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1. Korte introductie Arbo-Cie

Ca 2008: Arbocatalogus Gevaarlijke Stoffen en 
CMR-stoffen

Arbocatalogus Fenelab versie 2.1oktober 
2016_2.pdf

https://fenelab.nl/site/media/upload/files/Arbocatalogus%20Fenelab%20versie%202.1oktober%20%202016_2.pdf


1. Huidige Arbo-Commissie

• Robert Schippers (voorzitter – SGS)
• Krist Craemeersch (Intertek)
• Jos Toth (NFI)
• Willeke van den Bosch (Merieux Nutrisciences )
• Jan-Paul Dorschman (Intertek)
• Jan Maarten Cornet (RPS)
• Ryan Linzey (SGI)
• Kees Jansen (Proqares)
• Anita van der Wal (Vitens)
• Remco Visser (TNO)
• Edwin Zoontjes (secretaris – Fenelab)
• Ties Joosten (namens bestuur – KIWA)



2. Belangrijkste werkzaamheden

- FENELAB Arbocatalogus

- LabRisk als branche RIE 

- Veilige werkwijze

- Ad hoc vragen FENELAB leden



2. Onderwerpen

- Gevaarlijke stoffen, CMR stoffen

- Asbest en Kwarts

- Elektromagnetische straling

- Risico’s bij Veldwerk

- Risico-inventarisatie, wetgeving



3. Arbo Enquête

Aanleiding:

a) Niet eerder gedaan 
b) Bekendheid Arbo Cie

Doel:
c) Achterhalen Arbo aandachtpunten van FENELAB leden
d) Toepassing van Arbo normen achterhalen
e) Achterhalen verwachtingen FENELAB leden

Enquêteperiode: 

februari / maart 2022

Verzonden enquêtes en respons:

Verstuurd: 95
Respons:    43 (40%)



4. Arbo Enquête 

• Hoe belangrijk is arbo en veiligheid binnen uw organisatie?

• Wat is het grootste knelpunt/probleem mbt arbo/veiligheid in 
uw organisatie?

• Wat kunnen we binnen Fenelab (samen) doen om dat te 
ondersteunen?

• Welke activiteiten?
• Welke onderwerpen?



4. Conclusie n.a.v. de resultaten van de 
enquête

• Relatief veel reacties vanuit de leden

• Beperkte bekendheid instrumenten Arbocatalogus, LabRisk en Steunpunt RIE

• Een meerderheid heeft geen gecertificeerde arbozorg

• Een rol wordt gezien voor Fenelab aangaande Arbozaken

• Arbozaken wordt niet bij alle leden als belangrijk ervaren

• Het werken met gevaarlijke stoffen wordt als grootste zorg gezien binnen de laboratoria

• Van degenen die met LabRisk werken, ervaren de meesten het als redelijk positief

• Een relatief klein deel van de leden maakt gebruik van de Arbocatalogus



4. Resultaten Arbo enquête
Vraag 1: Wat is uw functie binnen de organisatie?

• Preventie 2x
• QHSE 19x
• anders dan QHSE 11x
• Bedrijfsleiding 11x

Vraag 2: Vindt uw organisatie het belangrijk dat Fenelab aandacht besteedt aan het thema 
arbeidsomstandigheden?

Ja (88,37%)
nee (6,98%)
weet niet (4,65%)

Vraag 3: Is Arbozorg binnen uw organisatie gecertificeerd volgens één van de bestaande 
Arbonormen?

Ja 37,21%
Nee 62,79%



4. Resultaten Arbo enquêteVraag 4: Indien u JA heeft geantwoord op vraag 3, volgens welke norm is uw organisatie gecertificeerd?

• VCA 30,23%
• ISO 45001 6,98%
• SCL 2,33%
• Geen norm      62.79%

Vraag 5: Bent u bekend met de Fenelab Arbocatalogus?

• Ik heb hem wel eens ingezien, maar wordt niet gebruikt 48,84%
• Wij hanteren deze als leidraad voor onze arbeidsomstandigheden 18,6%
• Ik wist niet van het bestaan van de FENELAB Arbocatalogus 32,56%

Vraag 6: Waar maakt u zich druk om als het gaat om arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf?

Samenvattend..
• Welzijn / Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
• Ergonomie 
• Compliance aan de Arbowet
• Werken met gevaarlijke stoffen (meest genoemd..) 
• Alleen werken
• Veiligheid (bewustzijn medewerkers)



Vraag 7: Sinds 2017 heeft Fenelab een samenwerking met softwarebedrijf KMO en is LabRisk als Branche 
RI&E ontwikkeld. Heeft uw organisatie een licentie op LabRisk?

• Ja 30,23%
• Nee 58,14%
• Weet niet 11,63%

Vraag 8:Indien u JA heeft geantwoord op vraag 7.Kunt u voor onderstaande stellingen aangeven in 
hoeverre u het ermee eens bent of niet? (12x ja geantwoord).



4. Resultaten Arbo enquêteVraag 8: Vervolg



4. Resultaten Arbo enquêteVraag 9:Indien u NEE heeft geantwoord op vraag 7. Als u meer informatie heeft over LabRisk en de 
werking ervan, zou u dan alsnog een licentie aanschaffen? (31x nee geantwoord)

• Ja 0%
• Nee 48,39
• Misschien 51,61

Vraag 10: Kent u het Steunpunt RIE? Zie ook https://www.rie.nl/

• Ja 41,86%
• Nee 58,14%

Vraag 11: Zou Fenelab haar leden kunnen ondersteunen bij het borgen van de 
arbeidsomstandigheden? En zo ja, hoe zou dat kunnen?

• Ja 44,19%
• Nee, dat is aan de organisaties zelf 20,93%
• Geen mening 34,88%

https://www.rie.nl/


4. Resultaten Arbo enquêteVraag 12: Wat verwacht u van de Fenelab Commissie Arbozaken op het gebied van 
arbeidsomstandigheden?

Antwoorden (samengevat):

• De verwachtingen van de leden ten aanzien van de commissie zijn met name op het gebied van 
informatie delen over regelwijzigingen en de eerder genoemde kennisdeling over de knelpunten 
zoals omgaan met gevaarlijke stoffen. 

• Ook een rol als vraagbaak / informatiebron wordt genoemd, waarbij dat wellicht aanschurkt tegen 
de rol als platform waar kennis gedeeld wordt.

Vraag 13: Heeft u interesse om lid te worden van de Fenelab Commissie Arbozaken?

• Ja 6,98%
• Nee 69,77%
• Misschien 23,26%



5. Conclusie n.a.v. de resultaten van de 
enquête

• Relatief veel reacties vanuit de leden

• Beperkte bekendheid instrumenten Arbocatalogus, LabRisk en Steunpunt RIE

• Een meerderheid heeft geen gecertificeerde arbozorg

• Een rol wordt gezien voor Fenelab aangaande Arbozaken

• Arbozaken wordt niet bij alle leden als belangrijk ervaren

• Het werken met gevaarlijke stoffen wordt als grootste zorg gezien binnen de laboratoria

• Van degenen die met LabRisk werken, ervaren de meesten het als redelijk positief

• Een relatief klein deel van de leden maakt gebruik van de Arbocatalogus



5. Conclusie n.a.v. de resultaten van de 
enquête

In het algemeen meer delen met de leden over de activiteiten van de FENELAB 
Arbo commissie (m.n. Nieuwsbrief, Inspiratiedag)

-Meer bekendheid geven over de instrumenten Arbocatalogus, LabRisk en 
Steunpunt RIE

-Arbocommissie gaat als vraagbaak fungeren voor leden en anderen wat betreft 
Arbozaken.    Bijv. met arbo@fenelab.nl

-In verlengde van bovenstaande: FAQ aan de website toevoegen 

- De grootste zorgen bij de leden aan de orde stellen in de Arbocommissie als 
nieuwe
thema’s

mailto:arbo@fenelab.nl


7. Uitvraag voor mogelijke acties Arbo 
Cie

Vragen of de aanwezige leden specifieke 
onderwerpen opgepakt willen zien door de Arbo 
Cie



8. Samenvatting 

1) Arbo-Cie

2) Werkzaamheden

3) Arbo enquête

4) Resultaten Arbo enquête

5) Acties 2023 voor Arbo-Cie? 


