Factsheet 5xBeter

TUSSEN DE OREN
Introductiefilm Nieuwkomers
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5x Beter
5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Koninklijke Metaalunie,
FME CWM, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter
zet zich in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden
in de metaalbewerking en metalektro en heeft speciale aandacht
voor nieuwkomers in de metaal, waaronder jongeren. Voor veel
bedrijven is het lastig communiceren over veilig en gezond werken,
vooral met jongeren.

5xBeter & CHECK!
In opdracht van 5xBeter heeft CNV Jongeren CHECK!
uitgevoerd bij IHC Merwede in Kinderdijk. CHECK! is een
unieke methode om organisaties te ondersteunen om
slimmer te werken met jongeren. Tijdens drie brainstormsessies met zowel jonge als volwassen medewerkers is
onderzocht wat de oorzaken en oplossingen zijn voor een
bij het bedrijf aanwezig vraagstuk rondom communicatie
en veiligheid.
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INTRODUCTIEFILM
NIEUWKOMERS
Binnen IHC Merwede bestaat veel kennis en ervaring op
het gebied van veilig en gezond werken. Deze kennis wordt

INSPIRATIE

STAPPENPLAN

echter nauwelijks gedeeld tussen ervaren werknemers en
nieuwkomers. Daarnaast vindt IHC dat zij haar medewerkers
hier onvoldoende in faciliteert en controleert.
IHC Merwede wil haar werknemers graag beter faciliteren
om de bestaande kennis en ervaringen te delen. De oplossing
vanuit de werkgroep ligt in de vorm van een (meertalige)
introductiefilm voor nieuwkomers. Mensen die komen
werken in de productie, zowel in de productiehallen als op de
afbouwkade, worden via deze film op de hoogte gebracht van
de risico’s, onveilige situaties en hoe je hier als werknemer
het beste mee om kunt gaan.
Voor:
Werknemers van eigen organisatie
Werknemers van onderaannemers
Inleenkrachten
Leerlingen
Contact:
www.5xbeter.nl
Info@5xbeter.nl
0800 - 555 50 05
Bijlage:
Topic Overzicht Introductiefilm
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STAPPENPLAN

INTRODUCTIEFILM NIEUWKOMERS

1. DRAAGVLAK Creëren
Voordat een goed idee kan worden doorgevoerd, moet er eerst draagvlak
worden gecreëerd bij het management. Benader het management
voor een (powerpoint) presentatie en laat zien wat het inhoudt, zo´n
introductiefilm. Welke kosten komen er bij kijken en wat levert het op?
Hoeveel tijd heb je nodig om het gehele plan uit te werken? Plan ook
een afspraak in met het technisch opleidingscentrum en verwante
opleidingen en leg uit wat de plannen zijn. Sta ook open voor goede ideeën.

“Op directieniveau en
diverse andere locaties
is door de afdeling
arbo&milieu positief op
de plannen gereageerd.
Op deze manier hebben
we ook meer draagvlak,
financiën en filmlocaties
kunnen regelen.”
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2. INVENTARISEER DE MOGELIJKHEDEN
Welke onderwerpen moeten aan bod komen in de film? En welke
locaties? Organiseer een bijeenkomst met mensen van de werkvloer,
bedrijfshulpverleners en een veiligheidskundige.
Hoe kun je onveilige situaties het beste weergeven?
Inventariseer ook welk (film)materiaal
er al bestaat en hoe dat ingezet kan
worden. Maak een eerste opzet van
de inhoud van de film.

TIP

Bedenk vooraf dat je niet
zomaar alles kunt gebruiken
voor de film in verband met
auteursrechten en copyright.
Vraag ook schriftelijk
toestemming
van de acteurs.

3. AAN DE SLAG – FILMPLOEG BENADEREN
Hoeveel budget is er ter beschikking gesteld? Heb je externe acteurs
nodig of zet je eigen personeel in? Zijn alle randvoorwaarden
duidelijk? Benader dan enkele filmploegen en maak samen een
draaiboek.

TIP

Weinig budget? Schakel studenten van een mediaopleiding in of werk met bestaande Youtube-filmpjes.

4. BETREK DE LEERLINGEN & ANDERE PARTIJEN
De beste ideeën komen van de belangrijkste doelgroep: de gebruikers.
Plan daarom een bijeenkomst met het personeel en de filmploeg om
bij elkaar te komen en te brainstormen over de inhoud en verdere
uitwerking van het draaiboek.
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5. KLAAR VOOR GEBRUIK – INFORMEER HET PERSONEEL
Hoe gaat de film ingezet worden? Organiseer een informatiebijeenkomst om de film te lanceren en laat het management
gelijk uitleggen hoe werkvoorbereiders en praktijkbegeleiders
de film kunnen toepassen.
“Het is een voordeel dat IHC een groot bedrijf is: de veiligheidskundigen en de afdeling communicatie kunnen meedenken
over de veiligheidsfilm.”

TIP

Vergeet ook de interne PR niet. Laat het management zien hoe ver je al
bent met het nieuwe veiligheidsbeleid. Informeer ook bedrijven uit de
branche en profileer jezelf als betrokken werkgever.

6. EVALUEER DE NIEUWE METHODE
Werkt de veiligheidsfilm? Levert het voldoende kennis op of moeten
er aanpassingen gedaan worden? Met behulp van een korte
vragenlijst kun je inventariseren of de film voldoende informeert.
Signalen uit deze vragenlijst worden vervolgens teruggekoppeld aan
de medewerkers veiligheid. Laat de film ook op andere locaties zien;
zijn er verschillen te ontdekken?
“Iedereen uit de groep heeft een

TIP

Heb je een expertgroep met
meedenkers? Stuur regelmatig
updates via de mail om iedereen
op de hoogte te houden van de
laatste ontwikkelingen.

verantwoordelijkheid en een rol in het
plan om tot de veiligheidsfilm te komen.
Dat maakt het project uniek.”
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TOPIC OVERZICHT

INTRODUCTIEFILM NIEUWKOMERS
BEDRIJFSBREED
Onderwerp

In de film?
(aankruisen)

Orde en netheid

o

Looppaden

o

Vluchtroute

o

Gebruikplicht persoonlijke beschermingsmiddelen

o

Heftruck

o

Kraan

o

Hoogwerker

o

Aanslaan hijslasten

o

Hijsmiddelen

o

Verkeer op terrein

o

Gebruik steiger en stelling

o

Noodhekwerk

o

Valbeveiliging

o

Alleen werken

o

Afzuigen en ventileren

o

Gas en zuurstof

o

Lasrook

o

Gevaarlijke stoffen

o

Lassen, snijden, branden

o

Brandveiligheid

o

Veilig gereedschap

o

Elektrische veiligheid

o

Melding maken onveilige situatie

o

Instructies volgen

o

Anders, namelijk...

.......
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BEDRIJFSspecifiek
Onderwerp

In de film?
(aankruisen)

Aan- en afmelden bezoek

o

Parkeerbeleid

o

Alcohol en drugsgebruik

o

Toegang en looppaden

o

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

o

Gebruik mobiele telefoon

o

Toolbox

o

Voorschriften opvolgen

o

Certificering

o

In- en uitklokken

o

Ziekmelden

o

Noodnummer

o

Opvolgen instructie Bedrijfshulpverlening

o

Ontruimingen en noodsituaties

o

Brandblusmiddelen

o

Anders, namelijk...

......
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Contact:
www.5xbeter.nl
info@5xbeter.nl
0800 - 555 50 05
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