Arbo-rondes leiden tot veiliger werksituaties
Twee leden van de Arbo-commissie van de OR van Werksaam gingen alle afdelingen af
en maakten foto’s van mogelijk gevaarlijke situaties. Het resulteerde in een 76-pagina
tellend rapport. En de OR van Werksaam won er de derde prijs mee van de Award
gezond en veilig werken van SBCM.

“Zij hebben echt alles meegenomen,” vertelt OR-voorzitter Peter Smit. “Bijvoorbeeld een
nooduitgang die niet goed werkte, een brandblusser die verkeerd hing, loshangende
bedrading, een verkeerde werkstoel, of mensen die zonder helm liepen in het magazijn.”
De bevindingen van de commissie zijn aan de directie gepresenteerd. Veel actiepunten
zijn inmiddels verbeterd.
Scepsis
De Arbo-commissie wist niet zo goed wat er speelde binnen WerkSaam omdat het een
vrij nieuwe organisatie is. Er waren wel vermoedens en meldingen van mogelijk onveilige
situaties op de werkvloer. Dat vormde de aanleiding voor het starten met de
zogenaamde Arbo-rondjes. Tijdens de rondjes spraken de leden van de Arbo-commissie
met de bedrijfsleider of manager en de medewerkers. Ook werden er foto’s gemaakt van
mogelijk gevaarlijke situaties. “Er was de nodige scepsis over onze Arbo-rondes”, zegt
Smit. “Niet iedere werknemer vindt het namelijk leuk als wij kritisch meekijken.” Het
vastleggen van onveilige situaties met een camera maakte het gesprek er later
makkelijker over.
Het rapport dat naar aanleiding van de Arbo-rondjes is gemaakt, was echter zo
overtuigend dat het nog steeds in de rondjes gebruikt wordt. Daarmee is het een soort
nulmeting geworden. Het rapport is ook gebruikt bij het opstellen van de RisicoInventarisatie- en Evaluatie (RI&E) voor Werksaam.
Resultaten
 Een uitgebreid rapport van mogelijk gevaarlijke werksituaties.
 Het rapport heeft geleid tot veel verbeteringen.
 Het rapport is gebruikt bij het opstellen van de RI&E van Werksaam.
 Het rapport fungeert als een soort nulmeting.
 De relatie tussen bedrijfsleiders en OR is verbeterd.

Tips
 Neem zelf het initiatief wanneer je als OR iets wilt bereiken in een nieuwe organisatie.
 Maak situaties bespreekbaar door een rapport te maken, aangevuld met
afbeeldingen. De beelden spreken vaak voor zich en maken het gesprek er over
makkelijker.
 Laat je niet stoppen wanneer er weerstand is; ‘de aanhouder wint’.
Award gezond en veilig werken 2018
Met de Award gezond en veilig werken 2018 wil SBCM goede initiatieven op dit gebied
delen met andere ondernemingsraden en bedrijven. Organisaties binnen de SW-sector
konden eind vorig jaar hun praktijkvoorbeelden inzenden en kans maken op een
geldbedrag van 7.500, 5.000 of 2.500 euro. Werksaam won de derde prijs met
bovenstaand praktijkvoorbeeld.

