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Arbo en MVO liggen
dichter bij elkaar dan
bedrijven denken
Gevaarlijke machines, zware lichamelijke arbeid, of werkstress: zijn dit soort arborisico’s te vermijden en kan dat op een maatschappelijke verantwoorde manier?
Volgens Hanneke Koomans van Arbo Zorgvuldig ligt het in elkaars verlengde.
Koomans werkte jaren als arbocoördinator in loondienst. Vier
jaar geleden bouwde zij haar uren
in loondienst af en begon ze haar bedrijf Arbo
Zorgvuldig. Ondanks de recessie bouwde ze dit
succesvol op. “Arbo richt zich traditioneel op verzuim
en re-integratie. Daarnaast op veiligheid, gezondheid
en welzijn – in deze aspecten ben ik gespecialiseerd –
en preventie. Als een onderneming de bedrijfsvoering
op orde heeft, geldt dat vaak ook voor arbo. Toch
blijven er soms specifieke arbo-vraagstukken liggen.
Als ik dan kan adviseren en ondersteunen en we
samen de schouders eronder zetten, tillen we arbo
naar een hoger plan. Dan is één plus één drie!”

BREDE VERBETERINGEN
Koomans zoekt de balans tussen wat bedrijven met
arbo willen en moeten. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) sluit daarbij aan. MVO
richt zich op zeven kernthema’s: bestuur van de
organisatie, mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu,
consumentenrecht en duurzame consumptie, eerlijk
zakendoen en het bijdragen aan de ontwikkeling
van de maatschappij. “Arbo en MVO liggen dichter
bij elkaar dan bedrijven denken. Arbo ís MVO.
Beide zitten verweven in alle bedrijfsaspecten. Ik
werk graag aan brede verbeteringen, met een doel
voor de maatschappij en doe dat op een zorgvuldige
en verantwoorde manier. Het is heel mooi als de
opdrachtgever en ik, in ons arbo-werk, samen

rekening kunnen houden met het nageslacht, onze
grondstoffenvoorraad en de ethische omgang
onderling.”

DRAAGVLAK
Koomans doet regelmatig onderzoek naar veiligheid,
bijvoorbeeld in een oefencentrum van de brandweer.
Techniek, procedures, planning en controle,
rapportage, cultuur en relaties betrekt ze daarbij.
Soms werkt Koomans een tijdje intern. Daarbij blijft
ze altijd de deskundigheid waarborgen. Draagvlak
creëren is haar tweede natuur en belangrijk bij
arbo. Haar adviezen worden geaccepteerd op de
werkvloer en mede daarom wordt ze vaak voor
vervolgopdrachten gevraagd.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ARBO
Recent dacht Koomans mee met een cosmeticafabrikant. Voor sommige medewerkers was de
loopband te hoog en voor anderen te laag. Hoe sluit je
dan risico’s uit en bevorder je een gezonde houding?
Het verzuim was nog minimaal en er was nog geen
sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid.
Tegelijkertijd nam niemand een goede werkhouding
aan. “Dat kon beter. Gelukkig was ik vóórdat mensen
klachten kregen al gevraagd om advies. Ik koos
voor scholing. Velen waren niet Nederlandstalig
en ook niet gewend aan westerse opleidingen.
Daarom raadde ik het gebruik van plaatjes aan en
het voordoen op de werkplek. Machinaal wijzigde

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Bedrijven wachten te lang met Arbo en
MVO. Beide zaken zijn bovendien containerbegrippen geworden. Soms weten bedrijven
niet waar ze mee moeten beginnen, of wat
de meerwaarde is. Zij zien alleen de tijds-,
geld- en arbeidskrachtinvestering.

ONZE VISIE
» Arbo en MVO liggen dicht bij elkaar en
zijn realistische mikpunten. Bedrijven zijn
meestal al bezig met de organisatie goed op
orde te brengen en te houden. Samenwerken
met een deskundige Arbo-partner versterkt.
Bovendien kan er door maatwerk gericht
gestuurd worden.

UW OPLOSSING
» MVO levert u veel op. Begin klein. Arbo
Zorgvuldig weegt samen met u af hoe ver u
wilt gaan en welke doelen prioriteit krijgen.
Door MVO wordt uw inzicht in de organisatie groter, kunt u kostenbesparingen doorvoeren en neemt de betrokkenheid en
motivatie van uw medewerkers toe.

de situatie niet, maar de medewerkers leerden
wel zelf hun houding te verbeteren en daarbij zo
nodig eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken.
De arbeidsomstandigheden verbeterden en de
ondernemer deed dat op een maatschappelijk
verantwoorde manier.”
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