
Checklist wijzigingen Arbowet
Met deze checklist ziet u direct of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen van 
de wijzigingen uit de Arbowet. Check de links voor aanvullende informatie. 

Het basiscontract is verplicht en de overheid stelt hieraan minimumeisen. Hierin moet staan:

Bij welke taken u zich (mogelijk) laat ondersteunen. 

Hoe de dienstverlener omgaat met privacygevoelige gegevens, onafhankelijkheid van de bedrijfsarts en 

samenwerking tussen arbo-kerndeskundigen (intern én extern). 

Hoe uw werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts.

Wat de klachtenprocedure van de dienstverlener is.

Hoe de werknemer een second opinion kan aanvragen bij de bedrijfsarts.

Dat de bedrijfsarts verplicht is beroepsziekten te melden. 

Met een verzuimabonnement bij ArboNed heeft u automatisch een basiscontract en kunt u dit direct afvinken!

Wat u zelf moet regelen rondom de bedrijfsarts:

U wijst uw werknemers actief op het open spreekuur. 

U biedt de bedrijfsarts vrije toegang tot uw werkplekken, indien nodig. 

U biedt een samenwerking tussen preventiemedewerker en/of medezeggenschap en de bedrijfsarts. 

Wat u zelf moet regelen rondom de preventiemedewerker: 

U heeft een omschrijving opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn vermeld.

Uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad heeft ingestemd met de positie, taken en 

persoon.

U heeft uw preventiemedewerker bij al uw werknemers bekend gemaakt.

Let op: heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan kunt u zelf de preventiemedewerker zijn. 

Praktische ondersteuning preventiemedewerker

Heeft u nog niet alle plichten rondom de preventiemedewerker geregeld of pakt u zelf die rol? ArboNed helpt. Met 

de training Preventiemedewerker trainen wij preventiemedewerkers. Liever een praktische oplossing direct op de 

werkvloer? Dan bieden wij Mijn preventie-expert. Meer informatie? www.arboned.nl/preventiemedewerker

https://www.arboned.nl/nieuws/20180209-vier-punten-waar-een-basiscontract-aan-moet-voldoen?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Taken
https://www.arboned.nl/checklist-wijzigingen-arbowet-2018/toegang-bedrijfsarts?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Toegang
https://www.arboned.nl/contact/heeft-u-een-klacht-of-compliment/klachtenprocedure?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Klachtenprocedure
https://www.arboned.nl/uploads/inline/ArboNed-Second-opinion_0.pdf?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Second%20Opinion
https://www.arboned.nl/diensten/verzuimabonnementen?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Verzuimabonnement
https://www.arboned.nl/uploads/inline/Voorbeeldtekst-Open-spreekuur-voor-communicatie-richting-werknemer.docx?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Actief
http://www.inpreventie.nl/kennis/preventiewerk/voorlichting-overleg?_ga=2.253385801.1535156804.1517694424-1617771513.1516177777 
http://www.inpreventie.nl/kennis/preventiewerk/voorlichting-overleg?_ga=2.253385801.1535156804.1517694424-1617771513.1516177777 
https://www.arboned.nl/uploads/inline/omschrijving%20preventiemedewerker.docx?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Omschrijving
https://www.arboned.nl/uploads/inline/bekendmaking%20preventiemedewerker%20intern.docx?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Bekend%20Gemaakt
https://www.arboned.nl/wat-u-moet-weten/arbeidsrisico-s-verminderen/preventiemedewerker?utm_medium=email&utm_source=actiemailing&utm_campaign=Arbowet%202018&utm_content=Checklist&utm_term=Preventiemedewerker
http://www.arboned.nl/checklist-wijzigingen-arbowet
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