
 

Checklist adviseur                                                    blad 1 van 2 
Ingevuld op datum: __________ 
Voor de organisatie: ________________________________________ 
 

 

  Kwalificatie voor één ster 
a. Is er sprake van een doordachte Arbo-aansluiting en/of zelf geregelde Arbo-voorziening? 
1. “doordachte Arbo-aansluiting en/of zelf geregelde Arbo-voorziening”     of     

Heb je een bevestiging* van een bewuste (management)beslissing om het te 
out-sourcen naar een Arbo bedrijf of om het zelf “in company” te doen? 
Dat kan een vergaderverslag of bevestiging (per e-mail) naar jou zijn. 

  

Vervolgens de checks 2. en 3. bij “doordachte Arbo-aansluiting” óf de checks 4. en 5.  
2. “doordachte Arbo-aansluiting”     of     

Heb je het Arbo-contract ingezien en is dat opgeslagen* voor jouw rapport?   
3. “doordachte Arbo-aansluiting”     of     

Voorziet het afgesloten contract volgens jou afdoende voor de verplichtingen 
die voor de organisatie gelden vanuit de wet, vanuit de eventuele cao en 
wellicht ook vanuit de daarop aanvullende binnen het bedrijf daaromtrent 
(met de personeelsvertegenwoordiging) overeengekomen Arbo aanpak? 

  

De checks 4. en 5. bij “zelf geregelde Arbo-voorziening”  
4. “zelf geregelde Arbo-voorziening”     of     

Heb je een beschrijving van de zelf geregelde organisatie ingezien en is die 
opgeslagen* voor jouw rapport? 

  

5. “zelf geregelde Arbo-voorziening”     of     
Voorzien de afgesloten contracten en de capaciteiten van de ingeschakelde 
functionarissen volgens jou afdoende voor de verplichtingen die voor de 
organisatie gelden vanuit de wet, vanuit de eventuele cao en wellicht ook 
vanuit de daarop aanvullende binnen het bedrijf daaromtrent (met de 
personeelsvertegenwoordiging) overeengekomen Arbo aanpak? 

  

b. Is er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) conform de Arbowet? 
6. Heb je de RI&E gezien en is die nog geldig?  

Heb je die opgeslagen* voor je rapport? 
    of     

  
c. Is het ziekteverzuim in de eerste twee jaar bekend  én voorzien van een benchmark? 
7. Heb jij het cijfer van het ziekteverzuim gezien en herkent de organisatie dat? 

Heb je het cijfer vergeleken met een relevant branche- of sector gemiddelde? 
Daarvoor gebruik je bijvoorbeeld CBS Statline of de KoBaDi tool. 
Zijn die waarneming en de vergelijking opgeslagen voor je rapport*? 

    of     
  

* =  Er zijn twee opties voor de met * gemerkte gegevens: 1. ze zijn binnen de organisatie 
  toegankelijk voor de onderbouwing van jouw kwalificatie en rapport of 2. je slaat ze zelf op. 

  



 

Checklist adviseur                                                    blad 2 van 2 
Ingevuld op datum: __________ 
Voor de organisatie: ________________________________________ 
 

 

  Kwalificatie voor twee sterren 
Je hebt de checks a., b. en c. doorlopen en positief ingevuld en gaat verder met check d. 
d. Zijn het bedrijfsbeleid (missie en visie) en de bedrijfsdoelstellingen bekend  

en naar de medewerkers gecommuniceerd? 
8. Heb je een beschrijving van het beleid en de doelstellingen gezien en is die 

opgeslagen*? Heb je gecontroleerd dat dit is gedeeld met de medewerkers? 
    of     

  
  Kwalificatie voor drie sterren 
Je hebt de checks a., b., c. en d. doorlopen en positief ingevuld en gaat verder met check e. 
e. Is een gerichte duurzame inzetbaarheidsmeting uitgevoerd met een methode 

zoals PIO, DIX, PMO, MTO en/of PAGO? 
9. Heb je zo’n meting gezien (of zelf uitgevoerd), geeft die meting volgens jou 

een juist beeld van de duurzame inzetbaarheid en is de meting  opgeslagen*? 
    of     

  
 Kwalificatie voor vier sterren 
Je hebt de checks a., b., c., d. en e. doorlopen en positief ingevuld en gaat verder met check f. 
f. Zijn er doelstellingen bepaald qua duurzame inzetbaarheid  

en zijn die vertaald in een beleid en maatregelen? 
10. Heb je dat gezien (of heb daar zelf over geadviseerd) en is dat volgens jou een 

juiste en bij de organisatie passende aanpak van duurzame inzetbaarheid? 
Zijn de doelstellingen, het beleid en de maatregelen opgeslagen*? 
De doelstellingen kunnen ook in de (collectieve) arbeidsovereenkomst, in 
branche afspraken en/of in de arbeidsvoorwaarden gesteld worden. 

    of     
  

 Kwalificatie voor vijf sterren 
Je hebt de checks a., b., c., d., e. en f. doorlopen en positief ingevuld en gaat verder met check g. 
g. Zijn doelen behaald van het volgens f. geformuleerde beleid  

en wordt er (op onderdelen) beter gescoord dan de benchmark? 
11. Heb je dat gezien (of heb daar zelf over geadviseerd) en is het volgens jou met 

cijfers te onderbouwen dat er beter wordt gescoord dan het branche- of 
sectorgemiddelde of de directe concurrent? Zijn de doelstellingen, het beleid 
en de maatregelen én de resultaten (in cijfers) opgeslagen*? 

    of     
  

* =  Er zijn twee opties voor de met * gemerkte gegevens: 1. ze zijn binnen de organisatie 
  toegankelijk voor de onderbouwing van jouw kwalificatie en rapport of 2. je slaat ze zelf op. 

 

 


