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Ondernemers in de Grafimedia, zoals drukkerijen, prepressbedrijven en multimediabureaus, hebben het
druk met winstgevende werkzaamheden. Daarbij zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en
arbeidsomstandigheden op het werk. Veilig, gezond en plezierig werken is belangrijk voor werkgevers en
werknemers.
Om bedrijven in de praktijk te ondersteunen hebben de sociale partners praktische hulpmiddelen
ontwikkeld; de wettelijke verplichte Risico-inventarisatie & -evaluatie Grafimedia en de arbocatalogus
Grafimedia.
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Heeft u werknemers in dienst? Dan is de RI&E volgens
de Arbowet verplicht, ongeacht het aantal medewerkers.
Naast het opstellen en uitvoeren van de RI&E moet u
ook een Plan van Aanpak opstellen. De RI&E is een
hulpmiddel om te onderzoeken of het werk gevaar
kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de
gezondheid van werknemers. Dus de veiligheid en
gezondheid van werknemers staat centraal.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht
De RI&E is al vanaf 1 januari 1994 wettelijk verplicht.
De inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie)
controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving
houden en een (actuele) RI&E met bijhorend Plan van
Aanpak hebben. U riskeert een hoge boete bij het niet
nakomen van deze wettelijke verplichting.

Praktische instrumenten voor arborisico’s in de Grafimedia sector
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5 VOORDELEN

U werkt actief aan een veilige en gezonde
werkomgeving
U verhoogt het veiligheidsbewustzijn van alle
medewerkers
U krijgt inzicht in de (veiligheids)risico’s binnen uw
bedrijf
U beperkt (financiële) risico’s t.g.v. ongevallen en
verzuim
U maakt werk van uw bedrijfscontinuïteit en -imago

VAN EEN GOEDE RI&E
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DE GRAFIMEDIA RI&E

Lid van het KVGO? Dan maakt u kosteloos gebruik
van de RI&E
Erkend door het Steunpunt RI&E. Daardoor
vervalt de toetsing door een arbodienst/arbokerndeskundige voor bedrijven t/m 25 werknemers
Online in te vullen, ook op een mobiele device (met
evt. direct onderbouwende foto’s op locatie)
Ingesteld op de meest voorkomende risico’s binnen
de grafimedia
Met geïntegreerde oplossingen uit de arbocatalogus
Grafimedia
Een actueel dashboard van uw behaalde ARBOprestaties, met benchmark
Automatisch gegeneerd BHV-plan
Complete registratie (gevaarlijke) stoffen, met
automatische blootstellingsbeoordeling
Eerstelijns helpdesk Arbografimedia. Voor
inhoudelijke RI&E vragen en gebruikersvragen

WWW.ARBOGRAFIMEDIA.NL


Praktische instrumenten voor arborisico’s in de Grafimedia sector

5

Er is een ’light versie’ beschikbaar om een eerste
snelle indruk te krijgen van de situatie in het bedrijf.
Voor bedrijven die wat arbo betreft verder willen gaan,
bijvoorbeeld in de richting van arbomanagement of
maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn er
meerdere uitbreidingsopties beschikbaar.
De branche RI&E is te vinden op het arboplatform van de
sociale partners: www.arbografimedia.nl.
Naast de branche RI&E hebben de sociale partners met
ondersteuning van klankbordgroepen van werkgevers en
werknemers uit de bedrijfstak, ook een arbocatalogus
ontwikkeld.
Arbocatalogus: oplossingenboek voor arborisico’s
De in 2007 herziene Arbowet bestaat vooral uit
doelvoorschriften voor veilig en gezond werken. Een
doelvoorschrift is het beschermingsniveau dat een
werkgever moet bieden aan zijn werknemers, denk
bijvoorbeeld aan het maximale geluidsniveau. De manier
waarop het doel bereikt moet worden, staat niet in de
wet.
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Werkgevers en werknemers beschrijven op sectorniveau
hoe ze kunnen voldoen aan de doelvoorschriften van
de overheid. Een arbocatalogus staat vol technieken
en manieren, normen en praktische handleidingen voor
veilig en gezond werken.
Inhoud van de arbocatalogus Grafimedia
De arbocatalogus Grafimedia is het ‘boek met
oplossingen’ voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de
sector. De arbocatalogus Grafimedia is goedgekeurd
door de inspectie SZW en behandelt 7 onderwerpen:
Werkdruk
Fysieke belasting
Machineveiligheid
Geluid op de werkplek
Gevaarlijke stoffen
Oplosmiddelenreductie in de offset
Gebruik van oplosmiddelen in de zeefdruk
De arbocatalogus geldt voor alle bedrijven die vallen
onder de werkingssfeer van de grafimedia CAO, en/
of lid zijn van het KVGO. De catalogus is bedoeld voor
werkgevers en werknemers. Alle informatie is voor

iedereen beschikbaar (medewerkers, leidinggevenden,
preventiemedewerkers, arbocoördinators, leden
ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging,
enz.)

moeten wel bewijzen dat ze voldoen aan het vereiste
beschermingsniveau rond de opgenomen arborisico’s.
U vindt de arbocatalogus Grafimedia op:
www.arbografimedia.nl.

+ PUNTEN van de arbocatalogus Grafimedia

De arbocatalogus Grafimedia is niet vrijblijvend
Uw bedrijf moet aan de Arbowet en bijbehorende
regelgeving voldoen. De inspectie SZW gebruikt
het oplossingenboek uit de arbocatalogus als
referentiekader bij handhaving. U mag afwijken van
de oplossingen uit de arbocatalogus Grafimedia.
Werkgevers die afwijkende maatregelen toepassen
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Maatwerkoplossingen voor specifieke arborisico’s
Kennis over veilig, gezond en prettig werken
gebundeld voor de sector
Overzicht van bijbehorende producten
Werken volgens arbocatalogus leidt tot minder
strenge controles

Naast de goedgekeurde arbocatologus
vindt u op de website ook praktische
informatie over arbothema’s als
verzuimbeleid en re-integratie, arbobeleid,
het leren kennen en gebruiken van
(zeefdruk)UV-systemen, inrichting van
gebouwen en bedrijfshulpverlening.
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