Verslag bijeenkomst dd vrijdag 18-06-2021

1.

Opening.

Voorzitter Johan Huver heet de aanwezigen van hartelijk welkom op deze Teams-bijeenkomst.
2.

Mededelingen.

De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van Jan Verhagen, Adri Frijters, Jos van den Akker en Cor den
Dekker voegt zich iets later bij ons.
3.

Vaststellen agenda.

We voegen op verzoek van Jan Manders twee onderwerpen toe. Punt 7 a) Naar aanleiding navolgend bericht: De
FNV heeft in een brief aan demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laten
weten, dat de bond geen resultaat ziet van haar inspanningen bij de SER om werkenden beter te beschermen
tegen kankerverwekkende stoffen. De FNV overweegt dan ook uit de SER-adviescommissie Grenswaarden op
de werkplek te stappen. En bij punt 7 b) Procesverandering en de RI&E.
4.

Terugblik op 2020 en de eerste helft van 2021.

Via een korte presentatie neemt de secretaris ons mee in de bijeenkomsten die er sinds begin 2020 zijn geweest.
Zijn we op 06-03-2020 en op 25-09-2020 nog live bij elkaar geweest daarna zijn we tot en met vandaag door
Corona veel online bij elkaar geweest. De nieuwsbrief is dank zij Khalid Azougagh en ondergetekende gewoon 4
maal per jaar verschijnen en blijkt een toegevoegde vaste waarde te zijn. Er zijn slechts nog maar een paar
actieve werkgroepen waarvan ‘Gassen in Containers’ wel de meest actieve is. Er zijn goede contacten met
Duitsland, de stichting ‘Platform Gassen in Containers, Kees Le Blanch en José van Uffelen. Er wordt gedacht om
samen met FNV Havens een bijeenkomst te organiseren. Ivo Engelen werkt met containers en vraagt zich af of
daar iets over in de RI&E moet staan. Antwoord vanuit het Netwerk. Uiteraard. Er moet sowieso een gasvrij
verklaring bij de container zitten. En als dit risico niet in de RI&E staat is de RI&E niet compleet en dus niet valide.
Jan Manders en Erwin Smallenburg zijn namens het netwerk betrokken bij het project NanoRigo van Kees Le
Blanch en Prof. Van Broekhuizen, waarover we op 25-09-2020 over geïnformeerd zijn. De werkgroep Werk en
Kanker is voor het laatst begin 2020 bij elkaar geweest , en lijdt een slapend bestaan. De werkgroep preventie is
opgeheven. Of we alleen in werkgroepen actief zouden moeten zijn kunnen we over nadenken. Het zou ook
kunnen dat we in ad-hoc interventieteams activiteiten kunnen ontplooien op prangende Arbo onderwerpen. De
ervaringen met de online bijeenkomsten en webinars zijn overwegend positief. Het is laagdrempelig en kost
minder (reis)tijd en reiskosten. Iedereen verlangt er wel weer naar om elkaar te zien in real life. En wat zou het fijn
zijn om ook weer eens een bedrijfsbezoek te kunnen organiseren. Maar ook zouden hybride bijeenkomsten
gefaciliteerd moeten kunnen worden. Naast de landelijk webinars zijn er ook twee regionale bijeenkomsten
georganiseerd in Alkmaar en Arnhem.
5.

Voorbereiding verkiezingen dagelijks bestuur Netwerk Arbo FNV op 24 september 2021.

•

Vaststellen verkiezingsreglement.

Het verkiezingsreglement uit 2017 wordt door de deelnemers opnieuw vastgesteld.

•

Vaststellen stemprotocol.

Het stemprotocol wordt door de deelnemer vastgesteld en door de secretaris geactualiseerd conform afspraken
van vandaag.

•

Vaststellen functieprofielen.

De functieprofielen uit 2017 worden opnieuw vastgesteld.
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•

Vaststellen kandidaatstellingsperiode.

De onderstaande kandidaatstellingsperiode wordt vastgesteld waarbij datum x 24 september 2021 is en de
verkiezingscommissie reeds is ingesteld:
Besloten is op 18-06-2021 dat kandidaten zich uitsluitend kunnen opgeven voor 1 functie binnen het bestuur. Of
voorzitter, of secretaris, of algemeen adjunct, of lid.

•

Instellen verkiezingscommissie.

De verkiezingscommissie bestaat uit voorzitter Cor den Dekker en de leden Monty Beisser en Ben Bollen is
vandaag besloten.
6.

Netwerk Arbo 3.0.

Cor en Monty nemen ons mee in de plannen om het Netwerk Arbo naar de Regio te brengen en de reeds
beproefde webinars uit te breiden dan wel voort te zetten. Zie ook: https://www.netwerkarbofnv.nl/wpcontent/uploads/2021/07/ARBO-3.0.pptx Jan Mander complimenteert Monty en Cor met deze plannen.
7.

Toegevoegde onderwerpen.

a)

Jan Manders vraagt de aandacht voor de brief die door de FNV naar demissionair minister Koolmees
van SZW is gestuurd. Voor meer info zie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeennieuws/2021/05/aanpak-kankerverwekkende-stoffen-op-het-werk-ver-o en
https://www.trouw.nl/opinie/bedrijven-die-slordig-zijn-met-gevaarlijke-stoffen-verdienen-een-veelhardere-aanpak~b7276300/ In de praktijk blijkt dat de grenswaardes tergend langzaam tot stand komen
en ook nog met gebruikmaking van gedateerde data. De overheid leunt hierbij achterover. En vaak duurt
het 5 jaar tot er een grenswaarde wordt vastgesteld terwijl de concentratie eigenlijk aanleiding zou geven
tot het instellen van een verbodswaarde. Het lijkt een goed idee om een Webinar te organiseren over dit
onderwerp met Kitty Jong en Wim van Veelen.
Jan Manders vraagt ook de aandacht voor de RI&E en procesverandering. Voorbeeld vroeger werd
Sojameel met zuigers uit het ruim van een schip gezogen. Tegenwoordig gaat dat weer met een bobcat
wat er voor zorgt dat de grenswaarde 1000x wordt overschreden. Ook kleinere veranderingen in hoe de
arbeid georganiseerd is kunnen leiden tot grotere risico’s. De RI&E is ook hier het sleutelwoord om de
veranderende risico’s boven water te krijgen. Of via een Process Hazard Analysis (PHA) stelt Cor den
Dekker. Een onderwerp wat we de komende tijd ook maar eens moeten uitdiepen.

b)

8.

Rondvraag.

Er zijn geen rondvragen.
9.

Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Johan Huver de vergadering en dankt allen voor hun inbreng.
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