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1. WAAROM DE VAKBONDSTRAINING
VEILIG EN GEZOND WERK?
Veilig en gezond werk is belangrijk voor werknemers. Om gezond de eindstreep
te halen. En voor het plezier in het werk. Toch sterven er elk jaar in Nederland nog
steeds zo’n 4100 werknemers als gevolg van onveilige en ongezonde werkomstan
digheden. Het aantal verkeersdoden in 2017 is 613, dus er komen 6x zoveel men
sen om door een ongeval in het bedrijf.
De belangrijkste plek om te werken aan veilige en gezonde werkomstandigheden is:
de werkplek zelf. De belangrijkste bijdrage aan veilig en gezond werk wordt dan
ook geleverd door werknemers die het lukt om samen met elkaar op te komen voor
veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
De Arbowet is daarbij als het goed is een steun in de rug. Net als de arbeids
inspectie, of de ondernemingsraad, of de arbodienst.
Voor de vakbond FNV is veilig en gezond werk een speerpunt. Al jaren zet de FNV
zich op veel manieren voor verbetering in:
• Afspraken in cao’s en in tientallen arbocatalogi.
• Sectorbrede campagnes zoals die voor een gezonde werkplek voor bus
chauffeurs, of voor verlaging van de werkdruk bij banken en verzekeraars.
• Meldacties en enquêtes: van zomerhitte tot de bereikbaarheid van de
Arbeidsinspectie.
• Politiek overleg en politieke druk voor een goede Arbowet.
• Werknemers samenbrengen en informeren via netwerken, o.a. Arbonetwerk FNV.
• Telefonisch advies van het Arbo adviespunt: 088 - 368 06 09 (bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur)
Werknemers een handje helpen om ook op de werkplek samen op te komen
voor veilig en gezond werk, dàt is wat een goede vakbond pas echt kenmerkt!
Dat gebeurt ook door de vakbondstraining Veilig en Gezond werk aan te bieden.
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2. WAT LEER JE IN DE VAKBONDSTRAINING
VEILIG EN GEZOND WERK?
1. In deze cursus leer je om knelpunten op het gebied van veilig en gezond werk,
waar jij en je collega’s zich druk over maken, te herkennen. Zo’n onderwerp,
waar mensen zich echt druk over maken noemen we ook wel een ‘issue’.
2. Je leert om deze knelpunten te beoordelen: hoe ernstig is het risico, wat is de
achtergrond ervan, over welk knelpunt maken we ons het meeste druk?
3. Je leert op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Kennis van arbeidsomstan
digheden en van de arboregelgeving is nodig om tot oplossing te komen.
4. Je leert op welke manier de knelpunten in de praktijk kunnen worden aangepakt
en opgelost. Met name door samen met de betrokken collega’s de knelpunten
bij de werkgever op tafel te leggen. Bijvoorbeeld door steeds in gesprek te
gaan met de betrokken collega’s en de knelpunten samen met hen aan te
pakken: niet solo, maar samen!
5.		 je leert om belangrijke arboregels te gebruiken ter bevordering van goede
arbeidsomstandigheden.
6.		 je leert dat er aan techniek arbo-aspecten zitten die risico’s op veiligheid,
gezondheid en welzijn met zich mee brengen. Na afloop van de cursus ontvang
je een bewijs van deename.

3. VOOR WIE IS DE VAKBONDSTRAINING
VEILIG EN GEZOND WERK BEDOELD?
De cursus is bedoeld voor vakbondsleden die actief aan de slag willen met het
verbeteren van arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. En voor vakbondsleden
die al actief zijn, maar een extra steuntje in de rug willen. Zulke vakbondsleden
noemen we arbo-kaderleden.
Wil je je de hierboven beschreven aanpak van veilig en gezond werk meer eigen
maken? Wil je ervaring en kennis opdoen in het verbeteren van arbeidsomstan
digheden samen met collega’s? Dan is deze cursus iets voor jou!
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4. WAT DOE JE ZOAL ALS ARBO-KADERLID?
1. Je beantwoordt vragen van collega’s over arbeidsomstandigheden in jouw
bedrijf of verwijst door.
2. Je betrekt collega’s actief bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden
in jouw bedrijf.
3. Je ondersteunt collega’s om hun eigen arbeidsomstandigheden te verbeteren,
bijvoorbeeld door mee te denken over manieren om knelpunten te benoemen,
inzichtelijk te maken en oplossingen voor te stellen.
4. Je bent actief als vakbondscontactpersoon of als lid van de kadergroep.
5. Je kunt ook zitting hebben in de (VGW-commissie van de) or en hebt daarbij
aandacht voor de actieve inbreng en steun van de betrokken collega’s.
6. Je doet mee aan arboactiviteiten in de sector of regio waarin je werkt.
7. Je hebt af en toe contact met jouw vakbondsbestuurder over veilige
en gezonde werkomstandigheden.
8. Je bent bereikbaar voor je collega’s.
9. Je volgt de arbo-ontwikkelingen in jouw eigen organisatie en bedrijfstak.

5. HOE ZIET DE VAKBONDSTRAINING VEILIG EN GEZOND
WERK ERUIT?
1. Deze cursus bestaat uit zes modules van elk drie uur, verdeeld over drie dagen.
2. Meestal wordt de cursus gegeven op drie losse dagen met telkens enkele
weken ertussen waarin tijd is om de stof te verwerken en opdrachten te maken.
3. De cursus wordt verzorgd door trainers en ervaren docent-kaderleden, die zelf
al langere tijd actief zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden.
4. Houd er rekening mee dat je ook tijd voor huiswerk en leeswerk moet
reserveren (ongeveer drie à vier uur per bijeenkomst).
5. De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:
• onderzoek van arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf: knelpunten;
• collega’s kunnen betrekken in het verbeteren van arbeidsomstandigheden;
• verdieping van arbo-kennis, zoals regelgeving in de Arbo-wet en andere
besluiten;
• op weg naar een actieplan en andere aanknopingspunten voor verbetering
van arbeidsomstandigheden zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E) en Plan van Aanpak (PvA);
• Arbo en ziekteverzuim, of ander thema naar keuze;
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• Arbo in uw eigen organisatie;
• uitwerking van een actieplan uitgewerkt om samen met collega’s een
bepaald arboprobleem te verbeteren.
6.		 Je krijgt een bewijs van deelname waarin de onderdelen van de opleiding wor
den genoemd. Met deze onderdelen heb je algemene basiskennis op arbogebied
je eigen gemaakt en gewerkt aan toepassing ervan in de praktijk.
7.		 Terugkomdag (bij voldoende belangstelling).

6. WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE?
We verwachten dat je contact opneemt met je bestuurder om samen te beslissen
of deze opleiding voor jou is! Diens toestemming is noodzakelijk om aan de cursus
deel te nemen in verband met vakbondsverlof en versterking van de bond in bedrijf
of sector.
We verwachten dat je minimaal 2 jaar actief wilt zijn als arbokaderlid voor de FNV.
Dat betekent dat je vragen van collega’s over arbeidsomstandigheden beant
woordt. En dat je helpt met het zoekt naar manieren om samen met collega’s
verbetering te bereiken. In het werk word je ondersteund door je vakbondsbestuur
der. Na afloop van de opleiding word je lid van het Arbonetwerk FNV waar kennis
en ervaring over arbeidsomstandigheden worden uitgewisseld.

7. WELKE ONDERSTEUNING KRIJGT JE ALS ARBOKADERLID
VAN DE BOND?
1. Je volgt – zonder kosten – de Vakbondstraining Veilig en Gezond Werk.
2. Je kunt bellen met het Arbo adviespunt van de bond: 088 - 368 06 09
(bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur)
3. Je ontvangt up-to-date materiaal over arbeidsomstandigheden.
4. Je krijgt advies en begeleiding van andere ervaren kaderleden en/of
bestuurders.
5. Je krijgt een vergoeding volgens een vaste regeling in het Kaderstatuut
voor onkosten die je kunt declareren.
6.		 Als deelnemer van het Arbonetwerk FNV kan je ook deskundige ondersteuning
bij de aanpak van arboknelpunten krijgen.
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8. WAAR EN WANNEER WORDT DE VAKBONDSTRAINING
VEILIG EN GEZOND WERK GEGEVEN IN 2019?
VOORJAARSCURSUSSEN 2019
Plaats

Vakbondskantoor Rotterdam

Datum

7 maart 2019, 21 maart 2019 en 4 april 2019

Dag en tijd

donderdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

Plaats

Vakbondskantoor Weert

Datum

21 mei 2019, 4 juni 2019, en 18 juni 2019

Dag en tijd

dinsdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

NAJAARSCURSUSSEN 2019
Plaats

Vakbondskantoor Groningen

Datum

5 september 2019, 19 september 2019 en 3 oktober 2019

Dag en tijd

donderdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

Plaats

Vakbondskantoor Utrecht

Datum

30 oktober 2019, 13 november 2019 en 27 november 2019

Dag en tijd

woensdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

Plaats

Vakbondskantoor Amsterdam

Datum

14 november 2019, 28 november 2019 en 12 december 2019

Dag en tijd

donderdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

INSCHRIJVING
Heb je belangstelling, schrijf je dan in via het inschrijfformulier op
fnv.nl/aanmeldenVGW of vraag via vakbondsvrijwilliger@fnv.nl een inschrijf
formulier aan. Na inschrijving ontvang je na een paar weken een bevestiging ook
met de specifieke locatiegegevens.
MEER INFORMATIE
fnv.nl/cursusVGW
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