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1

Inleiding

1.1 Over het Plan van Aanpak
Dit Plan van Aanpak maakt onderdeel uit van het Arboconvenant Provincies.
Het Plan van Aanpak is het resultaat van overleg in de Branche Begeleidingscommissie
(BBC). Bij het opstellen van het Plan van Aanpak heeft BBC zich gebaseerd op een door
haar georganiseerde expert meeting met vertegenwoordigers van de provincies en een
bijeenkomst met vertegenwoordigers van arbodiensten. Verder heeft de BBC gebruik
gemaakt van een nulmeting, die is uitgevoerd door Research voor Beleid 1 . Deze nulmeting
heeft betrekking op de oorzaken van ziekteverzuim, de blootstelling aan werkdruk en RSI en
het vóórkomen van RSI-klachten.

1.2 Enkele uitgangspunten voor het arboconvenant
Hieronder geven we enkele algemene uitgangspunten weer voor het arboconvenant.
Deze zijn grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de expert meeting, die de provincies
op 17 september 2002 hebben gehouden. Arbocoördinatoren, P&O- functionarissen en
vertegenwoordigers van OR’en van de verschillende provincies hebben hieraan
deelgenomen. In de expert meeting hebben de provincies ervaringen met maatregelen tegen
werkdruk, RSI en ziekteverzuim, verzameld en uitgewisseld.
Provincies zijn al actief met arbobeleid
Uit de expert meeting blijkt dat alle provincies een arbobeleid hebben en dat sommige
provincies zelfs heel veel doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Het arboconvenant zou zich dan ook niet primair moeten richten op het introduceren of
ontwikkelen van allerlei nieuwe instrumenten en initiatieven. Het gaat dus niet om nieuw
beleid maar om uitvoering en uitwisseling. Het onderwerp arbeidsomstandigheden moet echt
gaan ‘leven’ bij de provincies.
Indien voor onderdelen van het Plan van Aanpak geldt dat sommige provincies al
vergelijkbare maatregelen uitvoeren kan de provincie volstaan met de huidige
uitvoeringspraktijk. Uitgangspunt is dat deze activiteiten bijdragen aan de in het convenant
afgesproken doelstellingen. Dit wordt getoetst bij de tussentijdse monitoring.
Arbo moet zijn ingebed in personeelsbeleid en planning- en controlcyclus
Maatregelen tegen werkdruk, RSI en ziekteverzuim zijn alleen succesvol als zij zijn ingebed
in goed personeelsbeleid. Goed personeelsbeleid omvat bijvoorbeeld jaargesprekken waarin
arbeidsomstandigheden aan de orde komen. Ook is het van belang om leidinggevenden goed
toe te rusten om aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.
Nog te veel wordt het arbobeleid gezien als een specialisme van de afdeling P&O, een
activiteit die los staat van de normale bedrijfsvoering. Het arbobeleid moet onderdeel
uitmaken van de reguliere planning- en controlcyclus.
1

Arboconvenant provincies – Nulmeting: stand van zaken zomer 2002. Research voor Beleid, 2002.

Plan van Aanpak Arboconvenant Provincies

3

Aansluiten op bestaande situatie
De maatregelen uit het arboconvenant moeten aansluiten op de bestaande situatie in
provincies en tussen provincies worden uitgewisseld. De afgesproken maatregelen moeten
bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de arbojaarplannen die jaarlijks worden opgesteld.
Provincies hebben al veel maatregelen ingevoerd maar deze zullen alleen in voldoende
samenhang leiden tot succes.
Succesvolle maatregelen goed invoeren
Met het arboconvenant willen provincies bereiken dat succesvolle maatregelen goed en
landelijk worden ingevoerd. Timing, herhaling en continuïteit van maatregelen zijn daarbij
van groot belang (zo bleek uit de expert meeting). Voorkomen moet worden dat provincies
goede plannen opstellen die niet tot uitvoering komen. In het arboconvenant ligt daarom de
nadruk op uitvoering van effectieve en vaak al bestaande maatregelen en minder op de
ontwikkeling van allerlei nieuwe maatregelen. Centraal element in het convenant is dan ook
dat provincies leren van elkaar en elkaars ervaringen benutten.
Management is verantwoordelijk voor arbobeleid…
Werkdruk, RSI en ziekteverzuim kunnen alleen effectief worden tegengegaan als aan
organisatorische voorwaarden is voldaan. Voorwaarden zijn: de kwaliteit van het
management, de betrokkenheid van het management met arbeidsomstandigheden en planning
en organisatie van het werk. Daarnaast moet het management werknemers de ruimte bieden
om op een verantwoorde manier met arbeidsomstandigheden om te gaan. Verder kan het
nuttig zijn om gedeputeerden te betrekken in het arbobeleid.
… maar ook werknemers hebben hun verantwoordelijkheid
Behalve het management zijn natuurlijk werknemers ook zelf verantwoordelijk om werkdruk
en RSI en verzuim tegen te gaan. Werknemers moeten zelf aandacht besteden aan
arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door te letten op een goede werkhouding, en geen
dingen te doen die vanuit arboperspectief schadelijk zijn. Als werknemers zijn voorgelicht
over goede arbeidsomstandigheden, moeten zij de kennis zélf in praktijk brengen.
Verder hebben werknemers zelf een verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de
maatregelen in het arboconvenant.

Plan van Aanpak Arboconvenant Provincies

4

2

Algemene maatregel

Uitgangspunt
Bij de algemene maatregel hanteren we het volgende uitgangspunt:
-

geen kenniscentrum, wel uitwisseling van ervaringen.
Hoewel er al veel informatie beschikbaar is via het IPO en het internet, is er nog geen
sprake van een gestructureerde kennisuitwisseling tussen provincies. Er is geen
behoefte aan een afzonderlijk kenniscentrum. Wel willen de provincies kennis en
ervaringen uitwisselen in bijeenkomsten of via het internet, of gezamenlijk
instrumenten en protocollen ontwikkelen. Provincies beschikken immers al over veel
kennis en ervaring over verbetering van arbeidsomstandigheden. Partijen streven
ernaar om succesvolle maatregelen die nu nog op beperkte schaal worden ingezet, zo
breed mogelijk in te voeren.

Kennisontwikkeling
Partijen streven ernaar zo veel mogelijk kennis met elkaar uit te wisselen en ervaringen te
delen. Provincies maken succesvolle projecten of activiteiten aan elkaar bekend.
Hiermee voorkomen zij dat elke provincie veel tijd besteedt aan ontwikkeling van
activiteiten terwijl andere provincies al goede voorbeelden beschikbaar hebben.
Ook zorgt kennisuitwisseling ervoor dat arbobeleid echt gaat ‘leven’ en dat het niet blijft bij
procedures en protocollen alleen.
Partijen spreken af om tijdens de looptijd van het arboconvenant elk half jaar een
bijeenkomst te organiseren over arbobeleid. De bijeenkomsten gaan in op RSI, werkdruk en
reïntegratie. Ook komen in de bijeenkomsten onder meer succesvolle activiteiten voor de
aanpak van arbeidsconflicten aan de orde. Het belangrijkste doel van de bijeenkomsten is het
uitwisselen en overdragen van kennis en ervaringen. De bijeenkomsten zijn in eerste
instantie bedoeld voor arbocoördinatoren, P&O-functionarissen en vertegenwoordigers van
OR’en, maar uiteraard kunnen ook andere geïnteresseerden deelnemen.
Verder spreken partijen af om vóór 1 juli 2003 een website in te richten waarop medewerkers
van de provincies elkaar kunnen ontmoeten rond arbobeleid. De website kan bestaan uit
informatieve pagina’s, een database met projecten en een virtueel kantoor. In het virtuele
kantoor kunnen medewerkers van de provincies informatie delen en samen diensten
ontwikkelen en/of leveren. Als voorbeeld geldt het project @Brabant uit de provincie NoordBrabant.
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Werkdruk

3.1 Doel
Doelstelling
Partijen streven ernaar het aantal werknemers dat is blootgesteld aan een te hoge werkdruk te
verminderen met 20% vóór 1 juli 2006. Dit betekent dat het percentage werknemers met een
te hoge werkdruk in de convenantperiode moet dalen van 16% naar 12,8%.
Achtergrond
Als uitgangspunt dient het percentage van 16% werknemers met een te ho ge werkdruk uit het
onderzoek van Research voor Beleid. Een te hoge werkdruk wil zeggen dat werknemers een
groot risico lopen om uit te vallen met psychische problemen die voor een substantieel deel
werkgebonden zijn. De score voor een te hoge werkdruk is gebaseerd op twee schalen voor
werkdruk uit de Monitor Arbeidsomstandigheden (en niet op alle zeven schalen voor
werkdruk). Deze schalen zijn: ‘werktempo/werkhoeveelheid’ en ‘herstelbehoefte’.
In de herhaling van de nulmeting moet hier rekening mee worden gehouden.
Als we het percentage uit het onderzoek extrapoleren naar alle werknemers in de sector
provincies, betekent dit dat 1925 werknemers zijn blootgesteld aan een te hoge werkdruk.
Een doelstelling van 20% vermindering betekent een vermindering van 385 werknemers in
de provincies die aangeven te zijn blootgesteld aan een te hoge werkdruk, te bereiken tijdens
de looptijd van het arboconvenant. De doelstelling geldt voor de sector als geheel als voor
elke provincie afzonderlijk. De doelstellingen per provincie staan in onderstaande tabel:
Provincie

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Percentage werknemers met
te hoge werkdruk,
zomer 2002
15
14
16
14
14
Niet beschikbaar
17
17
Niet beschikbaar
19
11
20

Streefpercentage werknemers
met te hoge werkdruk,
Per 1-7-2006
12
11
13
11
11
maximaal 12,8 2
14
14
maximaal 12,8
15
9
16

2

Voor Limburg en Overijssel is geen uitgangspercentage bekend. Voor deze provincies geldt als streefpercentage het
gemiddelde streefpercentage voor de hele sector.
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3.2 Maatregelen werkdruk
Het doel van onderstaande maatregelen is het verminderen van de blootstelling aan
werkdruk.
Uitgangspunten
Bij het verminderen van werkdruk hanteren de provincies de volgende uitgangspunten:
-

aanpak op afdelingsniveau:
De maatregelen gericht op het verminderen van werkdruk spitsen zich toe op
afdelingsniveau omdat dit het juiste niveau is om de oorzaken van werkdruk aan te
pakken.

-

integrale aanpak:
Verder willen de provincies werkdruk tegengaan door een samenstel van maatregelen
(voorlichting, ontwikkeling en inzet van instrumenten, aanpak per afdeling en
procedures).

-

inbedding in de planning- en controlcyclus:
Werkdruk kan pas effectief worden bestreden als de bespreking ervan deel uitmaakt
van de planning- en controlcyclus. De bespreking van werkdruk zal daarom onderdeel
moeten vormen van jaargesprekken en werkove rleggen.

3.2.1 Aanpak per afdeling
Werkdruk wordt manifest op afdelingsniveau en kan voor een belangrijk deel worden
opgelost binnen afdelingsniveau. Hiervoor gelden drie maatregelen. Er wordt een Quick
Scan Werkdruk ontwikkeld, een voorbeeldenboek met goede maatregelen gemaakt en er
wordt afgesproken dat elke afdeling een plan van aanpak Beheersing werkdruk maakt.

Quick Scan Werkdruk

De Quick Scan Werkdruk is het instrument waarmee de sector Provincies op afdelingsniveau
een indicatie kunnen krijgen hoe de stand van zaken met betrekking tot werkdruk is.
De Quick Scan Werkdruk laat in elk geval zien wat het percentage blootstelling aan te hoge
werkdruk in de afdeling is. Verder laat de Quick Scan Werkdruk zien welke oorzaken op
afdelingsniveau zijn aan te wijzen voor het ontstaan van te hoge werkdruk en welke
maatregelen initiatieven op afdelingsniveau worden genomen om werkdruk tegen te gaan.
De projectorganisatie zal de Quick Scan Werkdruk (laten) ontwikkelen.
De (op te richten) projectorganisatie gaat vóór 1 juli 2003 na welke bestaande Quick Scans
Werkdruk geschikt zijn om in de provincies te gebruiken en kiest de meest geschikte uit (in
overleg met de BBC). Vóór 1 januari 2004 laat de projectorganisatie een handreiking
ontwikkelen. De handreiking laat zien hoe een afdeling de Quick Scan kan gebruiken en
welke maatregelen een afdeling kan nemen als de werkdruk te hoog blijkt te zijn. Bij de
ontwikkeling gelden de volgende uitgangspunten.
De Quick Scan kan in een beperkte (doorloop)tijd worden gerealiseerd en de Quick Scan kan
door de afdeling zelf worden uitgevoerd en worden geanalyseerd.
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Voorbeeldenboek maatregelen werkdruk
Op basis van de resultaten van de ingevulde Quick Scans stelt de projectorganisatie een
voorbeeldenboek met goede maatregelen op. Kenmerkend voor dit voorbeeldenboek is dat
het specifiek is geschreven voor de sector Provincies. In dit boek worden de maatregelen die
in de ingevulde Quick Scans worden genoemd, opgenomen.
Het voorbeeldenboek wordt in elk geval op de website geplaatst en mogelijk op papier
uitgebracht.

Plan van aanpak Werkdruk per afdeling
Op basis van de resultaten van de Quick Scan en de analyse van de resultaten stelt elke
afdeling een plan van aanpak werkdruk op. Het plan van aanpak vermeldt duidelijk welke
maatregelen worden genomen en wie voor welke maatregel verantwoordelijk is. Verder geeft
het plan van aanpak duidelijkheid over de planning en taakverdeling op een afdeling.
De onderwerpen die in het plan van aanpak aan de orde komen worden voor een belangrijk
deel bepaald door de uitkomsten van de Quick Scan. Als uit de Quick Scan bijvoorbeeld
blijkt dat het niet vervangen van (zieke) collega’s een element is in het ontstaan van te hoge
werkdruk dan zal in het plan van aanpak aandacht moeten worden besteed aan verlof,
bijvoorbeeld in de vorm van een verlofprocedure, die moet voorkomen dat werknemers
worden geconfronteerd met een hogere werkdruk door verlof van collega’s.
Mogelijk kunnen de resultaten van de aanpakken per afdeling onderwerp vormen voor de
arbobijeenkomsten zoals die in de algemene maatregelen zijn beschreven.
Elke leidinggevende rapporteert over aanpak en knelpunten naar een hoger niveau en volgt
daarbij de planning- en controlcyclus.
De partijen spreken af dat eind 2003 elke provincie een plan heeft opgesteld om de aanpak
per afdeling uit te voeren. Eind 2004 is dit plan uitgevoerd, wat betekent dat elke afdeling
een analyse van werkdruk heeft gemaakt, een plan van aanpak heeft opgesteld en
maatregelen heeft ingevoerd.
Elke provincie rapporteert eind 2004 en 2005 aan de BBC over de stand van zaken in haar
organisatie en over activiteiten en projecten om de werkdruk tegen te gaan.

3.2.2 Bespreking werkdruk in jaargesprekken
Het onderwerp werkdruk maakt nu al vaak onderdeel uit van de jaargesprekken van
werknemers in de provincies met hun leidinggevenden, maar moet extra aandacht krijgen in
deze gesprekken. In de gesprekken gaan leidinggevenden en werknemers in op de hoogte van
werkdruk, de oorzaken van een te hoge werkdruk en de oplossingen om een te hoge
werkdruk tegen te gaan.
Partijen spreken af dat vóór 1 juli 2004 het onderwerp werkdruk daadwerkelijk een vast
onderdeel vormt van de jaargesprekken en wordt opgenomen op de formulieren.
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3.2.3 Aanbieden cursussen
De projectorganisatie gaat vóór 1 juli 2003 na welke cursussen beschikbaar zijn voor
leidinggevenden3 en medewerkers over werkdruk. Is geen geschikte cursus aanwezig, dan
laat de projectorganisatie een cursus ontwikkelen, in overleg met de BBC. De cursus wordt
uiterlijk op 1 januari 2004 aangeboden aan de provincies, zodat leidinggevenden en
medewerkers eraan kunnen deelnemen. Provincies stellen lokaal middelen beschikbaar voor
deze cursussen.

3.2.4 Pilots
Ten slotte komen er pilots waarin wordt geëxperimenteerd met innovatieve methoden om
werkdruk tegen te gaan.
Provincies kunnen hiervoor vóór 1 januari 2004 een voorstel indienen. Het initiatief hiervoor
kan komen van leidinggevenden of van werknemers. De projectorganisatie maakt in overleg
met de BBC een keuze. Eén van de criteria die de BBC daarbij zal hanteren is de mate
waarin de pilot is gericht op risicogroepen uit de nulmeting. De pilots moeten medio 2005
zijn afgerond, zodat – bij gebleken succes – landelijke invoering nog mogelijk is tijdens de
convenantperiode.
Ook kan de BBC zelf provincies vragen om een pilot uit te voeren. Het voorbeeldenboek dat
wordt gemaakt op basis van de Quick Scans kan hiervoor ter inspiratie dienen.
Uitgangspunt voor de pilots is dat de BBC gedurende de looptijd van het Arboconvenant
provincies uitnodigt om in een pilot een bepaald instrument of maatregel te testen.
Elke provincie kan hieraan meedoen. De BBC hoeft niet elke inzending te honoreren.
Provincies die een pilot uitvoeren dragen zelf 50% van de kosten.

3

Leidinggevenden zijn alle werknemers die zijn aangemerkt om jaargesprekken te voeren met een medewerker volgens de
Regeling Jaargesprekken.
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RSI

4.1 Doel
Doelstelling
Partijen streven ernaar het aantal werknemers met werkgebonden RSI-klachten terug te
dringen met 20% vóór 1 juli 2006. Dit betekent dat het percentage werknemers met RSIklachten in de convenantperiode moet dalen van 24% naar 19,2%.
Achtergrond
Als uitgangspunt voor het percentage werknemers met werkgebonden RSI-klachten dient het
percentage van 24% uit het onderzoek van Research voor Beleid. RSI-klachten zijn klachten
aan nek, schouders, polsen/handen en ellebogen, waarvan de oorzaken niet verband houden
met een sportblessure, ongeval, huidaandoening, verrekking of verstuiking, snijwond of
brandwond, aangeboren afwijking, reumatische aandoening of hernia. Wanneer het
percentage van 24% wordt geextrapoleerd naar alle werknemers in de provincies, betekent
dit dat 2888 werknemers RSI-klachten hebben. Een doelstelling van 20% vermindering
betekent een vermindering van 576 werknemers in de sector Provincies die aangeven RSIklachten te hebben, te bereiken tijdens de looptijd van het arboconvenant.
Bij het terugdringen van RSI-klachten zullen provincies vooral aandacht besteden aan
werknemers met functieverlies op het werk en/of thuis.
De doelstelling geldt voor de sector als geheel als voor elke provincie afzonderlijk.
De doelstellingen per provincie staan in onderstaande tabel:
Provincie

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Percentage werknemers met
werkgebonden RSI-klachten,
zomer 2002
24
24
22
26
23
Niet beschikbaar
27
30
Niet beschikbaar
26
22
27

Streefpercentage werknemers met
werkgebonden RSI-klachten,
per 1-7-2006
19
19
18
21
18
maximaal 19,2 4
22
24
maximaal 19,2
21
18
22

4

Voor Limburg en Overijssel is geen uitgangspercentage bekend. Voor deze provincies geldt als streefpercentage het
gemiddelde streefpercentage voor de hele sector.
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4.2 Maatregelen RSI
Uitgangspunten
Bij het verminderen van RSI hanteren de provincies de volgende uitgangspunten:
-

samenhang met werkdruk:.
Het ontstaan van RSI-klachten kan samenhangen met een te hoge werkdruk.
De maatregelen in dit hoofdstuk vormen daarom een onlosmakelijk geheel met de
maatregelen uit het hoofdstuk over werkdruk.

-

samenstel van maatregelen:
Om RSI effectief tegen te gaan is een samenstel van maatregelen nodig.
De maatregelen moeten bestaan uit een combinatie van voorlichting, goed ingestelde
werkplekken, taakafwisseling en pauzes en protocollen.

4.2.1 Plan van aanpak
Elke provincie stelt vóór 1 januari 2004 een plan van aanpak op om RSI tegen te gaan.
Het plan van aanpak bevat in elk geval de volgende elementen:
-

voorlichting:
Elke provincie licht zijn werknemers voor over de gezondheidsrisico’s van
beeldschermwerk. Verder is kennis over de risico’s van beeldschermwerk voor alle
werknemers op een toegankelijke manier beschikbaar. Elke provincie wijst over de
hele organisatie werknemers aan die fungeren als RSI-consulent (uiterlijk op 1 januari
2004). Uitgangspunt is dat er één RSI-consulent komt op 400 werknemers.
De RSI-consulent kan na een korte cursus (ontwikkeld door de projectorganisatie)
aanspreekpunt zijn binnen een afdeling. De consulent weet voldoende over RSI
(signalerende functie), inrichting van werkplekken en mogelijke maatregelen binnen
de organisatie (verwijsfunctie). Het aanwijzen van een RSI-consulent ontslaat de
werknemer echter niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om RSI-klachten te
voorkomen of tegen te gaan.

-

goed ingestelde werkplekken:
Elke provincie instrueert zijn werknemers over de inrichting van de eigen werkplek.
Bij indiensttreding van een werknemer vindt standaard werkplekonderzoek plaats
door bijvoorbeeld de arbocoördinator of de arbodienst. Hierbij wordt de werkplek
afgesteld op de werknemer. Daarna zijn werknemers zelf verantwoordelijk voor een
goede werkhouding. Bij werknemers die al in dienst zijn en RSI-klachten hebben, kan
ook een werkplekonderzoek worden uitgevoerd op verzoek van de werknemer.

-

taakafwisseling en pauzes:
Elke provincie voert maatregelen in om ervoor te zorgen dat werknemers die veel aan
het beeldscherm werken, taken kunnen afwisselen of pauzes kunnen nemen. Voor
werknemers die langer dan 4 uur aan het beeldscherm werken, is gebruik van
pauzesoftware dringend aanbevolen. 5 Voor elke werknemer is voor 1 januari 2004
pauzesoftware beschikbaar wanneer die werknemer daarom verzoekt.

5

De provincies gaan in dit arboconvenant uit van 4 uur. Als tijdens de convenantperiode nieuw onderzoek beschikbaar komt
over normen voor tijdbesteding aan een beeldscherm, kan dit aanleiding zijn om de afspraken te herzien.
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-

RSI-protocol:
Elke provincie ontwikkelt een protocol om om te gaan met RSI-klachten van
werknemers. Het protocol komt uitgebreid aan de orde in de cursus voor RSIconsulenten. Het protocol besteedt bijzondere aandacht aan werknemers met
functieverlies als gevolg van RSI-klachten.

-

Inventarisatie:
Onderdeel van het plan van aanpak is dat elke provincie elk jaar in de jaargesprekken
de RSI-klachten van haar werknemers en de uitvoering van de maatregelen
inventariseert.

4.2.2 Bespreking RSI in jaargesprekken
Het onderwerp RSI maakt nu al vaak onderdeel uit van de jaargesprekken van werknemers in
de sector Provincies met hun leidinggevenden, maar moet extra aandacht krijgen in deze
gesprekken. In de gesprekken gaan leidinggevenden en werknemers in op RSI-klachten, de
oorzaken van deze klachten en de oplossingen.
Partijen spreken af dat vóór 1 juli 2004 het onderwerp RSI daadwerkelijk een vast onderdeel
vormt van de jaargesprekken en vast onderdeel gaat uitmaken van de gesprekken en
formulieren.
Elke provincie rapporteert eind 2004 en 2005 aan de BBC over de stand van zaken in haar
organisatie en over succesvolle activiteiten en projecten om RSI tegen te gaan.
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5

Verzuimbegeleiding en reïntegratie

5.1 Doel
Doelstelling
Het doel van onderstaande maatregelen is het terugdringen van:
-

Ziekteverzuim:
Partijen streven ernaar het ziekteverzuim voor medewerkers in de provincies vóór 1
juli 2006 terug te dringen van 7,7% exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en
inclusief het ziekteverzuim langer dan één jaar naar ten hoogste 6,7%.

Achtergrond
Bij het berekenen van het ziekteverzuim gaan de partijen uit van de ziekteverzuimcijfers uit
de IWV-enquête. Het cijfer van 7,7% heeft betrekking op het jaar 2001 en is exclusief
zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief het verzuim langer dan één jaar.
Er wordt onderscheid gemaakt in provincies met een ziekteverzuim lager dan 6,7%,
provincies met een ziekteverzuim tussen 6,7% en 8,2% en provincies met een ziekteverzuim
hoger dan 8,2%. Provincies met een relatief laag ziekteverzuim (lager dan 6,7%) dienen dit
lage percentage in ieder geval te handhaven. Provincies met een ziekteverzuim tussen 6,7%
en 8,2% verminderen hun ziekteverzuim naar gemiddeld 6,7%. Provincies met een ziekte
hoger dan 8,2% leveren een extra inspanning omdat hun uitgangspositie ongunstiger is.
De inspanning moet ambitieus zijn maar niet onbereikbaar. Het ziekteverzuim van deze
provincies moet uitkomen op maximaal 7,2%.
Doelstelling is terugdringing van het ziekteverzuim met 1%. Als de IWV-enquête 2002 een
lager ziekteverzuimpercentage laat zien dan het percentage van 7,7% in 2001, vormt het
ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief het
ziekteverzuim langer dan één jaar in 2002 het uitgangspunt.
Als tussentijdse evaluatie uitwijst dat de provincies sneller dan verwacht bovengenoemde
doelstelling zullen behalen, zal de BBC de doelstelling aanscherpen. De provincies hebben
daarbij aandacht voor zowel het verzuim korter dan een jaar als voor het verzuim langer dan
een jaar. Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de provincies de doelstelling met de
huidige maatregelen onmogelijk kunnen halen, zal de BBC zich beraden over extra
maatregelen om de doelstelling alsnog te halen. In toekomstige metingen is, zo mogelijk,
aandacht voor de omvang van therapeutisch werken.
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5.2 Maatregelen verzuimbegeleiding en reïntegratie
5.2.1 Uitgangspunten
Bij het verminderen van ziekteverzuim hanteren de provincies de volgende uitgangspunten:
Samenhangend beleid noodzakelijk
Om het ziekteverzuim effectief aan te pakken is een samenhangend beleid noodzakelijk.
Een samenhangend beleid wil zeggen dat er protocollen en procedures aanwezig zijn om
ziekteverzuim tegen te gaan, dat deze daadwerkelijk worden gebruikt en dat
verzuimbegeleiding onderdeel uitmaakt van het beleid en dagelijkse praktijk van de
provincies.
Ondersteuning van ziektekostenverzekeraar
Mogelijk kunnen de provincies winst behalen bij de bestrijding van ziekteverzuim door
samenwerking met de ziektekostenverzekeraar. De provincies willen in elk geval de
mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Concreet betekent dit dat de provincies afspraken gaan
maken met het IZA/IZR over dienstverlening op het gebied van wachtlijstbemiddeling.
Vermindering WAO-instroom
De maatregelen in het arboconvenant zijn ook bedoeld om de WAO-instroom te
verminderen. In het convenant is echter geen expliciete doelstelling opgenomen ten aanzien
van WAO-instroom, omdat de WAO- instroom op dit moment niet goed genoeg is te volgen
en te meten. Een mogelijke daling van de WAO-instroom is bovendien niet met zekerheid
toe te schrijven aan de maatregelen in het convenant. Een daling kan immers ook het gevolg
kunnen zijn van invoering van de Wet Verbetering Poortwachter.
De provincies zullen daarom het algemene overheidsbeleid volgen om de WAO-instroom te
verminderen (bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter). Verder wachten de provincies
specifieke UWV-cijfers voor de provincies af. De BBC zal gedurende de looptijd van het
convenant bekijken in hoeverre deze cijfers aanleiding geven om nieuwe afspraken te maken.

5.2.2 Verzuimbeleid
Elke provincie ontwikkelt vóór 1 juli 2004 een verzuimbeleid. Het beleid omvat in ieder
geval de volgende elementen:
-

procedure Ziekmelding;

-

protocol Verzuimbegeleiding;

-

verzuimregistratie;

-

model voor Sociaal Medisch Team (SMT) (taakstelling en samenstelling);
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-

model voor vormgeving casemanagement;

-

protocol Arbeidsconflicten.

Elke provincie ontwikkelt het beleid met bijbehorende procedures met instemming van het
bevoegde medezeggenschapsorgaan.
Als provincies zelf naar tevredenheid procedures, protocollen en modellen hebben opgesteld,
maken zij hiervan gebruik. Voor provincies die hierover niet beschikken, zal de
projectorganisatie modelprocedures en protocollen (laten) ontwerpen. Deze procedures en
protocollen zijn gereed per 1 januari 2004.

5.2.3 Onderzoek naar succesfactoren bij provincies met het laagste verzuim
Enkele provincies kennen een opvallend laag verzuim. Vóór 1 juli 2003 laten de provincies
onderzoeken wat succesfactoren zijn bij deze provincies om het ziekteverzuim terug te
dringen. Mede op basis van dit onderzoek publiceert de (op te richten) projectorganisatie een
witboek terugdringing ziekteverzuimbeleid en reïntegratie.

5.2.4 Onderzoek ondersteuning ziektekostenverzekeraar
Partijen spreken af vóór 1 juli 2003 te overleggen met de ziektekostenverzekeraar over de
mogelijke ondersteuning bij de terugdringing van ziekteverzuim, bijvoorbeeld door
wachtlijstbemiddeling.

5.2.5 Pilots Mediation en Conflictbemiddeling
Ten slotte komen er twee pilots waarin wordt geëxperimenteerd met innovatieve methoden
voor conflictbemiddeling. Provincies kunnen hiervoor vóór 1 juli 2003 een voorstel indienen.
Het initiatief hiervoor kan komen van leidinggevenden of van werknemers.
De projectorganisatie maakt in overleg met de BBC een keuze. De pilots moeten medio 2005
zijn afgerond, zodat – bij gebleken succes – landelijke invoering nog mogelijk is tijdens de
convenantperiode.
Ook kan de BBC zelf provincies vragen om een pilot uit te voeren. Het witboek
“Terugdringing ziekteverzuimbeleid en reïntegratie ” kan hiervoor ter inspiratie dienen.
Uitgangspunt voor de pilots is dat de BBC gedurende de looptijd van het convenant
provincies uitnodigt om een bepaald instrument of maatregel te testen. Elke provincie kan
hieraan meedoen. De BBC hoeft niet iedere inzending te honoreren. Afhankelijk van het
thema kan zij een keuze maken.
Provincies die een pilot uitvoeren dragen zelf 50% van de kosten.

Plan van Aanpak Arboconvenant Provincies

15

6

Samenwerking met arbodiensten en reïntegratiebedrijven

6.1 Maatregelen
6.1.1 Modelcontract
De provincies laten vóór 1 januari 2004 een modelcontract ontwikkelen voor de
samenwerking met een arbodienst. De projectorganisatie zal het gebruik ervan stimuleren,
maar provincies zijn niet verplicht dit contract te gebruiken. Het modelcontract geeft
handreikingen voor provincies die een service level agreement (SLA) willen afsluiten met
een arbodienst. Ook bevat het modelcontract voorbeelden van prestatieafspraken die
provincies kunnen maken met arbodiensten. Verder geeft het modelcontract verschillende
modellen voor arbodienstverlening en de taakverdeling hierbij tussen provincies en de
arbodienst. Het modelcontract geeft zicht op de eisen die kunnen worden gesteld aan goede
arbodienstverlening. Ten slotte wordt in het model een standaard opgenomen voor informatie
die arbodiensten moeten leveren aan provincies. Dit moet stimuleren dat zo veel mogelijk
gestandaardiseerde informatie beschikbaar komt voor de sector.
De projectorganisatie zal vóór 1 juli 2004 de contracten met arbodiensten bij de
verschillende provincies opvragen en desgewenst adviezen geven over verbetering van de
contracten.
De provincies laten vóór 1 januari 2004 een modelcontract ontwikkelen voor de
samenwerking met een reïntegratiebedrijf. De projectorganisatie zal het gebruik ervan
stimuleren, maar provincies zijn niet verplicht dit contract te gebruiken. Het modelcontract
geeft voorbeelden van prestatieafspraken die provincies kunnen maken met
reïntegratiebedrijven.
De BBC raadt provincies aan om rekening te ho uden met het modelcontract en geen nieuwe
langlopende arbocontracten af te sluiten.

6.1.2 Volginformatiesysteem
De provincies gebruiken vóór 1 januari 2005 een volginformatiesysteem bij ziekte.
Dit systeem legt vast hoe werkgever, arbodienst en reïntegratiebedrijf met elkaar
samenwerken. De provincies zullen hierbij zo veel mogelijk gebruik maken van systemen die
in andere sectoren al zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld het systeem van gemeenten.
De projectorganisatie inventariseert bestaande volginformatiesystemen en kiest de meest
geschikte uit (in overleg met de BBC).
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7

Projectorganisatie

7.1 Taken
In principe is dit het uitvoeren van het arboconvenant waarbij de projectorganisatie delen van
de uitvoering zelf ter hand neemt en andere onderdelen uitbesteedt aan derden. In de loop
van het convenant zal de BBC hier keuzes maken. Overweging daarbij is de beschikbaarheid
van expertise binnen de projectorganisatie en het ‘gemak’ waarin een activiteit of product is
in te kopen.
De taken van de projectorganisatie zijn:
-

uitvoering van het arboconvenant, bestaand uit:
o

organiseren bijeenkomsten over arbobeleid;

o

inrichting van een website;

o

ondersteuning bij aanpak van werkdruk per afdeling;

o

inventarisatie van de Quick Scans Werkdruk en ontwikkelen van een
handreiking;

o

inventarisatie van cursussen m.b.t. werkdruk en aanpassing of ontwikkeling van
een cursus;

o

begeleiding bij pilots m.b.t.werkdruk;

o

ondersteuning bij opstellen van het plan van aanpak RSI;

o

ondersteuning bij opstellen van verzuimbeleid;

o

ontwikkeling van modelprocedures en protocollen;

o

begeleiding onderzoek succesfactoren laag ziekteverzuim;

o

begeleiding bij pilots Mediation en Conflictbemiddeling;

o

overleg met ziektekostenverzekeraar;

o

ontwikkeling van een modelcontract Arbodienst en reïntegratiebedrijf;

o

adviseren over bestaande contracten;

o

inventarisatie en invoering van een volginformatiesysteem;

o

begeleiding van de uitvoering van de communicatiecampagne;

o

begeleiding bij tussenmeting en eindevaluatie.

-

ondersteuning van afzonderlijke provincies;

-

opstellen van voortgangsrapportages voor de BBC;

-

signalerende en registrerende functie;

-

ondersteuning van de BBC;

-

financieel beheer.

Hieronder volgen de hoofdtaken:
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-

uitvoering van het arboconvenant :
De projectorganisatie voert de maatregelen van het arboconvenant uit. Sommige taken
zullen de medewerkers van de projectorganisatie zelf uitvoeren; andere taken kan de
projectorganisatie laten uitvoeren door externe bureaus. De BBC beslist hierover.

-

ondersteuning individuele provincies:
De projectorganisatie ondersteunt de afzonderlijke provincies op bescheiden schaal
tijdens de looptijd van het arboconvenant en onderhoudt contacten met de sector.

-

signalerende en registrerende functie:
De projectorganisatie heeft een signalerende en registrerende functie naar de BBC en
onderhoudt contacten met externen.

-

opstellen van voortgangsrapportages:
De projectorganisatie rapporteert over de voortgang van de activiteiten van het
arboconvenant.

-

ondersteuning van de BBC:
De projectorganisatie ondersteunt de BBC door agenda’s op te stellen, verslagen te
maken en tussentijds overleg.

-

financieel beheer:
De projectorganisatie stelt subsidieaanvragen op en bewaakt de financiële voortgang.

7.2 Organisatie
De BBC kiest er in principe voor om de projectorganisatie onder te brengen bij het A+O
fonds Gemeenten. Binnen het A+O fonds Gemeenten zal een projectleider verantwoordelijk
zijn voor het convenant ondersteund door een projectmedewerker.
Het profiel van de projectleider ziet er als volgt uit:
Profiel
Kennis van arbomanagement en
Arbo wet- en regelgeving
Kennis van de provincies
Enthousiasme
Organisatievermogen
Communicatieve vaardigheden
Gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen
Actieve houding

Toelichting
De projectleider heeft kennis van arbomanagement en veiligheid,
gezondheid en welzijn of kan zich deze kennis snel eigen maken.
Kennis van sociale wetten is een pre.
Of andere, vergelijkbare sectoren
Van essentieel belang is dat de projectleider met enthousiasme de
provincies weet te betrekken bij het arboconvenant.
Ervaring met projecten waarbij verschillende belangen spelen.
Vermogen om activiteiten goed te plannen en te coördineren.
Communicatief vaardig. Een vlotte pen. Overtuigingskracht.
Bijvoorbeeld door ervaring in of met werkgevers- of
werknemersorganisaties
Pragmatische, actieve en voortvarende aanpak. Veel eigen initiatief.
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7.3 Relatie BBC en de projectorganisatie
De BBC voert de regie over de uitvoering van het arboconvenant en de projectorganisatie
voert uit. De projectorganisatie betrekt zo veel mogelijk de provincies bij de ontwikkeling
van activiteiten. De relatie tussen de BBC en de projectorganisatie is te vergelijken met de
relatie tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever. Dit betekent dat de BBC onder meer
beslist welke taken de projectorganisatie uitvoert en welke taken andere organisaties
uitvoeren (waarbij de projectorganisatie de uitvoering kan coördineren) en wanneer welke
maatregel wordt uitgevoerd (prioritering). Verder is de BBC eindverantwoordelijk voor het
beleid, in de zin dat de BBC ze lf – en niet de projectorganisatie – beleidskeuzes maakt.
Verder kan de BBC bepaalde taken delegeren aan de projectorganisatie (bijvoorbeeld overleg
met bepaalde personen of organisaties over maatregelen van het arboconvenant), maar de
projectorganisatie doet dat altijd in opdracht van de BBC. Ten slotte ziet de BBC toe op de
kwaliteit van de activiteiten die de projectorganisatie verricht.
De dagelijkse uitvoering van het arboconvenant ligt bij de projectorganisatie. De BBC geeft
de projectorganisatie voldoende vrijheid voor deze dagelijkse uitvoering, zodat de voortgang
van het arboconvenant niet in gevaar komt.
Ten slotte zal de BBC een contract sluiten met de projectorganisatie. Een contract maakt het
mogelijk elkaar op een zakelijke wijze aan te spreken over de gemaakte afspraken.
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8

Werknemersvertegenwoordiging

Het is essentieel dat Ondernemingsraden (OR’en) (eventueel onderdeelcommissies) nauw
zijn betrokken bij de uitvoering van de convenantafspraken op ondernemingsniveau.
Immers, de OR:
-

kan bijdragen aan het creëren van draagvlak voor maatregelen;

-

beziet arbeidsomstandigheden vanuit de invalshoek van werknemers;

-

representeert op provincieniveau de werknemers op wier arbeidsomstandigheden het
convenant betrekking heeft;

-

heeft specifieke kennis van de sector Provincies en de organisatieonderdelen van de
provincies;

-

vult aan werknemerszijde de kennis over de sector aan met specifieke kennis van en
over de werkvloer;

-

kan op basis van deze kennis van de werkvloer kwalitatieve informatie toevoegen aan
meer kwantitatief georiënteerde onderzoeken.

De betrokkenheid van OR’en is mogelijk in de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase van
het convenant en bij de monitoring. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
en de Arbowet heeft de OR ruime bevoegdheden om aan deze rol inhoud te geven. Hierop
aansluitend spreken de sociale partners af dat er regelmatig overleg moet plaatsvinden tussen
de arbodienst en de OR en dat er regelmatig overleg moet plaatsvinden tussen de WORbestuurder en de OR over de conve nantafspraken en de wijze waarop aan deze afspraken
inhoud wordt gegeven. Het Plan van Aanpak Arboconvenant Provincies kan aan de OR
worden aangeboden. Elke provincie organiseert hiervoor een informatiebijeenkomst voor de
OR over het arboconvenant.
Gedurende de looptijd van het arboconvenant wordt de OR minimaal 1 maal per 12 maanden
geïnformeerd over de diverse activiteiten in de eigen organisatie in de vorm van een
voortgangsrapportage. De OR krijgt adviesrecht over de voortgangsrapportage. De OR kan
deze bevoegdheid delegeren aan de VGWM(Arbo)-commissie.
De werknemersvertegenwoordiging (OR/VGWM-commissie) bewaakt de voortgang van het
convenant en maakt de werkgever (en eventueel de BBC) attent op het feit wanneer deze in
gebreke blijft. De OR kan over de uitvoering ook rechtstreeks contact houden met de
arbodienst. Eenmaal per jaar komen het convenant en de voortgang en de uitvoering van de
maatregelen aan de orde in PROVOR (Provinciale Ondernemingsraden).
Conform artikel 5 Arbowet en artikel 27 WOR heeft de OR instemmingsrecht over de
voorgestelde maatregelen in het kader van een RI&E. Na overleg met het management kan
de OR deze bevoegdheid delegeren aan een decentraal medezeggenschapsorgaan.
Het management dient de OR’en informatie te bieden over rechten en plichten van de OR
met betrekking tot arbobeleid en over de mogelijkheden die de OR heeft bij het beïnvloeden
en toetsen van het arbobeleid. Tevens verwijst het management naar informatiebronnen en
ondersteuningsmogelijkheden.
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Indien er geen structureel contact bestaat tussen OR/werknemersvertegenwoordiging met de
arbodienst, raadt de BBC werkgever en werknemers aan een dergelijk structureel overleg
met een minimum frequentie van twee maal per jaar in te stellen.

Scholing voor OR’en
Voor ondernemingsraadleden, VGW- leden en onderdeelcommissies zullen trainingen
worden georganiseerd speciaal gericht op de inhoud van het arboconvenant en de rol die zij
hierbij kunnen spelen. Door medezeggenschapsinstituten worden met subsidie van het
Gemeenschappelijk BegeleidingsInstituut Ondernemingsraden (GBIO, adres:
Catharijnesingel 54, Pb. 19036, 3501 DH te Utrecht; tel. 030-2318800, fax.: 030-2342267,
email: info@gbio.nl) jaarlijkse scholingsdagen georganiseerd voor OR-en. De meeste
scholingsinstituten beschikken over trainers die zijn gespecialiseerd op zorgbrede issues en
arbo-issues. De BBC laat een training ontwikkelen die wordt aangeboden aan de provincies.
De BBC voert overleg met het GBIO over het beschikbaar stellen van extra financiële
middelen voor de trainingen. Ter voorbereiding zal een specifiek programma worden
ontwikkeld en op basis hiervan zal een train the trainer programma worden gegeven aan de
deelnemende scholingsinstituten.
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9

Arbeidsinspectie

De stand van de wetenschap, die ten grondslag ligt aan de maatregelen zoals beschreven in
hoofdstukken 2, 3 en 4 van het Plan van Aanpak, wordt door de Arbeidsinspectie als zodanig
erkend en vormt daarmee het kader voor haar handhavingsbeleid met betrekking tot
werkdruk en RSI.
De Arbeidsinspectie zal, onverminderd de bij of krachtens wettelijk voorschrift aan haar
opgedragen taken, niet eerder dan 27 februari 2004 op eigen initiatief bovengenoemde
handhavingsactiviteiten uitvoeren. Dit laat onverlet dat de Arbeidsinspectie vanaf 27 februari
2003 bij haar inspecties zal kunnen handhaven op de aanwezigheid van een plan van aanpak,
gekoppeld aan de RI&E.
Dit laat onverlet dat de Arbeidsinspectie in alle gevallen en volgens het daarvoor geldende
handhavingsbeleid zal handhaven op de bestaande wettelijke normen en zal reageren op
meldingen van klachten of ongevallen. Tevens zal de Arbeidsinspectie te allen tijde optreden
bij constatering van misstanden.
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10 Monitoring
De partijen betrokken bij het arboconvenant beschouwen voortgangsbewaking en evaluatie
als een belangrijk onderdeel van de afspraken.
Het monitoronderzoek heeft als doel om vast te stellen of er voldoende voortgang wordt
gemaakt met de convenantafspraken. Voor dit doel zullen de provincies eind 2004 een
tussenmeting houden.
Bij het monitoronderzoek zal steeds op eenduidige manier worden gemeten zodat de
provincies het effect van de maatregelen kunnen vaststellen. Op basis van de uitkomsten van
het monitoronderzoek kan de BBC beoordelen of de voortgang vóór loopt, gelijk loopt of
achterblijft en kan de BBC bijsturen.
Na afloop van het arboconvenant zullen de provincies een evaluatieonderzoek laten
uitvoeren om vast te stellen in hoeverre de convenantafspraken zijn gehaald en wat de
effecten zijn geweest van de maatregelen.
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11 Communicatie
Inleiding
Dit Plan van Aanpak schetst de vertrekpunten van het communicatieplan voor het
Arboconvenant Provincies. Bij het ontwikkelen van het communicatieplan wordt rekening
gehouden met de communicatieactiviteiten in de hoofdstukken 2 en 8 van dit Plan van
Aanpak. In de begroting is rekening gehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van een
uitgewerkt communicatieplan.
Doelgroepen
Er worden vier doelgroepen onderscheiden die een rol hebben in de communicatie over het
convenant.
-

beslissers; hierbij gaat het in de bestuurders en de griffiers;

-

uitvoerders; hierbij wordt gedacht aan de werknemers op de afdeling P&O en de arbocoördinatoren;

-

leidinggevenden; hierbij wordt gedacht aan de leidinggevenden die een jaargesprek
voeren met een medewerker volgens de Regeling Jaargesprekken;

-

werknemers, OR’en en onderdelencommissies; hierbij wordt gedacht aan werknemers
en leden van OR’en.

Interactieve communicatie
Provincies worden actief betrokken bij de communicatie over het convenant.
Voorkomen moet worden dat e.e.a. beperkt wordt tot schriftelijke communicatie en dat het
eenrichtingsverkeer wordt. In het communicatieplan dient dan ook nadrukkelijk aandacht te
zijn voor interactieve vormen van communicatie en kennisuitwisseling in bijeenkomsten.
Benutten bestaande communicatiekanalen
In het communicatieplan dient rekening gehouden worden met bestaande
communicatiekanalen en hun doelgroepen. Daarbij wordt gedacht aan:
-

binnenlands bestuur,

-

arbeidsomstandigheden,

-

weekblad Medezeggenschap,

-

Provincies.nl,

-

Arbo magazine,

-

provinciale personeelsbladen,

-

vakbondsbladen,

-

intranet.
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Communicatie over het convenant dient goed herkenbaar te zijn
De informatie over het convenant dient goed herkenbaar te zijn. Ook als provincies intern
activiteiten uit het arboconvenant uitvoeren en bekendmaken, dient duidelijk te zijn dat het
gaat om het convenant. Hiervoor kan, in een vroeg stadium, een logo worden ontwikkeld.
Opstellen populaire versie
Om het convenant bekend te maken stellen we snel na het gereedkomen van het convenant
een korte, toegankelijke versie op die we verspreiden onder alle werknemers van de sector
Provincies.
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12 Activiteitenplanning
Maatregel
Algemene maatregelen
Organiseren bijeenkomsten arbobeleid
inrichting website

Tijdsplanning
elk half jaar
februari 2003 – juli 2003

Werkdruk
bespreking werkdruk in jaargesprekken
aanpak werkdruk per afdeling – opstelling plan
opstellen voorbeeldenboek werkdruk
aanpak werkdruk per afdeling – uitvoering plan
inventarisatie Quick Scans Werkdruk
ontwikkeling handreiking Quick Scan Werkdruk
inventarisatie cursussen werkdruk
aanpassing of ontwikkeling cursus werkdruk
pilots werkdruk

continu (ingevoerd per juli 2004)
februari 2003 – januari 2004
februari 2003 – mei 2003
juli 2003 – januari 2005
februari 2003 – juli 2003
juli 2003 – januari 2004
februari 2003 – juli 2003
juli 2003 – januari 2004
januari 2004 – juli 2005

RSI
bespreking RSI in jaargesprekken
opstellen plan van aanpak RSI
cursus RSI-consulenten
aanstellen RSI-consulenten
invoering pauzesoftware

continu (ingevoerd per juli 2004)
februari 2003 – januari 2004
februari 2003 – mei 2003
januari 2004 – juli 2006
februari 2003 – januari 2004

Verzuimbegeleiding en reïntegratie
opstellen verzuimbeleid
ontwikkeling modelprocedures en protocollen
onderzoek succesfactoren laag ziekteverzuim
pilots mediation en conflictbemiddeling
overleg ziektekostenverzekeraar

februari 2003 – juli 2004
februari 2003 – januari 2004
februari 2003 – juli 2003
juli 2003 – januari 2005
februari 2003 – juli 2003

Samenwerking met arbodiensten en reïntegratiebedrijven
ontwikkeling modelcontract arbodienst
adviseren over bestaande contracten
ontwikkeling modelcontract reïntegratiebedrijf
invoering volginformatiesysteem

februari 2003 – januari 2004
februari 2003 – juli 2004
februari 2003 – januari 2004
februari 2003 – januari 2005

Monitoring
Tussenmeting
Eindevaluatie

eind 2004
juli 2006

Communicatie
begeleiding opstellen communicatieplan
begeleiding uitvoering communicatiecampagne

februari 2003 – juli 2003
juli 2003- juli 2006
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13 Begroting
Maatregelen

2003

2004

2005

2006

Totaal

1. Algemene maatregelen
Organiseren bijeenkomsten arbobeleid (PO)
Subtotaal

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

5.000
5.000

20.000
20.000

Bespreking werkdruk in jaargesprekken

0

0

0

0

0

Aanpak werkdruk per afdeling
Inventarisatie Quick Scans Werkdruk (PO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwikkelen handreiking Quick Scan Werkdruk

20.000

0

0

0

20.000

Ontwikkelen voorbeeldenboek

50.000
0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0
120.000

50.000
50.000

50.000
50.000

0

100.000
220.000

Bespreking RSI in jaargesprekken

0

0

0

0

0

Opstellen plan van aanpak RSI

0

0

0

0

0

35.000
35.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

80.000
80.000

2. Werkdruk

Inventarisatie cursussen werkdruk (PO)
Aanpassing of ontwikkeling cursus werkdruk
Pilots werkdruk
Subtotaal

50.000

3. RSI

Cursus RSI-consulenten
Subtotaal
4. Verzuimbegeleiding en reïntegratie
Opstellen verzuimbeleid

0

0

0

0

0

Ontwikkelen modelprocedures en protocollen

50.000

0

0

0

50.000

Onderzoek succesfactoren
Pilots mediation en conflictbemiddeling

50.000

0

0

0

50.000

0

50.000

50.000

0

100.000

0
100.000

0
50.000

0
50.000

0
0

0
200.000

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

100.000
200.000

0
0

0
0

0
0

100.000
200.000

Aanstelling FTE's

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

Externe ondersteuning

70.000

50.000

30.000

30.000

180.000

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

155.000

135.000

115.000

115.000

520.000

Overleg ziektekostenverzekeraar (PO)
Subtotaal
5. Samenwerking arbodiensten en reïntegratiebedrijven
Ontwikkeling modelcontract arbodienst
Adviseren over bestaande contracten (PO)
Ontwikkeling modelcontract reïntegratiebedrijf
Invoering volginformatiesysteem
Subtotaal
6. Projectorganisatie

Accountantskosten
Subtotaal
7. Monitoring
Tussenmeting

100.000

100.000

Eindevaluatie
Subtotaal

0

120.000

120.000
220.000

100.000

0

120.000

8. Communicatie
Opstellen populaire versie convenant

10.000

Opstellen communicatieplan + website

30.000

0

0

0

30.000

Uitvoering communicatiecampagne
Subtotaal

100.000
140.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

400.000
440.000

Totaal

755.000

455.000

335.000

355.000

1.900.000

Bijdrage Ministerie van SZW

950.000

Bijdrage sector centrale middelen

850.000

Bijdrage sector pilots

100.000
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