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5xbeter is er voor jou

Een goed idee is altijd welkom!

1.053. Dat is het totaal aantal bedrijfsbezoeken dat
de Verbetercoaches in 2014 aflegden. Een recordaantal. 5xbeter heeft dit jaar weer meer bedrijven vooruit
kunnen helpen met veilig en gezond werken.

De zeven Verbetercoaches van 5xbeter geven iedere
dag advies over veilig werken. Zij spreken werkgevers en kijken graag mee op de werkvloer. Wat kunnen ze eigenlijk voor jou betekenen? Karin Leeuwenberg en Peter Kanters vertellen over hun werk.

Uit de evaluaties blijken de bedrijven de ondersteuning
van de Verbetercoaches zeer te waarderen: 96,5% van
de gesprekspartners zou de Verbetercoach aanbevelen
bij een ander bedrijf. De coaches krijgen een dikke 8
voor hun dienstverlening. “De Verbetercoach is dé manier om oplossingsgericht verder te komen. Een goede
stok achter de deur om een juiste manier van werken
door te voeren in ons bedrijf,” aldus een van de bezochte
bedrijven.
5xbeter en de Verbetercoaches zijn er niet alleen voor
directeuren, KAM-coördinatoren of preventiemedewerkers. Ook individuele werknemers en OR’en kunnen bij
5xbeter terecht voor advies over veilig en gezond werken
in de metaal. Lees in deze speciale werknemerseditie
van de 5xbeter nieuwsbrief wat 5xbeter in 2014 heeft
gedaan, wat er op de rol staat voor 2015 en wat we voor
jou kunnen betekenen. 5xbeter wenst je een veilig en
gezond nieuwjaar!

Karin en Peter zijn eigenlijk altijd op pad. En op de dag
van ons interview brengt Karin een bezoek aan een metaalbewerkingsbedrijf waar zij eerder dit jaar ook kwam.
Ze deed toen een Verbetercheck. En na die check keek
ze samen met een medewerker van het bedrijf naar de
veiligheid van een ponsmachine. Voor een specifieke
klant moesten zeer kleine plaatjes geponst worden. Door
de veiligheidsklep van de machine was het lastig om het
apparaat te bedienen. Het werken ging een stuk beter
zonder de klep, maar dat was natuurlijk niet de oplossing. Karin: “We hebben toen samen een kleinere, net
zo veilige, afscherming uitgevonden.” Laatst was Karin
op een beurs en zag daar dezelfde machine staan. Met
een kleiner klepje! Die oplossing hadden zij natuurlijk zelf
allang bedacht. Karin: “Wij krijgen eigenlijk nooit direct
vragen van mensen op de werkvloer. Ik zou het leuk
vinden als mensen zichzelf nog vaker afvragen wat zij
nou zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten. ‘Wat
voor kap zet ik op?’ of: ‘ik heb een oplossing, maar is het
de juiste?’”
Vanuit de auto sluit Peter zich aan bij de opmerking van
Karin. “Wij geven advies in het belang van de werknemers. Jij werkt iedere dag. En wij kennen het werk dat jij
doet. Bovendien maken we flyers met tips voor bijvoorbeeld lassers. En we geven presentaties, maar altijd op
verzoek van bedrijven.” Peter vindt het heel belangrijk

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.
5xbeter is voor alle bedrijven en werknemers die vallen onder de cao metaalbewerking en metalektro. Alle
producten van 5xbeter zijn openbaar beschikbaar op
5xbeter.nl.

Heb je al ….
…. de film “Een ongeval kan ook jou gebeuren” gezien?
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 daarop te wijzen en aan te
spreken.
Bekijk de film hier en deel hem met je collega’s en
leidinggevenden!
Karin Leeuwenberg in gesprek met werknemers bij NTS.

Wat heeft 5xbeter in 2015 voor je in petto?

dat ook medewerkers zich afvragen: ben ik wel veilig en
gezond aan het werk? Of is het misschien beter als ik het
anders doe? Gebruik ik de middelen die mij beschermen
op de juiste manier? “Als je twijfelt: overleg dan eens
met een collega. Zijn jullie het eens, en denken jullie dat
het ook anders kan? Stap dan naar je leidinggevende.
Of naar de preventiemedewerker van jouw bedrijf. Zij
kunnen dan weer contact opnemen met de Verbetercoaches. En dan komen wij langs. Wij geven onafhankelijk
advies, kosteloos.”

Onze agenda voor 2015 is alweer flink gevuld. 2015
staat onder andere in het teken van het verbeteren van
de toegankelijkheid van onze informatie en hulpmiddelen. De eerste helft van het jaar lanceren we onze geheel
vernieuwde site. Met de nieuwe structuur en vormgeving
van zowel de site als de Verbeterchecks willen we alle
informatie en hulpmiddelen laagdrempelig en praktisch
ontsluiten.

Peter: “Heb je een idee, geef het door aan je collega’s.
Het kan zomaar zijn dat je ook collega’s op andere plekken in het bedrijf helpt.” Karin en Peter willen, net als de
andere Verbetercoaches, natuurlijk ook heel graag weten
welke oplossingen jij bedenkt. Dan kunnen zij er verder
over vertellen. Karin: “Als ik bij een bedrijf kom, dan vind
ik het leuk om met mensen te kletsen. De mensen die ik
spreek zijn heel erg open en weten het zelf ook wanneer
iets niet veilig is. Bovendien wil ik zelf ook graag alles
weten, ik vind jouw en mijn werk heel interessant!”
Heb je een vraag die je aan de Verbetercoaches wilt stellen? Bel naar de Verbeterlijn (0800 5555005) of mail naar
info@5xbeter.nl.

Heb je al ….
…. gezien dat 5xbeter in 2014 drie nieuwe checks
Machineveiligheid heeft gelanceerd?
We hadden al Verbeterchecks voor de boormachine,
conventionele draaibank, kantbank en een algemene
check. Sinds september is de Verbetercheck Machineveiligheid verder uitgebreid met de wals, pers en zaag.
Doe de Verbetercheck via Mijn 5xbeter of bestel een
informatiepakket via info@5xbeter.nl!

Ook inhoudelijk staan we in 2015 niet stil. In het eerste
kwartaal lanceert 5xbeter de hernieuwde Verbetercheck
Schadelijk geluid. Daarnaast hopen we halverwege het
jaar nieuwe instrumenten op het gebied van Gevaarlijke
stoffen aan te kunnen bieden. Aan de ontwikkeling daarvan wordt nu hard gewerkt. Voor alle 5xbeter arborisico’s
maken we momenteel handige instructiefilms. En allereerst presenteren we in januari een instrument speciaal
ontwikkeld voor werknemers: de 5xbeter Werkplekcheck.
Wil je de Werkplekcheck voor jou en je collega’s bestellen? Dat kan! Stuur een mail naar info@5xbeter.nl met
daarin de naam van je bedrijf, de naam van degene die
de Werkplekchecks moet ontvangen, het adres en het
aantal.
Natuurlijk staan ook de verkiezing van IJzersterk bedrijf
2015 en de Preventiemedewerker van het Jaar op de
rol. Vergeet tot slot niet alvast deze data in je agenda te
zetten:
•
Week van Veilig en Gezond Werken – 15 tot en 		
met 19 juni 2015
•
5xbeter Congres – 22 juni 2015
Heb je vragen over een van deze ontwikkelingen of evenementen? Bel de Verbeterlijn: 0800 555 50 05 (gratis),
of stuur een mail naar info@5xbeter.nl

Volg 5xbeter online!

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

