocatalogus Afvalbranche rekent de StAA het promoten van de arbocatalogus ook tot haar 
primaire taak. Samen met de Werkgroep Communicatie ontwikkelt de StAA communicatiemiddelen om de inhoud van de arbocatalogus 
bij zowel werkgevers als werknemers te laten landen. Daarnaast wil zij het gebruik van de arbocatalogus stimuleren en vraagt zij hier op 
verschillende manieren aandacht voor.

Op 28 november 2019 organiseerde de StAA in Driebergen haar jaarlijkse con-
gres. Na een succesvolle bijeenkomst over het thema ‘hoe communiceer je 
intern effectief over veilig en gezond werken’ in 2018 en de positieve respons van 
de bezoekers, besloot de StAA het onderwerp ook in 2019 bij de kop te pakken. 
Uit de bijeenkomst in 2018 was duidelijk naar voren gekomen dat het, voor de 
communicatie van de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche naar de ‘man 
op de werkvloer’, belangrijk is dat communicatieadviseurs en arbospecialisten 
die taak gezamenlijk oppakken. De StAA richtte zich met haar bijeenkomst in 
2019 daarom primair op communicatieadviseurs, die zich bezighouden met 
interne communicatie, en arbospecialisten. Beiden zijn voor de StAA een belang-
rijke intermediair voor het onder de aandacht brengen van de arbocatalogus bij 
de achterbannen. Secundaire doelgroepen waren directie-, OR- en VGWM-leden. 
Met ongeveer 65 deelnemers werd de bijeenkomst goed bezocht. 

Tijdens de bijeenkomst ging het ten eerste over het belang en het gebruik van 
de Arbocatalogus Afvalbranche. Daarnaast was er veel aandacht voor de praktijk, 
met als voorbeeld de aanpak van de interne communicatie rondom veiligheid 
en gezondheid door SUEZ Nederland. Een veiligheidsfilm van het bedrijf maakte 
goed inzichtelijk op hoeveel momenten en locaties zich onveilige situaties voor-
doen en hoe belangrijk het is hier continu aandacht voor te hebben. 

LANDELIJKE BIJEENKOMST: ‘HOE COMMUNICEER JE INTERN EFFECTIEF OVER VEILIG EN GEZOND WERKEN’

Met de aanbevelingen ‘ken je doelgroep, investeer in de leiders, hou rekening 
met verschillen, maak het leuk en kies!’ konden andere bedrijven hun voordeel 
doen. Ander belangrijk aandachtspunt van de dag waren de onbewuste gedrags-
mechanismen en op welke manier je mensen kunt helpen motiveren uit zichzelf 
te kiezen voor veilig en gezond werken. Een gedragskundige gaf de toehoorder 
tips en tricks mee. In de daarop aansluitende workshop werkten de deelnemers 
zelf cases uit. Tussendoor en afsluitend was er gelegenheid om te netwerken. 

promotie
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BEDRIJFSINTERNE COMMUNICATIE: THEMABLADEN EN CARTOONS

Door regelmatig te communiceren over diverse thema’s uit de Arbocatalogus 
Afvalbranche, krijgt veilig en gezond werken blijvend de aandacht bij de achter-
bannen van de StAA. De StAA ontwikkelt themabladen om de bedrijven hierbij 
te helpen. Per thema worden risico’s en maatregelen beschreven zoals die in de 
arbocatalogus zijn opgenomen, en worden aanbevelingen gedaan hoe hierover 
intern te communiceren. Als hulpmiddel stelt de StAA cartoons over het thema 
ter beschikking. De aangesloten partijen van de StAA verspreiden themabladen 
en cartoons bij hun achterbannen. De themabladen en cartoons zijn ook te vin-
den op de uitwisselingswebsite van de StAA.

In 2019 heeft de StAA themabladen opgesteld voor de onderwerpen ‘Struikelen 
of Verstappen’ en ‘Prikken en Snijden’. Voor beide themabladen zijn bijpassende 
cartoons gemaakt.

promotie

https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/user/login?destination=uitwisseling
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STAND VAKBEURS RECYCLING

INZET MIDDELEN: NIEUWSBRIEVEN EN SOCIALE MEDIA

Elk jaar vindt in november de Vakbeurs Recycling plaats. Omdat veilig en gezond 
werken in 2019 een van de hoofdthema’s van de vakbeurs was, stelde de organi-
satie van de vakbeurs de StAA in de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de 
beurs. De StAA heeft positief gereageerd op dit aanbod, omdat de vakbeurs een 
mooie gelegenheid is meer bekendheid te geven aan de Arbocatalogus Afval-
branche bij een breed publiek. Daarnaast sluit het goed aan bij de wens van het 
bestuur zoveel als mogelijk aan te sluiten bij bestaande evenementen om de 
arbocatalogus onder de aandacht te brengen. 

Besloten is een stand in te richten, waarin bezoekers kennis konden maken met 
de arbocatalogus en uitleg konden krijgen over de werking van de arbocatalo-
gus. De stand stond er op alle dagen dat de vakbeurs plaatsvond, op 19, 20 en 21 
november 2019 in Gorinchem. De bemensing van de stand bleek een aandachts-
punt. Voorwaarde voor deelname aan een volgende editie van de vakbeurs is dat 
de stand op alle dagen kan worden bemenst door personen met inhoudelijke 
kennis. 

Elk jaar verstuurt de StAA in het voor- en najaar een nieuwsbrief en worden de 
sociale-mediakanalen LinkedIn en Twitter regelmatig ingezet om te commu- 
niceren over actuele onderwerpen. In 2019 heeft de StAA een eigen YouTube-

kanaal geopend. Hierop worden films geplaatst waarin bedrijven een toelich-
ting geven op goedgekeurde onderdelen van de Arbocatalogus Afvalbranche. 

promotie

https://www.linkedin.com/company/arbocatalogus-afvalbranche
https://twitter.com/arbo_afval
https://www.youtube.com/channel/UC43QU1Kd3bvplc-BBf-6BXg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC43QU1Kd3bvplc-BBf-6BXg?view_as=subscriber
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risico’s en behoeften. In 2019 varieerden de activiteiten van controle en naleving 
van afspraken, handhavingsacties, aanspreken op gedrag en de gevolgen van het 
gedrag, controle op het dragen van veiligheidskleding en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, het organiseren van toolboxen, het vertonen van een nieuwe 
veiligheidsfilm of het spelen van een speciaal veiligheidsspel. Sommige bedrijven 
kozen voor een thematische aanpak, waarbij ze zich bijvoorbeeld richtten op 
ergonomisch werken of op het voorkomen van het oplopen van infecties.

De StAA is verantwoordelijk voor de inhoud en de promotie van de Arbocatalogus Afvalbranche. Zij vindt het ook belangrijk om de afvalsector in 
de breedte op de kaart te zetten als sector die zijn verantwoordelijkheid neemt, en gezond en veilig werken hoog in het vaandel heeft staan. Door 
gezamenlijk en onder het herkenbare beeldmerk en slogan ‘we werken veilig of niet’ naar buiten te treden, wil de StAA meer bereik en effect 
hebben om gezond en veilig werken in de sector te verbeteren en het aantal ongevallen naar beneden te brengen. 

WEEK VAN DE VEILIGHEID 2019

Van 3 tot en met 7 juni 2019 organiseerde de StAA de tweede editie van Week 
van de Veiligheid. Met deze week, die steeds plaatsvindt in de eerste week van 
juni, wil de StAA laten zien dat de afvalbranche gezond en veilig werken serieus 
neemt. Door gezamenlijk, op hetzelfde moment en op landelijke schaal aandacht 
te vragen voor het thema, wordt de zichtbaarheid en het bereik van deze bood-
schap vergroot. 

Het animo voor deelname aan de week bleek te zijn gegroeid. In 2019 deden 
meer bedrijven mee aan de Week van de Veiligheid dan in het jaar daarvoor. De 
StAA verwacht deze groei vast te kunnen houden, zodat elk jaar meer bedrijven 
deelnemen en de Week van de Veiligheid op het gebied van veilig en gezond 
werken een vast moment in het jaar wordt waaraan bedrijven in de afvalbran-
che willen meedoen. 

De Week van de Veiligheid is voor veel bedrijven een moment om intern nog 
eens extra aandacht voor veiligheid te vragen. Ook inhuurkrachten, leveranciers 
en bezoekers worden bereikt met de acties. De bedrijven organiseren uiteen-
lopende activiteiten, die passen bij hun organisatie en aansluiten bij de eigen 

veilig en gezond werken
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De StAA heeft, naast de inhoudelijke verbetering en promotie van de Arbocatalogus Afvalbranche, 
ook de verantwoordelijkheid over de organisatie en gezondheid van de stichting.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

FINANCIËLE TERUGBLIK

zijn administratiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten komen ten  
gunste van de activiteiten van de StAA. Geconcludeerd kan worden dat de 
StAA een financieel gezonde stichting is, met een Eigen Vermogen dat op peil 
is, en uitgaven doet conform de begroting. 

 Het Bestuur van de StAA beoordeelt in 2019 de scope van de activiteiten van 
de StAA en herbevestigt de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting: 
(1) actueel houden en verder ontwikkelen van de Arbocatalogus Afvalbranche 
en (2) bevorderen van het gebruik van de Arbocatalogus Afvalbranche. 

 In 2019 heeft de StAA de herziene Begroting 2019 en de Meerjarenbegroting 
2020-2022 vastgesteld. De Jaarrekening 2018 is – met positief resultaat – 
vastgesteld. 

 Door het aftreden van bestuursvoorzitter Michaël van Hulst, die binnen het 
bestuur de Vereniging Afvalbedrijven vertegenwoordigt, en het vertrek van 
Peter Fraanje van BRBS Recycling, zijn in de loop van 2019 twee bestuurs- 
vacatures ontstaan. Deze zijn in 2020 ingevuld. Wouter Koenderman van 
WENB is aangesteld als penningmeester ad-interim. In 2020 wordt een  
definitief besluit genomen over de invulling van deze rol binnen de StAA.

De StAA heeft een goed jaar achter de rug. De begrote kosten zijn grotendeels 
tot daadwerkelijke besteding gekomen. Voor communicatieactiviteiten is  
meer uitgegeven dan begroot, omdat de inrichting van een stand bij de 
Vakbeurs Recycling niet was voorzien. Verder heeft de StAA enige inkomsten 
gegenereerd. Voor het niet of te laat afmelden voor de landelijke bijeenkomst 

stichtingszaken
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In 2019 heeft de StAA een nieuwe stichtingsstructuur voorbereid. Het gaat om 
een herstructurering van de werkgroepen, die actief zijn met het vernieuwen  
en actueel houden van de Arbocatalogus Afvalbranche. De zeven activiteits- 
specifieke werkgroepen zijn, vanwege de grote mate van overlap aan onder- 
werpen, samengevoegd tot twee inhoudelijke werkgroepen, te weten Inzame-

ling, Beheer en Onderhoud (IBO) en Recycling en Verwerking (RenV). Doel van 
deze herstructurering is te komen tot een effectiever en efficiënter werkpro-
ces. De twee werkgroepen worden per 2020 ingesteld en komen twee keer per 
jaar bij elkaar. 

HERSTRUCTURERING WERKGROEPEN

INVOERING BELEIDSREGEL ARBOCATALOGI 2019: VAN REVIEWCYCLUS NAAR HERTOETSINGSCYCLUS

In 2019 is de Beleidsregel arbocatalogi 2019 van kracht geworden. Dit heeft 
geleid tot een wijziging in de manier waarop de Arbocatalogus Afvalbranche 
wordt geactualiseerd. Elk onderwerp in de arbocatalogus wordt voortaan elke 
zes jaar ter toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW. De Inspectie toetst of 
de maatregelen voldoen aan de stand der techniek. Hiermee sluit de hertoet-
singscyclus van de StAA aan op wat wettelijk verplicht is. In een meer- 

jarenplanning staan de onderdelen die moeten worden herzien. Voorheen had 
de StAA een vergelijkbare reviewcyclus die intern werd uitgevoerd. Nu vindt 
tevens een hertoetsing door de Inspectie plaats.

stichtingszaken

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042288/2019-06-14


De Arbocatalogus Afvalbranche is overeengekomen tussen: BRBS Recycling,  
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Vakvereniging Het Zwarte Corps en Werkgeversvereniging WENB
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