
 

Toelichting bij de toolkit Arbocatalogus VVT – voor VVT organisaties

De nieuwe Arbocatalogus VVT biedt naast richtlijnen en beleidstips nu ook handige praktische 
tips & tools. Hiermee kunnen medewerkers gemakkelijk zelf aan de slag met gezond en veilig 
werken en zo uitval voorkomen. Om uw medewerkers over de Arbocatalogus VVT te 
informeren, hebben we voor u een toolkit met materialen samengesteld.  

De toolkit bestaat uit de volgende campagnematerialen:  

Bericht op website en in de nieuwsbrief 
Het nieuwsbericht met bijpassende campagnebeelden (in verschillende formaten) over de nieuwe 
Arbocatalogus kunt u plaatsen op uw website, in uw nieuwsbrief en op uw intranet. U bent uiteraard 
vrij om het bericht aan te passen waar nodig. We verzoeken u echter het bericht niet inhoudelijk aan 
te passen. Vermeld altijd de url van de website (www.arbocatalogusvvt.nl).  
 
Digitale banners 
De banners zijn ontwikkeld om te plaatsen op het intranet van uw organisatie. Hiervan zijn 
verschillende formaten beschikbaar. Zorg er a.u.b. voor dat de banners linken naar de website 
www.arbocatalogusvvt.nl. Als dit niet kan, zorg dan voor een vermelding met link bij het beeld.   
 
Posters om op te hangen in uw organisatie 
Er zijn zes verschillende posters ontwikkeld die u kunt uitprinten en ophangen in uw organisatie. De 
posters zijn gemaakt op A3 formaat, maar zijn ook te gebruiken op A4 formaat. Als u kunt 
drukken/printen op A3 formaat, dan heeft dit de voorkeur. De posters vallen dan wat beter op.  
 
De posters gaan over de zes belangrijkste thema’s van de Arbocatalogus VVT. U kunt zelf kiezen welk 
van de posters u geschikt vindt om op te hangen in uw organisatie. Wordt er op dit moment aandacht 
besteed aan brandveiligheid? Kies dan voor de poster ‘Thema Brandveiligheid en BHV’. Wilt u 
werkdruk en werkstress onder de aandacht brengen? De poster ‘Thema werkdruk’ is dan geschikt.  
 
Animatiefilm Arbocatalogus VVT 
Tot slot vindt u de link naar de animatiefilm van de Arbocatalogus VVT. De animatie legt helder uit 
hoe de Arbocatalogus VVT werkt en wat het is. De animatie kunt u plaatsen op uw eigen kanalen zoals 
website of intranet, maar natuurlijk ook via uw socialmediakanalen delen of naar de medewerkers 
mailen. Het is een aantrekkelijke en laagdrempelige manier om uw medewerkers te informeren.  

Vragen? Neem gerust contact op  
Heeft u vragen na het lezen van deze toelichting? Wilt u graag beelden op een ander formaat 
ontvangen? Of heeft u andere verzoeken die de communicatie met uw medewerkers kunnen 
vergemakkelijken? Neem dan contact op met Michelle Schouten van O2 Communicatie, via 
schouten@o2communicatie.nl of 06 -  86 86 21 91.  
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