
Commissie A&G 
Arbeidsomstandigheden & Gezondheid 

Thebe V&V Breda 
Deelnemers: 

Directeur (voorzitter) 
Voorzitters werkgroepen 

Directiesecretaris? 
OR vertegenwoordiger 

Komen 2 x per jaar bijeen 
Verslag sturen aan werkgroepen en leden 

van het managementteam 

Werkgroep Bejegening 
Voorkomen en omgaan met agressie 
Voorzitter: Carla van Zanten 

Onderwerpen  zijn: 
Introductiescholing omgaan met agressie 
e-learning module ontwikkelen en actualiseren en
praktijkscholing
PSA (psycho sociale arbeidsbelasting);
geweld, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie
en pesten en omgaan met werkdruk
Registratie ongewenst gedrag (MIM), 1 x per jaar
onderzoeken van trends en management adviseren
nieuwbouw / renovatie
Korte intro cursus voor aandachtsfunctionarissen

Deelnemers/preventiemedewerkers : 
Verpleegkundige metzorg / senior 
Teamcoach 
Verpleegkundige niveau 4 of 5 
Facultatief: psycholoog & adviseur P&O 
Komen 4 x per jaar bijeen 
Verslag sturen aan Cie A&G 

Ondersteund door aandachtsfunctionaris bejegening 
(1 á 2 per locatie)  
komen 1 x per jaar bijeen (met een thema) 

Werkgroep  Veiligheid en Milieu 
Voorkomen en omgaan met onveilige situaties en 
voldoen aan een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
Voorzitter: keuze uit de deelnemers 

Onderwerpen  zijn: 
Milieu 
Veiligheid zoals: 
Beveiliging zoals toegang, camera 
Bedrijfshulpverlening (BHV) en opgeleid persoon (OP) & 
calamiteitenplan actueel medewerkers informeren 
Brandinstructie nieuwe medewerkers en herhaling voor niet 
BHV-ers 
Ongevallenregistratie (MIM) 1 x per jaar onderzoeken van 
trends en management adviseren 
Korte intro cursus voor aandachtsfunctionarissen 

Deelnemers/preventiemedewerkers: 
Facilitair medewerkers / huismeesters plus 
Verpleegkundige Mobiel Team? 
Komen 4 x per jaar bijeen 
Verslag sturen aan Cie A&G 

Ondersteund door aandachtsfunctionarissen veiligheid&milieu 
(1 á 2 per locatie)  
komen 1 x per jaar bijeen (met een thema) 

Werkgroep Fit & Vitaal (Breda & zuid oost) 
voorkomen en omgaan met fysieke belasting 
Voorzitter: Wilfried Goris 

Onderwerpen  zijn: 
Introductiescholing til&transfer  
(zorg en ondersteunende functies) 
E-learning module ontwikkelen en actualiseren en
praktijkscholing
Preventie training fysieke belasting op maat / on the job
Werkplekonderzoek /-advies (smal concept)
Re-integratie begeleiding op werkplek
Advies aanschaf van til-transfermiddelen en bij nieuwbouw /
renovatie
Korte intro cursus voor aandachtsfunctionarissen

Deelnemers/preventiemedewerkers: 
 Ergotherapeuten 
 Fysiotherapeuten 
 Ergocoach Ypelaar 
Samenwerking met Thebe zuid oost 
Fte afstemmen met behandelgroep  
Komen 4 x per jaar bijeen 
Verslag sturen aan Cie A&G 

Ondersteund door aandachtsfunctionaris til&transfer 
(1 á 2 per locatie)  
komen 1 x per jaar bijeen (met een thema) 

MIC/MIM cie per locatie 

RI&E commissie per locatie 
RI&E instrument intramuraal gebruiken 
met toetsing door gecertificeerde 
arboconsulent 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(meteo) 1 x per 2 jaar en meten op iig 
werkdruk en thema’s uit dit overzicht 

Arbeid&Gezondheid op Infoplein 

Achtergrond: 
 Cao en arbowet
 Arbeidsomstandigheden is  integraal

onderdeel van managersfunctie
Goed werkgeverschap: voorwaarden 
scheppen zoals maatregelen&middelen 
Goed werknemerschap:  
regie en verantwoordelijkheid van de 
individuele medewerker zoals gewenst 
gedrag  
Gezamenlijke verantwoordelijkheid: 
uitspreken en elkaar aanspreken op….. 


	Arbo stuurgroep



