Vignet Arbeidsveiligheid

Grip op arbeidsveiligheid
Veiligheid op de werkvloer is een belangrijke basis voor een succesvol bedrijf met gemotiveerde
medewerkers. Grip hebben en houden op arbeidsveiligheid is daarom cruciaal. Toch brengt dit ook in de
Zoetwarenbranche serieuze uitdagingen met zich mee. Bedrijven hebben verschillende initiatieven die
machines en werkprocessen veiliger maken, maar een integraal overzicht op alle facetten van
arbeidsveiligheid ontbreekt vaak. Dit kan leiden tot blinde vlekken en ernstige ongevallen.
VBZ wil bedrijven in de Zoetwarenbranche stimuleren om de veiligheid op de werkvloer te blijven verbeteren.
Om die reden werd het Vignet Arbeidsveiligheid ontwikkeld. Deze systematiek helpt bedrijven om grip te
krijgen op arbeidsveiligheid. Zo richten ze hun organisatie en hun werkprocessen veilig in en voldoen ze
tevens aan wet- en regelgeving.

Wat is het Vignet arbeidsveiligheid?

VBZ is de branchevereniging voor de
fabrikanten van koek, snoep,
chocolade en hartige versnaperingen.
Bij VBZ zijn zo’n 110 bedrijven
aangesloten. Kijk voor meer informatie
op www.vbz.nl.
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De VBZ-systematiek is een integrale aanpak. Het
vignet helpt niet alleen om klassieke risico’s te
beheersen vanuit de Branche RI&E’s, maar geeft de
organisatie ook handvatten om veiligheid te
integreren in het gedrag van medewerkers en de
cultuur van de organisatie. Zo willen we ervoor
zorgen dat de mensen in uw bedrijf gemotiveerd
blijven om arbeidsrisico’s te signaleren en te
beheersen. Het ministerie van SZW vindt de Vignetsystematiek een kansrijk initiatief en stimuleert
daarom verdere uitrol in de zoetwarenbranche.

Hoe behaalt u het Vignet Arbeidsveiligheid?
VBZ reikt het Vignet uit aan bedrijven die in drie
categorieën goed presteren.
1. Succesvol veranderen van de bedrijven in hun
aanpak van arbeidsveiligheid. Dit vraagt een
goede mix van een heldere visie, structuur en
cultuur van veilig en gezond werken.
2. Beheersing van de risico’s vanuit de Branche
RI&E. Uiteraard moet daarbij worden voldaan
aan alle arbowettelijke eisen, inclusief de eisen
vanuit de brancheafspraken in de Arbocatalogus.
3. Borging van de getroffen maatregelen, zodat er
sprake is van een blijvende verandering.
Het Vignet kan alleen worden behaald nadat een auditor
heeft vastgesteld dat een bedrijf op alle punten grip heeft
op de arbeidsveiligheid. Zie het schema hiernaast voor
de verschillende criteria. De geldigheidsduur van de audit
is 2 jaar.

“

Het Vignet Arbeidsveiligheid heeft ons geholpen om de lat een stuk hoger te leggen. Alle collega’s
stippen nu zelf onveilige situaties aan waardoor ons bedrijf continu veiliger wordt.
Henri Verhagen, De Kroes

Zelf aan de slag?
Wilt u zelf aan de slag met het Vignet? Kijk dan
op www.vbz.nl voor het handboek en de zelfscan
arbeidsveiligheid. Zo weet u snel waar u staat
met uw bedrijf.
Hulp van een deskundige?
Vind u het lastig om zelf aan de slag te gaan met
arbeidsveiligheid
of
wilt
u
deskundige
ondersteuning? VBZ helpt u graag op weg en
werkt samen met vhp human performance. U
kunt zich natuurlijk ook door uw eigen
deskundige laten ondersteunen.
Vragen over het Vignet?
Neem gerust contact op met Erna Bak via
06 13 64 12 37 of via erna@vbz.nl
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De voordelen van het Vignet
Aandacht voor arbeidsveiligheid zorgt voor minder
ongevallen, lager ziekteverzuim, meer tevredenheid
bij de medewerkers en verbetert het imago van het
bedrijf. Het Vignet helpt u om systematisch door het
eigen bedrijf te lopen. Stapsgewijs ontdekt u met
handige instrumenten en tools waar de veiligheid op
de werkvloer verbetert kan worden en hoe u blijft
voldoen aan wet- en regelgeving.

