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Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal,
CNV Vakmensen en De Unie maken zich
ijzersterk voor veilig werk!
5xbeter is er voor iedereen die werkt in de
metaalbewerking en metalektro.

5xbeter,
ijzersterk voor
veilig werk
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5xbeter: 5 partijen die gezamenlijk het veilig en gezond
werken in de metaal willen verbeteren. Dit doen ze door
een arbocatalogus te ontwikkelen, met daarbij hele
praktische hulpmiddelen. En door Verbetercoaches in
te zetten, die bedrijven en medewerkers in de metaalbewerking en metalektro bezoeken en adviseren. Alles
wat 5xbeter biedt en doet is kosteloos beschikbaar.
De arbocatalogus van 5xbeter
Een arbocatalogus dient als hulpmiddel voor veilig en gezond werken en
is op maat gemaakt voor een branche. Een arbocatalogus bevat werkwijzen, richtlijnen en oplossingen waarmee bedrijven aan de Arbowet
kunnen voldoen. 5xbeter heeft arbocatalogi voor de belangrijkste arborisico’s in de metaal opgesteld.
Een arbocatalogus wordt getoetst door de Inspectie SZW. Na goedkeuring weten bedrijven dat wanneer zij werken conform de arbocatalogus,
ze voldoen aan de Arbowet.
De arbocatalogus van 5xbeter is gevuld met Verbeterchecks. Dit zijn
digitale instrumenten, waarmee een gebruiker kan toetsen of hij voldoet
aan de Arbowet. Als dat niet (helemaal) zo is, geeft de Verbetercheck
een concreet Plan van Aanpak om de situatie te verbeteren.
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Thema’s

5xbeter heeft voor de volgende thema’s een door de Inspectie SZW positief getoetste arbocatalogus ontwikkeld:

							Fysieke belasting

							Lasrook
					
							Machineveiligheid

							Schadelijk geluid

							Gevaarlijke stoffen

			

Valgevaar

Naast de arbocatalogus voor deze veel voorkomende risico’s in de metaal
heeft 5xbeter protocollen en hulpmiddelen voor nog een aantal andere
thema’s:
-- Werken in besloten ruimten
-- Nieuwkomers
-- Werkstress

Verbeterchecks

5xbeter | 5

Een Verbetercheck is een digitaal instrument, volledig gebaseerd op de
arbocatalogus. Er is een Verbetercheck voor elk arborisico waarvoor
5xbeter een arbocatalogus heeft ontwikkeld. Alle Verbeterchecks zijn te
vinden op 5xbeter.nl. Alle Verbeterchecks zijn beschikbaar in een werkgevers- en werknemers variant.
Het invullen van een Verbetercheck komt neer op het beantwoorden
van vragen. Aan iedere Verbetercheck ligt een rekenmodel ten grondslag om risico’s te beoordelen. Na het beantwoorden van alle vragen,
verschijnt de beoordeling van het bedrijf, de werkplek of de machine:
het resultaat. Hierbij werken alle Verbeterchecks met een stoplichtmodel. Afhankelijk van het resultaat krijgt de gebruiker een Plan van
Aanpak aangeboden, waarmee toegewerkt kan worden naar een verbetering van de situatie.
Voordat de Verbeterchecks (en arbocatalogi) ontwikkeld werden,
moesten de arborisico’s vaak door middel van metingen (geluid, lasrook,
et cetera) beoordeeld worden. De Verbeterchecks zijn gebaseerd op
vele metingen uit de branche of risicobeoordelingsmodellen. Daarom
hoeft een individueel bedrijf dat gebruikmaakt van de Verbetercheck
geen metingen meer uit te voeren.
Bij de meeste Verbeterchecks horen praktische producten, die te downloaden of bestellen zijn via www.5xbeter.nl.
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Verbetercoaches

Zeven Verbetercoaches ondersteunen bedrijven en werknemers bij het
toepassen van de Verbeterchecks en het uitvoeren van het Plan van Aanpak.
Verbetercoaches zijn arbeidshygiënist, veiligheidskundige en /of ergonoom
en hebben door hun functie een berg ervaring en kennis over veilig en gezond
werken in metaalbedrijven. Het gebruik van een Verbetercoach is exclusief
voor bedrijven uit de metaalbewerking en metalektro en is geheel kosteloos.
Marti Beeftink
Noord- en Oost-Nederland
Hilde Bussink
Noord- en Oost-Nederland

Peter Kanters
Zuid-Nederland
Annemieke Leegwater
West-Nederland

Karin Leeuwenberg
Zuid-Nederland
Susanne Rambali
Midden-Nederland

Stephan Hemme
Groot-Rotterdam en Zeeland

Aan de slag
met 5xbeter
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Alle Verbeterchecks en hulpmiddelen van 5xbeter zijn kosteloos
beschikbaar op www.5xbeter.nl
Hebt u vragen over veilig en gezond werken in de metaal? Wilt u een
afspraak maken met een van de Verbetercoaches of hebt u hulp nodig bij
het invullen van de Verbeterchecks?
Bel de gratis Verbeterlijn: 0800 - 555 50 05, of stuur ons een e-mail:
info@5xbeter.nl
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Voor vragen, tips of afspraken met een Verbetercoach, bel de Verbeterlijn:
0800 555 50 05 (gratis) of een stuur een mail naar info@5xbeter.nl

5xbeter, IJzersterk voor veilig werk is een gezamenlijk initiatief van

ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de metaalbewerking en metalektro.
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