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Agenda

Hoe maak je Veilig en Gezond werken aantrekkelijk voor jongeren?

Een vraag voor jullie? In ieder geval wel een vraag voor ons.

Agenda

1. Voorstellen

2. Ongevallen in de sector en met leerlingen

3. Oorzaken

4. Wat heeft ArboTechniek te bieden?

5. Wat kan jij doen? 

6. Afsluiting



Vragen en antwoorden

1. Download Socrative Student https://www.socrative.com/

2. Login

Kies > Student Login

Room Name: ARBOTECHNIEK

3. Antwoorden zijn anoniem, je naam wordt niet gevraagd.

https://www.socrative.com/


Wij Techniek: 
• Ontwikkelingsfonds Installatietechniek
• ArboTechniek is één van de programma’s van Wij Techniek.
• ArboTechniek loopt al meer dan 10 jaar. 

Sociale partners (arbo regiegroep): Techniek Nederland, NVKL, VIB, 
FNV Metaal,  CNV Vakmensen, De Unie

ArboTechniek



Voorstellen: ArboTechniek

Missie: ArboTechniek zet zich actief in voor veilig en gezond werken in de
installatie- en isolatiebranche, voor iedereen.

Visie: In de installatie- en isolatietechniek is, nu en in de toekomst, veilig
en gezond werken de norm. Dit vind je terug in ieder bedrijf, ieder project
en iedere persoon in onze branche. Door veilig en gezond te werken, kan
iedereen zo lang en zo veel mogelijk actief blijven. Dit doe je voor jezelf en
je omgeving. Dit geldt voor de vakmensen en voor degenen die hiervoor
worden opgeleid.

Programma onderdelen:
1. Arbocatalogus
2. Instrumenten
• RI&E-instrument (bedrijfs-RI&E en project-RI&E)
• Toolboxplatform
• Veiligheidsapp
3. Bewustwording en veilig gedrag bevorderen



Voorstellen: wie ben jij?

Graag je antwoorden in 
Socrative

1. In wat voor een bedrijf 
werk je?

2. Hoe groot is je bedrijf?

3. Hoe lang ben je 
praktijkbegeleider?

4. Wat zijn je vragen over 
leerlingen & veilig en 
gezond werken?



2. Ongevallen in de sector en met leerlingen



Ongevallen in de sector en met leerlingen



Ongevallen in de sector en met leerlingen



Jullie ervaringen: ongevallen met leerlingen

Graag je antwoorden in Socrative

5. Is wel eens een leerling ziek geworden door het werk (door de rug gegaan, 
overgevoeligheid voor stof, ..)?

6. Hoe vaak heb je het afgelopen drie jaar een ongeval mee gemaakt van een 
leerling?

7. Wat was het zwaarste ongeval dat je hebt mee gemaakt met een leerling?

8. Wat was de aard van het (meest ernstige) ongeval met de leerling?

9. Wat is de oorzaak van het ongeval met de leerling?

Voorbeelden uit de praktijk
• In vinger geboord met een gatenboor welke is bedoeld voor het boren in hout 

of gips, maar daarmee een gat wilde boren in een stalen goot. Centerboor 
breekt en boor grijpt de vinger van de MIO

• Van een rolsteiger gevallen welke niet deugdelijk was (geen stabilisatoren en 
leuningen)

• Met het doorsnijden van mantelbuis in been gesneden. Dit is 2x 
voorgekomen. 

• Met het demonteren van een warmwater boiler, het hete water over zich 
heen gehad. WPB was op dat moment helemaal niet aanwezig. MIO 
verwijderde de inlaatcombinatie wat niet had gemogen

• Vallen en struikelen met stip op 1 staat. Ook komen er nog steeds veelvuldig 
snij incidenten voor 

• In 1 jaar tijd, van de ruim 500 MIO’s, meer dan 160 dagen verzuim



Oorzaken van ongevallen

Rol van menselijk gedrag
• Taakuitvoering: verlies van aandacht
• Taak uitvoering: iets vergeten
• Vergissing in procedure, verkeerd toepassen procedure
• Vergissing kennisniveau, gebrek aan kennis of inzicht
• Routinematige overtredingen (iedereen, altijd doet het verkeerd)
• Situatie gebonden overtredingen (zoals druk om de taak uit te voeren)

Waarom gaat het mis?
• Motivatie, betrokkenheid en 

alertheid
• Plannen en procedures
• Materiaal
• Competentie
• Communicatie en coördinatie
• Tegenstrijdige belangen

Voorbeelden uit de praktijk:

• 95% van de ongevallen plaatsvinden bij het leerbedrijf, de opleider heeft geen 
toezicht.

• Ruim 66% van de ongevallen gebeurd bij MIO’s (monteur in opleiding) die 
langer dan 1 jaar bij IW in dienst zijn.



Wat heeft ArboTechniek te bieden?

1. Arbocatalogus
2. Instrumenten
• RI&E-instrument (bedrijfs-RI&E en project-RI&E)
• Toolboxplatform
• Veiligheidsapp
3. Bewustwording en veilig gedrag bevorderen



De Arbocatalogus

Arbowet: doelvoorschriften

Branche afspraken: invulling geven aan doelvoorschriften van 

Arbowet  = Arbocatalogus

Sociale partners: Techniek Nederland, NVKL, VIB, FNV 

Metaal, CNV Vakmensen, De Unie

Inspectie SZW: toetst en handhaaft de afspraken

Thema’s: Werken (z)onder spanning – Werken op hoogte –

Werken in kruipruimten – Werken zonder stress –
Fysieke Belasting – Asbest – Kwartsstof –
Schadelijk Geluid – Werken met 
Koudemiddelen – Snijden



De instrumenten: RI&E 

Risico-inventarisatie en –evaluatie?
RI&E-plicht = bedrijfs-RI&E + inschatting risico’s projecten 

RI&E-instrumenten kosteloos beschikbaar
• bedrijfs-RI&E
• project-RI&E

Branche-erkenning RI&E-instrument: 
bedrijven tot en met 25 medewerkers in loondienst hoeven hun RI&E niet 
te laten toetsen door gecertificeerd deskundige (kostenbesparing)



De instrumenten: Toolboxplatform

Zie https://toolbox.arbotechniek.nl/

https://toolbox.arbotechniek.nl/


De instrumenten: Veiligheidsapp

• Snelle veiligheidschecks voor je begint met een klus.
• Informatie over veilig werken op hoogte, kwartsstof, schadelijk 

geluid, asbest, tillen en werkhouding en nog veel meer.
• Met je telefoon naar www.arbotechniek.nl/app. 
• Je krijgt dan een automatische pop-up die je vertelt hoe je de app op de 

telfoon kan installeren 

http://www.arbotechniek.nl/app


Bewustwording en veilig gedrag bevorderen

• Praktijkdagen Veilig en Gezond Werk
• Website met helpdesk 
• Nieuwsbrief
• Ondersteuning veilig en gezond gedrag voor werknemers en bedrijven

• Ambassadeurs: branche coaches en regiomanagers Wij Techniek
• Adviseurs 
• Leernetwerk 



Helen Klijnen Gerrit KrommendijkBarry Sikkens

Frank Oudeman Masja van Loy

Noord-Nederland en 
Gelderland/Overijssel

Midden-Nederland en 
Noord-HollandZuid-Holland

Zuid-Nederland Zuid-Nederland

https://www.arbotechniek.nl/adviseurs/

Winus Duffhues

Midden-Nederland en 
Noord-Holland

https://www.arbotechniek.nl/adviseurs/


Wat kan jij doen? Herkennen en observeren

Wat verstaan we onder veilig 
werken op het gebied van: 

• Regels en gedrag

• Omgeving

• Norm 
. 



5 basis regels voor veilig gedrag

1. Veilig en gezond werken kan altijd

2. Veiligheid kost tijd

3. Veilig werken doe je samen

4. We spreken elkaar aan op onveilig 
gedrag en onveilige situaties

5. Veiligheid zit in je, ook buiten 
werktijd

Veiligheid hoort bij je vakmanschap!

Wat kan jij doen? Herkennen en observeren



Wat kan jij doen? Aanspreken op onveilig 
gedrag

Werkt dit ook met leerlingen?

1. Niets doen is geen optie

2. Spreek je collega eerst aan voordat je 
het meld bij de uitvoerder/chef

3. Probeer er samen uit te komen

4. Verandert er niets? Dan moet je het 
anders oplossen

5. Je hebt de plicht om onveilige 
situaties te melden

6. Dan kun je samen afspraken maken

7. Veiligheid hoort bij vakmanschap



Afsluiting: en wat kunnen wij voor elkaar 
betekenen?

Wat jij kan doen?

Abonneren op de nieuwsbrief

Toolboxplatform bekijken

App aanbevelen bij leerlingen

Vragen stellen aan ons

Wat kunnen wij doen?...........

Contact:

info@arbotechniek.nl

www.arbotechniek.nl

mailto:info@arbotechniek.nl
http://www.arbotechniek.nl/

