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5XBETER - IJZERSTERK VOOR VEILIG WERK
5xbeter is het gezamenlijke project van de vijf cao
partijen in de metaalbewerking en metalektro: Koninklijke
Metaalunie, FME, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen
en De Unie. Het doel van 5xbeter is het verbeteren van
de veiligheid en gezondheid in de bedrijven in de metaal.
Dit doet 5xbeter:
• door de ontwikkeling van de Arbocatalogus (die 5xbeter
Verbeterchecks noemt) voor de belangrijkste arborisico’s
in de metaal; en
• via de inzet van Verbetercoaches die bedrijven en werknemers adviseren en ondersteunen bij veilig en gezond
werken in de bedrijven.
5xbeter is er voor alle bedrijven en werknemers die
onder de cao metaalbewerking en metalektro vallen. Alle
producten van 5xbeter zijn openbaar beschikbaar op
5xbeter.nl.

Uitgelicht: MACHINEVEILIGHEID
Machineveiligheid is een belangrijk thema in de metaal.
Werken met en aan machines vormt een van de grootste risico’s in de branche. Een ongeluk heeft vaak grote
gevolgen en blijvende schade.
5xbeter heeft machineveiligheid opgenomen in de
Arbocatalogus. De Verbetercheck Machineveiligheid is
de praktische uitwerking van de Arbocatalogus. De
Verbetercheck biedt werkgevers en werknemers een
praktisch toetsingsinstrument. In de checks worden
risico’s geïnventariseerd, oplossingen aangedragen en
aanbevelingen gedaan.

Hoe machineveilig werk jij?
De Verbetercheck Machineveiligheid bestaat uit zeven
verschillende checks:
•
Algemene check
•
Boormachine
•
Conventionele draaibank
•
Kantbank
•
Metaal- en profielwals
•
Pers
•
Zaag
Doe de werknemersversie van de Verbetercheck
Machineveiligheid op 5xbeter.nl. Hier vind je ook een
inhoudelijke toelichting op de Arbocatalogus Machineveiligheid, en machinekaarten met daarop de belangrijkste
regels per machine. Of bestel een informatiepakket via
info@5xbeter.nl!

“Ik doe het al jaren op deze manier”
Blijvende aandacht voor veiligheid bij Prysmian
Netherlands BV
Prysmian Netherlands BV (voormalig Kabelbedrijven
Draka Nederland BV) produceert en ontwikkelt kabels
vanuit hun vestiging in Emmen. Prysmian Netherlands
BV heeft veilig en gezond werken hoog in het vaandel
staan. Het bedrijf besteedt onder andere veel energie
aan het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn van
medewerkers. Hiervoor organiseert men regelmatig
toolboxmeetings. Deze toolboxen worden voor een deel
gehouden door speciaal hiervoor opgeleide werknemers.
Ondanks alle inspanningen heeft er onlangs een ongeval
plaatsgevonden: een medewerker raakte met zijn hand
bekneld in een machine.

Wil jij ook eens aandacht besteden aan veiligheidsbewustzijn op de werkvloer? De Verbetercoaches van
5xbeter kunnen ook in jouw bedrijf een workshop Leren
van fouten verzorgen, waarbij onder andere de film Een
ongeval kan jou ook gebeuren vertoond wordt. Bel de
Verbeterlijn 0800 555 50 05 (gratis), of stuur een mail
naar info@5xbeter.nl.
Anne van der Werf, plantmanager bij de fabriek in Emmen: “Ongelukken gebeuren vaak wanneer medewerkers
afwijken van de normale procedures. Binnen Prysmian
Netherlands BV hebben we te maken met werknemers
die al vele jaren bij ons werken. Het gevaar bestaat, dat
men bepaalde risico’s accepteert. Een veelgehoorde opmerking is ‘ik doe het al jaren op deze manier en het gaat
al die tijd al goed’.” Voor Van der Werf vormt de grootste
uitdaging om mensen te leren constant kritisch te kijken
naar de risico’s op hun werkplek. “Hiervoor gebruiken we
onder andere de Last Minute Risk Analyses, waarbij we
medewerkers helpen om op de juiste plaats op het juiste
moment aan de relevante risico’s te denken. Hierbij is het
van belang dat je als directie blijvend aandacht besteedt
aan veiligheid en dat leidinggevenden consequent het
goede voorbeeld geven.”
Tijdens het 5xbeter congres afgelopen juni zag Van der
Werf de 5xbeter film Een ongeval kan jou ook gebeuren.
Deze film laat volgens hem goed zien, dat er momenten
op een werkdag zijn waarop medewerkers meer risico
lopen op een ongeval. De film biedt goede aanknopingspunten om het gesprek hierover met medewerkers aan te
gaan. Kan het ongeval uit de film ook bij ons gebeuren?
Zo ja, welke maatregelen kunnen we nemen om het risico op ongevallen zo klein mogelijk te maken?

De Verbeterlijn is er ook voor jou!
Voor vragen, tips of een afspraak met een Verbetercoach
bel de Verbeterlijn: 0800 555 50 05 (gratis). Je kunt ook
een e-mail sturen naar info@5xbeter.nl.

Een ongeval kan ook jou gebeuren
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook op de werkvloer,
zeker in de metaal. 5xbeter heeft de film Een ongeval kan
ook jou gebeuren gemaakt. Deze voorlichtingsfilm gaat
over de noodzaak om gevaarlijke situaties te herkennen,
te erkennen en elkaar daar op te wijzen en aan te spreken. Doen we dat met z’n allen niet, dan is het wachten
tot een ongeluk gebeurt, met alle gevolgen van dien.
Bekijk de film op 5xbeter.nl en deel hem met je collega’s
en leidinggevenden!

Volg 5xbeter online!

Als eerste weten welke nieuwe instrumenten 5xbeter
ontwikkelt? Een indruk krijgen van wat de Vebetercoaches de hele week doen? Like ons op Facebook of
word lid van de 5xbeter LinkedIn groep! Iedere 50ste
liker krijgt een 5xbeter verrassingspakket.

