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Concept Verslag Netwerk Arbo FNV dd 16-02-2018, 
 

• Opening en mededelingen door de voorzitter, 
 

Voorzitter Johan Huver opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom en hoopt dat 
we er een leuke dag van kunnen maken. We doen even een kort voorstelrondje voor de een zevental 
nieuwe mensen.  

• Mededelingen. We hebben afmeldingen ontvangen van: 

Fred van Anrooy 

Monty Beisser 

Ton Stroobach 

Otto Bakker 

Aad Lanser 

Matthieu Veldhuizen 

Ruud Nieuwenhuis 

Ton van den Berg 

Elsa Loosjes 

Rob Berkman 
Guus van Riel 
 

-De LP commissie Veilig en Gezond werken is onlangs voor de eerste keer bij elkaar geweest. De 
kersverse nieuwe voorzitter Cor den Dekker stelt zichzelf voor.  
 

EVEN VOORSTELLEN?

20 FEBRUARY 2018
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COR DEN DEKKER
LP AFGEVAARDIGDE VOOR DE         

SECTOR INDUSTRIE & AGRARISCH  

 

IN WELKE LP COMMISSIES ZIT IK?

VISIE & STRATEGIE;

VEILIG & GEZOND 
WERKEN (VZ)

 

VEILIG & GEZOND WERKEN?

VEILIG & GEZOND WERKEN GAAT 

IN HET OFFENSIEF TEGEN:
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WERKDRUK,

DME,

PESTEN, INTIMIDATIE EN DISCRIMINATIE,

WERK EN KANKER,

GASSEN IN CONTAINERS.

 

 

S
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CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING

 

BEDANKT VOOR U AANDACHT

 
 
 
 
Volgende week gaat de werkgroep Gassen in Containers naar Chemours.  
-Hans Marijnissen wordt bedankt voor zijn aandeel in het contact leggen met Heijmans.  
-Voorzitters van de werkgroepen worden in het vervolg 2x per jaar uitgenodigd om samen met het 
DB te brainstormen. 
-Bedrijven in het zonnetje. We hebben in ons Netwerk 2 Camjo’s namelijk Jan Verhagen en Simon 
Bornstein. De leden worden gevraagd om zich aan te melden voor een reportage in het bedrijf, OR of 
VGW commissie. Erwin stuurt nog een A4-tje. 
Nieuwsbrief komen interviews met diverse leden van het Netwerk. 
-Bedankjes zijn er voor Hans Jannink voor het verslag en Erwin Smallenburg voor de website. 
-Oproep van de werkgroep Werk & Kanker, we zoeken leden. Videoreportage staat in de steigers. 
Kijk ook eens in je omgeving of je iemand kent die ermee te maken heeft gehad.  
- De presentielijst gaat rond en als het goed is zijn de declaraties van 1 december 2017 inmiddels 
betaald. 
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• Nu het volgende agendapunt de energietransitie met als spreker Els Bos: 
 
Uitleg door Els en input van de aanwezige deelnemers. Els heeft heel wat verstand van 
duurzaamheid, klimaat, en dus de energietransitie. Ze  gaat het kort houden en geeft aan veel 
minder verstand van Arbo te hebben. 
Een belangrijk ding is dat we afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen. Sectoren die daar 
het meeste last van hebben zijn: Bouw, mobiliteit, intensieve energie verbruikende bedrijven en de 
sector energie zelf natuurlijk. Circulaire economie is ook erg in beeld hergebruik wordt heel 
belangrijk. 
Arbo breed ook PSA. Met de circulaire economie komen er ook nieuwe business modellen. 
Voorbeeld: Het leasen van een bed. 
Zon, wind en biomassa. Geven allemaal nieuwe veiligheidsrisico’s. Er zijn allerlei keurmerken al 
gelukkig. Vroeger ontwikkeld bij de BNW. Nu bij de WEA. Ze hebben daar dan een Arbo adviseur. 
Weet die man dat er overleg dient te zijn met vakbonden? Met wie binnen de bond moeten we dan 
overleggen vraagt men zich af. Bij Nautilus is dat wel geregeld. Wind op land? Daar hebben binnen de 
FNV geen woordvoerder voor. Bij wind is er wel wat aan de hand. Advies SER. Er komt een passage in 
over windenergie op zee. Groen is niet altijd veilig en gezond. Rapporten over milieuaspecten van de 
materialen die worden gebruikt worden voor molens zijn er. Sommige zijn toxisch en qua 
arbeidsomstandigheden is het in de landen waar ze vandaan komen ook zeker niet altijd goed 
geregeld. 
Elektrisch rijden ook een risico B.v. Bij het blussen van een Tesla bijvoorbeeld. Opleiding monteurs 
sluit daar ook nog niet echt op aan. 
Gemeentes moeten de transitie van fossiel naar groen enthousiasmeren. Die gaan zelf plannen 
maken. Geen verstand van Arbo daar. Zelf opwekken van energie. Ook de burger gaat zelf klussen of 
huurt een klusbedrijf in. Zzp-ers bijvoorbeeld. Moet er een certificering komen? Aan de risico’s wordt 
nog maar weinig aandacht aan besteed. Het FNV team Veilig en Gezond heeft er wel aandacht voor. 
Els zoekt naar haakjes om de Arbo-kanten van de energietransitie aan collega’s duidelijk te maken. 
Kolen zijn het meest vervuilend. Gefaseerd afscheid van nemen. Strijd gaat meer CO2 opslag zou 
onder de grond gestopt kunnen worden. Is het goedkoper of is het duurder. Arbosfeer kolen. 
Vanwege de luchtkwaliteit is het slecht. Aardgas zorgt weer voor de aardbevingen. Zo heeft elke 
fossiele brandstof zijn eigen grote nadelen.  
Stoffen in onze smartphones. Recycling moet steeds meer gebeuren meent Ben Bollen. Opslag van 
energie wordt daar voldoende over nagedacht. Recyclen van materialen geeft nieuwe Arbo risico’s 
(gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld)  en wordt daar voldoende aandacht aan besteed? Is niet 
vanzelfsprekend. Biomassa moet je ook heel goed naar kijken meent Els. 
 
Is de energietransitie niet een NIMBY verhaal i.v.m. kernenergie uit het buitenland waar de 
kerncentrales vlak over de grens staan? Dat is vaak zo. En waarom wil men dat zelf niet in zijn 
achtertuin hebben. We moeten naar minder en andere energie. Gaat nog zeker tot 2050 duren. En 
dat duurt nog best lang. Met de kennis van nu doen we hopelijk de goeie dingen. De oude bronnen 
hebben we voorlopig nog nodig. Het is niet helemaal te overzien nu. 
Aardwarmte. Zijn daar onderzoeken naar gedaan en is wat zijn de consequenties van geothermie. 
Niet radioactieve kernfusie is dat een oplossing? Hoe ver is men daar mee? Er is eigenlijk nauwelijks 
ontwikkeling op dat gebied weet Els.  
Welke organisaties zijn handig om mee samen te werken raad voor de leefomgeving en TNO, en er 
zijn sectorale instituten die bij ons beter bekend staan zoals https://www.volandis.nl/ in de bouw 
bijvoorbeeld en https://www.5xbeter.nl/site/nl in de metaal. 
Er komt straks nieuwe risico’s bij maar er zijn ook een heleboel dezelfde risico’s die moeten weer in 
de RI&E komen aldaar of zelfs in de veranderende  keten van de productie weer netjes in beeld 
gebracht worden. TNO zou dat moeten doen. Als Bond of sector moeten we dat in beeld proberen te 
krijgen. En er aandacht voor proberen te krijgen. Een structurele ketenanalyse is essentieel meent 
Jan Manders. 

https://www.volandis.nl/
https://www.5xbeter.nl/site/nl
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Jan Verhagen wat te denken van Luchtvaart versus treinverkeer. Luchtvaart valt buiten alle 
verdragen. Ook het klimaatverdrag van Parijs. Kerosine is nog onbelast. Vliegtax heeft het niet 
gehaald in een van de voorgaande kabinetten. Er zitten nog technieken aan te komen die het vliegen 
ook veel schoner kunnen maken. Scheepvaart is ook zo’n sector waar dat aan de orde is. 
Gebruik van paardenkracht van 1 of 2 pk’s gaan het ook niet meer worden want men wil de koetsen 
ook verbieden in Amsterdam.  
Waterstof is nog ingewikkeld. SER is bij de Gasunie geweest. Els was erbij gisteren. Makkelijk 
inpasbaar in de gasinfrastructuur. Ook met geringe omscholing te doen voor werknemers in de 
gasindustrie. In Noorwegen werkt men er al mee. Veiligheidsrisico’s is niet aan de orde geweest. 
Waterstof is heel moeilijk op te slaan memoreert Jan Manders.  
CO2 beperking hoe werkt het. Alle kleine beetjes helpen. Maar meestal is het een voor de bühne 
door middel van een kleine inspanning.  
Naar sectoren een signaal uit laten gaan. Moeten we er wat mee? Begeleidende rol voor het 
Netwerk. Maak het concreet in sectoren. b.v. Bouw( Janna Mud). Pak iets bij de kop. En klop aan de 
deur bij het Arboteam.  
Johan vat e.e.a. nog even samen en dankt Els voor haar aanwezigheid. 
 

• VEEA door Jan Verhagen en Simon Bornstein. 
 

VakbondsEnquête

Arbeidsomstandigheden en 

Arbeidstijden 2018

(VEA-A)

16 FEBRUARI 2018 NETWERK ARBO FNV
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2
VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

VOORGESCHIEDENIS

2010 FNV Bondgenoten:
VakbondsEnquête

Arbeidsomstandigheden
(VEA)
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

Doelen:
• Meebepalen FNV-arbokoers (prioriteiten)
• V&G werk hoger op de vakbondsagenda
• “Geef arbo terug aan de werkvloer”
• Werkt de arbocatalogus?
Respons:
• ruim 800 mensen…
• …vooral uit industriële bedrijven

VOORGESCHIEDENIS
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

VOORGESCHIEDENIS
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

VEA-A 2018
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

VEA-A 2018
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

2018…ruim 7 jaar later

TIJD VOOR EEN NIEUWE VEA-A !!??

VEA-A 2018
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

Het nut…

• Wat is er veranderd…en wat niet?
• Waarom wel/ waarom niet?
• “Anders aanpakken”
• Naamsbekendheid Netwerk Arbo
• Versterking Netwerk Arbo
• Actuele onderwerpen in beeld brengen: preventiemedewerker, 

‘lifestyle’, discriminatie/ pesten, jongeren…. wat nog meer???

VEA-A 2018
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

AANDACHTSPUNTEN VEA-A 2018:
• Géén doublure van GGW-meter (afstemmen)
• Ook geen ‘mini-NEA’
• Houd het behapbaar (project én vragenlijst)
• Andere aanpak daadwerkelijk vorm geven
• Combineren met stageplekken
• Goedgekeurd budget: €6700
• …..

VEA-A 2018
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VAKBONDSENQUÊTE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSTIJDEN 201816 FEBRUARI 2018

Anders aanpakken (‘haal arbo terug naar de werkvloer’):
• Klankbordgroep (fysiek én digitaal)
• Combineren met interviews (‘kwalitatief onderzoek’)
• Enquête ook verspreiden via kadergroepen/ VGWM-

commissies
• Niet alleen digitaal: de werkvloer op!
• ……….

VEA-A 2018

 
 



10 
 

Hans Jannink beveelt aan om het laatste rapport van het Coronel instituut eens te bekijken naar 
aanleiding van dia 7. 
Wat is er veranderd en wat niet. Eigenlijk niet zoveel. Maar wel meer doden. Rara hoe kan dat. 
Moeten VGW commissies meer de vloer op gaan? Activerend! 
Ben Bollen. Er zijn ook bedrijven/sectoren waar flex en vast tegen dezelfde Arbo thema’s aan lopen. 
Jan Manders waarschuwt pas op voor suggestieve vragen. Hans Jannink vindt dat geen gevaar. 
Branco denkt dat het goed idee is. Want er zijn zat risico’s en slechte arbeidsomstandigheden die niet 
in kaart gebracht zijn. Hoe krijgen we de jongeren mee? We denken er aan om onderwerpen mee te 
nemen die aansluiten bij het werk en de belevingswereld van jongeren De ICT- ers die hebben geen 
sector. Hoe sluiten we die aan? Hoe passen we duurzame inzetbaarheid in? Naleving en handhaving 
moet ook naar gevraagd worden vindt Mila .  
 
Dank aan Simon en Jan. Neem contact op met de heren als u deel uit wilt maken van de 
klankbordgroep. 
 
Na de lunch pakken we he offensief bij de horens met als spreker Peter de Haan, 
 
Peter is beleidsadviseur bij de beleidsadviesgroep, maar ¾ gedetacheerd bij het campagnebureau. 
Wat is het ‘het Offensief’ We vragen als bond steeds meer om een groter stuk van de koek waarvan 
in de loop der jaren steeds meer naar de werkgevers en aandeelhouders is gegaan. Dit beklijfd nog 
niet overal. Er is nog een onderstroom die dat tegen lijkt te werken. Flex goedkoper dan vast en 
marktwerking lijken daar debet aan. 
Het offensief richt zich nu op een aantal speerpunten. Want te breed dan geen echt resultaat.  
ABU werd overal gevraagd in den lande bij congressen. Daar is nu geen vraag meer naar. Flex is te ver 
doorgeslagen is nu een geluid wat je steeds vaker hoort. In woorden wordt het ook in de politiek 
betoogd. Nu nog daden. Zekerheid is belangrijk voor werknemers. Flex is goedkoper. Echte groei zit 
momenteel in de 0 uren contracten en is de grootste vijand voor nu. 
De aanloop naar het offensief was best lang. Op 13 januari was er een door 2000 leden bezochte 
bijeenkomst in Tivoli te Utrecht. Goeie sprekers en goeie voorbeelden van de race naar beneden. 
Ook de workshops waren zeer geslaagd. 
Nu een blik naar de toekomst. Het gaat een aantal jaren duren. Er worden nu verhalen opgehaald. 
Werkdruk, en van het ene contract naar het andere contract worden vaak gehoord. De debatten in 
de gemeentes en met de lokale politiek . 1 mei gaan we naar Den Haag. Zie flyer. 
http://www.netwerkarbofnv.nl/wp-content/uploads/2018/02/20180214-Flyer-1-mei-2018.pdf Oud 
spandoek met Meer collega’s, minder Werkdruk zou het daar goed kunnen doen bijvoorbeeld. Nu 
meer voorbeelden. Toekomst-Onzekerheid en welzijn. Verhouding arbeid-kapitaal. Waar kunnen we 
het beste op focussen. Angst is een reden om geen lid te worden. Er zijn voldoende bewijzen voor. 
Om actief te worden is de drempel vaak nog hoger.  
 
Wat voor Arbo onderwerpen komen er uit de zaal?  
CAO combineren (de koppeling) met het offensief. In de persoon reeds verenigd want Zacharia. Ook 
in de arbeidsvoorwaardenagenda is er de focus. Werkdruk concreet maken. ( André ) Meer leden. 
Bewindvoerders schrappen vaak de kostenpost lidmaatschap vakbond. Proberen om groepjes lid te 
maken. Op onderwerpen die diep gevoeld en breed gedragen worden. Ongedaan maken dividend 
belasting verlaging en de 6% btw verhoging. Er is nu een coalitie gevormd die daar is taxjustice? een 
voorbeeld van waarin de FNV participeert. Actie voeren door de leraren. Die hebben zelf een bond 
voor opgericht. Dat is toch raar. Wij als bond moeten dan leren om niet eerst te gaan vergaderen en 
er ook via een Social media actie. Deliveroo de Riders Union is Powerd By the FNV. Snel anticiperen. 
1 Mei nationale feestdag? Scholen af gaan met de thema’s uit het offensief. Gastlessen hebben we 
al. Daar zouden wat meer offensief thema’s in kunnen. SBB. Pak grote thema’s die grote groepen aan 
spreken. Gemeentepolitiek moet je doorlopend bestoken met een offensief. Ze zijn ook vaak de 
aanbestedende overheden.  

http://www.netwerkarbofnv.nl/wp-content/uploads/2018/02/20180214-Flyer-1-mei-2018.pdf
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• De werkgroepen.  
 

- DME Jan Manders. Over de grenswaarde commissie. Er is geen veilige ondergrens. Normaal 
streef en verbodswaarde. Nu is er veel kritiek op de wetenschappers. FNV houdt zich verre 
van die kritiek. 
 

DME
WAT TE DOEN?

 

• Kort overzicht van traject

• OCR Gezondheidsraad 

• Vergelijking met andere grenswaarden 

• Strategie

AGENDA
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• Openbaar concept rapport Gezondheidsraad 
• Reageren tot 5 februari 2018
• Verwerking commentaar

• Naar de SER-GSW (voorjaar 2018)

– Haalbaarheidstoets

– Advies aan minister

TRAJECT

 

• Twee waarden:

– Streefwaarde (10-6, ofwel 1:1.000.000)

– Verbodswaarde (10-4, ofwel 1:10.000)

• Kans op overlijden aan longkanker bij beroepsmatige 
blootstelling aan DME

• Streefwaarde: 0,011 µg/m3 EC
• Verbodswaarde: 1,03 µg/m3 EC

OCR GEZONDHEIDSRAAD 

 

• In Nederlandse steden: tussen 0,4-2 µg/m3 EC

• Dus in sommige gevallen boven verbodswaarde

• Aanbeveling: 
geen blootstelling boven achtergrondniveau

ACHTERGRONDNIVEAU
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Bij 40 jaar blootstelling, 8 uur per dag

ANDERE LANDEN/WAARDEN

Land/sector Grenswaarde  Aantal doden/40 jaar

Duitsland 50 (?) µg/m3 194*10-3 (≈20%)

ETUC 15 µg/m3 (in 2025) 58*10-3

Banden- en 
wielenbranche
Carrosseriebranche 
Motorvoertuigen

7 µg/m3 27*10-3

OCR 1,03 µg/m3 4*10-3

 

Bij 40 jaar blootstelling, 8 uur per dag

OVERSTERFTE IN NL

Totaal blootgesteld Grenswaarde  Aantal doden/jaar

± 650.000 
werknemers 

50 (?) µg/m3 3.150

15 µg/m3 950

7 µg/m3 440

1,03 µg/m3 62

 

Bij 40 jaar blootstelling, 8 uur per dag

OVERSTERFTE IN NL

Bouw Grenswaarde  Aantal doden/jaar

± 200.000 
werknemers 

50 (?) µg/m3 970

15 µg/m3
290

7 µg/m3 135

1,03 µg/m3 19
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Bij 40 jaar blootstelling, 8 uur per dag

OVERSTERFTE IN NL

Garages/
schadeherstel

Grenswaarde  Aantal doden/ jaar

± 115.000 
werknemers 

50 (?) µg/m3 560

15 µg/m3
170

7 µg/m3 80

1,03 µg/m3 11

 

• Doel: zo min mogelijk kankerdoden

• Vasthouden aan norm 10-6/10-4

• Vasthouden aan rapport Gezondheidsraad 

• Inzet: max 1 µg (en niet: achtergrondwaarde)

STRATEGIE: UITGANGSSITUATIE

 

• Inzet: max 1 µg (en niet: achtergrondwaarde)

• Plan van aanpak (10 jaar?)

• Diesel op de werkplek verbieden?

STRATEGIE
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• Werkgelegenheid? 

– Ook bij leden/bestuurders?

• Concurrentienadeel

• ‘Level playing field’

• 10-6/10-4 komt onder vuur

TEGENARGUMENTEN 

 

• Milieubeweging

• Longalliantie

• KWF

STRATEGISCHE PARTNERS 

 
 
 

Ook voor de bakkers zijn er afspraken over een nieuw grenswaarde aangesproken. Er komt een 
werkgroep om daar onderzoek te doen naar clusters van stoffen. Want er wordt niet alleen met 
volkoren meel gebakken. Een generieke grenswaarde. Er is ook vraag naar sojameel. We zoeken nog 
een vervanger voor Jan. Dat gaan we doen via een oproep in de nieuwsbrief.  
 
Werk & Kanker: 
 
Voorzitter van de werkgroep is niet aanwezig. Dus werkgroeplid Johan Huver neemt ons middels een 
PowerPoint-presentatie mee door de plannen voor 2018. De werkgroep is nog op zoek naar nieuwe 
leden! 
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Jaarplan 2018

Werkgroep Werk&Kanker 

 

Kanker, waarbij het verleden
het heden en de toekomst niet
langer met elkaar verbonden lijken. 
Kanker… je hebt het niet alleen en 
je hoeft er niet alleen voor te staan

 

Nieuw presentatie materiaal maken:

A4 postkaarten om achter te laten in poliklinieken en bij 
therapeuten

Posters voor intern gebruik FNV
in de sectoren, voor consulenten, spreekuurruimtes etc. 

(betaald uit eigen sectoren)
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Bewustwording Werk&Kanker
In sectoren 
In Leden Parlement 
In FNV netwerken
In Europa
Mondiaal

 

Werk&Kanker de film. Try out in Juni 2018 dit huis!
Reserveer nu al uw plaatsen bij Johan of Erwin ;)

 

Website actueel maken

Mailadres, web adres en facebook 
adres weer naar buiten uitdragen. 

Mensen moeten het FNV kunnen 
vinden!

De FNV moet de specialist zijn op het 
gebied van werk&kanker
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Facebook actueel houden

Facebook groep uitbreiden 

 

De vragen over Werk&Kanker die bij 
het Arbo-adviespunt binnen komen 
(helpen) beantwoorden 

Arbo-Adviespunt
STEL EEN VRAAG AAN HET ARBO-ADVIESPUNT

 

Uitzoeken waar we meer kunnen samenwerken en dan gaan 
samenwerken met: 

- Consulenten 
- Werken in de nacht c.q. arbeidstijden 
- Medewerkers Arbo-adviepunt.  
- Ontwikkelaars schadelijke stoffen app
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-Worker’s Memorial Day.  
 
Hans Marijnissen legt uit wat de plannen zijn voor de herdenking van 2018. Gezocht is naar 
uitbreiding van het aantal plekken waar herdacht wordt bijvoorbeeld bij bedrijven en lokale 
netwerken. Dit heeft helaas nog niet veel vruchten afgeworpen. Op de vaste locaties, Utrecht, 
Amsterdam en Rotterdam gaan de herdenkingen gewoon door. Als het daar zwart ziet van de 
mensen zou het ook al heel mooi zijn. Het thema is dit jaar: Denk aan de doden – vecht voor de 
levenden. Met als internationale ondertitel Unionised workplaces are saver workplaces. 
 
-De werkgroep Preventie.  
 
De presentatie van de werkgroep houden we tegoed de eerstvolgende bijeenkomst. 
 
-PSA  
 
Hans Jannink heeft een presentatie  (dia’s staan niet perse in de goeie volgorde) voorbereid. De 
werkgroep is vorig jaar voor het laatst bij elkaar geweest. PSA  staat in 50% van de arbeidscatelogi. 
Pesten en intimidatie scoort daar nog veel lager helaas.  
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Johan dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en bijdrages en sluit de vergadering rondom 16.00 
uur en nodigt allen uit voor de netwerkborrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 


