
 

Netwerk Arbo FNV: werknemers adviseren werknemers  

Ben je, samen met anderen, arbo-actief in je bedrijf of instelling? Via kadergroep, OR of VGW(M)-

commissie?  

Loop je daarbij tegen lastige knelpunten op, die je wel eens met anderen wilt bespreken? Boek je fraaie 

successen, waar anderen misschien van kunnen leren?  

En wil je dat wel eens op een andere manier dan via een vergadering of bespreking aan de orde stellen? 

Lees dan verder!  

 

Veilig en Gezond Werk: werknemersactiviteiten in beeld en geluid 

Het Netwerk FNV heeft op dit moment een tweetal 'camera-journalisten'. Dat zijn vakbondskaderleden die 

zijn getraind in het maken van (korte) videoreportage over vakbonds- en werknemersactiviteiten.  

Zij kunnen de komende maanden afreizen naar jullie bedrijf of instelling, om daar een reportage te maken 

over jullie activiteiten om de werksituatie gezonder en veiliger te maken.  

En dat gaat als volgt…. 

Allereerst: jullie (de kadergroep, OR of VGW-commissie die ons 'inhuurt') hebben het eerste en het laatste 

woord. In overleg met jullie wordt van tevoren bepaald: 

• waarover de reportage zal gaan (en waarover niet)  

• hoe dat wordt opgezet: wat voor soort opnames, waar en met wie 

• wanneer er wordt opgenomen 

• ….. 

We verwachten met één voorgesprek, één opnamedag, en één eerste vertoning een reportage van 10 tot 

15 minuten af te kunnen leveren. Het is dan aan jullie om te beoordelen of het eindresultaat goed genoeg 

is voor vertoning.  

En dan? 

Uiteraard kunnen jullie de reportage zelf laten zien aan wie je maar wilt. Van onze kant vragen we maar 

één "tegenprestatie": een eenmalige vertoning op een bijeenkomst van het Netwerk Arbo FNV, waarbij 

jullie zelf aanwezig zijn. Niet alleen om vragen te beantwoorden, maar óók om ervaringen uit te wisselen. 

Op die manier kunnen alle aanwezigen wijzer te worden van jullie ervaringen: werknemers adviseren 

werknemes..  

En dat kost? 

…niets, behalve de reiskosten van de betrokken camerajournalist(en). 

Interesse of vragen? 

Neem contact op met Jan Verhagen, tel. 06-13159990, email: arbonetwerk@fnv.nl  


