Aan de slag
Actieplan Elke dag weer voor het eigen bedrijf

Elke dag weer
Om de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren, met name lichamelijke belasting en ongewenst gedrag.

De campagne loopt tot eind 2021 en biedt allerlei hulpmiddelen, zoals een website, werkwijzers, trainingen, e-learnings
en nog veel meer.
Om deze inzet te onderstrepen, onderschrijven sociale partners en bedrijven een aantal gezamenlijke afspraken. Doe
ook mee! Hoe meer bedrijven en medewerkers meedoen, hoe meer veranderingen we in gang zetten.
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Campagne Elke dag weer
• Ondersteuning vanuit de campagne tot december 2021
• Alle onderdelen zijn kosteloos voor bedrijven en
medewerkers vallend onder de cao schoonmaak- en
glazenwassersbedrijf
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De stappen in overzicht
1.

Doe mee!
• Onderschrijf de gezamenlijke verklaring
• Meld je aan voor de nieuwsbrief
• Volg de socials
• Wijs een kartrekker en contactpersoon voor communicatie aan

2.

Organiseer een werksessie voor het management

3.

Schrijf leidinggevenden in voor de trainingen

4.

Informeer de leidinggevenden

5.

Haak de Vertrouwenspersoon aan

6.

Informeer je medewerkers regelmatig

7.

Implementeer de inhoud

8.

Deel goede praktijken en mooie ervaringen
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Stap 1: Doe mee!
• Onderschrijf de gezamenlijke verklaring via meedoen.elkedagweer.nl
• Besteed daar aandacht aan in de eigen media
• Meld je aan voor de campagnenieuwsbrief via https://elkedagweer.nl/overige-pagina-s/blijf-op-de-hoogte
• Volg de socials:

• https://www.instagram.com/elkedagweer.nl
• https://www.linkedin.com/company/elke-dag-weer
• https://www.facebook.com/veiligwerkenindeschoonmaak

• Wijs een kartrekker en contactpersoon voor communicatie aan. Vergeet ook de Vertrouwenspersoon en
preventiemedewerker niet te betrekken.
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Veilig en Gezond Werken
in de Schoonmaak
Schoonmakers doen belangrijk werk. Ze zorgen elke dag weer voor schone
scholen, ziekenhuizen, gevels en openbaar vervoer. Ze zorgen dat bedrijven
en instellingen blijven draaien. Schoonmakers zijn niet altijd zichtbaar, maar
ze hebben een belangrijke rol.
Het werk van de schoonmaker is meestal zwaar. Elke schoonmaker moet
met trots en plezier kunnen werken. De vakbonden en werkgevers willen dat
schoonmakers hun werk goed en gezond kunnen doen. Ze willen ook dat
schoonmakers zich veilig voelen op hun werk.

Gezamenlijke verklaring

Omdat vakbonden en werkgevers dit belangrijk vinden, hebben we
hierover afspraken gemaakt in de CAO 2019 – 2021 om hier concreet
invulling aan te geven:

Onderschrijf deze op meedoen.elkedagweer.nl
Over gezond werken:
- We werken hard om te zorgen dat iedereen
gezond zijn werk kan doen. Hier gaan we nog
meer ons best voor doen.
- Gezondheidsklachten nemen we serieus.
Elke schoonmaker moet deze altijd kunnen
bespreken met de leidinggevende.
- Er is een werkwijzer gemaakt voor mensen
met lichamelijke klachten. Die gaan we actief
gebruiken. Elke schoonmaker kan de werkwijzer ook zelf gebruiken via www.elkedagweer.nl
- Elke schoonmaker moet weten waar hij zich kan
melden met lichamelijke klachten. Elk bedrijf
heeft hiervoor een simpel stappenplan. Dat hangt
op de plekken waar schoonmakers vaak komen
(werkkasten, opkomstruimten). Bedrijven maken
de drempel zo laag mogelijk om dat stappenplan
te volgen. Wie zich niet serieus genomen voelt
door de leidinggevende, kan ergens anders in
het bedrijf terecht.
- Naar klachten wordt altijd geluisterd en er
wordt altijd een eerlijke oplossing gezocht.

Omdat dit zo’n belangrijk onderwerp is
waarover in de CAO afspraken zijn gemaakt,
zullen werkgevers en vakbonden regelmatig
over deze afspraken met elkaar doorpraten
en elkaar aanspreken als het niet goed gaat.

Over veilig werken:

Doe mee!

Iedereen moet veilig kunnen werken, met de
juiste middelen en instructies. Daar besteedt
ieder bedrijf aandacht aan.
Ook moet iedereen zich veilig kunnen voelen
op het werk. Dus geen ongewenst gedrag,
zoals discriminatie, geweld of (seksuele)
intimidatie. We gaan er hard aan werken om
dit aan te pakken.
Iedereen die klachten heeft over onveilige
situaties op het werk, moet zich vrij voelen
om een klacht te melden.

De vakbonden en werkgevers gaan samen aan de
slag met gezond en veilig werken. We besteden in
gesprekken en trainingen structureel aandacht
aan het bespreekbaar maken van ongewenst
gedrag en lichamelijke belasting. Dat staat al in
de huidige CAO. We hebben afgesproken hierover
samen ook een campagne te starten.

- Op 15 december 2020 starten wij, de vakbonden
en werkgevers, met een campagne voor het
verbeteren van de gezondheid en veiligheid
op het werk.
Elk bedrijf heeft hiervoor een simpel stappenplan. - De campagne is bedoeld om schoonmakers te
Dat hangt op de plekken waar schoonmakers
leren wat ze zelf kunnen doen aan gezond en
vaak komen (werkkasten, opkomstruimten).
veilig werken.
Bedrijven maken de drempel zo laag mogelijk
- Ook helpt de campagne leidinggevenden om
om dat stappenplan te volgen. Wie zich niet
serieus en eerlijk om te gaan met schoonmakers
serieus genomen voelt door de leidinggevende,
die zich melden met klachten.
kan ergens anders in het bedrijf terecht.
- De campagne moet er mede voor zorgen dat
Naar klachten wordt altijd geluisterd en er
binnen de schoonmaakbedrijven een sfeer
wordt een eerlijke oplossing gezocht.
ontstaat waarin het logisch is met elkaar over
gezondheid en veiligheid te praten.

Nieuwsbrief
Meld je aan op
www.elkedagweer.nl/overige-pagina-s/blijf-op-de-hoogte

Organisatie:

www.elkedagweer.nl
Powered by RAS
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Stap 2: Werksessie Management
• Meer informatie over de werksessies vind je via
https://elkedagweer.nl/overige-pagina-s/werksessies-en-trainingen
• Meld het management van jouw bedrijf aan voor een kosteloze maatwerk
werksessie over veilig en gezond werken via werksessie@elkedagweer.nl
• Werksessies worden uitgevoerd vanaf maart 2021
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Werksessie Management
Doel
• Bewustwording van jouw eigen rol/verantwoordelijkheid in de keten bij in stand houden / voorkomen van ongewenste situaties
• Antwoord op de vraag: wat kan ik en wat kunnen wij doen om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen en te ondersteunen?
• Welke rol speelt de cultuur in de organisatie (hoe gaat de organisatie om met fouten maken?)
• Onderzoeken met sleutelfiguren binnen de organisatie wat er nodig is om veilig werken te verbeteren

Resultaat
• Concrete verbeteracties per organisatie en verbindingen leggen/verbeteren tussen de diverse schakels als het gaat om veilig werken
• Alle schakels in de managementketen dezelfde mindset
• De inrichting bij de organisatie op orde om veilig werken van medewerkers te waarborgen

Doelgroep
De hele managementlaag tot rayonmanagers
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Stap 3: Trainingen leidinggevenden
• Bekijk het trainingsaanbod op https://elkedagweer.nl/overige-paginas/werksessies-en-trainingen
• Meld leidinggevenden aan voor een kosteloze training over lichamelijke
belasting en ongewenst gedrag via https://elkedagweer.nl/overige-paginas/aanmelden-trainingen-leidinggevenden
• Trainingen worden uitgevoerd in het tweede, derde en vierde kwartaal 2021
• Direct een groep van 8 leidinggevenden aanmelden? Dan kan dat via
trainingen@elkdagweer.nl
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Trainingen leidinggevenden
E-learning ter voorbereiding
Dagdeel 1: lichamelijke belasting & dagdeel 2: ongewenst gedrag || signaleren, voorbeeldgedrag en het gesprek voeren

Rayonmanagers en vaste objectleiders
• Leidinggevenden mét Basisopleiding Leidinggeven RAS: focus op vaardigheden en competenties die nodig zijn een lastig gesprek te voeren
• Leidinggevenden zonder Basisopleiding Leidinggeven RAS: nadruk op (leren) reflecteren op eigen gedrag en de gevolgen hiervan
Voorwerkers en meewerkend/ambulante objectleiders
• Aangezien deze groep met name tijdens het werk mensen moet motiveren veilig te werken en zaken aan de orde te stellen, zullen we deze
training minder reflecteren en meer concreet handelingsperspectief bieden

Na de training mogelijkheid door te gaan met (kosteloze) intervisie
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Stap 4: Informeer de leidinggevenden
Informeer de leidinggevenden over de campagne, de
trainingen en het bestaan en gebruik van de Werkwijzer
Lichamelijke belasting via de eigen media
Gebruik de communicatiemiddelen beschikbaar via
https://www.elkedagweer.nl/overige-pagina-s/communicatie
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Stap 5: Haak de Vertrouwenspersoon aan
• Bespreek welke aandacht er al in het bedrijf aan het thema ongewenst gedrag besteed wordt.
• Bekijk wat de Vertrouwenspersoon nodig heeft om extra aandacht voor het eigen werk te geven bij
de medewerkers.
• Wijs de medewerkers op de chat en andere contactmogelijkheden met vertrouwenspersonen via
https://www.elkedagweer.nl/overige-pagina-s/contact
• Kom in actie tegen discriminatie en rol het actieplan discriminatie uit in de tweede helft van 2021

12

Stap 6: Informeer je medewerkers regelmatig
• Volg onze socials:
• https://www.instagram.com/elkedagweer.nl
• https://www.linkedin.com/company/elke-dag-weer
• https://www.facebook.com/veiligwerkenindeschoonmaak
• Like en deel onze posts
• Download onze communicatiemiddelen via https://www.elkedagweer.nl/overige-pagina-s/communicatie
• Gebruik onze middelen in nieuwsbrieven en Whatsapp-groepen
• Gebruik onze middelen voor eigen posts op Facebook, Instagram, LinkedIn en gebruik daarbij de #elkedagweer
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Stap 7: Implementeer de inhoud
• Wijs medewerkers periodiek op de risico’s van lichamelijke belasting en ongewenst gedrag
in de communicatie via o.a. nieuwsbrieven en WhatsApp-groepen
• Gebruik de Werkwijzer(s) in gesprekken met medewerkers
• Wijs leidinggevenden en medewerkers op de e-learnings en chats
• Gebruik de e-learnings in de voorbereiding van werkoverleggen en jaargesprekken
• Laat medewerkers e-learnings doen ter voorbereiding van werkoverleggen en
jaargesprekken
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Stap 8: Deel goede praktijken en mooie
ervaringen
Deel goede praktijken / mooie ervaringen met ons via
communicatie@elkedagweer.nl. De beste voorbeelden
geven we aandacht in artikelen en op onze social kanalen
Dit kan heel 2021!
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Overzicht beschikbare middelen
• Platform www.elkedagweer.nl
• Werkwijzer Lichamelijke belasting
• Trainingen
• E-learnings
• Gifjes, films en animaties voor eigen media
• Banners voor eigen sites en ondertekening mail
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Elkedagweer.nl
Overzicht van risico’s,
afspraken en
hulpmiddelen per
arbothema
17

Werkwijzer Lichamelijke belasting
www.werkwijzer.elkedagweer.nl
• Ter voorkoming van lichamelijke klachten bij
veelvoorkomende schoonmaakwerkzaamheden
• Wat kun je nog wél bij klachten?
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Beschikbaar voor eigen media
• Banners in verschillende formaten
• Animated gifs
• Korte animaties

https://www.elkedagweer.nl/overige-pagina-s/communicatie
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In ontwikkeling
• Extra e-learnings voor leidinggevenden en medewerkers
• Werkwijzer Ongewenst gedrag
• Middelen Discriminatie
• Extra animaties
Hou de nieuwsbrief in de gaten voor oplevering
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