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De stem van de medewerker

Een mooi ideaal….

Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur                            
Expertiseteam Arbeid & Gezondheid, FNV Formaat

De stem van de medewerker

U betrekt medewerkers bij uw beleid op het gebied van 
arbeidsomstandigheden. Daarmee krijgt u draagvlak en 
een praktisch arbobeleid. En de arbeidsomstandig-
heden verbeteren. Helaas, de praktijk is weerbarstig en 
medewerkersbetrokkenheid is niet altijd makkelijk te 
realiseren. Het vraagt de nodige inspanningen èn 
doorzettingsvermogen. 

© FNV Formaat 2



© FNV Formaat

De RI&E: meer dan één sessie

Hoe betrekt u medewerkers? 

Bijvoorbeeld bij:

●Het voortraject

●De inventarisatie van de risico’s

●De evaluatie / risico-inschatting van de risico’s

●De invulling van het plan van aanpak, de maatregelen

●De voortgang / follow up van het plan van aanpak
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Leren van (bijna-)incidenten, verzuimcijfers, …

Rapportages Verantwoording
●Feiten

●Trends voor sturing (Aanpassing) beleid, 

maatregelen

Medewerkers betrekken Risicobewustzijn, draag-

●Samen analyseren vlak, meer meldingen?
●Delen van info en leren van elkaar

In balans? Regie? In verbinding?
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Onderzoek nieuwe werkconcepten samen

De start = globaal:

●De eerste ideeën, visievorming, koers bepalen

●Regie hebben en krijgen, werkgroepen, tijdspad

Detail-uitwerking, meer concreet
◦Proefopstellingen en tekeningen helpen
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In de lijn of ‘los’

In de lijn: 
●Via het werkoverleg

●Plannen van aanpak per afdeling

●Innovatie / ideeën per team / afdeling

●Met verantwoordelijkheid en bijbehorend budget?

Matrixorganisatie:
●Per onderwerp (bijvoorbeeld anti-agressiebeleid en digitalisering)

●Dreamteams, ideeën-generator

●Met verantwoordelijkheid en bijbehorend budget?
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Maak de preventiemedewerker(s) en de                  
arbocommissie belangrijk!
● De praktijk: vaak verslapping, herhaling van zetten, …

Nodig:

● Duidelijke taakstelling (RI&E en plan van aanpak = vast 
agendapunt) met verantwoordelijkheid, bevoegdheden 
en middelen (tijd, opleiding, ..)

● Kennis

● Status

● Invloed

● Voelsprieten naar werkvloer
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Laat structuur ook eens los

● Waar klagen medewerkers over?

● Organisatieplannen, investeringen →
aanknopingspunten?

● Netwerken: borrelen, samenwerken, hulp vragen en hulp 
aanbieden, ‘hard op’ denken, social media, …
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De invloed van de OR

Sterke rechten: 

●Instemmingsrecht over personele regelingen → veel 
arbeidsomstandigheden!

●Adviesrecht over financiële en organisatorische 
aangelegenheden → invloed op arbeidsomstandigheden

●Initiatiefrecht: kan altijd!

Mogelijkheden:

●Samenwerken, samen kracht bij zetten

●Draagvlak

●Duidelijkheid in besluitvorming
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Oproep
We hebben nu een aantal insteken en ideeën 
om medewerkers te betrekken bij het beleid 
op het gebied van arbeidsomstandigheden. 
De praktijk is natuurlijk weerbarstig. 
Betrokkenheid zal niet altijd uitpakken, zoals 
u had bedacht. Belangrijk en leuk is dat we 
blijven leren van elkaar. Daarom een oproep 
aan u: heeft u een praktijkvoorbeeld dat laat 
zien hoe medewerkersbetrokkenheid kan 
werken, of juist niet, laat het weten…..

Email: nicole.pikkemaat@fnvformaat.nl


