
Het metaalbedrijf maakt 
werk van de veiligheid 
en gezondheid 
 
 

 

Susanne Rambali 

Verbetercoach 
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Metaalnieuws 

Inzet 5xbeter werpt vruchten af! 
 

Concrete maatregelen en verbeteringen op de werkvloer 
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Arbobalans 2012 

• Blootstelling aan risico‟s en het aantal ongevallen is gedaald. 

 

• Verbetering van de arbeidsomstandigheden merkbaar 

 

• Bedrijven gaan ook echt met oplossingen aan de slag 

 

• Arbo „moet‟  een goed arbobeleid levert iets op 
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5xbeter, IJzersterk voor veilig werk 
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Metaalbedrijf echt in beweging 

door inzet van de verbetercoach, een paar cijfers: 

• 21 tot 38% meer gebruik van 5xbeter-instrumenten 

• Stimuleren betere omstandigheden binnen het bedrijf (88%) 

• Advies/ondersteuning heeft geleid tot verandering (61%) 
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Verbetercoach 

Bijdragen tot veranderingen binnen het bedrijf 

 Meer bewustwording 

 Fysieke aanpassingen of bronmaatregelen 

 Veranderingen in gedrag op de werkvloer 

 Beschikbare PBM 

 Gebruik van instrumenten 

 Verandering in beleid 
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Weg naar succes 

• Spreek de taal van het bedrijf 

• Begin klein (houd het behapbaar) 

• Focus 

• Slim samenwerken 

• Bewustwording door zelfwerkzaamheid 

• Advies op maat 

• Doen wat werkt! Zeg wat niet werkt! 

• Voorbeeld gedrag en draagvlak MT  

• SMART-afspraken 

• Trainen van leidinggevenden 
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Spreek de taal  

van de branche en het bedrijf 
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Begin klein (houd het behapbaar) 
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Focus 

• Prioritering 

 

• Werkbare maatregelen en minder op beoordeling  

© 2012 | pagina 10 van 20 



Slim samenwerken 

Samen sterk voor veilig en gezond werk 
 

• Betrokkenheid van al geledingen 

• Draagvlak creëren 

• Sessies houden met verschillende partijen 
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Bewustwording 
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Zelfwerkzaamheid 

• Nadruk op stimuleren zelfwerkzaamheid 

 

• Eigen initiatief, kenmerk metaalbranche 

 

• Waar nodig is ondersteuning mogelijk: inhoudelijk en proces 
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Advies op maat 

• Aanpak dat bij de bedrijven aansluit 

 

• Betrokkenheid verschillende partijen:  

 

werkgever en werknemer 
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Doen wat werkt! Zeg wat niet werkt! 

• Goede praktijken delen 

 

• Bedrijven onderling, ervaringen laten delen 

 

• Durf ook aan te geven wat niet werkt in de praktijk 
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Voorbeeld gedrag en draagvlak MT  

• Essentieel voor succes 

 

• Afspreken en aanspreken 

 

• Goed voorbeeld doet goed volgen 

 “ook als adviseur, zelf veiligheidsschoenen aantrekken 
en gehoorbescherming gebruiken, levert een onderwerp 
voor een gesprek.” 
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SMART-afspraken 

• Het bedrijf zelf SMART-afspraken laten opstellen 

 

• Geen vrijblijvendheid 

 

• Borgen van vervolgstappen 
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Trainen van leidinggevenden 
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Totaalpakket 

• 5xbeter Instrumentarium:  

Eenvoudige wijze inzicht in de risico’s en scala aan 
oplossingen 

 

Input voor een goed gesprek 

 

• Inzet van de verbetercoach – “praktische adviseur” 

 

• Kijk op de werkvloer:  

 

“Wat zie je, wat hoor je, wat valt je op”  
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Breinbreker 

Als arbeidshygiënist bereik je meer door jezelf op 

te stellen als een praktische adviseur dat luistert 

naar de klant dan als arbeidshygiënist alleen te 

focussen op het uitvoeren van metingen en het 

leveren van goed onderbouwde adviesrapporten.   
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