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Abstract NVvA-symposium 2013: Arbeidshygiëne: van driewiel tot rollator 
 
Workshop: Langer door werken in de metaal, helpt de arbocatalogus? 
Monique Denen (gezondheidswetenschapper) en Susanne Rambali (register arbeidshygiënist) 
Verbetercoaches 5x Beter, Werken is gezond.  
 
Inleiding 
5x Beter, Werken is gezond is het gezamenlijke project van werkgeversorganisaties en vakbonden in 
de Metaalbewerking en Metalektro ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. 5x Beter biedt 
praktische hulpmiddelen op de thema's lasrook, schadelijk geluid, oplosmiddelen, machineveiligheid, 
fysieke belasting en nieuwkomers, bijvoorbeeld: verbeterchecks, factsheets, presentaties en 
voorlichtingsmaterialen. De Verbetercoaches helpen werkgevers en werknemers op weg naar een 
veilig en gezond bedrijf. 5x Beter is een succesformule waardoor werkgevers en werknemers 
daadwerkelijk met verbeteringen aan de slag gaan.  
 
Het werken in de metaal is fysiek zwaar, een belangrijke aanleiding voor gezondheidsklachten en 
verzuim. Het duurzaam inzetbaarheid blijven, wordt daarbij een steeds belangrijker thema. De 
werknemers worden ouder (gemiddelde leeftijd > 40 jaar) en het krijgen van nieuwe, jongere 
werknemers is niet vanzelfsprekend. De arbocatalogus fysieke belasting is in de zomer van 2011 
goedgekeurd door de Inspectie SZW. Deze arbocatalogus geeft werkgevers en werknemers 
duidelijkheid over de richtwaarden die gelden binnen de branche voor fysieke belasting, maar is 
vooral bedoeld om de fysieke belasting te verminderen. 
 
In deze workshop maakt u kennis met de arbocatalogus fysieke belasting. Wat zijn de richtwaarden? 
Wat kunt u met de Verbetercheck fysieke belasting? Aan de hand van ‘levende’ casussen, nemen wij 
u mee in de aanpak van fysieke belasting bij een metaalbedrijf. Hoe creëren we een gezonde 
werkcultuur waarin een werkgever en werknemer zich bewust zijn van de risico’s? Welke tools 
helpen daarbij? Wat heeft de arbocatalogus fysieke belasting  te bieden bij vraagstukken als: Hoe 
zorgen we dat werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar blijven? Hoe kunnen we een oudere 
werknemer gezond aan het werk houden en hoe maken we het werk in de metaal aantrekkelijk voor 
nieuwe, jongere werknemers.  
 
Doel van de workshop 
Het ontdekken hoe de middelen van 5x Beter zijn in te zetten om de fysieke belasting te verminderen 
en werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden.   
 
Opzet van de workshop 
Inleiding over 5x Beter en de laatste ontwikkelingen (15 minuten). 
Kennismaking met de richtwaarden uit de arbocatalogus fysieke belasting aan de hand van stellingen 
(15 minuten).  
Het presenteren van de Verbetercheck fysieke belasting en oplossingen (10 minuten). 
In subgroepen aan de slag met ‘levende’ casussen. Hoe zijn de middelen van 5x Beter te gebruiken? 
(20 minuten) 
De subgroepen presenteren hun aanpak aan elkaar (30 minuten). 
Afsluiting en een creatieve samenvatting (10 minuten) 
 
Interactie met de deelnemers: stellingen, casuïstiek, discussie en presentaties 
Tijd: 1,5 uur 
Benodigde middelen: Beamer, Flipover 
Aantal deelnemers:  25 personen 

 


