
 

Arbohandvest EFFC 

 
 

De EFFC beschouwt het voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen als een essentiële doelstelling. 
Om dat te verwezenlijken, zijn de leden van de Federatie het volgende overeengekomen. 

 

Belangrijkste punten 

De EFFC heeft een aantal belangrijke punten in kaart gebracht ter ondersteuning van haar 
doelstelling de veiligheidsprestaties bij alle EFFC-leden te verbeteren. Deze punten vormen een 
aanvulling op de Gedragscode van de EFFC. 

 Arbeidsongevallen, een slechte gezondheid en arbeidsongeschiktheid zijn vermijdbaar. 

 Persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid, en schade aan eigendommen van derden 
moeten te allen tijde worden voorkomen. 

 Gevaren die risico’s voor de gezondheid en veiligheid met zich meebrengen, zijn 
onaanvaardbaar en moeten door toepassing van beheersingsmaatregelen tot een 
aanvaardbaar niveau gereduceerd worden. 

 Het is de verantwoordelijkheid van het management van elke onderneming die lid is van de 
EFFC het arbobeleid van de EFFC in hun organisatie te implementeren. 

 Continue en systematische verbetering moet integraal deel uitmaken van het 
arbomanagementsysteem van elke onderneming die lid is van de EFFC. 

 Medewerkers van ondernemingen die lid zijn van de EFFC mogen geen onveilige opdrachten 
geven en moeten weigeren onveilige opdrachten van anderen uit te voeren. 

 

Arbohandvest EFFC 

 

De EFFC en haar leden zullen de wettelijke vereisten naleven en er bovendien naar streven alle 
werkzaamheden zodanig uit te voeren dat: 

 letsel en een slechte gezondheid worden voorkomen;  

 negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van elk van de Ondernemingen een veilige werkomgeving te 
garanderen. Elke medewerker is direct verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelstellingen. 
Een goede samenwerking en voortdurende betrokkenheid zijn een eerste vereiste.  

 
 
Effectief arbomanagement 
 
De Arbowerkgroep van de EFFC heeft 10 essentiële factoren in kaart gebracht die op 
ondernemingsniveau het effectiefst zijn gebleken voor de ontwikkeling en naleving van een 
doeltreffend arbosysteem. 
 

1. Betrokkenheid  

Directeuren en projectmanagers dienen zich in te zetten voor gezondheid en veiligheid en alle 

arboaspecten proactief te managen. 

 

 Elke medewerker dient te begrijpen dat de onderneming belang hecht aan veilige werkpraktijken. 
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2. Arbosysteem 

 Het arbosysteem en de bijbehorende eisen dienen duidelijk aan iedereen in de onderneming 

uitgelegd te worden.  

 

3. Adequaat veiligheidstoezicht/management op locatie 

 Inclusief: 

 het in kaart brengen van mogelijke project-/werkplaatsgerelateerde (specifieke) arborisico’s; 

 acties om risico’s naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 

 

4. Veiligheidscoördinatie 

 Inclusief: 

 het duidelijk in kaart brengen wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is voor 

 veiligheidsaspecten; 

 inzicht van individuen in de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. 

 

5. Veiligheidstraining 

 Inclusief: 

 introductiecursus voor alle nieuwe medewerkers; 

 introductie op locatie (projectgerelateerd en gebaseerd op de risico’s) bij de start van een 

locatie en voor nieuwe medewerkers op de locatie; 

 regelmatige training op locatie in verband met specifieke veiligheidsrisico’s; 

 veiligheidsaspecten op elke agenda. 

 

6. Deelname en betrokkenheid van werknemers garanderen 

 Arboprocedures moeten duidelijk vastgelegd zijn. 

 Leidinggevenden dienen te zorgen voor naleving en de juiste toepassing van de procedures. 

 

7. Aansturing onderaannemers 

 Onderaannemers moeten de veiligheidsnormen en –procedures van de Werkgever naleven. 

 

8. Monitoring en analyse 

 Inclusief: 

 het onderzoeken van alle ongevallen en ernstige incidenten om inzicht te verwerven in de 

oorzaak; 

 het instellen van werkprocedures en andere veiligheidsmaatregelen (bijv. PBM, geschikte 

apparatuur) om herhaling te voorkomen; 

 verslaglegging, monitoring en analyse van (bijna)-ongevallen; 

 regelmatige arbo-audits. 

 

9. Houding medewerkers 

 Bevorderen van een veilige werkhouding onder alle medewerkers. 

 Een (goed) systeem voor erkenning en collectieve beloning kan helpen. 

 

10.  Systemen en normen: 
 Er moeten systemen worden toegepast om: 

 apparatuur te beheren;  

 werkprocedures te standaardiseren; 

 instructies en bedieningshandleidingen te standaardiseren; 

 het onderhoud van machines, gereedschappen en apparatuur te standaardiseren en 

beheren. 


