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Verhuizingen, aanschaf meubilair, verbou-

wingen, lichtinval, vervangen van lichtar-

matuur, vloerbedekking, schoonmaakwerk-

zaamheden, vuilafvoer. Het zijn allemaal 

zaken en onderwerpen waar de preventie-

medewerker ofwel de interne arboadviseur, 

net als de facilitair manager dagelijks mee 

bezig is. Je kunt je afvragen of het ook niet 

andersom kan. Het antwoord is ja en nee.

Het ja heeft betrekking op kleinere onderne-

mingen. Bij grotere ondernemingen is het 

antwoord nee. De kanttekening is dat faci-

litair managers, in tegenstelling tot arboad-

viseurs, over budgetten gaan en aan meer-

jarenplanning doen, waarbij reserveringen 

en budgetten veelal vijf tot tien jaar vooruit 

worden gepland en deze ook financieel be-

ter onderlegd zijn (denk bijvoorbeeld aan 

onderhoud van gebouwen).

Dit is natuurlijk niet het geval bij de arboad-

viseurs. Deze beschikken vaak over een be-

perkt budget, áls ze dit al hebben. Ze leveren 

middels hun vakkennis vaak hun bijdrage in 

adviserende en beleidmakende zin. Arboad-

viseurs zijn veelal mensen met technisch 

inzicht en dit zou dus gemakkelijk kunnen 

leiden tot een verregaande samenwerking 

met de facilitair manager. Deze samenwer-

king zou weer kunnen leiden tot kostenbe-

sparing.

niveau
Wat echter in dit verband veel belangrijker 

is, is het niveau. Als we bijvoorbeeld die 

van preventiemedewerker en arboadviseur 

onder de loep nemen, dan is een diversiteit 

aan opleidingen en niveau te constateren. 

Mensen die dit vak uitoefenen variëren qua 

opleiding van lbo tot wo-niveau. Het aanbod 

qua opleidingen en trainingen varieert van 

een enkel dagdeel tot veertien maanden. In 

dit verband zou het goed zijn toekomstige 

arboadviseurs en preventiemedewerkers te 

laten opleiden om ze een erkend persoons-

certificaat te laten halen.

Ook heeft het een sterke voorkeur dat een 

facility manager in het bezit is van een per-

Hij is werkzaam als gecertificeerd en register 

arboadviseur bij een farmaceutisch productiebe-

drijf. Als bestuurslid van de Beroepsvereniging 

Arbo Adviseurs (BvAA), alsmede als voorzitter 

van het College van Arbo Deskundigen (KIWA) 

komt hij veelvuldig in aanraking met het begrip 

'geluid' in relatie tot de werkomgeving (facility 

management).

jaap waverijn

is facility manager & arboadviseur.

MOET dE fACiliTAiR MANAgER TEgElijk EEN ARbO-

AdvisEuR zijN? diT is EEN vRAAg diE REgElMATig 

dE REvuE pAssEERT. iN pRiNCipE is diT AfhANkElijk 

vAN dE OMvANg vAN dE ORgANisATiE. NiETTEMiN 

zOu dE fACiliTAiR MANAgER vERpliChT MOETEN 

wORdEN EEN kiwA-gECERTifiCEERdE OplEidiNg 

TOT pREvENTiEMEdEwERkER Of ARbOAdvisEuRs/ 

ARbOCOöRdiNATOR TE vOlgEN. hET bElANgRijk-

sTE is EChTER dAT ER syNERgiE ONsTAAT TussEN 

bEidE vAkgEbiEdEN. 

welzijn van medewerker 
is gemeenschappelijk doel

 Facilitair managers doen aan meerjarenplanning bij onderhoud van gebouwen.
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soonscertificaat. Persoonsgebonden certifi-

caten bieden grote voordelen ten opzichte 

van een diploma. Bij certificaten is men 

immers verplicht aan kennisonderhoud te 

doen, teneinde het fel begeerde certificaat 

geldig te houden. Door opleidingen te vol-

gen en aan competenties te voldoen die 

door een CI (Certifecerende Instelling) zijn/

worden erkend, is het management min of 

meer verzekert van de aanwezigheid bij be-

trokken medewerkers van enige basale vak-

kennis en schakelt het sneller met verschil-

lende vakgebieden. (Facility & Arbo).

eilandje
De ideale situatie vergelijkt zich het beste 

met die van MKB-bedrijven, waarbij beide 

functies aanwezig zijn en ze ook actief sa-

menwerken. Te vaak is het zo dat een ie-

der zijn eigen eilandje heeft en bang is een 

stukje zeggenschap te verliezen, terwijl de 

vaktechnische inbreng van arbo juist als 

aanvulling en verrijking zou moeten wor-

den ervaren.

In dit verband zou het interessant zijn een 

workshop te organiseren, waarbij wordt ge-

keken of er synergie te behalen is. En zo 

ja, wat er zou moeten gebeuren om dit te 

bereiken.

Een workshop organiseren, waaraan facili-

tair management en gebouwbeheer, de Be-

roepsvereniging ArboAdviseurs (BvAA) en 

een certificerende instelling zoals KIWA 

en zeker ook een vakbond zoals De UNIE 

aan zouden deelnemen, zou een absolute 

niche markt betekenen die tot enorme ver-

dieping van vakgebieden en verbreding van 

functies zou kunnen leiden. Het is alleen 

de vraag wie in dit verband de handschoen 

oppakt.

Rapporteren
Even terug naar de dag van vandaag en het 

idee tot samenspraak en samenwerking 

tussen facility management en de Arbo-

dienst met de interne arboadviseur. In hi-

erarchische zin is het ook aan te bevelen 

om zowel de facility manager als de arbo-

adviseur aan de zelfde directie of lid van het 

managementteam te laten rapporteren. Ar-

boadviseurs rapporteren binnen veel bedrij-

ven nog steeds aan HRM of P&O, hetgeen 

minder wenselijk is omdat de uitkomsten 

van bijvoorbeeld werkplekonderzoeken, 

die door de arboadviseur worden verricht, 

soms haaks staan op de ideeën en/of het 

beleid zoals die er bij managers van HRM 

en P&O leven.

Dit zou natuurlijk niet moeten maar het ge-

beurt wel. Het gemeenschappelijk doel zou 

moeten zijn 'het welzijn' van de medewer-

ker. De medewerker dient zich goed te voe-

len in een schone omgeving waarbij deze 

er verzorgd, sfeervol en zakelijk uitziet en 

waarbij hij bij goed lichtval, werkend met 

goed gereedschap en meubilair zijn werk 

kan doen. Tot slot nog een opmerking die 

veelal onderling wordt besproken, en als je 

ze hardop uitspreekt een discussie tot ge-

volg heeft: laat de facility manager en arbo-

adviseur van verschillend geslacht zijn.

Het aspect van 'landjepik' of het bang zijn 

aan zeggenschap in te boeten doet zich veel 

minder voor als er zaken tussen een man 

en een vrouw worden besproken dan bij ge-

lijke sexen. Ook compromissen en, wat veel 

belangrijker is, innovatieve oplossingen bij 

probleemstellingen geschieden veel sneller 

indien de twee vakgebieden worden vervuld 

door een man en een vrouw. Wíe wát doet, 

wie arboadviseur wordt en wie facility ma-

nager… Wellicht dat dáár iemand anders 

over durft te schrijven!

 Een workshop organiseren, waaraan fm en gebouwbeheer, de Beroepsvereniging ArboAdviseurs (BvAA) en een certificerende instelling zoals 
KIWA en zeker ook een vakbond zoals De UNIE aan zouden deelnemen, zou een absolute niche markt betekenen.




