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Leernetwerk ArboTechniek 
 

Inleiding  
Heb je een sleutelpositie in het bedrijf als het gaat om veilig en gezond werken en wil je leren van je 
ervaringen en van die van andere bedrijven?  Dan kun je deelnemen aan een leernetwerk veilig en 
gezond werk. Het gaat om vragen zoals: 

• Opzetten van goed werkende ongevallenregistratie;  

• Vergroten van aanspreekgedrag over veilig en gezond werken 

• Chroom-6: opzet en introductie veilige werkwijze 

• Betrokkenheid vergroten van de organisatie bij de RI&E 
 
In vier regio’s van het land organiseren we gedurende anderhalf jaar 6 bijeenkomsten waar jij en de 
ander deelnemers onder begeleiding kunnen werken aan jouw leervragen. Hieronder kan je lezen wat 
het aanbod inhoudt en onder welke voorwaarden je kan meedoen. 
 
Doelstelling: 

• Stimuleren en ontwikkelen van veilig gedrag binnen jouw organisatie door te delen met collega’s 
uit de branche en te leren van elkaar. 

• Inzicht krijgen in effectieve oplossingen om veilig en gezond gedrag binnen jouw organisatie 
verder te ontwikkelen, te implementeren en te borgen. 

• Informeren en inspireren 

• Inventariseren van knelpunten en behoeften binnen de TI-branche  
 
Uitgangspunten: 

• De bijeenkomsten zijn voor iedereen die werkzaam is in de technische installatiebranche en die 
binnen de organisatie de taak heeft om veilig en gezond bedrag te organiseren. Denk aan QHSE-
managers, veiligheidskundige, arbocoördinator, preventiemedewerker e.d. 

• Aantal bijeenkomsten: 6 per regio in het tijdvak januari 2020 – juni 2021. 

• Aantal deelnemers per leernetwerk: 10-15  

• Aantal locaties: 4 (zie hieronder)  
 
Werkwijze 
Het programma wordt in belangrijke mate gestuurd door de vragen die bij jou en de andere 
deelnemers leven. De opzet is er op gericht om gedurende anderhalf jaar in de opeenvolgende 
bijeenkomsten met en van elkaar te leren. De werkwijze bestaat uit: 

• Samen aan opdrachten werken, gedurende anderhalf jaar. 

• Elkaar uitdagen om expertise (kennis en ervaringen) te delen.  

• Actief participeren in ontwikkeling 

• Reflecteren op kennis, inzet en resultaat van zowel zichzelf als groep 
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Jouw inbreng voor de bijeenkomst bestaat uit: 

• Kennis 

• Ervaringen huidige praktijk 

• Ervaringen door experimenteren 
 
Begeleiding 
De bijeenkomsten worden voorbereid en begeleidt door de procesbegeleiders van 
ArboTechniek/OTIB. Zij zullen zorgen voor het programma van de opeenvolgende bijeenkomsten. 
Daarnaast zullen wij vanuit ArboTechniek informatie aanrijken waarvan we denken dat het interessant 
kan zijn.  
 
Locatie en data 

Locatie 2020 2021 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 

Zwolle 3 maart 16 juni 23 sept 11 nov n.t.b. n.t.b. 

Almere 4 maart 17 juni 24 sept 12 nov n.t.b. n.t.b. 

Ridderkerk 4 maart 29 juni 16 sept 11 nov n.t.b. n.t.b. 

Eindhoven 12 maart 1 juli 24 sept 19 nov n.t.b. n.t.b. 
 

Tijdstip: inloop vanaf 13:30, om 14:00 start 
 

Voorwaarden voor deelname 
Deze activiteit wordt mede gefinancierd met ESF-geld. De spelregels voor deelname zijn: 

− Het traject loopt van 1 januari 2020  tot 1 juni 2021.  

− Het aanbod is kosteloos. 

− Je gaat zorgvuldig om met de gemaakte afspraken. Door deel te nemen spreek je de intentie uit 
dit voor de hele reeks van bijeenkomsten te doen.  

− Je bent bereidt mee te werken met de evaluatie van de uitgevoerde dienstverlening.  

− Wij gaan zorgvuldig om, conform het privacy beleid van OTIB, met de verstrekte 
persoonsgegevens.  

− We delen de contactgegevens inclusief KvK-nummer met de subsidieverstrekker (het Ministerie 
van SZW). Inhoudelijke bevindingen van je organisatie worden niet gedeeld. Ten behoeve van de 
evaluatie worden geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens van het project gedeeld met 
derden. Ervaringen uit het leernetwerk zullen worden gebruikt voor communicatieactiviteiten, 
deze zijn niet herleidbaar naar jouw organisatie tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt 
gegeven. 

− OTIB mag het emailadres gebruiken om informatie over het programma Arbotechniek aan te 
bieden. 

 
Aanmelding en informatie 
E-mail: info@arbotechniek.nl  
 
Telefoon: 
079 3250777 (Mari Garcia, Techniek Nederland) 
0800-8855885 (Theo-Jan Heesen, OTIB -ArboTechniek) 
 
ArboTechniek is het programma van Techniek Nederland, NVKL, VIB, FNV Metaal, CNV Vakmensen en 
De Unie. 
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