
Week van de Veiligheid – 30 mei t/m 3 juni 2022 

Veiligheid heeft continu aandacht nodig. De afvalbranche neemt zijn verantwoordelijkheid en werkt voortdurend 

aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn werknemers en aan het creëren van 

bewustwording van werknemers in de sector voor het belang van veilig en gezond werken.  

Tijdens de Week van de Veiligheid (WvdV) doet de sector dat gezamenlijk en in de volle breedte. De bij de 

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche aangesloten partijen ondernemen zelf actie en stimuleren hun 

achterbannen activiteiten te organiseren die veilig en gezond werken onder de aandacht brengen bij eigen 

medewerkers, maar ook bij bezoekers, inhuurkrachten en derden.  

Dit evenement beoogt de sector op de kaart te zetten als branche die haar verantwoordelijkheid neemt en 

veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Door gezamenlijk, op hetzelfde moment en op landelijke schaal 

aandacht te vragen voor het thema, wordt het effect versterkt. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter. 

In dit document vindt u informatie over wat door de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) beschikbaar 

stelt voor de organisatie van het evenement en wat u kunt doen. 

Doelen 

Tijdens de WvdV staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. In de Arbocatalogus Afvalbranche 

hebben werkgevers en werknemers de door de overheid in de arbowet- en regelgeving vastgestelde 

doelvoorschriften ‘vertaald’ en uitgewerkt naar de afvalbranche. De Arbocatalogus Afvalbranche geeft 

handvatten om veilig en gezond te werken en bevat de afspraken die werkgevers en werknemers hebben 

gemaakt. Tijdens de WvdV worden regels belicht waaraan medewerkers, maar ook leveranciers, 

inhuurkrachten, bezoekers en klanten zich moeten houden. Ook wordt aandacht gegeven aan de consequenties 

van onveilig werk.  

De WvdV is zowel intern als extern gericht. Intern is het doel het belang van veilig en gezond werken bij 

iedereen die binnen de sector werkzaam is op een positieve manier te stimuleren. Hier gaat het om kennis, 

bewustwording en gedrag. Extern gaat het om partijen die op (in)directe wijze betrokken zijn bij de sector, het 

gaat dan om klanten en leveranciers, en om autoriteiten en omwonenden. Met het organiseren van de WvdV 

kunnen we het beeld van de buitenwacht over veilig en gezond werken in de afvalsector en de 

arbeidsomstandigheden in de afvalbranche in positieve zin beïnvloeden door te laten zien dat de sector veilig en 

gezond werken serieus neemt en altijd de hoogste prioriteit geeft. De veiligheidsweek heeft dan een 

imagoversterkend doel. 
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Samengevat: 

 Blijvend onder de aandacht brengen van het belang van veilig en gezond werken en de veiligheidsregels bij 

eigen personeel en bij derden en inhuurkrachten (kennis) 

 Discussie op gang brengen over het waarom van veilig en gezond werken (bewustwording) 

 Verhogen van het veilig en gezond werken in de branche (gedrag) 

 Het beeld van de buitenwacht over veilig en gezond werken en de arbeidsomstandigheden in de 

afvalbranche in positieve zin beïnvloeden (imago)  

Datum 

De Week van de Veiligheid vindt steeds plaats tijdens de eerste week van juni. Vanwege consistentie in de 

communicatie houden we hieraan vast, ook al begint de week daardoor dit jaar op 30 mei. Het is de vijfde en 

dus een jubileumeditie dit jaar.  

Van 30 mei tot en met 3 juni 2022 organiseren bedrijven op één of meer dagen in die week verschillende 

activiteiten om veiligheid en gezondheid onder de aandacht te brengen. Uit ervaring blijkt dat de voorkeur 

uitgaat naar dinsdag of donderdag, van 8.00 – 11.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Maar de uiteindelijke keuze 

is aan de bedrijven zelf. 

Opzet  

Het uitgangspunt is dat de bedrijven activiteiten organiseren die aansluiten bij het bedrijf, bij de bedrijfscultuur 

en bij de eigen risico’s, wensen en behoeften. Er wordt geen richting gegeven aan de invulling van de 

activiteiten, zolang deze maar inzoomen op gezond en veilig werken in de sector. De bedrijven communiceren 

via hun eigen kanalen over die activiteiten. De StAA en de aangesloten organisaties organiseren eigen 

activiteiten en communiceren over de activiteiten van de achterbannen.  

Om de week van de sector één gezicht te geven en de exposure van de week zo herkenbaar mogelijk te 

maken, vragen wij aangesloten partijen en hun achterbannen bij de communicatie duidelijk de koppeling te 

maken met de Week van de Veiligheid, door deze steeds te vermelden, door speciaal voor de WvdV 

ontwikkelde beeldmateriaal - logo en slogan - zichtbaar op communicatie-uitingen te plaatsen en door op de 

sociale media gebruik te maken van #weekvandeveiligheid #arbocatalogus #afvalbranche.  

Kernboodschap 

Veilig en gezond werken is in ieders belang en heeft altijd prioriteit. Daar spant de afvalbranche zich iedere dag 

opnieuw voor in. Veilig en gezond werken heeft continu aandacht nodig. De branche neemt haar 

verantwoordelijkheid en werkt aan bewustwording, vraagt aandacht voor gemaakte afspraken en spreekt aan op 

de consequenties van ongewenst gedrag. Tijdens de Week van de Veiligheid vragen bedrijven op een of meer 

dagen op verschillende manieren extra aandacht voor veilig en gezond werken.  
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Wat kunt u van de StAA verwachten? 

Tijdens de Week van de Veiligheid zorgt de StAA voor de landelijke promotie van de week door materialen 

beschikbaar te stellen, zelf acties uit te voeren en activiteiten van de aangesloten organisaties en hun leden te 

verzamelen, bundelen en verspreiden. Dit doet zij via de eigen kanalen.  

Acties StAA: 

 Persbericht naar buiten brengen. 

 Voorafgaand aan de week een nieuwsbrief verzenden. 

 Op LinkedIn en Twitter berichten plaatsen.  

 Een pakket met materialen samenstellen en zenden naar bij de StAA aangesloten organisaties dat zijzelf en 

hun achterbannen kunnen gebruiken. Het informatiepakket bestaat uit: 

▲ Logo en Beeldmerk Arbocatalogus Afvalbranche 

▲ Logo en Slogan Week van de Veiligheid 

▲ Animatie over Arbocatalogus Afvalbranche 

▲ Themabladen 

▲ Cartoons + een extra jubileumcartoon (deze volgt later) 

▲ Toolbox Arbocatalogus Afvalbranche 

Wat verwacht de StAA van de brancheorganisaties? 

De brancheverenigingen nemen de WvdV mee in hun content- en publicatieplanning en delen pers- en 

nieuwsberichten van de StAA via hun eigen kanalen. Ze maken ook eigen berichten en socialmedia-posts, die 

gaan over veiligheid en gezondheid, en kondigen daarin de WvdV aan. De StAA wordt graag geïnformeerd over 

de activiteiten van de brancheorganisaties en ontvangt graag eventueel bijbehorend beeldmateriaal.  

Wat verwacht de StAA van bedrijven? 

Zoals gezegd, schrijft de StAA bedrijven geen stramien voor. Bedrijven wordt gevraagd intern en extern 

aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. Van hen wordt verwacht activiteiten te organiseren die 

passen bij het thema en bij het eigen bedrijf en aansluiten bij eigen wensen en behoeften, en bij de 

communicatie over de activiteiten te vermelden dat deze plaatsvinden in het kader van de WvdV. In de bijlage 

treft u enkele voorbeelden aan van mogelijke activiteiten. 

Voorgaande edities waren de activiteiten die de bedrijven organiseerden zeer divers: van controle en naleving 

van afspraken, handhavingsacties en controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM’s) tot het organiseren van toolboxen, meetings en (BHV-)oefeningen. Sommige bedrijven kozen voor een 

meer thematische aanpak, bijvoorbeeld gericht op verkeers- en transportveiligheid. Er waren ook bedrijven die 

niet alleen tijdens de WvdV extra aandacht besteedden aan het thema ‘veilig en gezond werken’, maar hier een 

langere periode voor uittrokken met speciale activiteiten voor en na de week. Ook dit behoort tot de 

mogelijkheden. De keuze is aan de bedrijven.  

De StAA hoort graag wat bedrijven doen, zodat zij over de initiatieven kan communiceren, onder meer in haar 

persbericht. Mochten bedrijven van de initiatieven beeldmateriaal hebben, dan ontvangt de stichting dat graag. 

De StAA hoort ook graag na afloop hoe de acties zijn verlopen.  



4 

Planning 

Om de Week van de Veiligheid tot een succes te maken, moet iedereen zijn bijdrage leveren. In onderstaande 

schema zijn de belangrijkste inspanningen opgenomen die van de verschillende betrokken partijen worden 

verwacht. Daaraan is ook een planning op hoofdlijnen gekoppeld. 

StAA Brancheorganisaties Leden 

13 - 22 april  Plan van Aanpak en 

Informatiepakket delen met 

brancheorganisaties 

 StAA voorzien van 

contactpersoon 

 Verstrekken PvA en 

Informatiepakket aan leden 

 Invulling geven aan de 

WvdV  

 Communicatie-/ 

Campagneplan 

opstellen 

25 - 29 april  Contentkalender WvdV 

ontwikkelen 

 Jubileumcartoon laten 

ontwikkelen 

 Inventariseren activiteiten 

leden  

 Eigen thema en/of 

veiligheidsonderwerp 

inventariseren 

 Brancheorganisatie 

informeren over opzet 

(incl. beeldmateriaal) en 

voorzien van 

contactpersoon 

2 - 13 mei  Inventariseren, bundelen 

en verwerken activiteiten 

 StAA informeren over eigen 

activiteiten en activiteiten van 

leden (incl. beeldmateriaal) 

 Intern communiceren 

activiteiten 

16 - 18 mei  Nieuwsbrief versturen  Voorbereiden content WvdV  Externe communicatie 

opstarten 

23 - 27 mei  Persbericht schrijven en 

delen met 

brancheorganisaties 

 Jubileumcartoon delen met 

brancheorganisaties 

 Nieuwsbericht schrijven obv 

StAA-persbericht en 

activiteiten eigen leden 

 Jubileumcartoon vertrekken 

aan leden 

 Eigen activiteiten 

30 mei - 3 juni 

WvdV

 Communiceren over acties 

via de eigen kanalen 

 Communiceren over acties 

via de eigen kanalen 

 Eigen activiteiten ihkv WvdV 

 Eigen activiteiten 

6 - 17 juni  Inventarisatie, evaluatie en 

delen met 

brancheorganisaties 

 Reflectie op de WvdV 

 Terugkoppelen evaluatie aan 

StAA 

 Terugkoppelen hoe 

acties zijn verlopen aan 

brancheorganisatie 

(evaluatie) 

Suggesties of vragen? 

Wij kijken ernaar uit de Week van de Veiligheid tot een succes te maken. Suggesties zijn van harte welkom.  

Voor vragen over de Week van de Veiligheid, evenals het kenbaar maken van de door u geplande activiteiten, 

kunt u contact opnemen met de secretaris van de StAA:  

Jennifer Koster-Bos, 073-627 94 44 / kosterbos@verenigingafvalbedrijven.nl

mailto:kosterbos@verenigingafvalbedrijven.nl
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Bijlage 

De organisatie van de activiteiten op bedrijfsniveau ligt in handen van de bedrijven zelf. KAM-coördinatoren 

stellen in overleg met de directie en de afdeling communicatie activiteiten voor de dag(en) / dagdeel samen. De 

afdeling communicatie zorgt voor de interne communicatie en het informeren van de lokale/regionale pers.  

Ter inspiratie hieronder een aantal mogelijke activiteiten, die op bedrijfsniveau georganiseerd kunnen worden.  

Veiligheidsrondes: aanspreken op gedrag 

Discussie over veilig en gezond werken op gang brengen door elkaar aan te spreken op gedrag tijdens 

veiligheidsrondes. Aanspreken gebeurt zowel ‘horizontaal’ (van boven naar beneden en andersom) als 

‘verticaal’ (collega’s onder elkaar). De acceptanten spreken de chauffeurs en bezoekers aan. Aanspreken 

gebeurt door te vragen of de regels bekend zijn, door het nut ervan toe te lichten en diegenen aan te spreken 

die in overtreding zijn. Complimenteren van goed gedrag hoort erbij.  

PBM’s uitdelen 

Het aanreiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en uitleggen waarom deze belangrijk zijn. 

Veiligheidskleding is hierbij ook een aandachtspunt.  

Organiseren (toolbox)meetings of oefeningen 

Organiseren van een interne toolboxmeeting of (BHV-)oefening. Aandacht voor het onderwerp tijdens de 

reguliere, interne (week)overleggen of een interne bijeenkomst organiseren.  

Aan de slag met Arbocatalogus Afvalbranche 

Het onderwerp onder de aandacht brengen door intern te oefenen met de Arbocatalogus Afvalbranche. Dit kan 

aan de hand van cases toegespitst op de risico’s van de eigen organisatie. Hiervoor is een toolbox beschikbaar, 

die de StAA via het informatiepakket beschikbaar stelt. 

Actief externe partijen benaderen 

Medewerkers, leveranciers en chauffeurs actief benaderen door te vragen naar ervaringen en 

verbetervoorstellen. Deze informatie intern beoordelen en behandelen. 

Management op werkvloer 

Vertegenwoordigers van management mengen zich onder medewerkers en chauffeurs en communiceren over 

en weer over het onderwerp.  

Acties veiligheidsambassadeurs 

Een specifieke actie van het interne team van veiligheidsambassadeurs.  

Vlog maken 

In een vlog kan een medewerker een goed voorbeeld van veilig werken in de praktijk laat zien en aangeven 

waarom de gekozen aanpak van belang is. Door de vlog intern te verspreiden, wordt iedereen nog eens attent 

gemaakt op de afgesproken maatregel(en). 


