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VAKBONDSTRAINING VEILIG 
EN GEZOND WERK 2020 

WAAROM DE VAKBONDSTRAINING  
VEILIG EN GEZOND WERK?
Veilig en gezond werken is belangrijk voor jou en je collega’s. Zo haal je 
gezond de eindstreep. En werk je met plezier. Toch sterven er elk jaar in 
Nederland nog altijd zo’n 4100 werknemers omdat ze niet veilig of 
gezond werken. Dat zijn er ongelooflijk veel. Ga maar na: in het verkeer 
overleden vorig jaar 678 mensen. 
 
De belangrijkste plek waar jij kunt werken aan veilig en gezond werk is: 
je werkplek zelf. Je ziet dan ook dat veilig en gezond werken het beste 
gaat als je hier samen met je collega’s en je werkgever iets aan doet. 

De Arbowet helpt je daarbij. Net als de arbeidsinspectie, de ondernemingsraad of 

de arbodienst.  

Wij vinden als FNV veilig en gezond werk erg belangrijk.  
Wij zetten ons er dan ook al jaren voor in dat jij veilig en gezond je werk kunt doen. 

Dat doen we op verschillende manieren:

• Afspraken in cao’s en in tientallen arbocatalogi.

• Campagnes in allerlei sectoren. Zoals voor een gezonde werkplek bij de 

buschauffeurs of voor minder werkdruk bij banken en verzekeraars.

• We openen meldpunten en houden enquêtes: van zomerhitte tot de 

bereikbaarheid van de Arbeidsinspectie.

• We overleggen met politici en zetten ze desnoods onder druk  

voor een goede Arbowet.

• Ook houden we bijeenkomsten voor jou en je collega’s en informeren  

we je via netwerken, zoals Arbonetwerk FNV. 

• Telefonisch advies van het Arbo-Adviespunt: 088 - 368 06 09  

(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur)



5

WAT LEER JE IN DE VAKBONDS-
TRAINING VEILIG EN GEZOND WERK?
1.  Je leert problemen met veilig en gezond werken op je werk herkennen.  

Dat zijn vaak dingen waar jij en veel van je collega’s zich echt druk om maken. 

Zo’n onderwerp, waar mensen zich echt druk over maken noemen we ook  

wel een ‘issue’.

2.  Je leert deze isues te beoordelen: hoe groot is het risico, wat is de achtergrond 

ervan, over welk punt maken we ons het meeste druk?

3.  Je leert dat veiligheid, gezondheid en welzijn meer risico lopen als je werkt  

met techniek.

4.  Je leert op zoek gaan naar oplossingen. Om die te vinden, heb je kennis nodig 

van arbeidsomstandigheden en de arboregels.

5.  Je leert hoe je de problemen samen met je collega’s kunt aanpakken. 

Bijvoorbeeld door ze bij je werkgever op tafel te leggen.  

Veilig en gezond werken doe je niet alleen, maar met het hele bedrijf. 

6.  Je krijgt na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

Werkenden een handje helpen om ook op je werkplek samen op te  
komen voor veilig en gezond werk, dàt is wat een goede vakbond pas 
echt kenmerkt! Dat doen we ook door jou de vakbondstraining VEILIG  
EN GEZOND WERK aan te bieden. 
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VOOR WIE IS DE VAKBONDSTRAINING  
VEILIG EN GEZOND WERK?
Je kunt de cursus doen als je actief aan de slag wilt met het verbeteren 
van de arbeidsomstandigheden bij jou op je werk. Maar ook als je een 
zogeheten arbo-kaderlid bent en wel een steuntje in de rug kunt 
gebruiken. Je bent arbo-kaderlid als je je als FNV-lid bezighoudt met 
arbo op je werk.

Wil je je de hierboven beschreven aanpak van VEILIG EN GEZOND WERK  
meer eigen maken? Wil je ervaring en kennis opdoen in het verbeteren  
van arbeidsomstan digheden samen met collega’s?  
Dan is deze cursus iets voor jou!

WAT DOE JE ZOAL ALS ARBO-KADERLID?

1.  Je beantwoordt vragen van collega’s over arbeidsomstandigheden in jouw 

bedrijf of je verwijst hen door. Bijvoorbeeld naar je werkgever of de FNV.

2.  Je betrekt je collega’s actief bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden  

in jouw bedrijf.

3.  Je ondersteunt je collega’s bij het verbeteren van hun eigen arbeids-

omstandigheden. Je denkt bijvoorbeeld mee over manieren waarop je de 

problemen helder in beeld brengt en samen oplost.

4.  Je bent actief als contactpersoon van de FNV of als lid van de kadergroep.

5.  Je zit in de commissie die gaat over veilig en gezond werken in de or  

(de VGW-commissie). 

6.  Je doet mee aan arboactiviteiten in de sector of regio waarin je werkt.

7.  Je hebt af en toe contact met jouw vakbondsbestuurder over veilig en  

gezond werken.

8.  Je bent bereikbaar voor je collega’s.

9.  Je volgt de arbo-ontwikkelingen in jouw eigen organisatie en bedrijfstak.



HOE ZIET DE VAKBONDSTRAINING 
VEILIG EN GEZOND WERK ERUIT?
1.  Deze cursus bestaat uit 6 modules van elk 3 uur, verdeeld over 3 dagen.

2.  Meestal is de cursus op 3 losse dagen, met telkens enkele weken ertussen. 

Daarin heb jij tijd om de stof te verwerken en opdrachten te maken.

3.  De cursus wordt verzorgd door trainers/adviseurs met ruime praktijk-

ervaring in arbo-vraagstukken en vakbondswerk.

4.  Houd er rekening mee dat je ook tijd voor huiswerk en leeswerk moet  

reserveren (ongeveer 3 à 4 uur per bijeenkomst).

5.  De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

•  onderzoek van arbeidsomstandigheden in je eigen bedrijf: knelpunten;

• je collega’s kunnen betrekken in het verbeteren van arbeids-

omstandigheden;

• je verdiept je in arbo, zoals de Arbowet en andere regels;

• je gaat aan de slag met een actieplan en andere aanknopingspunten voor  

het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Denk aan risico-inventarisatie 

en -evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA);

• arbo en ziekteverzuim, of ander thema naar keuze;

• arbo bij jou op je werk;

• je werkt een actieplan uit waarmee je samen met je collega’s een 

arboprobleem gaat aanpakken.

6.  Je krijgt een bewijs van deelname waarin de onderdelen van de cursus 

staan. Dit toont aan dat je in de curus algemene basiskennis op arbogebied 

hebt geleerd en dit hebt toegepast in de praktijk.

7.  Terugkomdag (bij voldoende belangstelling).
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE?

We verwachten dat je minimaal 2 jaar actief wilt zijn als  
arbo-kaderlid voor de FNV.

Dat betekent dat je vragen van je collega’s beantwoordt over arbeids-

omstandigheden. En dat je samen met je collega’s zoekt naar manieren om de 

veiligheid en gezondheid op je werk te verbeteren. Je krijgt hierbij ondersteuning 

van je FNV-bestuurder. Na afloop van de opleiding word je lid van het Arbonetwerk 

FNV waarin we kennis en ervaring over arbeidsomstandigheden uitwisselen.

Twijfel niet: stap naar je FNV-bestuurder en kijk samen of deze opleiding iets 

is voor jou! Die moet jou toestemming geven om mee te doen aan de cursus.  

Je kunt dan bijvoorbeeld vakbondsverlof aanvragen. 

WELKE ONDERSTEUNING KRIJG JE  
ALS ARBO-KADERLID VAN DE BOND?
1.  Je volgt – gratis – de Vakbondstraining Veilig en Gezond Werk.

2.  Je kunt bellen met het Arbo-Adviespunt van de bond: 088 - 368 06 09  

(bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur)

3.  Je ontvangt up-to-date materiaal over arbeidsomstandigheden.

4.  Je krijgt advies en begeleiding van andere ervaren kaderleden en/of  

bestuurders.

5.  Je krijgt een vergoeding volgens een vaste regeling in het Kaderstatuut  

voor onkosten die je kunt declareren.

6.  Als deelnemer van het Arbonetwerk FNV kun je ook deskundige ondersteuning 

krijgen bij de aanpak van problemen met arbo op je werk.
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WAAR EN WANNEER KUN JE MEEDOEN 
AAN DE VAKBONDSTRAINING VEILIG 
EN GEZOND WERK IN 2020?

VOORJAARSCURSUSSEN 2020

PLAATS Vakbondskantoor Rotterdam

DATUM 26 maart 2020, 16 april 2020 en 7 mei 2020

DAG EN TIJD Donderdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag) 

PLAATS Vakbondskantoor Utrecht

DATUM 13 mei 2020, 3 juni 2020 en 24 juni 2020

DAG EN TIJD Woensdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

 

NAJAARSCURSUSSEN 2020

PLAATS Vakbondskantoor Weert

DATUM 15 september 2020, 6 oktober 2020 en 27 oktober 2020

DAG EN TIJD Dinsdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

PLAATS Vakbondskantoor Deventer

DATUM 7 oktober 2020, 4 november 2020 en 2 december 2020

DAG EN TIJD Donderdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

PLAATS Vakbondskantoor Amsterdam

DATUM 28 oktober 2020, 18 november 2020 en 9 december 2020

DAG EN TIJD Donderdag van 9.30 tot 17.00 uur (ochtend en middag)

INSCHRIJVING
Heb je belangstelling, schrijf je dan in via het inschrijfformulier op  

fnv.nl/aanmeldenVGW of vraag via vakbondsvrijwilliger@fnv.nl een  

inschrijff ormulier aan. Na inschrijving ontvang je na een paar weken een 

bevestiging ook met de specifieke locatiegegevens.

MEER INFORMATIE
fnv.nl/cursusVGW

https://www.fnv.nl/actief-voor-fnv/opleidingen/basiscursus-Veilig-en-Gezond-Werk/681202
mailto:vakbondsvrijwilliger%40fnv.nl?subject=Inschrijfformulier%20VGW
https://www.fnv.nl/actief-voor-fnv/opleidingen/basiscursus-Veilig-en-Gezond-Werk/
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