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Voorwoord
Eind 2003 is er in de Koek en Snoep een arboconvenant afgesproken. Er zijn afspraken gemaakt
tussen werkgevers, vakbonden en de overheid over de aanpak van lichamelijke belasting, RSI en
werkdruk. Met als doel het ziekteverzuim en de instroom in de WAO/WIA te verlagen.
Tijdens een bijeenkomst voor OR-leden uit de sector, in het voorjaar van 2006, toen het
arboconvenant al bijna ten einde liep, bleek dat er behoefte was aan een praktisch werkboekje
over de OR-aanpak van arbeidsomstandigheden. Dat boekje ligt nu voor je. Het is bedoeld voor
ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en hun commissies. Maar het kan ook
nuttig zijn voor arbowerkgroepen, preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, P&O en directies.
Het werkboek gaat over de thema’s die in het arboconvenant centraal stonden. Omdat er bij een
recent onderzoek van de Arbeidsinspectie in de Koek en Snoep veel problemen op het gebied
van machineveiligheid naar boven kwamen, wordt ook dat onderwerp behandeld. In het boekje
worden teksten afgewisseld met uitspraken van OR-leden en andere betrokkenen. Je vindt er
verder praktische tips, praktijkvoorbeelden en, zoals het hoort in een werkboek, ook opdrachten
waarmee je zelf aan de slag kan gaan. Die opdrachten zijn ook terug te vinden op de website:
www.datwerktwelzolekker.nl.
Dit boekje biedt geen kant en klare recepten die voor alle bedrijven gelden. Overal zijn de
arbeidsomstandigheden, ontwikkelingen en verhoudingen anders. Als je een goede aanpak wilt
kiezen, kan dat alleen als de actuele situatie in het eigen bedrijf het uitgangspunt is.
We wensen elke OR en PVT veel succes met hun aanpak van arbeidsomstandigheden. Want iedereen in
het bedrijf is gebaat bij een goede inbreng van de medezeggenschap in het arbobeleid.
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1 Arbobeleid

Arbobeleid

De arbeidsomstandigheden in de koek- en snoepsector lopen erg uiteen. Sommige bedrijven hebben het
goed voor elkaar. De werkplekken zijn of worden aangepast en er wordt op een gestructureerde manier

1. Willen

Uit woord en daad blijkt dat arbo belangrijk is. Dat kan worden vastgelegd in een

aandacht aan arbo besteed. Andere bedrijven zitten nog in de startfase. Daar is weinig aandacht voor

arbobeleidsplan. Daarin beschrijft het bedrijf wat zijn doelstellingen zijn rondom arbo. Maar

arbeidsomstandigheden of ontbreekt er een structuur. Voor alle bedrijven, koplopers en achterblijvers,

ook hoe het omgaat met zaken als onderhoud, arbovoorlichting, RI&E, arbo-overleg e.d. Dat

groot of klein, geldt dat een gedegen, doordachte aanpak van arbeidsomstandigheden de beste weg is

document is overigens niet wettelijk verplicht, maar is sterk aan te raden voor een bedrijf dat

tot verbetering. Een beleidsmatige aanpak werpt vruchten af. Ook de Arbowet stelt het opzetten van een

meer lijn in het arbobeleid wil aanbrengen.

stevig arbobeleid centraal.
2. Weten

Er wordt op een gedegen manier onderzocht en beschreven welke arborisico’s er in het bedrijf
zijn en hoe die kunnen worden opgelost. In de Koek en Snoep is daar een speciale, digitale
methode voor ontwikkeld. Daarover later meer. Alle arboknelpunten in het bedrijf komen in

“Richt je als ondernemingsraad niet te veel op kleine praktische zaken. Het
stimuleren van een stevig arbobeleid is veel belangrijker”.
Pieter Diehl, consultant, was betrokken bij het Arbo Adviespunt Koek en Snoep

een rapport: de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
3. Wegen Een RI&E levert een overzicht van de arboknelpunten op. Het bedrijf zal moeten kiezen welke
daarvan het eerst opgepakt worden. Daarbij hoort ook een taakverdeling en een tijdsplanning
bij. Kortom: er verschijnt een Plan van aanpak.
4.Werken Aan de hand van het Plan van aanpak worden activiteiten ondernomen om de
arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren. Hier gaat het allemaal om.
5. Waken

Het bedrijf en de OR of PVT houden de vinger aan de pols: wordt het Plan van aanpak ook
goed uitgevoerd? Tot 2007 geldt de verplichting dat de werkgever jaarlijks schriftelijk aan de
OR of PVT rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het Plan van aanpak.
Vanaf 2007 vervalt die wettelijke verplichting. Maar in de CAO Arbeid en Gezondheid, die in de
Koek en Snoep is afgesproken, blijft een jaarlijkse voortgangsrapportage van de werkgever
naar OR of PVT voorgeschreven.

Willen
Arbobeleidsplan

Waken
Voortgangsbewaking

Werken
Uitvoering
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RI&E

Wegen
Plan van aanpak
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1 Arbobeleid

1 Arbobeleid

Er is sprake van arbobeleid als een bedrijf de volgende vijf W’s in de praktijk weet te brengen:

Hoe vaak een RI&E?

De 5 W’s in
mijn bedrijf

Hoe vaak een bedrijf de RI&E moet uitvoeren is niet wettelijk vastgesteld. De werkgever kan dat in overleg
Beoordeel elke “W” in jouw bedrijf, als het gaat om de verbetering
van arbeidsomstandigheden en noteer steeds een + of een +/- of een -

met de OR bepalen. Die afspraak kan worden opgenomen in het arbobeleidsplan. De CAO Arbeid en
Gezondheid schrijft voor dat de RI&E maximaal drie jaar na de uitvoering wordt herhaald.
De Arbeidsinspectie geeft aan dat zij een RI&E na vier jaar verouderd vindt. Als blijkt dat een werkgever

1. Willen

geen goede RI&E heeft, staat daar een boete van € 900,- op, plus een eis om binnen enkele maanden tot

2. Weten

een goede RI&E te komen. En vanaf 2007 worden alle boetes van de Arbeidsinspectie verdubbeld.
In de Arbowet staat verder dat een (gedeeltelijke) aanpassing of vernieuwing van de RI&E in elk geval

3. Wegen

nodig is als er in het bedrijf nieuwe werkmethodes worden ingevoerd (bv een nieuwe machinelijn, een

4. Werken

andere manier van werken, een verbouwing e.d.).

5. Waken

Hoe komt een RI&E tot stand?
Bij het uitvoeren van de RI&E horen de volgende vijf stappen:
Welke conclusies trek je uit het ingevulde schema?
Waar moet de OR/PVT zich vooral op richten?

Stap 1: Vaststellen van de RI&E-opzet
De werkgever zal vooraf op een rij moeten zetten op welke manier hij tot een goed RI&E-rapport
wil komen: Wie gaat het maken? Volgens welk tijdspad? Welke onderwerpen krijgen extra
aandacht? Hoe worden de werknemers bij het onderzoek betrokken? etc. etc.

“Zorg voor borging van alle arboregelingen in het bedrijf in een systeem.
Dat kan gemakkelijk aansluiten op bestaande systemen voor
kwaliteit en hygiëne.”
Daan Burema, PVT Pally Bakeries BV

De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht over
dit voorstel van de werkgever. Met dat instemmingrecht kan de OR/PVT vooraf zorgen dat er
een RI&E-rapport uit de bus komt waar goed mee te werken valt. In de Koek en Snoep is een
belangrijk hulpmiddel gemaakt om tot een RI&E te komen: een digitale RI&E-methode, die
precies aansluit bij de koek en snoepbedrijven. Deze RI&E-methode is te downloaden van
www.datwerktwelzolekker.nl en bevat een algemene vragenlijst en vragenlijsten die over
speciale afdelingen gaan. Het is verstandig dat een bedrijf deze vragenlijsten laat invullen door

Hierna lees je meer over de RI&E en het Plan van aanpak.

een groepje van interne preventiemedewerkers en medewerkers van verschillende afdelingen.
Als de antwoorden dan in de computer worden ingevuld geeft het programma meteen aan welke

De Risico-inventariatie en – Evaluatie (RI&E)

werkzaamheden knelpunten opleveren. Ook komen mogelijke oplossingen naar voren.

Het is de bedoeling dat in een RI&E alle arborisico’s in het bedrijf op een rij komen te staan. Het maken
van een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. Het is vooral een belangrijke stap om tot goed
arbobeleid te komen. Want om op een doordachte manier de arbeidsomstandigheden in het bedrijf te
kunnen verbeteren, moet er natuurlijk eerst een overzicht zijn van de knelpunten. De RI&E is dus een
fundament voor het arbobeleid in het bedrijf, en een belangrijk aangrijpingspunt voor iedereen die zich
daar met arbo bezig houdt. Dus ook voor een OR of PVT.
Wie maakt de RI&E?

TIP
Wie vult de RI&E-vragenlijsten in?
Maak hier als OR of PVT vooraf duidelijke afspraken over.

Het bedrijf kan de RI&E laten uitvoeren door een arbodienst of door gecertiﬁceerde arbodeskundigen,
maar kan de RI&E ook zelf uitvoeren, bv door de preventiemedewerker(s). Een samenwerking kan ook. Als
de RI&E door het bedrijf zelf wordt opgesteld moet in ieder geval een gecertiﬁceerde arbodeskundige of
arbodienst worden ingeschakeld om de RI&E te toetsen. Kleine bedrijven worden (gedeeltelijk) vrijgesteld
van deze toetsing. Daarover lees je later meer.
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1 Arbobeleid

1 Arbobeleid

OPDRACHT

Stap 2: Risico-Inventarisatie

Voorbeeld: Twee vragen uit de digitale RI&E-methode voor de Koek en Snoepbedrijven
(zie www.datwerktwelzolekker.nl)

Alle arboknelpunten worden in kaart gebracht. Er worden rondgangen door het bedrijf gemaakt,
1 Arbobeleid

1 Arbobeleid

vragenlijsten uitgezet, en gesprekken gevoerd met werknemers. En liefst ook met de OR of PVT.

VOORBEELD
10180 Zijn de veiligheidsinformatiebladen van alle binnen het bedrijf/afdeling
toegepaste chemische producten aanwezig?

N.v.t.

Nee

TIP

Ja

Om snel toegang te hebben tot de veiligheidsinstructie van chemische stoffen dienen actuele
veiligheidsinformatiebladen ter plaatse aanwezig te zijn. Bij voorkeur zijn de bladen omgewerkt
tot begrijpelijke compacte instructiebladen die op de concrete situatie in de afdeling betrekking

Op de website www.datwerktwelzolekker.nl staan methodes om lichamelijke belasting,
werkdruk en machineveiligheid te meten. Ze heten “WerkWijzer RSI en Lichamelijke
belasting”,“Quick Scan Werkdruk“ en Checklist Machine-veiligheid. Alle drie kunnen ze gebruikt
worden als onderdeel van de RI&E.

hebben.

10190 Is er een register inzake de bij de werkzaamheden toegepaste
chemicaliën aanwezig?

N.v.t.

Nee

Ja

Stap 3: Risico-Evaluatie
De knelpunten die in de inventarisatie naar boven zijn gekomen worden gewogen: welke risico’s
wegen het zwaarst? Zo worden de gevonden knelpunten ingedeeld in risicoklassen. Daarmee

In principe behoeven in een dergelijk register alleen die chemicaliën te worden opgenomen,

kan het bedrijf zijn prioriteiten stellen.

welke zijn voorzien van een oranje etiket waarop een gevaarssymbool staat weergegeven
(bijvoorbeeld een andreaskruis of een vlam). Door het hebben van een register - gebaseerd op

Stap 4: Toetsing van de RI&E

actuele veiligheidsinformatiebladen - is het voor de organisatie makkelijk om inzicht te krijgen

Een arbodienst of gecertiﬁceerde arbodeskundige beoordeelt of de RI&E volledig en

in de gevaarsaspecten van de toegepaste chemicaliën. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om

betrouwbaar is en kijkt of actuele arbo-inzichten erin zijn verwerkt. Zij maken daarvoor ook een

toegepaste desinfectie-, schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen.

rondgang door het bedrijf. De werkgever en OR krijgen hier een toetsingsrapport van. Alleen
een goedgekeurde RI&E is geldig. (Deze toetsing is niet nodig als de RI&E door een arbodienst of
gecertiﬁceerde arbodeskundige is uitgevoerd.)
RI&E-toets in kleine bedrijven

“We hebben gebruik gemaakt van de branche-RI&E. We hebben
wat aanpassingen aangebracht in de aanbevelingen, maar verder
konden we er goed mee uit de voeten. Het leverde actiepunten op waar
we mee aan de slag kunnen.”

Bedrijven met minder dan 20 werknemers in dienst hebben voor hun eigengemaakte RI&E maar
een lichte toets nodig. Dan kan het RI&E-rapport getoetst worden zonder dat de arbodienst of
gecertiﬁceerde arbodeskundige een rondgang door het bedrijf hoeft te maken. Bedrijven met
minder dan 10 personen in dienst hebben geen RI&E-toets nodig als zij de RI&E-methode van de
sector hebben gebruikt. En werkgevers met een paar werknemers in dienst, die samen minder

Corné Roelen, arbo- en milieucoördinator Perfetti van Melle

dan 40 uur per week werken, zijn altijd vrijgesteld van een RI&E-toets.
Stap 5: Plan van aanpak
De werkgever stelt een plan op waarin staat hoe de gevonden arboknelpunten worden
aangepakt. Omdat niet alles in één jaar kan, is dat meestal een meerjarenplan. De OR heeft
instemmingsrecht over dit plan van aanpak. Dat geldt ook voor de PVT. Het is handig om uit dat
meerjaren-Plan van aanpak elk jaar een arbojaarplan te halen. Verderop in dit boekje kun je er
meer over lezen.
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Plan van aanpak
Bij de RI&E hoort ook een Plan van aanpak. In het Plan van aanpak geeft de werkgever aan welke
maatregelen het bedrijf gaat nemen om de risico’s aan te pakken die in de RI&E beschreven zijn. Ook staat

Heeft mijn bedrijf een goede RI&E?

1. Is het RI&E-rapport nog actueel?
2. Is het een overzichtelijk rapport?
(Is het goed leesbaar? Zijn de knelpunten gerangschikt per afdeling?)
3. Was er een juiste onderzoeksopzet?
(Was er een goede combinatie toegepast van rondgangen, vragenlijsten en
gesprekken met functionarissen, OR-leden en werknemers?)
4. Heeft de OR of PVT vooraf instemming gegeven aan de RI&E-opzet?

Geef de RI&E bij elke
vraag een score:

vermeld binnen welke termijnen dat gebeurt. Het opstellen van zo’n Plan van aanpak is een wettelijke

1 = goed ½ = matig/deels
0 = niet of slecht

verplichting.
Sommige RI&E’s leveren een grote hoeveelheid knelpunten op. Het kost veel werk en veel geld om al
die zaken aan te pakken. Dat lukt niet in een jaar. Het is dan verstandig om dat in Plan van aanpak over
meerdere jaren uit te smeren. Maar in zo’n meerjarenplan is het moeilijk om heel concreet aan te geven
wie wat doet, wanneer het af is en hoeveel het gaat kosten. Daarom het volgende voorstel:
Na de RI&E maakt het bedrijf een globaal plan van aanpak. Daarin worden de aangetroffen
arboknelpunten alleen maar over de komende jaren verdeeld. Op grond daarvan maakt het bedrijf
vervolgens elk jaar een gedetailleerd arbojaarplan. (zie voorbeeld) Daarin staat bij alle geplande
arbomaatregelen van dat jaar vermeld wie verantwoordelijk is, welk budget beschikbaar is en wat de

5. Is het rapport volledig en betrouwbaar?
(Zijn alle belangrijke arboknelpunten erin opgenomen? En ook een beoordeling
van arbobeleid, risico’s van werktijden, gedrag van werknemers en toezicht door
leiding en toekomstige ontwikkelingen?)

exacte tijdsplanning is. Bovendien kunnen ook nieuwe, actuele onderwerpen worden opgenomen in de

6. Is het RI&E-rapport gemaakt of getoetst door een arbodienst of
gecertiﬁceerde arbodeskundige?

hebben om grip te krijgen op het arbobeleid. De OR/PVT kan er daarom voor pleiten te werken met een

7. Zijn de risico’s van alle afdelingen en ﬁlialen van het bedrijf in kaart
gebracht?

van aanpak gebruiken om af te spreken dat de werkgever jaarlijks zo’n arbojaarplan op laat stellen.

arbojaarplannen; knelpunten die nog niet in de RI&E of in het plan van aanpak werden genoemd.
Hoe concreter de arboplannen zijn, hoe meer mogelijkheden het bedrijf en de medezeggenschap
arbojaarplan, hoewel dat geen wettelijke verplichting is. De OR/PVT kan het instemmingsrecht bij het plan

(denk bijvoorbeeld ook aan de TD, het kantoor, het magazijn ed.)
8. Is bij elk aangetroffen knelpunt is een concrete en passende maatregel
genoemd om het op te lossen/aan te pakken?
9. Is in het rapport duidelijk aangegeven bij welke onderwerpen in het
bedrijf nog een verplicht diepgaand onderzoek (nadere inventarisatie)
nodig is?
(zo’n nadere inventarisatie is bijvoorbeeld verplicht bij lawaai, beeldschermwerk
en lichamelijke belasting. Dit laatste kan gemeten worden met de ‘WerkWijzer’)
10. Geeft het RI&E-rapport aparte aandacht voor risico’s voor bijzondere
groepen?
(zoals jeugdigen, ouderen, uitzendkrachten, minder validen en zwangeren)
11. Heeft de arbodienst of gecertiﬁceerde arbodeskundige in de RI&E
aangegeven welke onderzoeken in een PAGO nodig zijn voor de
verschillende groepen werknemers?
(PAGO = Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek)

Tijdens het jaar heeft de OR of PVT dan nog twee belangrijke taken: Ten eerste is het verstandig om
regelmatig de voortgang van het arbojaarplan te bespreken (liefst ook met de directeur). Ten tweede is
het wijs om jaarlijks als OR tijdig aan te geven welke onderwerpen in het nieuwe arbojaarplan een plek
verdienen.

VOORBEELD
Voorbeeld van een Arbojaarplan (van een denkbeeldig Koek of Snoepbedrijf)
Maatregel

Verantwoordelijke

Uitvoerder

Gereed

Budget

1. Cursus
“Gezond Tillen”

Hoofd Mengerij

Bureau
Tilwijzer

juni 2007

€ 6.000,-

2. Aanschaf Tilhulpen

Hoofd Verpakking

Inkoop

maart 2007

€ 13.500,-

Hoofd Magazijn

TD

sept. 2007

€ 4.000,-

14. Is het RI&E-rapport met de werknemers besproken?

3. Extra verlichting
in magazijn
4. Ontruimingsoefening
Hoofdgebouw

Hoofd Interne
Dienst

BHV-team

febr. 2007

-

Totaalscore (maximaal 14 punten):

5. Werkdrukonderzoek
productie

Hoofd PZ

Arbodienst

nov. 2007

€ 10.500,-

12. Zijn de geïnventariseerde knelpunten op een heldere en juiste manier
gewogen?
13. Is in de RI&E duidelijk aangegeven welke maatregelen nodig zijn om
voldoende en juist opgeleide interne preventiemedewerkers in het
bedrijf te hebben?

Welke conclusies trek je uit de scores?
Bespreek in je OR of PVT hoe jullie nu het beste met deze RI&E verder kunnen gaan.
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6. Enzovoorts
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1 Arbobeleid

1 Arbobeleid

OPDRACHT

2 Lichamelijke belasting

1 Arbobeleid

OPDRACHT
Heeft mijn bedrijf een goed Plan van aanpak bij de RI&E

Geef het Plan van aanpak
bij elke vraag een score:
1 = goed ½ = matig/deels
0 = niet of slecht

1. Staan alle knelpunten uit RI&E ook in het Plan van aanpak?
(Met uitzondering van een paar duidelijk genoemde knelpunten die
onoplosbaar zijn)

Lichamelijke belasting is van oudsher een bekend probleem in de koek- en snoepbedrijven. Tillen van
zakken suiker of verpakkingsrollen. Zware deegkuipen voortduwen. Koek, snoep of chocola in dozen
doen. Vreemde lichaamshoudingen bij onderhoud of reparatie. Inmiddels zijn er wel grote verschillen
te zien; In sommige bedrijven zijn de werkzaamheden vergaand geautomatiseerd en is er nog maar op
enkele plekken handwerk. In andere ondernemingen is nog veel zwaar werk te vinden. Vooral de taken
aan het begin en aan het eind van de productielijn kunnen belastend zijn. Dat geldt ook voor activiteiten
van de technische dienst.

3. Is het Plan van aanpak concreet uitgewerkt; met termijnen, namen en
eventueel ook
budgetten (Liefst in de vorm van arbojaarplannen)?

Het gaat in de Koek en Snoep vooral om:

4. Heeft de OR of PVT met het Plan van aanpak ingestemd?
5. Zijn de taken in het Plan over voldoende personen in het bedrijf
verdeeld?
6. Wordt het plan door de directie ondersteund en uitgedragen?
7. Is het Plan van aanpak besproken op de afdelingen?
8. Is het Plan overzichtelijk opgesteld?
(De maatregelen zijn bijvoorbeeld per afdeling op een rij gezet en het is
overzichtelijk hoe de verdeling over de komende jaren is.)
9. Wordt het Plan van aanpak ook daadwerkelijk uitgevoerd?
10. Wordt de voortgang van het plan regelmatig besproken, ook met de
OR of PVT?

• Grote gewichten tillen of duwen en trekken (bv bij de voorbereiding/mengerij)
• Langdurig staan (bij diverse taken, maar vooral bij de inpakafdelingen)
• Repeterend werk (bv bij het inpakken)
• Werken in ongunstige houdingen en tillen/duwen/trekken (vooral bij de Technische Dienst)
Lichamelijke belasting kan ongemerkt tot (blijvend) letsel leiden, bijvoorbeeld RSI. Zelfs zonder dat in het
werk echt pijn wordt gevoeld kunnen problemen ontstaan.

“In onze deegmakerij wordt een pak van 20 kilo roomboter maar liefst driemaal
opgetild voordat het in de mengkuip terecht komt.”
Cees Kroon, OR Bakkersland Banket

Totaalscore (maximaal 10 punten):

Welke conclusies trek je uit de scores?
Bespreek in je OR of PVT hoe jullie nu het beste met dit Plan van aanpak verder kunnen gaan.
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2 Lichamelijke belasting

2. Worden de belangrijkste knelpunten zoveel mogelijk in het eerste jaar
opgelost?

Arbonormen

Een voorbeeld uit de WerkWijzer RSI en Lichamelijke Belasting:

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht het werk zo te organiseren en in te richten dat lichamelijke
belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De wetgeving
kent geen maximaal tilgewicht. De Arbeidsinspectie hanteert wel een tilnorm die uitgaat van maximaal

Meet de verticale afstand tussen
het voorwerp en de vloer, aan het begin
en eind van de tilhandeling
(zie V in plaatje).

25 kilo bij een ideale tilsituatie. Hoe slechter de tilsituatie en hoe vaker er getild wordt, hoe lager het
maximale tilgewicht is. Bij duwen en trekken mag de last (bv een mengkuip met inhoud) in de ideale
situatie maximaal 400 kilo zijn. Dat geldt alleen als er geen obstakels op de route liggen. En hoe vaker er

V begin

V eind

geduwd of getrokken wordt, en hoe groter de rij-afstand wordt, hoe lager het gewicht van de last mag zijn.

Eind

Rinke Haanstra, OC Peijnenburg

RI&E en WerkWijzer

.. (cm)

Toelichting: De verticale afstand (in cm) is de afstand van de handpalmen die het voorwerp vasthouden naar de vloer
(zie V in plaatje). Deze afstand moet zowel aan het begin als aan het einde van de tilhandeling worden gemeten.

“Kantoormensen kunnen zich niet voorstellen hoe zwaar het werk in de
productie kan zijn. Daarom moet de OR blijven pushen, zodat het probleem
serieus genomen wordt.”
Marianne Kessels, OR Perfetti Van Melle

In de risico-inventarisatie van het bedrijf dient het onderwerp lichamelijke belasting extra aandacht te
krijgen. Per tilknelpunt bijvoorbeeld moet in kaart gebracht worden wat de kenmerken zijn van de last
(gewicht, omvang, grip), wat de kenmerken zijn van de werkomgeving (vloer, verplaatsingsafstanden) en
de taakeisen (hoe vaak en hoelang wordt er getild). Voor de Koek en Snoep is er een speciale methode

Oplossingenboek RSI en Lichamelijke belasting

ontwikkeld om zo’n uitgebreide beoordeling van lichamelijke belasting te doen: De WerkWijzer RSI en

Op www.datwerktwelzolekker.nl is een overzicht te vinden van allerlei praktische voorstellen om de

Lichamelijke belasting.

lichamelijke belasting in de Koek en Snoep te verminderen. Het gaat om technische oplossingen (denk
bijvoorbeeld aan een tilhulpmiddel of aan een heﬁnstallatie voor deegkuipen), of organisatorische

Deze WerkWijzer is een softwarepakket en is te vinden op www.datwerktwelzolekker.nl. Het is vooral

oplossing (zoals het invoeren van taakroulatie of het verbeteren van het onderhoud van wielen) of een

bedoeld voor arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en leidinggevenden. Maar het kan ook

gedragsmatige oplossing (bijvoorbeeld het geven van een tiltraining of een instructie over hulpmiddelen).

interessant zijn voor OR’en en PVT’s. Om het goed te kunnen gebruiken is het wel raadzaam om daar

In het Oplossingenboek staan nu 65 verschillende oplossingen. In de komende jaren wordt dat nog verder

eerst een training in te volgen. Op www.datwerktwelzolekker.nl vindt u daar een speciale training voor.

aangevuld. Je kan in het oplossingenboek rondneuzen op zoek naar handige suggesties. Maar gericht

De WerkWijzer werkt als volgt: Aan de hand van 50 vragen breng je de lichamelijke belasting van een

zoeken kan ook; je vult jouw werksoort in en daarna het probleem dat je daarin tegenkomt. En meteen

werkzaamheid in kaart. Vervolgens berekent het programma of er sprake is van overbelasting. Ook wordt

komt er een aantal mogelijke oplossingen op het scherm. Als je er op eentje klikt zie je een beschrijving

een mogelijke oplossing aangegeven, met daarbij de kosten.

van de oplossing, met foto. Maar ook de kosten, leveranciers en eventuele voor- en nadelen staan vermeld.

“We hebben als OC een grote verbetering voor elkaar gekregen bij de horren.
(Dat zijn matrassen waar de koeken op liggen.) Als je 300 horren er uit had
getild was je moe. En dan moesten ze ook nog terug gelegd worden. Nu komt er
in oktober 2006 een nieuwe stapelaar, waardoor het zware handwerk wegvalt”.
Rinke Haanstra, OC Peijnenburg
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Daarnaast zijn er ook allerlei normen rondom beeldschermwerk.

“Het is bij ons goed geregeld. Overal staan heftafels, als het nodig is tillen we
met twee of drie man, iedereen krijgt tilinstructie en we rouleren veel. Mede
daardoor is het ziekteverzuim bij ons laag”.

Begin .. (cm)

Een voorbeeld uit het Oplossingenboek RSI en Lichamelijke belasting:

VOORBEELD
T25 Schoenen met antislipzool

Technische oplossing

“We hebben allerlei hulpmiddelen aangeschaft; tilhulpen, schaartafels
en -plateaus, stapelaars, tilliften. Maar het gaat ook om de discipline
van mensen. Ze gebruiken de hulpmiddelen niet altijd, omdat het zonder net
even sneller gaat. Denken ze.”
Sonja Karstanje, Hoofd P&O van UB Verkade

Knelpunten
• Duwen / trekken

Lichamelijke belasting; een eerste indruk

Beschrijving oplossing / kenmerken
Duwen en trekken van zware objecten is extra zwaar als de vloer glad is.
Dit geldt vooral voor het nemen van bochten en bij het op gang komen
en afremmen. De wrijvingsweerstand tussen vloer en schoen verschilt
sterk tussen verschillende schoenen. Schoenen met een stalen neus
zijn verplicht als er enig risico is op afknellen van de voet. In koek- en
snoepfabrieken is dit in het alge-meen in de gehele fabriek het geval.
De demping van de zool is een belangrijk criterium voor mensen die
langdurig moeten staan.

bv bij de arbodienst.

Uitvoeringsvormen
• Ook de aanduiding “antislip” is vaag, de verschillen tussen verschillende
antislip schoenen zijn groot. Daarnaast is er een verschil tussen een
nieuwe en een oudere schoen
• Als de zool van de schoenen vervuilt (vooral afhankelijk van het soort
proﬁel) worden de antislip eigenschappen minder

problemen te vinden.

Probeer voordat je deze opdracht invult eerst wat informatie over lichamelijke belasting in jouw bedrijf te verzamelen,

• Hoeveel ziekteverzuim is veroorzaakt door lichamelijke belasting in het werk?
• Hoeveel instroom in de WAO/WIA is in de afgelopen jaren veroorzaakt door lichamelijke belasting in het werk?
• Wat staat er in de RI&E en het Plan van aanpak over lichamelijke belasting en wat is daar sindsdien aan verbeterd?

Zet vervolgens de werkzaamheden op een rij in jouw bedrijf waar een grote lichamelijke belasting is. Geef daarbij aan waarom
die taak zo zwaar is. Probeer tenslotte, eventueel met behulp van het Oplossingenboek, een aantal praktische oplossingen bij de

(Deze vragenlijst geeft een eerste indruk. Met behulp van de WerkWijzer kan de lichamelijke belasting grondig in kaart worden
gebracht)

Prijsindicatie: 50-75 Euro
Leverancier: Polichlo Holland (Groningen), Shoes for crews, Arbo-shoes,
De Vries Nederland, Panther Safety Shoes
Beoogde effecten

OPDRACHT
Lichamelijk zware taken

Arbo / ergonomie effect
• Minder kracht zetten bij het rijden met zware lasten

1.

Efﬁciency effect
• Bij gladde vloeren en slechte schoenen is de kans op botsingen en
schade groot

2.

Bijkomstige arbo-risico’s
• Geen

Wat maakt de taak zo zwaar?

Mogelijke oplossingen

3.

Overige voordelen
• Geen
Overige nadelen
• Geen
Bijkomende kosten
Het vinden van goede schoenen (testen) en vervolgens het aanmeten
van de schoenen voor de verschillende medewerkers met ieder hun eigen
voetvorm en persoonlijke wensen is arbeidsintensief. Er zijn leveranciers
die voor een vast bedrag per medewerker alle werkzaamheden uit
handen nemen.
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Oplossing voor
• Duwen / trekken van pallets met dozen ingrediënten (tot 600 kg) of
ketels met b.v. conﬁturen (tot 1000 kg) met handpompwagen.
• Duwen / trekken van ketels of euronorm wagens

Arbovoorschriften in de CAO

Arbo bij ontwerp en aanschaf

De CAO Arbeid en Gezondheid Koek en Snoep bevat enkele afspraken over lichamelijke belasting. De

Veel problemen met lichamelijke belasting zijn te voorkomen als bij de aanschaf of het ontwerp van

werkgever dient bijvoorbeeld voor de werknemers zoveel mogelijk afwisseling aan te brengen in het werk,

machines en hulpmiddelen rekening wordt gehouden met de mensen die er later mee gaan werken. Het

ook tussen zittende en staande werkzaamheden. Hij zal ze regelmatig voorlichting en werkplekinstructies

is verstandig om als bedrijf de werknemers er vroegtijdig bij te betrekken. Het werkt het beste als er in het

aanbieden. En de werkgever dient na te gaan welke maatregelen uit het oplossingenboek over lichamelijke

bedrijf een vaste regeling bestaat, waarin staat beschreven hoe de werknemers bij aanschaf of ontwerp

belasting al dan niet zijn ingevoerd in het bedrijf. (Dat geldt trouwens ook voor de werkdrukmaatregelen

van nieuwe apparatuur wordt betrokken. Een ergonomisch adviesbureau kan ook goed diensten bewijzen

in het oplossingenboek).

bij het (her)ontwerp van een werkplek. Op de website www.datwerktwelzolekker.nl is onder het kopje
“Inkoopgids ergonomisch advies” allerlei praktische informatie daarover te vinden. Er staat ook een aantal
interessante succesverhalen over ergonomische ontwerpen in de Koek en Snoep.

Beeldschermtachograaf
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Niet alleen productiemedewerkers hebben te maken met lichamelijke belasting. Ook het werken aan
beeldschermen geeft kans op klachten in de nek, schouder, arm en pols (RSI). Beeldschermwerk zal
ook uitgebreide aandacht in de RI&E horen te krijgen. Een beeldschermtachograaf kan handig zijn om
de risico’s in de hand te houden. Het is een softwareprogramma dat geïnstalleerd kan worden op de
computer van een werknemer. Het bewaakt de duur en de intensiteit van het werk en geeft suggesties
voor korte oefeningen. Als een persoonlijke coach helpt het programma de beeldschermwerker zo om
gezonder te werken. Er is een speciale Koek en Snoep-versie van de Beeldschermtachograaf gemaakt. Op
de website www.datwerktwelzolekker.nl is te lezen hoe die te bestellen is.

“Een medewerker van de arbodienst komt het productiepersoneel
regelmatig bijscholen over fysieke belasting. Dan oefenen we ook met
praktijksituaties in het bedrijf. Zo’n training duurt twee uur en na uiterlijk
drie jaar krijgt iedereen een herhaling”.
Rinke Haanstra, OC Peijnenburg

“Houd bij het ontwerp van rollend materieel al rekening met de
arbeidsomstandigheden. Met een goede beugel op de juiste werkhoogte
kan je met een rechte rug rijden. En denk ook aan grote wielen! Een slim
ontwerp kan veel problemen voorkomen.”
Daan Burema, PvT Pally Bakeries BV

“Voordat we een nieuwe machinelijn neerzetten, maken we altijd een
projectgroep waar de operators zelf in zitten. Met behulp van een checklist
bekijkt zo’n projectgroep ook alle ergonomische aspecten. En in de
Arbowerkgroep zijn de projecten een vast agendapunt.”
Sonja Karstanje, Hoofd P&O van UB Verkade

Voorlichting
Iedere werknemer die er mee te maken heeft (ook de uitzendkracht), hoort voorlichting en instructie te
ontvangen over de lichamelijke belasting in het werk. Je krijgt daar alles te horen over de risico’s, maar
ook over de manier om daar op een gezonde manier mee om te gaan. Het werkt het beste als je daarbij
ook praktische training krijgt, zodat je het meteen in praktijk kan brengen. Herhaling blijkt daarbij
noodzakelijk. Het is een bedrijf aan te bevelen om een schema op te stellen van deze voorlichtingen, met
herhalingen.

“Dozen moeten soms erg hoog opgestapeld worden. Ze zijn niet zo zwaar, maar
door het hoge tillen is het zwaar werk. Het valt niet mee om dat te veranderen.”
Cees Kroon, OR Bakkersland Banket
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OPDRACHT

Het is vaak hard werken in de Koek en Snoep. Iedere afdeling heeft daarbij zijn eigen problemen. Zo heeft

Gaat mijn bedrijf goed om met lichamelijke belasting?

Geef jouw bedrijf bij elke
vraag een score:

de technische dienst dikwijls te maken met hoge tijdsdruk. Op de inpakafdeling wordt de tempo van

1 = goed ½ = matig/deels
0 = niet of slecht

het werk sterk door de machines bepaald. Op veel afdelingen zijn er problemen met het inpassen van

2 Lichamelijke belasting

1. Geeft de RI&E van het bedrijf een goede beschrijving van de risico’s
rondom lichamelijke belasting?

inleenkrachten. Soms kunnen de mensen de hoeveelheid werk niet aan. En niet overal komt het rouleren
goed van de grond. Als de problemen de pan uitrijzen, kan dat leiden tot ziekteverzuim. En dat geeft weer
een hogere werkdruk voor de collega’s.

2. Zijn deze risico’s vervolgens diepgaand onderzocht (bv met de
WerkWijzer RSI en lichamelijke belasting)?
3. Staat er een goede aanpak van de risico’s rondom lichamelijke
belasting beschreven in een Plan van aanpak?
4. Wordt het gedeelte van het Plan van aanpak (dat over risico’s van
lichamelijke belasting gaat) in de praktijk goed uitgevoerd?

“In ons bedrijf staat de efﬁciency centraal. Die moet gehaald worden.
De werkdruk is hoog. Je moet eigenlijk ingrijpen voordat er problemen zijn.
Dat vergt veel van de werknemers.”
Daan Burema, PVT Pally Bakeries BV

5. Geeft de werkgever aan de OR of PVT door welke voorstellen uit het
oplossingenboek al dan niet zijn ingevoerd in het bedrijf?
6. Geeft het bedrijf goede voorlichting en training aan het personeel
over de risico’s van lichamelijke belasting?

Het onderwerp werkdruk is voor een ondernemingsraad een lastig thema om aan te pakken. In veel

8. Is er in het bedrijf een goede regeling waarin is vastgelegd hoe het
personeel wordt betrokken bij de aanschaf van nieuwe apparatuur of
hulpmiddelen?
9. Worden de betrokken werknemers in de praktijk ook op een
goede manier betrokken bij aanschaf van nieuwe apparatuur en
hulpmiddelen?
10. Zijn er op de afdelingen voldoende hulpmiddelen (tilliften,
schaartafels, stapelaars e.d.) aanwezig?
11. Worden deze hulpmiddelen op de juiste manier gebruikt?
12. Is er in het bedrijf voldoende toezicht om na te gaan of werknemers
lichamelijke zwaar werk op de juiste manier uitvoeren?

gevallen loopt een bespreking met de directie uit op een uitzichtloze discussie: De OR of PVT krijgt
bijvoorbeeld te horen dat werkdruk niet door het werk maar vooral door de thuissituatie wordt
veroorzaakt. Soms ook wordt de werkdruk ontkend of het wordt afgedaan als een modieuze ziekte.
Meestal strandt dan het OR-initiatief. Toch kan een OR of PVT met dit onderwerp tot een goed resultaat
komen. Dit hoofdstuk wil daarbij een steun in de rug geven.
Maakt werkdruk ziek?
Werkdruk is lang niet altijd ziekmakend. Er is niets op tegen om af en toe tijdens het werk de spanning te
voelen om een klus te klaren. Dat houdt het werk juist boeiend. Maar bij hoge piekbelasting of bij te lang
aanhoudende werkdruk kan het mis gaan. Als een werknemer onvoldoende gelegenheid krijgt tot herstel,
kan werkdruk leiden tot werkstress. En dat kan op zijn beurt allerlei lichamelijke en psychische klachten
met zich mee kan brengen. En werkdruk en werkstress blijken bij een goede aanpak te dalen. Dat geeft
aan dat er wel wat aan te doen valt.

Totaalscore (maximaal 12 punten):

Welke conclusies trek je uit de scores?
Bespreek in je OR of PVT hoe jullie nu het beste met de aanpak van lichamelijke belasting verder kunnen gaan.
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7. Wordt deze voorlichting en training regelmatig herhaald?

Werkdruk in jouw bedrijf; een eerste indruk

Werkdruk: Een veelkoppig monster

Zet in het onderstaand schema een aantal afdelingen van jouw bedrijf op een rij waar klachten zijn over een hoge werkdruk.

Werkdruk wordt ‘een veelkoppig monster’ genoemd; het kent vele oorzaken. De oorzaken kunnen liggen

Noteer per afdeling wat daar volgens jou de belangrijkste oorzaken van werkdruk zijn. (Deze vragenlijst geeft een eerste indruk.

in een te krappe personeelsbezetting op de afdeling. Maar er kan ook werkdruk ontstaan door een gebrek

Met behulp van de Quick Scan Werkdruk kan de werkdruk grondig in kaart worden gebracht).

aan opleiding. Of door een stroeve communicatie, teveel overwerk, of door technische storingen. In een
bedrijf kunnen er per afdeling verschillende oorzaken van werkdruk spelen. Daarmee lijkt werkdruk een
onhandelbaar containerbegrip. Het is dan ook de kunst om het onderwerp eerst zorgvuldig uiteen te
rafelen, zodat het concreet en tastbaar wordt. Voor een ondernemingsraad staan er twee wegen open om

OPDRACHT

de directie aan te zetten de werkdruk te verminderen; de weg van de concrete aanpak, of de weg van het
werkdrukonderzoek.

Afdeling

Oorzaken werkdruk/werkstress

A. De concrete weg:
Deze route is aan te bevelen als de OR of PVT vindt dat de oorzaken van werkdruk voldoende bekend zijn;
Er is al eerder onderzoek gedaan, of de oorzaken zijn eenvoudig te herkennen.
Bij de concrete aanpak zet de ondernemingsraad voor een paar afdelingen met een hoge werkdruk de
belangrijkste oorzaken op een rij. Vervolgens gaat men de directie gericht aansporen om deze oorzaken
één voor één te verhelpen. Het kan bijvoorbeeld beginnen bij de wens om een verbeterde vervanging bij
ziekte op afdeling A, daarna minder uitzendkrachten bij afdeling B, beter werkoverleg op afdeling C of een
extra personeelslid bij afdeling D. Soms zijn er ook oorzaken die voor meerdere afdelingen spelen.

directie te overtuigen. Zorg dat je als OR of PVT het onderwerp goed kent en vooral met concrete
verbeteringsvoorstellen kan komen. Maar denk ook goed na over de vraag hoe je de directie het belang en
de voordelen van jouw voorstel kan laten inzien.
Bekijk het ingevulde schema
Welke conclusies trek je hieruit als het gaat om de werkdruk bij jouw bedrijf?

“De OR hamert er steeds op: Als de machines iets minder hard zouden
draaien, hebben we minder afval, meer wafels en vrolijk personeel.”
Ger Berendsen, OR Bakkersland Banket

“Er is erg veel overwerk. Deels omdat sommige mensen dat zelf graag willen.
Deels omdat we zo snel groeien, dat het bedrijf het amper aankan.
Maar mensen hebben het vaak zelf niet in de gaten hoe belastend al dat
overwerk is. Zij vallen dan met ziekte uit. De OR zit hier bovenop en wil dat de
directie overmatig overwerk verbiedt.”
Jan de Waal OR UB Verkade

TIP
Verbetervoorstellen werkdruk
Op www.datwerktwelzolekker.nl staan in het Oplossingenboek Werkdruk verschillende
praktische voorstellen om de werkdruk in de koek en snoepbedrijven te verminderen. Het gaat
bijvoorbeeld over zaken als inspraak, samenwerking tussen afdelingen, pesten, opleiding, wijze
van leidinggeven en planning. Als je klikt op het onderwerp verschijnen er enkele mogelijke
oplossingen. Kijk er eens naar en doe inspiratie op!
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Het komt er bij deze concrete weg op aan dat de OR of PVT voldoende kracht ontwikkelt om de

Een voorbeeld uit het Oplossingenboek Werkdruk

B. De weg van het onderzoek:
Bij deze aanpak kiest de OR ervoor om het onderwerp werkdruk eerst goed in kaart te laten brengen
met een werkdrukonderzoek. Pas als de belangrijkste oorzaken per afdeling bekend zijn kan er een

PESTEN

gedegen en afgewogen aanpak volgen, zo is de redenering. Een werkdrukonderzoek heeft als voordeel
dat er een goede basis komt voor een gerichte aanpak. Nadeel van zo’n onderzoek is dat het vaak
behoorlijk wat tijd en inspanningen kost voordat met de aanpak van de oorzaken kan worden begonnen.

Oplossing (inhoudelijk)

En sommige bedrijven zijn te klein voor een zinvol onderzoek.
Hoe pak je een werkdrukonderzoek aan? In de Koek en Snoep is een speciale methode ontwikkeld om

Het lijkt te kinderachtig voor woorden, maar net als op school wordt ook in bedrijven gepest door
leidinggevenden en collega’s.
• De belangrijkste actie voor ieder bedrijf is om collectief NEE te zeggen tegen dit soort gedrag. Een actief beleid
tegen pesten houdt in: een regeling opstellen over pesten, vertrouwenspersoon aanstellen, beleid actief
uitdragen door de leiding en het geven van goede voorlichting.
• Besteed periodiek (b.v. eens per jaar) gericht aandacht aan dit onderwerp. Betrek ook de cultuur en de sfeer
binnen het bedrijf hierbij: in een open bedrijfscultuur zal dit onderwerp makkelijker bespreekbaar zijn, en zullen
medewerkers onderling en leidinggevenden en medewerkers elkaar beter kunnen aanspreken op de manier
waarop men met elkaar omgaat.
• Zorg dat medewerkers geïnformeerd zijn over bij wie zij terecht kunnen als zij met pestgedrag geconfronteerd
worden (vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk e.d).

werkdruk te meten: de Quick Scan Werkdruk. Het is een digitale werkdrukmeter en is te downloaden
via www.datwerktwelzolekker.nl. Het bijzondere is dat het bedrijf het zelf uit kan voeren. Het is
bovendien gratis. De Quick Scan kan ingezet worden als onderdeel van de Risico-inventarisatie, maar
kan ook los daarvan uitgevoerd worden. In de CAO Arbeid en Gezondheid is opgenomen dat iedere
werkgever in de Koek en Snoep verplicht is de werkdruk van de werknemers te analyseren door middel
van de Quick Scan.
Hoe werkt de Quick Scan Werkdruk?
1. Als eerste stap zal de OR of PVT met de directie op één lijn moeten komen dat er een
werkdrukonderzoek uitgevoerd zal worden en dat de Quick Scan daarvoor gebruikt wordt.
2. Voordat medewerkers de Quick Scan Werkdruk gaan invullen, is het belangrijk dat het bedrijf een
coördinator van het werkdrukonderzoek aanwijst. Ook moet bedacht worden of alle medewerkers de

3 Werkdruk

vooraf goed te informeren. Kortom: het onderzoek moet goed voorbereid worden.
3. De medewerkers kunnen de vragenlijst op hun eigen computer op de werkplek invullen. Of op een
computer ergens in het bedrijf. Maar ze kunnen de Quick Scan Werkdruk natuurlijk ook op papier invullen.

TIP

Hun antwoorden moeten dan nog wel (vertrouwelijk) in de computer ingevoerd worden.

Nog meer suggesties voor aanpak van werkdruk

4. Als alle medewerkers de Quick Scan Werkdruk gedaan hebben, en alle gegevens ingevoerd zijn in de
computer, maakt het programma een rapport. Met daarin resultaten, adviezen en oplossingen. In het

Ook in het Oplossingenboek RSI en lichamelijke belasting staan praktische suggesties om
werkdruk te verminderen. Bijvoorbeeld over rouleren, en normtijden voor de TD. Je vindt ze
onder het kopje organisatorische verbeteringen. Elk voorstel wordt daar kort beschreven. Ook de
voor- en nadelen staan aangegeven. Kijk er eens naar!

rapport is ook te zien hoe met de werkdruk is gesteld in vergelijkbare bedrijven en in de branche als
geheel.
5. De coördinator van het werkdrukonderzoek zorgt ervoor dat alle werknemers een exemplaar van het
rapport krijgen.
6. Dit kan vervolgens tijdens de werkoverleggen en met de OR/PVT besproken worden.

“Let als OR goed op bij een instemmingsaanvraag over nieuwe werktijden.
Als je aanziet komen dat de werkdruk er door gaat stijgen, maak dan meteen
goede afspraken. Bijvoorbeeld over het aannemen van nieuw personeel.
Zorg dan wel dat je er een goed opgeleide collega bij krijgt.”

7. De volgende stap is een Plan van Aanpak te maken op basis van dit rapport. Welke oplossingen/
maatregelen worden doorgevoerd en wie is verantwoordelijk dat dat ook gebeurt?
8. Tenslotte volgt de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Want een Plan van Aanpak op papier

Rinke Haanstra, OR Peijnenburg
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zetten is één, dit Plan van Aanpak ook echt uitvoeren is natuurlijk iets anders.
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Quick Scan Werkdruk invullen en wanneer alles ingevuld moet zijn. En het is verstandig de werknemers

9. Na verloop van tijd kan bekeken worden of de maatregelen zijn uitgevoerd en kan het bedrijf
eventueel een nieuwe Quick Scan Werkdruk uitvoeren. Zo zie je of het gewenste resultaat bereikt is: het
verminderen van de werkdruk.

Bekijk de Quick Scan Werkdruk
De Quick Scan bestaat uit 100 korte vragen. Bij elke vraag moet er één antwoord door een medewerker
omcirkeld worden. De vragen gaan bijvoorbeeld over mentale belasting, planning, wijze van leidinggeven,

“We houden elk jaar bij een paar afdelingen een Periodiek
ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). In vier jaar komt iedereen
dan aan de beurt. In zo’n PAGO zitten ook meerdere welzijnsvragen. Dat levert
een rapport op waar we de knelpunten uithalen. Die proberen we op te lossen.
We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met een project “Samen beter, samen
ouder” over leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het bleek overigens niet
eenvoudig om daar met goede oplossingen te komen.”

invloed op werktijden. Hieronder zie je enkele vragen bij het onderdeel: ‘Invloed op werkprocessen’
Sonja Karstanje, Hoofd P&O van UB Verkade

VOORBEELD
Invloed op de werkprocessen

24 Heeft u veel te zeggen over wat er gebeurt op uw werkplek?
nooit

soms

vaak

altijd

nooit

soms

vaak

altijd
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25 Kunt u zelf de tijd van uw werkzaamheden bepalen?

26 Heeft u invloed op de planning van uw werkzaamheden?
nooit

soms

vaak

altijd

27 Bent u betrokken bij besluiten die uw werk raken?
nooit

soms

vaak

altijd

De complete vragenlijst van de Quick Scan Werkdruk kun je vinden op www.datwerktwelzolekker.nl. Daar lees je ook
in een duidelijke gebruiksaanwijzing hoe het in jouw bedrijf ingezet kan worden.

TIPS BIJ EEN WERKDRUKONDERZOEK
Niet elk werkdrukonderzoek leidt tot succes. Om de kans te vergroten dat het onderzoek een

“Bij een ander onderdeel van ons bedrijf is laatst een onderzoek gedaan met de
Quick Scan Werkdruk. Men is toen met de uitslag aan het werk gegaan en heeft
de knelpunten bepaald. Die zijn of worden nu opgelost.“

goede stap is op weg naar vermindering van de werkdruk, volgen hier enkele tips uit de praktijk:

Duidelijke voorlichting
Rinke Haanstra, OR Peijnenburg

Probeer als OR of PVT, voordat het onderzoek begint, afspraken te maken over de manier waarop
de werknemers erbij betrokken worden. Om eventuele weerstand bij het personeel weg te nemen
doet een bedrijf er verstandig aan om regelmatig uitleg te geven over het doel van onderzoek. Dan
kan ook doorgegeven worden wat er met de resultaten gebeurt en hoe de privacy wordt beschermd.
Het is wijs om daar ruim voor het onderzoek mee te beginnen. Anders loopt een onderzoek vast
door een te lage deelname. Ook de OR of PVT kan de collega’s oproepen om de vragenlijsten in te
vullen.
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(vervolg)

OR of PVT aan de slag met werkdruk

TIPS BIJ EEN WERKDRUKONDERZOEK

OPDRACHT

Juiste afdelingen aanwijzen

1. Wat is er in jouw bedrijf bekend over werkdruk?

De oorzaken van werkdruk zijn op elke afdeling verschillend. Het liefst zou je daarom een uitdraai
van de onderzoeksresultaten uitgesplitst per afdeling willen hebben. Maar dat kan in de praktijk
niet: veel afdelingen zijn daarvoor te klein. Dat betekent dat je voordat het onderzoek begint
enkele kleine afdelingen op papier moet samenvoegen. Maar dat heeft weer als nadeel dat de
resultaten niet meer zo concreet toepasbaar zijn. Zeker niet als er weer teveel afdelingen op één
hoop worden gegooid. Kortom: het aanwijzen van de afdelingen die in het onderzoek apart worden
behandeld moet zorgvuldig gebeuren. De OR of PVT doet er wijs aan om daarover mee te denken.

Verzamel eerst informatie (in het eigen bedrijf en bij de arbodienst) en beantwoordt daarmee de volgende vragen:

Hoeveel werknemers zijn de afgelopen jaren in de WAO/WIA gekomen door werkdruk?

Afdelingsgesprekken
Als de vragenlijsten zijn ingevuld en ingevoerd in de computer maakt de Quick Scan Werkdruk
daar meteen een rapport van met de uitslagen. Per knelpunt wordt er ook een advies gegeven.
Om te zien of deze adviezen in de praktijk ook hout snijden, zijn afdelingsgesprekken aan te
bevelen. Werknemers en leidinggevende van een afdeling spreken dan de onderzoeksresultaten
van hun afdeling samen door. Dan kan ook besproken worden hoe zo’n advies dan het beste
ingevoerd kan worden. Zo’n bespreking kan bijvoorbeeld in het werkoverleg plaatsvinden. Of er
wordt een speciale bijeenkomst voor geprikt. Vaak is P&O daar ook bij. De OR of PVT kan afspreken
dat zij bij die afdelingsgesprekken aanwezig is.

3 Werkdruk
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Welk deel van het ziekteverzuim is veroorzaakt door werkdruk?

Welke andere problemen levert de werkdruk in het bedrijf op? (denk aan kwaliteit of
productie)

Afdelingsplannen
Met de resultaten van het onderzoek en van de afdelingsgesprekken heeft de bedrijfsleiding
genoeg informatie in handen om passende plannen te maken. Per afdeling worden de maatregelen
die nodig zijn op een rij gezet. Met daarbij een naam van de persoon die zorgt voor uitvoering en
een datum wanneer die klaar moet zijn. Onderwerpen die meerdere afdelingen aangaan worden in
een overkoepelend plan beschreven.
De taak van de PVT of OR is te stimuleren dat het werkdrukonderzoek leidt tot stevige plannen.
En natuurlijk is het daarna van belang om goed toe te zien dat de plannen ook worden uitgevoerd.

“Op de inpakafdeling werken veel vrouwen van boven de 40 jaar.
Zij werken in drie ploegen, met nachtdiensten. Zij willen graag 4 in plaats van
5 dagen werken per week. De OR heeft dit aangekaart”.

Op welke afdelingen speelt het werkdruk-probleem vooral?

Is er al eens een werkdrukonderzoek gedaan? Is dat nog actueel? Is er een plan
opgesteld? Wordt dat goed uitgevoerd?

Welke maatregelen heeft het bedrijf in de afgelopen jaren uitgevoerd om de werkdruk te
verlagen?

Marianne Kessels, OR Perfetti Van Melle
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OPDRACHT
2. Waar moet de OR of PVT voor gaan?

Aansturen op een werkdrukonderzoek?
Of
Aansturen op aanpak van bekende oorzaken?

3 Werkdruk
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Maak een keuze en geef argumenten voor je keuze.
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3. Verdere uitwerking

4. Tactiek bepalen: Hoe overtuigen we de werkgever?

Als je hebt gekozen voor een werkdrukonderzoek, lees dan goed de tips in dit boekje
die daarover gaan. Zet op een rij hoe je wilt dat het onderzoek gaat verlopen.

Welke voordelen heeft de directie bij ons voorstel?

Kunnen we met ons voorstel aansluiten bij lopende zaken? (zoals RI&E)

3 Werkdruk

3 Werkdruk

Bij wie kunnen we steun zoeken?

Hoe kunnen we ons voorstel het beste presenteren?

Als je hebt gekozen voor de aanpak van bekende oorzaken, zet dan hier op een rij welke
knelpunten het eerst aangepakt moeten worden en welke oplossingen je daarbij ziet.

“Een tip voor andere OR’en: De vijfploegendienst is veel beter dan de
drieploegendienst. Je moet wel af en toe een weekend werken, maar je
hebt veel meer rusturen. Vooral ouderen hebben moeite met de vele nachten
achter elkaar werken in de drieploegendienst. Vijf ploegen is eigenlijk een
verkapte vorm van ouderenbeleid.”
Jan de Waal, OR UB Verkade
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4 Machineveiligheid
In de Koek- Snoep en Chocoladebedrijven wordt met veel machines gewerkt. Denk aan lopende banden,
deeg- en mengkuipen en verpakkingsmachines. Maar ook andere arbeidsmiddelen als gereedschap,
ladders, magazijnstellingen, palletstapelaars en heftrucks. Werken met machines kan gevaarlijk zijn.
Vingertoppen raken bekneld in kettingbanen, mensen krijgen snij- of brandwonden. In de afgelopen jaren
zijn er in de Koek en Snoep zelfs enkele dodelijke ongevallen geweest met machines.

CE-markering
Fabrikanten van machines moeten nagaan of hun machine voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen.
Zo’n machine krijgt dan een zogenaamde CE-markering. Daaruit valt af te leiden dat de constructie
van de machine veilig is. Een van de verplichtingen die daar bij hoort is een Nederlandstalige
gebruikershandleiding. Zo’n CE-verplichting geldt niet voor machines die ouder zijn dan 1995. Voor oudere
machines gelden alleen de algemene arboregels rondom beveiligingen.

Het gevaar van machines in de Koek en Snoep blijkt ook uit een groot onderzoek van de Arbeidsinspectie
uit 2005. De Arbeidsinspectie heeft toen 153 koek- en snoepbedrijven bezocht. Men vond dat de koek- en
snoepbedrijven goed op weg waren met arbeidsomstandigheden. Toch werd in 68% van deze bedrijven
één of meer overtredingen aangetroffen. Het viel op dat het grootste deel van deze overtredingen te
maken hadden met machineveiligheid. Daarbij ging het vooral om onvoldoende afscherming van de
machines.
Ondernemingsraden die de veiligheid van de machines willen verhogen kunnen het beste aansturen op een
brede aanpak in het hele bedrijf. Daarbij zijn de volgende zaken van belang:

“Als een werkgever aanpassingen doet aan een machine, of verschillende
machines aan elkaar koppelt, dan wordt hij gezien als een fabrikant en moet
hij zelf voor een nieuwe CE-markering zorgen. Daar hoort ook een nieuwe
risicoanalyse en een aangepaste gebruikershandleiding bij. Dat gaat nog
wel eens mis. Als een werkgever twee machines aan elkaar koppelt, wordt de
verplichte CE-markering soms vergeten. Daardoor kunnen risico’s in het nieuwe
gedeelte tussen de twee machines over het hoofd gezien worden.”
Pieter Diehl, consultant, was betrokken bij het Arbo Adviespunt Koek en Snoep

Risico-inventarisatie
In de RI&E worden ook de risico’s van machines en andere arbeidsmiddelen in kaart gebracht. Lees de
RI&E van jouw bedrijf er eens op na. Ga na of de knelpunten in een Plan van aanpak zijn opgenomen en
ook goed worden uitgevoerd. Op www.datwerktwelzolekker.nl kun je in de digitale RI&E-methode lezen

“We hebben budget om, als onderdeel van de RI&E, elk jaar de risico’s van
één of twee machinelijnen te inventariseren en aan te pakken. Zo komen alle
machinelijnen in 5 jaar aan de beurt.”
Sonja Karstanje, Hoofd P&O van UB Verkade

Onderhoud en keuring
Machines en andere arbeidsmiddelen hebben regelmatig onderhoud nodig. Daarnaast zijn keuringen
vereist. Liften, ladders en hijs- en hefmiddelen (zoals takels en heftrucks) moeten regelmatig door een
externe deskundige gekeurd worden. Voor andere machines en arbeidsmiddelen is het voldoende om in
het bedrijf duidelijke afspraken te maken over regelmatige keuring en onderhoud. Het is gebruikelijk om
machines minimaal eenmaal per jaar te inspecteren. Gevaarlijke machines, zoals oude inpakmachines met
openliggende kettingen een paar keer per jaar. Deze keuringen kunnen gedaan worden door
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wat koek- en snoepbedrijven rondom machineveiligheid allemaal moeten regelen.

eigen werknemers, die daarvoor opgeleid zijn. Speciale aandacht zal dan uitgaan naar de beveiligingen.
Natuurlijk mogen machines alleen worden onderhouden in een stilstaande toestand. Ook moeten ze dan

TIP

spanningsloos en drukloos zijn.
Het is een bedrijf aan te bevelen om per arbeidsmiddel vast te leggen hoe vaak het gekeurd en
onderhouden moet worden. En door wie. Voor dat onderhoud en die keuringen is het verstandig om
goede checklisten te maken. Ook een logboek per machine is bijzonder handig. Daarin kan alles genoteerd
worden over inspecties, onderhoud, storingen en (bijna)ongevallen bij een machine. Sommige bedrijven

Als je bedrijf machines gaat kopen of gaat verbouwen is het goed om eens in de inkoopgids
ergonomische advies te kijken. Die inkoopgids vind je op www.datwerktwelzolekker.nl.
Daarin kun je lezen hoe zo’n inkoopproces kan verlopen en welke rol arbeidsomstandigheden
daarbij kunnen spelen. Je ziet er ook enkele goede voorbeelden uit de praktijk, waarbij aanschaf
van nieuwe machines tot verbeteringen heeft geleid.

plakken stickers op hun machines waarop te zien is, wanneer de laatste beoordeling is geweest en wie dat
heeft gedaan. Ook staat er op wanneer de volgende keuring en onderhoudsbeurt is gepland.

“We hebben een preventief onderhoudschema. Waar dat verplicht is besteden
we de keuring/inspectie uit aan derden. Alle overige arbeidsmiddelen
worden regelmatig gekeurd door onze eigen Technische Dienst. Zij kennen de
machines van binnen en van buiten.”

“Bij aanschaf van nieuwe machines wordt de onderdeelcommissie
nauw betrokken. We hebben vooraf inbreng en bekijken de tekeningen.
Er wordt goed naar ons geluisterd.“
Rinke Haanstra OC Peijnenburg

Corné Roelen, Arbo- en milieucoördinator Perfetti Van Melle

Ongevalsregistratie
Ongevallen die leiden tot 3 dagen verzuim, of die nog ernstigere gevolgen hebben, moeten vastgelegd
worden in een register in het bedrijf. Zo’n register is nuttig om te zien waar het regelmatig fout gaat. Dan
kan een bedrijf daar maatregelen treffen. Sommige bedrijven gaan verder en registreren ook gevaarlijke
situaties en bijna-ongevallen. Dat lukt alleen als mensen zien dat er echt wat met hun meldingen gebeurt.

Speciaal voor koek- en snoepbedrijven is een Checklist Machineveiligheid ontwikkeld. Daarmee
kan per machine de veiligheid in kaart worden gebracht. De checklist is vooral bedoeld voor
arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en leidinggevenden. Maar ook voor OR’en en PVT’s
kan het interessant zijn. De checklist kan ingezet worden als onderdeel van de RI&E, maar kan
ook los daarvan worden gebruikt. Je vindt het op www.datwerktwelzolekker.nl

“Een paar jaar geleden werden incidenten en gevaarlijke situaties nauwelijks
gemeld. Nu maakt elke leidinggevende en operator een melding als er wat loos is.
De arbo- en milieucoördinator komt meteen kijken en maakt er werk van.”
Marianne Kessels, OR Perfetti Van Melle

Arbo bij inkoop
Veel problemen met machines en andere arbeidsmiddelen zijn te voorkomen als bij de aanschaf
voldoende rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden. Het is verstandig als het bedrijf de
werknemers vroegtijdig betrekt bij de inkoop of het ontwerp. Dat werkt het beste als daar in het bedrijf
een vaste regeling voor bestaat. Daarin staat beschreven op welke manier de arbeidsomstandigheden een
rol spelen bij de aanschaf of ontwerp van nieuwe apparatuur. Ook staat er in vermeld hoe en wanneer de
werknemers daarbij worden betrokken. De OR of PVT kan op zo’n regeling aandringen.

38

39

4 Machineveiligheid

4 Machineveiligheid

TIP

Machineveiligheid in jouw bedrijf, een eerste indruk
Probeer voordat je deze opdracht invult eerst wat informatie over machineveiligheid in jouw bedrijf te
verzamelen, bv bij de arbocoördinator, P&O of interne preventiemedewerker
• Hoeveel ongevallen zijn er in de afgelopen twee jaar in het bedrijf geweest met machines of andere
arbeidsmiddelen (mengkuipen, heftrucks e.d)

• Wat staat er in de RI&E en het Plan van aanpak over veiligheid van de machines (en andere arbeidsmiddelen)
en wat is daar sindsdien aan verbeterd?
Zet vervolgens enkele machines of andere arbeidsmiddelen uit jouw bedrijf op een rij waarbij veiligheidsrisico’s

“Een van de taken van de opstarters is om elke week veiligheidsrondes
te lopen. Ze gebruiken daar veiligheidsinspectielijsten voor. Die worden
verzameld door de assistent van de arbocoördinator. Zij is ook de aanjager die
zorgt dat alle rondes worden gelopen en de lijsten worden ingevuld. Er zijn ook
werknemers op de afdelingen die arbotaken hebben mee gekregen. Ook zij
zien toe op de veiligheidsrondes en geven de opstarters advies. We maken er
samen werk van om de gevonden knelpunten op te lossen.”

bestaan. Geef daarbij aan wat er onveilig aan is. Probeer tenslotte een aantal praktische oplossingen bij de
problemen te vinden. Denk aan: betere afscherming, betere instructies, meer toezicht, andere manier van

Sonja Karstanje, Hoofd P&O van UB Verkade

organiseren, meer automatiseren.
(Deze opdracht geeft een eerste indruk. Met behulp van de Checklist Machineveiligheid kan de
machineveiligheid in jouw bedrijf grondig in kaart worden gebracht)
Voorlichting
Werknemers die met machines werken, horen vooraf voorlichting en instructie te ontvangen over de
risico’s van deze machines. Daarin wordt hen ook duidelijk gemaakt hoe ze daar op een veilige en gezonde

OPDRACHT

manier mee om kunnen gaan. Herhaling blijkt daarbij noodzakelijk. Het is een bedrijf aan te bevelen om
een schema op te stellen van deze voorlichtingen, met herhalingen.

Onveilige machines en
andere arbeidsmiddelen

Wat is er
onveilig aan?

Mogelijke
oplossingen

Ook is het handig om bij een machine een informatiebord te bevestigen waarop de risico’s en
veiligheidsinstructies voor iedereen duidelijk staan weergegeven. Verder is het is goed om van arbo een
vast agendapunt te maken op het werkoverleg. Dan kunnen de veiligheidsaspecten van machines worden
besproken maar ook incidenten en (bijna)ongevallen.
Tot slot is er ook toezicht nodig om na te gaan of werknemers goed met de machines en met de
afschermingen om gaan. Als het verkeerd gaat horen mensen te worden aangesproken.

4 Machineveiligheid

Jan de Waal, OR UB Verkade
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“Stap voor stap gaat het bij ons beter met de machineveiligheid. Sinds enkele
jaren hebben we namelijk op elke afdeling een ‘arboregeltaker’. Dat zijn
werknemers die problemen signaleren en rapporteren aan de arbocoördinator.
De arboregeltakers werken ook nieuwe mensen in op veiligheid en ze vertellen
op het werkoverleg over arbo. Zij hebben daar een korte opleiding voor gehad,
krijgen er ook uren voor, en een kleine vergoeding. Het loopt nog niet allemaal
perfect, maar het werkt wel. Het is handiger en slimmer als je de mensen erbij
betrekt die zelf het werk doen.”

Afscherming
Draaiende en bewegende delen van machines en andere arbeidsmiddelen moeten zijn afgeschermd. En

OPDRACHT

wel zo dat lichaamsdelen deze delen niet kunnen bereiken. Die afschermingen moeten stevig zijn en op
voldoende afstand staan van de bewegende delen. Daar zijn veiligheidsafstanden voor vastgelegd.

Gaat mijn bedrijf veilig om met machines?

Ook is er toezicht nodig om na te gaan of de afschermingen nog aanwezig zijn en goed werken.

Geef jouw bedrijf bij elke
vraag een score:
1 = goed ½ = matig/deels
0 = niet of slecht

Machines moeten ook zo geplaatst worden dat de bediener voldoende ruimte heeft om er veilig aan te
1. Hebben alle machines van na 1995 een CE-markering? (Ook de
machines die door het eigen bedrijf zijn aangepast?)

werken.

2. Hebben al deze machines een duidelijke gebruikershandleiding, waar
ook de risico’s in staan en hoe je daarmee om kan gaan?

“De hele dag schieten we de machines in om storingen te verhelpen. Het gaat
duizend keer goed, maar als je even niet oplet raakt je hand bekneld.”
Ger Berendsen, OR Bakkersland Banket

3. Geeft de RI&E van het bedrijf een goede beschrijving van de risico’s
van de machines en van de andere arbeidsmiddelen?
4. Staat er een goede aanpak van de risico’s rondom machines
beschreven in een Plan van aanpak?
5. Wordt het gedeelte van het Plan van aanpak (dat over risico’s van
machines gaat) in de praktijk goed uitgevoerd?

Stopknop en noodstop

6. Is er een goed lopend systeem voor onderhoud van machines?

Iedere machine met een aandrijving moet een opvallende stopknop hebben, vlakbij de
bedieningsplaats. Dat kan een knop zijn of een trekkoord of een voetschakelaar. Als het stopzetten van
een machine enige tijd kost, moet er ook op een goed bereikbare plaats een noodstop op zitten die het
machine meteen stil kan zetten.

“Aan beide kanten van de walslijnen is een kabel gespannen. Als het nodig is
kan je daar aan trekken, en alles ligt meteen helemaal stil.”
Daan Burema, PVT Pally Bakeries BV

7. Vindt dit onderhoud op een veilige manier plaats?
8. Is er in het bedrijf een goed lopende regeling waarin alles over
regelmatige keuringen van de machines is vastgelegd? (per machine:
hoe vaak, hoe en door wie)
9. Leiden deze keuringen -waar nodig- ook tot aanpassingen en
verbeteringen?
10. Is er een goed lopend systeem van melding van ongevallen en
gevaarlijke situaties?
11. Leidt een melding van een ongeval of gevaarlijke situatie doorgaans
tot een verbetering van de werkplek?
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12. Geeft het bedrijf goede en ook herhaalde voorlichting aan de
werknemers over de risico’s van machines?
13. Is er in het bedrijf voldoende toezicht op het veilig gebruik van de
machines en de afschermingen?
14. Worden de bewegende delen van machines goed afgeschermd?
15. Is er een veilige werkwijze om storingen in machines te verhelpen?
16. Is er rondom de machines voldoende ruimte om veilig te kunnen
werken?
17. Hebben de machines een opvallende en goed bereikbare stopknop?
18. Is er in het bedrijf een goed lopende regeling om
arbeidsomstandigheden en de werknemers te betrekken bij aanschaf
en ontwerp van machines en andere arbeidsmiddelen?

Totaalscore (maximaal 18 punten):

Welke conclusies trek je uit de scores?
Bespreek in je OR of PVT hoe jullie nu het beste met de aanpak van machineveiligheid verder kunnen gaan.
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5 De OR aan de slag

Stel prioriteiten
Een OR of PVT heeft met meer onderwerpen te maken dan alleen met arbeidsomstandigheden. Dat
betekent dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Het is heel wat als een OR of PVT in een jaar

Ondernemingsraden in de Koek en Snoep zijn op uiteenlopende manieren met arbeids-omstandigheden

twee of drie arbozaken goed uitdiept. Als er een aparte VGWM-commissie door de OR is ingesteld die

bezig. Een groot deel gaat vooral aan de slag met allerlei concrete arbozaken, andere richten zich meer

onderwerpen voorbereid, kunnen er misschien wat meer arbokwesties uitgebreid behandeld worden.

op het arbobeleid. Sommige hebben een sterke positie in het bedrijf, andere voelen zich niet serieus

Bij het kiezen van de juiste speerpunten is niet de wet of de CAO bepalend. Waar het om gaat is om de

genomen.

onderwerpen op te pakken die sterk leven bij de achterban en waar de OR of PVT een rol van betekenis

Hier volgt een aantal tips voor ondernemingsraden om goed aan de slag te kunnen gaan met arbo.

kan spelen. Het kan handig zijn om daarbij aan te sluiten op lopende of aanstaande ontwikkelingen in het

Ze gelden uiteraard ook voor de Personeelsvertegenwoordigingen, die in de kleinere bedrijven zijn

eigen bedrijf.

ingesteld. En ook directies en P&O-ers kunnen er hun voordeel mee doen.
Regel je faciliteiten goed
Wil een OR, PVT of commissie zijn werk goed doen, dan moeten de basisvoorwaarden wel aanwezig

“De personeelsvertegenwoordiging heeft met succes aangedrongen op
een vacuümlift bij de batchkneder. De rug- en schouderklachten zijn daar
afgenomen en de efﬁciency van het werk is gestegen.”
Daan Burema, PVT Pally Bakeries BV

zijn. Er dienen afspraken te zijn met de directie over de uren die een OR-lid naast zijn werk aan de
medezeggenschap mag besteden (wettelijk minimum is 60 uur per jaar, naast de vergaderingen en de
scholing). Ook het gebruik van kast, computer en vergaderruimte hoort geregeld te zijn.
Tenslotte zijn er afspraken nodig over de scholing voor de OR of PVT. De Wet op de Ondernemingsraden
geeft aan dat ieder OR-lid minimaal recht heeft op vijf scholingsdagen per jaar. Een OR doet er verstandig
aan om zo spoedig mogelijk duidelijke afspraken te maken met de directie over deze basisvoorwaarden.

Kom tot afspraken!
Er zijn medezeggenschapsorganen die veel informatie verzamelen over arbo, veel vragen stellen aan
directie en arbocoördinator, maar waar vervolgens weinig uitkomt. De kunst is om echt tot resultaten te
komen. Bedenk daarbij dat een afspraak het belangrijkste product van een OR of PVT is. Bijvoorbeeld een
afspraak met de directie dat er een werkdrukonderzoek komt, of een betere afscherming van machines.
Dan is er resultaat geboekt. Dat betekent dat al het werk van de OR, PVT en van hun commissies er op
gericht moet zijn om tot afspraken te komen. En liefst nog goede afspraken. Je zult dus met elkaar goed
na moeten denken over de vraag welke onderwerpen de OR of PVT oppikt, welke afspraken jullie daarover

“Een paar jaar terug was het elke zomer veel te warm om normaal te kunnen
werken. Mensen zijn toen met thermometers de temperatuur op hun werkplek
gaan meten. De OR heeft dat opgepakt en heeft de directie de resultaten
van die metingen overhandigd. Sindsdien worden er elke zomer
koelinstallaties gehuurd. De OR moet nu alleen nog regelen dat die niet in
augustus al weggehaald worden, maar dat ze blijven tot eind september.”
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willen maken, en hoe jullie dat voor elkaar kunnen krijgen.

Jan de Waal, OR UB Verkade

44

45

Ga handig om met de Arbowet

arboboeken of op internet. Meestal gebeurt dit uitzoekwerk door een commissie van de OR of door een

De Arbowet kan de medezeggenschap een steun in de rug bieden. In de arbowetgeving staan allerlei

arbospecialist binnen de OR. Dat voorbereidende werk kan uitmonden in een lijst van verbetervoorstellen.

verplichtingen waaraan vooral de werkgever, maar ook de werknemers zich dienen te houden. Daarbij

Daarover gaat de OR dan in de overlegvergadering afspraken maken met de bestuurder. Dat betekent

gaat het om allerlei concrete regels, bijvoorbeeld over noodstoppen op machines, maar ook over

geven en nemen. En als de OR redelijk tevreden is over de afspraken, kan hij zijn instemming verlenen. Op

onderdelen van het arbobeleid, zoals de plicht om een RI&E te maken. Een wettelijke plicht betekent

deze manier wordt het instemmingsrecht dus ingezet om tot afspraken te komen.

nog niet dat de kwestie meteen geregeld is. Wijzen op de wet is meestal niet voldoende om afspraken

In sommige bedrijven wordt de OR al vroeg bij de planontwikkeling betrokken. In dat geval worden veel

te maken met de bestuurder. Waar het op aan komt is dat je de directeur aan je kant krijgt door hem te

afspraken al aan het begin van het traject gemaakt. Dan is het instemmingsrecht alleen nog van belang

overtuigen van het belang van je voorstel. Het belang van de werknemers, maar ook die van het bedrijf.

voor de formele afhandeling, en misschien ook nog voor een paar resterende punten.

Dat kan betekenen dat je een berekening maakt van de kosten en de besparingen die het OR-voorstel kan
opleveren. Of je toont aan de dat kwaliteit van het product toeneemt, of de efﬁciency. Dat lukt natuurlijk

Ken je de arbovoorschriften in de CAO?

alleen maar als de OR of PVT goed ingewerkt is in het onderwerp dat hij aansnijdt.

In de CAO Arbeid en Gezondheid van de Koek en Snoep staan allerlei bepalingen die bruikbaar kunnen
zijn voor een OR of PVT. Zo staat er aangegeven dat elke werkgever bij het arbo- en verzuimbeleid zal
samenwerken met de medezeggenschap en rekening zal houden met de WOR-bevoegdheden. Ook zijn
er allerlei inhoudelijke arbobepalingen opgenomen. Bijvoorbeeld over registratie van ziekteverzuim, arbo

“Werk niet alleen vanuit wettelijke verplichtingen. Laat de directie vooral
haar belang van arbo-aanpassingen inzien. Zo is er bij ons ruimteconditioning
in de mengruimte gekomen, niet alleen omdat het te warm werd
voor de werknemers in de zomer, maar ook omdat zo de kwaliteit van het
deeg beter beheerst kon worden.”

bij uitzendkrachten, de RI&E, afwisseling in het werk. Een krachtig voorschrift is de verplichting voor iedere
werkgever om de werkdruk in het bedrijf te meten.
Aan het eind van de CAO staat een klachtenregeling. Als een werknemer, OR of PVT vindt dat de werkgever
stelselmatig de CAO-bepalingen over arbo niet nakomt, en het lukt niet om in overleg met de werkgever
tot een oplossing te komen, dan kan hij een klacht indienen. Een klachtencommissie beoordeelt de klacht
en kan zonodig een sanctie opleggen.

Corné Roelen Arbo- en milieucoördinator Perfetti Van Melle

TIP
Ga handig omgaan met de WOR
De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt aan OR‘en krachtige bevoegdheden. (De rechten van een

Op www.datwerktwelzolekker.nl vind je een rekenscan waarmee je de verzuimkosten van jouw

PVT zijn op het gebied van arbo en verzuim trouwens precies hetzelfde als die van de OR. Zie daarvoor

bedrijf kan berekenen. Dat kan een handig hulpmiddel zijn om het bedrijf aan te sporen om meer

WOR 35.c.3.).

te investeren in arbeidsomstandigheden en preventie van verzuim. Gemiddeld is een kwart van

Naast het initiatief-, advies- en informatierecht is vooral het instemmingsrecht van belang. Dat is

het ziekteverzuim direct aan de arbeidsomstandigheden in het bedrijf te koppelen.

het sterkste recht van de OR en geldt voor alle regelingen op het gebied van arbo, ziekteverzuim en
reïntegratie. Een werkgever die een nieuwe regeling wil invoeren, of een bestaande regeling wil wijzigen
• het contract met de arbodienst,

Bedenk steeds een goede tactiek

• de bedrijfshulpverlening,

Een OR kan alleen zaken voor elkaar krijgen als hij inhoudelijk van wanten weet. Maar dat is vaak nog

• de opzet van een RI&E-onderzoek,

niet voldoende. Successen worden meestal pas bereikt als de OR of PVT goed nadenkt over de manier

• het Plan van aanpak bij de RI&E,

waarop een onderwerp bij de directie wordt aangekaart. De tactiek is van groot belang: Maak eerst een

• regeling rondom persoonlijke beschermingsmiddelen,

inschatting van de mening van de directeur. Ga vervolgens na hoe de OR daarmee het beste om kan gaan

• het ziekteverzuimbeleid.

om zijn doel te bereiken.
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of intrekken, kan dat alleen als de OR daarvoor goedkeuring geeft. Het gaat daarbij om onderwerpen als:

Het instemmingsrecht geeft de OR een sterke mogelijkheid om tot afspraken met de bestuurder
te komen. Dat kan natuurlijk alleen als eerst de werkgever met een instemmingsaanvraag bij de
ondernemingsraad komt. Als dat niet gebeurt kan de OR hem daarop wijzen, of dat zelfs juridisch moeten
afdwingen. Als de instemmingsaanvraag binnen is, zal de OR zich goed in het onderwerp moeten
verdiepen: achterban horen, deskundigen spreken, vragen stellen aan de directie, zaken opzoeken in
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Hier volgt een aantal tactische mogelijkheden. Een OR of PVT zal per onderwerp moeten bezien welke tactische
middelen het beste werken in het eigen bedrijf.

“De OR moet goed doorgeven aan de achterban wat de resultaten
zijn van zijn activiteiten. Ook als er iets niet gelukt is.”

Met wie gaan we afspraken maken?
De OR kan in de overlegvergadering afspraken maken met de directie, of daarbuiten met P&O of met

Marianne Kessels, OR Perfetti Van Melle

de arbocoördinator. Het hangt sterk af van de taakverdeling in het bedrijf. Maar het hangt ook af van de
aard van het onderwerp. Bij concrete arbokwesties kom je bv eerder bij de arbocoördinator terecht.
Inspelen op de belangen van directie

Deskundige inschakelen

Een directie zal eerder akkoord gaan als je aan kan tonen dat het OR-voorstel besparingen oplevert, of

Om de kwaliteit van het OR-voorstel te verhogen kan de OR een beroep doen van een externe

als de kwaliteit van het product erdoor toeneemt.

deskundige. Bijvoorbeeld om een nieuw ziekteverzuimplan van de directie door te lichten, of om tot
een goed OR-voorstel te komen over de aanpak van werkdruk. Zo’n deskundige kan een OR-adviseur
zijn, maar soms ook de arbodienst.

Mondeling of schriftelijk?
Sommige directies willen graag alles vooraf op papier hebben. Andere denken liever hardop mee met
een interessant OR-plan. Speel in op de voorkeur van je directeur.
Bondgenoten zoeken
Een OR of PVT maakt meer kans op succes als er andere betrokken het OR-plan steunen. Dat betekent
dat er gepraat moet worden, bv met leidinggevenden, P&O, preventiemedewerkers, arbocoördinator of
arbodienst.

“Zorg als OR dat je een goede arbodienst achter de hand hebt. Het is ﬁjn
dat er deskundigen van buiten in het bedrijf komen. En wij kunnen met
vragen altijd terecht bij onze arbodienst. In het arbobudget wordt hier geld
voor gereserveerd.”
Rinke Haanstra, OR Peijnenburg

“Zorg dat je de verhoudingen in het bedrijf goed kent. Weet bij wie
je met welk punt het beste kan binnen stappen.”
Marianne Kessels, OR Perfetti Van Melle

Samen met directie een plan maken
Soms kan het handig zijn om voor te stellen dat enkele leden van de OR en van de directie (of P&O,
of arbocoördinator) in een tijdelijke werkgroep gaan. Samen maken zij dan een voorstel voor een

Informeel overleg
Niet alles hoeft in een ofﬁciële (overleg)vergadering geregeld te worden. Soms is het veel handiger om

nieuwe regeling, rondom een onderwerp dat volgens de OR beter geregeld moet worden. (bv

met twee OR-leden bij de directie of een andere functionaris binnen te stappen om samen een kwestie

bedrijfshulpverlening of machineveiligheid). Uiteraard houdt de OR zijn instemmingsrecht over het

te bespreken. Uiteraard kunnen er dan geen echte beslissingen worden genomen. Daarvoor is de hele

uiteindelijke voorstel. Maar als er goed geluisterd is naar de OR-inbreng kan dat vaak een hamerstuk

OR of PVT nodig. Maar er kunnen informeel al wel goede lijnen worden uitgezet.

zijn.

Rinke Haanstra, OR Peijnenburg

Achterban inschakelen
De achterban levert de OR de broodnodige informatie. Bovendien kan een OR zijn wensen kracht bij
zetten als duidelijk is dat de werknemers achter hem staan. Voor beide zaken is veel onderling contact
nodig. Bijvoorbeeld door gesprekken in de wandelgangen, een enquête, OR-nieuwsbrief, of een

TIP
Gebruik het Arbo Adviespunt Koek en Snoep
5 De OR aan de slag
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“Je moet als OR-lid niet bang zijn om bij de directie of P&O binnen
te lopen als er wat aan de hand is. Wij doen dat regelmatig. En we boeken
er goede resultaten mee.”

Het Arbo Adviespunt Koek en Snoep is dé vraagbaak voor alle vragen over veilig en gezond
werken. Werkgevers, werknemers, preventiemedewerkers, maar ook OR’en en PVT’s kunnen
daar terecht met al hun arbovragen. Het adviespunt is
ook een kenniscentrum waar alle kennis over arbeidsomstandigheden in de Koek en Snoep wordt verzameld.
Het is te bereiken op 088-2722222 of
via www.arboadviespuntkoekensnoep.nl

gesprek met een deel van het personeel. Achterbancontact loopt bijna nergens soepel. Maar het loopt
helemaal mis als de OR er geen werk van maakt.
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Voorbereiding van een Arbokwestie
Met behulp van onderstaande vragen kan een OR of PVT zich goed voorbereiden op een arbokwestie.

OPDRACHT

Dat kan een eigen voorstel zijn, of een reactie op een instemmingsaanvraag op arbogebied. Het werkt het
beste een of twee leden eerst allerlei informatie verzamelen. Daarmee kunnen ze de onderstaande vragen
beantwoorden en kan het later in de OR of PVT afgehandeld worden. Tenslotte kan het punt met meer

b Wat zijn argumenten die indruk kunnen
maken op de directie?

kans op succes worden besproken met directie of arbocoördinator.

OPDRACHT
Naam van het onderwerp :
Voorbereid door
:
Datum behandeling
:

1. Maak een beschrijving van het probleem:
(Denk aan: huidige situatie, kern van het probleem,
voorgeschiedenis, aantallen betrokken werknemers,
eerdere gesprekken of notities over dit onderwerp,
hoofdlijnen van de eventuele instemmingsaanvraag,
gevolgen voor werknemers, voorbeelden)

c. Wat zijn de (wettelijke) voorschriften?
(Zoek het op in: Arbowetgeving, CAO Arbeid en
Gezondheid, WOR, of in bedrijfsregelingen)

d. Wat is hier een goede tactiek?
(denk aan: wijze van presentatie, achterban
inschakelen, bondgenoten zoeken, Arbodienst,
externe deskundige inschakelen, formeel/informeel,
ineens/gefaseerd, Arbeidsinspectie, handige
gesprekstechnieken e.d.)

2. Wat zijn het voorstel en de concrete wensen van
OR of PVT?
a. Voorstel in grote lijnen:
Welke afspraak wil de OR/PVT met de directie over
deze kwestie maken? (bv. Directie gaat akkoord met
een werkdrukonderzoek )

4. Nog te doen:
(geef aan welke zaken de OR/PVT nog moet
uitzoeken, bedenken of doen om de voorbereiding
van dit onderwerp af te ronden):

b. Concrete wensen van OR of PVT:
(de nadere invulling): (bv. Werkdrukonderzoek moet
voor de zomer plaats vinden, met behulp van de
Quick Scan, er moet vooraf goede informatie over
komen naar het personeel, etc.)

3. Hoe kunnen we ons sterk maken?
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a. Maak eerst een inschatting van het standpunt van
directie of andere gesprekspartner:

Ga verder op de volgende pagina
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“Onze OR speelt een belangrijke rol in het arbobeleid. Soms als aanjager:
Als zaken blijven liggen, pakken ze dat op en bijten ze zich daarin vast tot
het opgelost is. En ze denken mee in projecten. Bijvoorbeeld bij investeringen in
nieuwe machines. Mede door hun toedoen zijn daar de ergonomische
en veiligheidsaspecten vast op de rol gezet.”

“De nieuwe WIA kan voor OR’en een steun in de rug zijn. Als de werkgever
de arbeidsomstandigheden niet goed regelt en iemand komt in de WIA,
dan kan dat het bedrijf klauwen met geld kosten. Mensen gaan hun
inkomstenverlies terugvorderen bij de rechtbank”
Rinke Haanstra, OR Peijnenburg

Sonja Karstanje, Hoofd P&O van UB Verkade

De Arbeidsinspectie

Tot slot

Als laatste redmiddel kan de OR of PVT zich wenden tot de Arbeidsinspectie. Dat is alleen aan de orde

Het is niet overal eenvoudig om als OR of PVT tot een verbetering van arbeidsomstandigheden te komen.

als er een overtreding is van de arbovoorschriften die blijkbaar niet in overleg opgelost kan worden. De

Wordt dan niet moedeloos. Arbeidsomstandigheden zijn te belangrijk om bij de pakken neer te gaan

OR kan voordat ze de Arbeidsinspectie gaat inschakelen nog de directie een laatste kans geven om het

zitten. Ga steeds opnieuw op zoek naar een nieuwe weg om tot een resultaat te komen. Vindt een andere

probleem op te lossen. Maar OR of PVT kan ook anoniem een klacht indienen. Overigens kan de directie

manier van aanpak, zoek bondgenoten, haal overal handige informatie vandaan.

ook de Arbeidsinspectie inschakelen.

Hopelijk is ook dit werkboek een steun in de rug.

De Arbeidsinspectie zal iedere klacht onderzoeken. Als zij een overtreding constateert kan zij een
waarschuwing geven of eis stellen. Dan wordt het bedrijf gemaand om binnen enkele weken of maanden
de tekortkoming te verhelpen. Als het gaat om een ernstige of herhaalde overtreding kan er ook een boete
opgelegd worden. Bij acuut gevaar kan het werk worden stilgelegd en volgt een boete of procesverbaal.
Ook werknemers die zich niet houden aan de voorschriften kunnen beboet worden.

“Vorig jaar is de Arbeidsinspectie op ons bedrijf geweest. Toen zijn er een
paar tekortkomingen gesignaleerd. Die zijn toen meteen verholpen. Er zijn
beschermkappen geplaatst en kooien om de machines. Daar zitten sensoren in.
Als iemand er met zijn hand langs komt valt de machine meteen stil.“

“Zorg er als bedrijf voor dat je altijd een samenwerking hebt. Wij hebben een
arbowerkgroep die heel breed is samengesteld: Arbocoördinator,
P&O, leidinggevenden, hoofd BHV en natuurlijk iemand uit de OR. Samen
zorgen we dat er onderzoeken worden gedaan, maken we plannen en bewaken
we de voortgang. En we boeken resultaten.”
Sonja Karstanje, Hoofd P&O van UB Verkade

Rinke Haanstra, OR Peijnenburg

Gebruik de handige hulpmiddelen op de website
Je hoeft als OR of PVT niet steeds helemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Als je vindt dat er in jouw
bedrijf verbeteringen nodig zijn op het gebied van arbo, kijk dan eens naar de handige hulpmiddelen
belasting en werkdruk in de twee Oplossingenboeken. Maar je ziet er ook een voorbeeld van een
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die op de website staan. Daar vindt je bijvoorbeeld allerlei mogelijke oplossingen voor lichamelijke
ziekteverzuimregeling, een methode om de werkdruk te meten, en een RI&E-methode. Er is ook een
inkoopgids rondom ergonomisch advies en een methode op om de kosten van ziekteverzuim te
berekenen. Het staat allemaal op www.datwerktwelzolekker.nl. Maak er gebruik van. Je kunt je bedrijf
gemakkelijker op het goede spoor zetten als je er meteen een passend voorstel bij kan leveren.
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OPDRACHT
Is mijn OR of PVT goed bezig met Arbo?

Geef jouw OR of PVT bij
elke vraag een score:
1 = loopt goed ½ = loopt matig/deels
0 = loopt niet of slecht

1. Heeft de OR/PVT in de afgelopen twee jaar goede afspraken
weten te maken met directie en/of arbocoördinator over
verbetering van de arbeidsomstandigheden en het arbobeleid?
2. Bereidt de OR/PVT zich inhoudelijk goed voor op arbokwesties
die aan de orde zijn?
3. Stelt de OR/PVT steeds een afgewogen tactiek op als ze tot
afspraken met directeur en/of arbocoördinator wil komen?
4. Kent de OR/PVT de handige hulpmiddelen op de website
www.datwerktwelzolekker.nl en maakt hij daar goed gebruik
van?
5. Kent de OR/PVT de arbobepalingen in de CAO Arbeid en
Gezondheid en maakt hij daar goed gebruik van?
6. Gebruikt de OR/PVT het instemmingsrecht bij directieplannen
rondom arbobeleid goed; zodat er afspraken worden gemaakt?
7. Heeft de OR/PVT zijn faciliteiten goed geregeld?
(Denk aan uren, kantoorzaken, scholing)
8. Steekt de OR/PVT voldoende tijd in het informeren en
raadplegen van de achterban?
9. Zijn er in de OR/PVT één of meer leden aangewezen die
arbospecialist zijn?
10. Wijst de OR/PVT jaarlijks voor zichzelf een aantal speerpunten
aan op het gebied van arbo?
11. Heeft de OR/PVT een zakelijke vergaderwijze in de eigen
vergaderingen?
12. Heeft de OR/PVT een stevige positie in het overleg met de
directie en/of arbocoördinator?
Totaalscore (maximaal 12 punten):
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Welke conclusies trek je uit de scores?
Bespreek in je OR of PVT welke onderdelen van jullie werkwijze rondom arbo verbeterd moeten worden. Geef ook aan hoe.
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Handige adressen
Arbo in de Koek en Snoep

Sociale partners

Opleidingen voor OR en PVT

Arbowebsite:

CNV BedrijvenBond

Blooming

W: www.datwerktwelzolekker.nl

Postbus 327

Postbus 1

3990 GC Houten

1860 AA Bergen

Arbo Adviespunt Koek en Snoep

T: 030 – 634 83 48

T: 072 – 589 15 05

T: 088 – 272 22 22

E: info@cnv.net

W: www.blooming-nl.com

W: arboadviespuntkoekensnoep.nl

W: www.cnvbedrijvenbond.nl
COMM BV
FNV Bondgenoten

Lijsterhof 38

Postbus 9208

4921 VR Made

3506 GE Utrecht

T: 0162 – 67 00 19

T: 030 – 273 82 22

E: info@commbv.nl

E: kennis@bg.fnv.nl

W: www.commbv.nl

Arbotelefoon: 030 – 273 87 38,
ma t/m do van 9.00 u tot 13.00 u,

FNV Formaat

E: arbotelefoon@bg.fnv.nl

Postbus 565

OR telefoon: 030 – 273 87 39,

3440 AN Woerden

ma t/m vrij van 9.00 u tot 13.00 u,

T: 0348 – 497 397,

E: OR-centrum@bg.fnv.nl

OR-Servicelijn: 0900 – 123 25 24

W: www.arbobondgenoten.nl

E: info@fnvformaat.nl
W: www.fnvformaat.nl

De Unie
Postbus 400

Mede Groep BV

4100 AK Culemborg

Postbus 152

T: 0345 - 85 18 51

3990 DD Houten

E: info@unie.nl

T: 030 – 637 12 42

W: www.deunie.nl

E: info@mede.nl
W: www.mede.nl

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
Postbus 161

Stavoor

2280 AD Rijswijk

Verlengde Kazernestraat 1

T: 070 – 355 47 00

7417 ZA Deventer

E: vbz@vbz.nl

T: 0570 – 69 16 50

W: www.vbz.nl

E: info@stavoor.nl
W: www.stavoor.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
T: 070 – 333 44 44
E: info@MinSZW.nl
W: www.minSZW.nl
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