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Contact Goed werk, werkt goed!

Programmadoorloop

Meer weten?

Wij komen graag met je in contact,  
mail het SZW-projectteam via:
 
eerlijkgezondenveilig@minszw.nl

 
 
 
Meer informatie is te vinden op de  
programma pagina op het Arboportaal: 

www.arboportaal.nl/campagnes/ 
eerlijk-gezond-veilig-werk

12.00 uur Netwerklunch

13:00 uur Opening door staatssecretaris Tamara van Ark

13:15 uur Keynote: Eerlijk, Gezond en Veilig werk: Een kwestie van werk met liefde,  
prof. dr. Aukje Nauta, Universiteit Leiden 

14:15 uur Eerste Ronde Ateliers en Tafelsessies

15:25 uur Tweede Ronde Ateliers en Tafelsessies

16:15 uur Geef je mening! Interactief panel met SZW-directeuren Heidi Boussen, 
directeur Gezond en Veilig Werken en Martin Flier, directeur Arbeids verhoudingen

16:45 uur Wrap-up en afsluiting

17:00 uur Netwerkborrel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
maakt zich sterk voor eerlijk, gezond en veilig werk in 
Nederland. Het regeerakkoord zet in op intensivering 
van de handhavingsketen om een groter maatschappelijk 
effect te realiseren. Naast meer hand having en toezicht 
gaat het daarbij om preventie en het versterken van goed 
werkgeverschap. In dit kader zijn de beleids directies 
Gezond en Veilig Werken en Arbeidsverhoudingen in 
mei 2018 met het programma Eerlijk, Gezond en Veilig 
Werk gestart.  

Het doel van het programma is om branches, sociale 
partners en bedrijven te stimuleren, faciliteren en  
ondersteunen om zich actief in te zetten voor eerlijk, 
gezond en veilig werk. We werken hierbij nauw samen 
met alle partijen. De activiteiten zijn gericht op bewust-
wording en de preventie van oneerlijk, ongezond en 
onveilig werk.
  

Vandaag staat het delen van kennis, goede praktijken  
en ervaringen centraal. Na de lunch starten we plenair 
met een opening door staatssecretaris Tamara van Ark 
en een inspirerende keynote speech door hoogleraar 
Aukje Nauta. Praat daarna mee aan een van de veel- 
kleurige ronde tafelsessies of maak een keuze uit een 
divers aanbod aan ateliers. Kies voor die presentaties 
die aansluiten bij jouw ervaring en interesses. 

We hopen je te inspireren en enthousiasmeren om na 
vandaag eerlijk, gezond en veilig werken samen nog 
meer op de kaart te zetten.  

Heidi Boussen, directeur Gezond en Veilig Werken  
Martin Flier, directeur Arbeidsverhoudingen 
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Tafelsessie 3: Eerlijke beloning en een gelijk 
speelveld in de uitzendbranche.

Ga met Jaap Buis, directeur van Stichting Naleving Cao 
voor Uitzendkrachten (SNCU) in gesprek over de 
successen en moeilijkheden van cao-handhaving in de 
uitzendsector. Waarom zijn sociale partners het eens dat 
er een paritaire handhavingsorganisatie moet zijn in 
deze sector en hoe pak je dat aan in een veelkleurige 
sector. Voorlichting, handhaving en samenwerking 
worden door de SNCU ingezet om gezamenlijk doelen 
te behalen en malafiditeit uit de sector te krijgen.

Tafelsessie 4: De ideale werk gever  
voor jongeren!

Ga met Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren in 
gesprek over het (toekomstig) kapitaal van organisaties: 
jongeren! Hoe help je en hou je jongeren aan het werk 
op een eerlijke en gezonde manier? Hoe benut je de 
potentie van jongeren? Hoe zorg je dat jongeren mee 
(kunnen en willen) tellen binnen organisaties? Hoe ga 
je om met hun rechtspositie op de arbeidsmarkt? Semih 
deelt goede voorbeelden en ervaringen vanuit CNV 
Jongeren en daagt je daarbij uit om concrete ideeën te 
formuleren.

Tafelsessie 5: Het succes van het  
‘Vignet arbeidsveiligheid’.

Aan deze tafel vertelt Erna Bak, Manager Arbeids-
voorwaarden & Rechtspositie bij de Vereniging  
voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)  
vol enthousiasme over het succes van de Vignet- 
systematiek. VBZ heeft dit vignet ontwikkeld om  
bedrijven te helpen om hun werkprocessen blijvend 
veilig in te richten en te voldoen aan wet- en regel-
geving. Immers, aandacht voor arbeidsveiligheid leidt 
tot minder ongevallen, tevreden medewerkers en 
verbetering van het imago van het bedrijf.

Tafelsessie 1: Safety checks:  
Leer van collega-bedrijven.

Erwin Heijnsbroek, programmamanager Industrial  
Safety bij Verbond Papier & Karton, gaat in op het  
succes van de ‘safety checks’: bedrijfsbezoeken waarbij 
een specialist uit de branche een collega-bedrijf bezoekt 
en adviseert.Deze unieke vorm van kennis uitwisseling 
wordt met veel enthousiasme ontvangen in de sector. 
Ga in gesprek met Erwin en leer hoe je deze samenwer-
kingsvorm implementeert in de praktijk en welke 
voordelen dit voor jou kan opleveren.

Atelier 1: Agrarisch en Groen:  
Een succesvolle, integrale  
sectoraanpak.

Peter Loef van LTO Glaskracht trapt af met toe hoe  
sociale partners in de agrarisch en groene sectoren al 
lange tijd een goed voorbeeld van gezamenlijk optrek-
ken zijn. Zo richtten zij Stigas, kennisinstituut en 
dienstverlener voor duurzame inzetbaarheid, op.  
Vervolgens gaan Math Creemers, directeur Stigas,  
en Tanja de Jong, gezondheidsonderzoeker, in op het 
belang van zo’n integrale sectoraanpak. Aan de hand 
van praktische voorbeelden worden de succesfactoren 
besproken: de combinatie van sectorspecialisatie èn 
een integrale aanpak van preventie en verzuim.

Tafelsessie 6: Gezond en veilig werk:  
De verantwoordelijkheid van opdracht-
gevers?

Opdrachtgevers hebben een essentiële rol in het 
waarborgen van gezond en veilig werk. Martine van 
Egmond, onderzoekster bij TNO neemt je mee in de 
uitdagingen die liggen ten aanzien van verantwoord 
opdrachtgeverschap. Wat betekent verantwoord-
opdrachtgeverschap in de praktijk? Hoe stimuleer je dit 
in een keten, zoals de bouw? En welke maatregelen 
kunnen werkgevers nemen? Ga in gesprek met Martine 
en ontdek hoe verantwoord opdrachtgeverschap verder 
gestimuleerd kan worden. 

Tafelsessie 2: Communicatie en 
leiderschap in relatie tot de flexibele schil.

Pieter Cornelissen, adviseur Safety, Health &  
Environment bij Strukton Rail deed onderzoek naar de 
effecten van leiderschap en communicatie in gedrags-
verandering op het gebied van arbeidsveiligheid. Ga aan 
deze tafel de dialoog aan over de volgende vragen: Hoe 
functioneert communicatie als instrument voor gedrags- 
verandering? Welke rol speelt dit in de ketenintegratie? 
En waar ligt de verantwoordelijkheid en het eigenaar-
schap voor eerlijk, gezond en veilig werken in relatie tot 
de flexibele schil?

Atelier 2: De MORES van #METOO.

De podiumkunst-, film- en televisiesector heeft niet te 
klagen over belangstelling. Dat geldt helaas ook voor 
minder mooie zaken als seksuele intimidatie en andere 
ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. N.a.v. een 
aantal beruchte incidenten nam deze sector zelf het 
initiatief gezamenlijk een meldpunt op te tuigen. 
Binnen 6 maanden sloten meer dan 30 koepels zich 
aan. Initiatiefnemer Yolande Melsert, directeur Neder-
landse Associatie van Podiumkunsten over pieken, 
dalen, voetangels en klemmen op weg naar een veilige 
werkomgeving.

Atelier 3: Handvat gedragscode:  
Een toepassing in de praktijk.

Nico Koch, beleidsadviseur bij Ondernemersorganisatie 
Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) gaat in op de 
ervaringen met de Code Verantwoordelijk Markt gedrag. 
Deze Code heeft effect op alle thema’s van Eerlijk, 
Gezond en Veilig Werk. Om zelf te ontdekken of zo’n 
gedragscode ook voor jou een goede oplossing is, ga je 
in dit atelier zelf aan de slag met het Handvat Gedrags-
code. Raphaël Gallis, (ex-)TNO en mede  auteur van het 
handvat vertelt hierover en helpt je bij de toepassing 
hiervan.

Ateliers Tafelsessies

Programma  
Eerlijk, Gezond  
& Veilig Werk

Goed werk, werkt goed!

Deelsessies  
Ronde 1 & Ronde 2
 
Kies voor elke ronde één atelier  
of tafelsessie


