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Uw Arbojaarverslag
verdient ‘n prijs!

0
0

cn

H et Arbojaarverslag verdient
meer aandacht dan dat het
nu meestal krijgt. Hoewel

het in de Arbowet als verplichting
voor de 100 + -bedrijven is opgeno
men, voldoen nog veel bedrijven hier
niet aan. Andere bedrijven maken
zich erg gemakkelijk van deze ver
plichting af door slechts summiere
aandacht aan arbeidsomstandigheden
in hun jaarverslagen te besteden.
Het Arbojaarverslag dient serieus te
worden genomen. Het is immers een
belangrijk instrument om de arbeids
omstandigheden in de bedrijven meer
gestructureerd — eventueel gefaseerd
— aan te pakken. Het biedt een goede
houvast aan bedrijfsleiding en werk
nemers om de knelpunten die er op
het gebied van de verbetering van
arbeidsomstandigheden nog bestaan
te beschrijven en vervolgens aan te
geven op welke wijze en op welke
termijn daar verandering in zal ko
men.
Het Arbojaarverslag is een belangrijk
beleidsinstrument dat naar beide
kanten een nuttige functie kan heb
ben. Het kan worden gebruikt om de
werknemers voor te lichten over en te
betrekken bij het arbobeleid. Het kan
een rol vervullen in de relatie met en
de taakuitoefening van de Arbeids
inspectie.

Het Arbojaarverslag verdient dus
meer aandacht.
Deze constatering bracht de redactie
van het maandblad ‘Arbeidsom
standigheden’ en het Nederlands
Instituut voor Arbeidsomstandig
heden op de gedachte een jaarlijkse
prijs (of prijzen!) in te stellen voor
het beste Arbojaarverslag!
Uit de jaarverslagen die het NIA op
dit moment ten behoeve van haar
documentatiecentrum bereiken, blijkt
duidelijk dat er van grote niveauver
schillen sprake is. Het is daarom
logisch dat wij denken aan een paar
van elkaar te onderscheiden catego

rieën. Hiermee wordt het ook voor
kleinere bedrijven, met minder moge
lijkheden op dit gebied, haalbaar in
de prijzen te vallen.
Als uiterste inzendtermijn denken wij
aan 1 mei 1989. Waarna in het najaar
door een terzakekundige jury de
prijswinnende Arbojaarverslagen op
een landelijke manifestatie zullen
worden bekend gemaakt.
De beslissing om deze jaarlijkse prijs
— wij denken dat het tot een traditie
moet uitgroeien — is zo heet van de
naald, dat ik u aan de ene kant hier
van snel op de hoogte wilde brengen,
aan de andere kant kan ik u pas in
een volgend nummer verdere details
geven.
Toch wil ik de bedrijven die al een
dergelijk jaarverslag vervaardigen nu
al oproepen dit jaarverslag aan het
NIA te zenden, onder vermelding van
Arbojaarverslag Prijs.

Het Arbojaarverslag verdient ons
aller aandacht. Deze vorm van een
jaarlijkse prijstoekenning kan daarbij
een steuntje in de rug zijn.

Godfried Korstjens
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