
Evaluatie regionale SOM Arbo bijeenkomsten februari 2016 

 

ALGEMEEN 

Inhoud van de bijeenkomst    7,1 

Interactieve sessie voorbereiding en borging RI&E 7,1 

Ondersteuning applicatie RI&E MBO   7,4 

De verhouding theorie – praktijk   6,8 

 

VERWACHTINGEN* 

 Gelukkig veel ervaringen en gelegenheid voor vragen. 

 Ik had een totaal andere verwachting van de bijeenkomst. 

 Ik had meer informatie willen halen, niet brengen. 

 Merk dat de discussie met de OR heel interessant is. Dit geeft voeding voor interventies op 

samenwerking.  

 Mooie diversiteit van belangrijke platforms. 

*Aanvullingen op ja, nee of gedeeltelijk.  

 

AANSLUITING PERSOONLIJKE SITUATIE / VRAAG 

 Als vakbondsbestuurder heb ik nuttige input gekregen en denk ik kunnen geven. 

 Bewust geworden dat we bewust Arbo moeten inrichten. 

 Een hele fijne aanvulling. 

 Het netwerk is prettig. 

 Gelukkig veel ervaringen en gelegenheid voor vragen. 

 Goed om ervaringen uit te wisselen. 

 Het diversiteit van het thema maakt het lastig. 

 Het had wel wat meer over de RI&E mogen gaan. Arbo neerzetten in zijn algemeenheid was 

meer aan de orde, aangezien niet alle ROC's op hetzelfde niveau zitten met dit onderwerp. 

 Ik had meer inhoud over de RI&E gehad als nieuwkomer in de OR. 

 Ik had meer praktijkgerichte onderwerpen verwacht. Het 2e deel was naar mijn inzien te 

commercieel. 

 Ik had meer willen horen over de samenwerking en verbeterpunten tussen OR en  Arbo 

coördinator. 

 Ik had wat meer theoretische bagage verwacht. 

 Meer informatie gekregen dan gedacht. 

 Zeer nuttig om met gelijkgestemden in gesprek te gaan. 

 Zeker, zowel qua structuur, visie als het netwerk. 



SUGGESTIES VOOR EEN VOLGEND ONDERWERP 

 Alleen de OR. 

 De onderwerpen sociale veiligheid en privacy. 

 Een praktijkmiddag aan de hand van een rondgang bewust worden van aspecten waarop je 

zou kunnen letten. 

 Een voorbeeld RI&E uitvoeren van begin tot eind. 

 Een workshop borging en bewustwording (tip voor landelijke FSR werkconferentie). 

 Focus op inhoud, borging RI&E in de organisatie en het effect van de RI&E. 

 Focus op machineveiligheid. 

 Hoe geef je opvolging aan de RI&E, de rol van de OR en hoe doe je de communicatie naar 

medewerkers toe? 

 Hoe maak je van papier praktijk. Of te wel de implementatie van het schoolveiligheidsplan. 

 Inrichting en positionering preventiemedewerker, Arbo coördinator en dienst HRM. 

 Veiligheid in praktijklokalen. 

 Voortgang RI&E. 

 We willen veel meer info en een werkmap. 

 Werkdruk: de 'zachte' kant van de RI&E. Werkdruk beleving. 

 

AANVULLENDE TIPS OF OPMERKINGEN 

 Als er over een technisch onderwerp wordt gesproken, dit van te voren laten weten zodat 

alleen de mensen die geïnteresseerd zijn blijven (bijeenkomst 1, Den Bosch). 

 Een kleinere groep en een langere tijd bijvoorbeeld van 10.00 - 16.00 uur. 

 Gezamenlijk naar de locatie lopen, gezien de vergaderruimte even zoeken was (bijeenkomst 

2, Zwolle). 

 Inventarisatie OR-leden die meer willen weten over de RI&E wat wel en niet mag of kan. 

 

 


