
Verslag van het arbeidsveiligheidsseminar van de onafhankelijke  vakbonden in Wit Rusland. 

Door: Wim Dekkers en Ton Kitzen 

 

Het seminar werd gehouden van 16 tot en met 22 juni 2014 in de buurt van Minsk. 

Deelnemers zijn 16 mannen en vrouwen  uit de mijnen van Soligorsk maar ook was Fiberglas 

Compagnie , Mozyr chemical en de Vrouwenvakbond ruim vertegenwoordigd. Het gezeldschap zijn 

leiders van de onafhanleijke vakbonden uit lokale afdelingen en allen werkzaam in de afdelingen als 

werknemer. 

 

     
 

 

Het doel van het seminar was het maken en vastleggen van een arbeidsveiligheid beleid voor de 

onafhankelijke vakbonden in Wit Rusland en met name de mijnindustrie die ons hiervoor met klem 

had uitgenodigd.De uitnodiging van de mijnwerkers vakbond NPG lag er al een lange tijd, en nu 

konden we eindelijk de invulling doen.Ton en ikzelf vonden deze trainingsweek de kroon op ons 

werk van vele jaren en zo voelde dat ook. Dit omdat er deze week  voor het eerst in de geschiedenis 

van de mijnwerkers vakbond een arbeidsveiligheid beleid zou worden opgesteld en vastgelegd 

binnen de statuten van de onafhankelijke mijnwerkersvakbond.   

 

Voorafgaand aan de trainingsweek heeft de voorbereiding plaatsgevonden met de BKDP in Minsk 

en een afvaardiging van de participanten uit het seminar.  Het was tevens een emotioneel moment 

van weerzien, vele van deze kaderleden zagen we weer terug na lange tijd.   

Naast de mijnwerkersvakbond waren ook vertegenwoordigers van chemie en vrouwenvakbond 

aanwezig. Tijdens het seminar zou een mooie dialoog ontstaan. Mooi was het dat wij konden 

melden dat er binnen de CAO onderhandeling met DSM wederom een mooi bedrag was uit 

onderhandeld en dat er nu afspraken werden gemaakt om dit weer voor Wit Rusland te oormerken. 

Ook konden we vertellen de folder “ zwangerschap en gevaarlijke stoffen” klaar was in het 

Nederlands,  en vertaald zou worden in het Russisch en beschikbaar werd voor de vakbonden en 

hun leden. Het was een mooi boekje geworden. Tijdens het Seminar zouden we te horen krijgen dat 

de vertaling naar het Russisch ook een feit was. 

Vervolgens gingen we over tot het bespreken en  invullen van het weekprogramma.                              

Het is de bedoeling om te starten met een door ons opgestelde enquête vertaald in het Russisch die 

ons inzicht zal geven in het op te stellen plan. De enquête formulieren waren enkele weken vooraf 

aan het seminar aan de BKDP gezonden voor verspreiding onder de deelnemers de respons was 

echter erg laag geweest. Dus spreken we af  dat in het begin van het seminar de enquete’s zullen 

worden ingevuld. De enquete is namelijk de basis voor ons werk van deze week, ook de partijen 

zelf van de BNP en NPG vakbond hebben hun ideeën en samen zal dit in de loop van de week 

matchen om de arbeidsveiligheid organisatie op te zetten en in te vullen. 

Wij geven tevens aan dat ons handboek meer bekendheid moet krijgen in dit plan. Dit geeft de 



kaders aan het geeft de  basis en ook een structuur Dit is heel belangrijk in vervolg seminars. 

We zullen deze week dan ook vaak het hamdboek raadplegen.  

 

   
 

 

Heel goed is dat Nikolay Zemin van de mijnwerkersvakbond meedoet in het seminar, hij is een 

leider en erg serieus bezig op gebied van occupational safety and health in de mijnen.Hij wordt 

gezien als een autoriteit op dit gebied  Ook zijn we blij dat er maar liefst twee vakbonds journalisten 

zullen meedoen , het punt communicatie zal heel belangrijk zijn voor jullie  ( gezamenlijk ) vervolg.                        

De participanten geven aan : Het systeem in Belarus is erg moeilijk, ook spelen  er veel interne 

conflicten onder de leiders binnen de vakbonden. Het congres december  2014 zal veel 

duidelijkheid verschaffen binnen deze vakbondspolitiek Op het komend congres zal ook het door 

ons deze week opgestelde beleid worden vastgelegd. Een voorbeeld van interne conflicten is Mozyr 

Chemicals , 6 jaar lang was er een dialoog van de vakbond met de fabrieksleiding,  maar dit is van 

de een op de andere dag veranderd. Het gevolg, de vakbonden verharden hierdoor. Maar dit is dan 

ook een slecht signaal naar onze leden voor hen komt hierdoor maar steeds opnieuw geen 

verbetering.Wij geven aan dat het belangrijk is voor vakbonden om vooral samen te bouwen aan 

goede structuur, samenwerking en opleiding. Dat was in Nederland 30 jaar terug niet anders maar 

ook hier is het op deze manier van aanpak opgelost.  Men geeft aan dat het systeem in Belarus niet 

gelijk is als in Nederland maar alleen is gericht op het straffen van werknemers op gebied van 

OS&H. Er is behoefte aan goede kennis. Ja wij vinden ook dat training van werknemers door de 

vakbonden belangrijk is.  Men moet systeem aanhouden en denken aan dezelfde oplossingen.  Maar 

een punt is wel zeker , het Nederlandse voorbeeld geeft ons wel de handvaten die we hier nodig 

hebben, in Belarus is er niet zo’n uitgangspunt, en we moeten alleen het beste voor Belarus naar 

boven halen. Wij geven aan dat we over de kennis beschikken om dit (samen) te doen. Nogmaals 

geven we aan gebruik ons hiervoor, ook de strategische seminars kunnen oplossing bieden om de 

zelfde ideeën en dezelfde visie te ontwikkelen. Samenwerking met staatsvakbonden wordt ook even  

besproken, over in de toekomst samenwerken, waarom niet zeggen de participanten , maar op dit 

moment zullen ze nooit en dan ook nooit samenwerken met de onafhankelijke vakbonden en ook 

nooit voorstellen accepteren. 

 

Sinds de behoefte is ontstaan om training te doen samen met NPG en BNP heeft men de ILO 

conventie 189 geadopteerd en geratificeerd binnen de mijnwerkersvakbond en daarna ook binnen de 

ICM en FPB. Ja maar de kennis en structuur is er ( nog ) niet geven wij aan. We bespreken het Arbo 

huis en een van de muren zijn de experts Naast de enquêtes zullen we  deze discussie verder 

uitwerken in het seminar.  Experts zullen een erg belangrijke rol gaan spelen. 

 

  

Dan het plan van aanpak, de opening zal gebeuren door Alexander Yarashuk, gevolgd door een 



openingswoord door Ton en Wim met de uitleg van het programma.Er word afgesproken dat iedere 

trainingsdag opnieuw het programma bijgesteld zal worden door Tojn en Wim geef ons jullie 

vertrouwen en wij beloven op vrijdag een week na nu zullen jullie beschikken over een beleid op 

arbeidsomstandigheden en een plan van aanpak. 

De eerste dag zal beginnen  met een voorstelronde , met de ontwikkelingen in  de afgelopen 

maanden en een introductie van het plan van deze week. De enquêtes zullen ingevuld, behandeld en 

besproken worden. In de middag worden de participanten verdeeld in werkgroepen en zullen ze 

groepsgewijs de enquete wederom maar dan samen invullen en dit presenteren met een 

vertegenwoordiger uit de groep uiteindelijk zullen Ton en Wim ook fungeren als een  werkgroep 

groep met ook de enquete als leidraad. Wij geven tevens aan houd het simpel en blijf bij de basis.  

Daarna formuleren wij op het einde van dag een  uiteindelijk het  doel voor het einde van de week 

en de werkgroepen zullen ook ieder een doel formuleren, wij zullen de zwaktes en sterktes 

benoemen in de voorstellen en uiteindelijk zal er een arbeidsveiligheid beleid worden benoemd 

voor de onafhankelijke vakbond van de mijnindustrie. De doelen zullen worden gepresenteerd. Dit 

laatste is afhankelijk op wek moment in de week we hier klaar voor zijn maar we geven dit wel 

tijdig aan.  

 

Belangrijk punt is buiten het maken van structuur OS&H voor de NPG in de mijnen ook de safety 

and health opleiding van werknemers en ook bijvoorbeeld  de training van veiligheid van 

reddingswerkers, voorbeeld, er werken in de mijnen pakweg 300 werknemers in 5 ploegen dat is 60 

per ploeg dan heb je voor een goede verdeelsleutel 20 ploegafhankelijke  reddingswerkers nodig die 

getraind zijn om met calamiteiten te handelen. Maar ook hoe is dit georganiseerd wie stuurt aan 

enzovoort. Bovengronds werken ook vrouwen met chemicaliën ook hiervoor hebben we een 

presentatie en zal in de beleids notitie moeten worden opgenomen. 

 

Dit zal ook behandeld worden, maar ook de veiligheid van de eenheidsbewerkingen die in mijnen 

plaatsvinden, zoals jullie doen crushing / grinding / washing / dissulation / crystalisation / filtration / 

souling sizes en ieder eenheidsproces heeft zijn specifieke risico’s hier zullen we op ingaan.Wim 

heeft hiervoor enkele presentatie voorbereid. Dit seminar zal een strategische planning hebben om 

uiteindelijk struktuur te maken op gebied van OS&H. Wij zullen sturen en bijstellen. 

  

  

In het vervolg van het seminar zullen de benoemde doelen vanuit de werkgroepen worden 

vastgelegd en dit zal verder worden uitgewerkt door de werkgroepen, en steeds zal presentatie van 

hun werk plaatsvinden door vertegenwoordigers van de werkgroepen.  

Uiteindelijk zullen we samen een uitgebreide discussie voeren om van de vijf geformuleerde doelen 

een voorstel  te maken samen  met een strategische planning en plan van aanpak. Tussendoor zijn er 

presentaties bijvoorbeeld Wim heeft een presentatie gemaakt “Materials of different mine risks” En 

iedere dag zal er een conclusie en evaluatie plaats vinden Als het geformuleerde gezamelijke doel 

door ons gezamenlijk  is benoemd laten we zien  hoe er een gezamelijke beleidsverklaring 

arbeidsveiligheid hieruit kan worden benoemd  Daarna zal iedere werkgroep en ook wij als 

werkgroep dit ieder voor zich gaan doen. Dan zullen we de sterke en zwakke punten naar voren 

halen inde voorstellen en kiezen we uiteindelijk een eerste voorstel. 

Als we dit dan boven water hebben zullen we dit gezamenlijk opmaken voor de leider en voorzitters  

van de mijnwerkers vakbonden BNP en  NPG die op de laatste dag zullen  worden  uitgenodigd.  

Op deze laatste dag willen wij ook een moment vrijmaken om vanuit de geschiedenis van 

Nederlandse mijnindustrie een cadeau voor de mijnwerkers aan te bieden.    

De locatie van het seminar vind plaats op een bosrijke  locatie buiten Minsk met veel faciliteiten, 

hotel/ restaurant enzovoort. Wij zelf verblijven in het hotel in Minsk, omdat er anders eerst weer een 

aanvraag moet gaan via de lokale politie. 

 

Het Seminar : 



Dag 1: We starten om 10:00 uur.Helaas is Alexander Yarashuk deze morgen verhinderd , hij zal 

deze middag aanschuiven. Nicolay Zemin en Siarhei Antusevich  verzorgen de opening van het 

seminar. Participanten zijn werknemers uit de 6 mijnen van Soligorsk, tevens twee journalisten en 

vertegenwoordigsters  vanuit de vrouwenvakbond maar ook Victor Stukow uit fiber glass 

compagnie en Yuri Swetz met zijn dochter uit Mozyr chemical compagnie. 

 

      
 

Ton geeft aan dat we pakweg een jaar geleden werden  gevraagd voor een seminar in de mijnen van 

Soligorsk en dan een wat langere periode, een seminar van een week om een veiligheidsbeleid op 

safety en health.op te stellen voor de onafhankelijke vakbonden BNP en NPG, gevraagd werd  een 

manier om  structuur aan te brengen en hen daar mee te helpen. Natuurlijk wilden we dit graag doen 

maar voor ons is het ook wel lastig vrij te krijgen. Ook moest  het geld worden geregeld en hebben 

we een jaar moeten nadenken, hoe kunnen we het beste helpen. 

We hebben een plan van aanpak gemaakt, waaronder een enquete en afgelopen mei was dit  klaar, 

hebben we de BKDP gevraagd deze enquete te verspreiden. Jammer genoeg was er maar een kleine 

respons. We hebben echter hierop ingespeeld en gaan dat op de eerste dag inhalen. Dit is voor ons 

heel erg belangrijk om de juiste analyse te stellen. Van hieruit gaan we beleid maken en ik beloof 

jullie dat er vrijdag een beleid op tafel ligt door jullie zelf opgesteld. Denk aan de werknemers als je 

de vragen invult maar denk ook aan de leiders hoe hun gedachte is over veiligheid en gezondheid, 

ben niet terughoudend maar denk hoe jij het beter zou willen. Jullie mogen alle informatie 

gebruiken hiervoor / ons handboek, internet ons vragen enzovoort.  

Een van de vragen is kennen jullie het handboek Train the Trainer van Wim en Ton. 

Victoria , voorzitter vrouwen vakbond geeft antwoord, nee dit is een punt voor de leiders in de 

vakbond, zij moeten hiermee naar de werknemers . Wij geven aan dat we haar standpunt herkennen, 

maar zullen haar aantonen dat dit niet zo is. Victoria geeft aan dat ze graag betrokken wil worden bij 

veiligheid en gezondheid. Wij geven aan dat deze mogelijkheid vanaf nu een feit is  

Raman is werkzaam in Mijn nummer 1, en lid van dagelijks bestuur bij de vakbond hij  doet uitleg 

over de situatie op dit moment. Hij heeft vele seminars van Ton en Wim meegemaakt en hij weet 

wat beter kan. 

Vooral training van public en safety inspecteurs moet anders en beter, en op dit moment hanteert 

men in de mijnen een zoals wij het noemen een “ Bijbel voor ingenieurs” Hiernaar moet iedere 

werknemer zich aan houden. Het handboek van Ton en Wim  geven echter veel meer  veel meer 

handvaten, in hun  handboek liggen veel meer oplossingen. Het geeft analyses en mogelijkheden 

voor studie. De onderwerpen voor veiligheid en gezondheid groeien, de training van Ton en wim 

helpt om risico’s te vinden daar waar je ze niet verwacht. En ja we participeren en werken al samen 

met de werkgever in sommige issues op gebied van veiligheid en gezondheid. Dit heeft vroeger 

nooit plaatsgevonden. OS&H ( occupation safety and health ) is nu ook basis bij  de vakbond. Er 

zijn nu ingenieurs samen met een groep public inspectors verantwoordelijk voor Safety and health.  

Vorig jaar zijn we gestart met deze soort van organisatie gebaseerd op de arbeidsveiligheidswet van 



Belarus en de methodes van FNV Bondgenoten. We hadden een rommelig begin en voor ons was 

het belangrijkste goede werkinstructies opstellen  voor de werknemers en de ingenieurs. 

In afdelingen hebben we als vakbond  assistentie verleend aan het opstellen van een lijst met risico’s 

van de chemicaliën die we gebruiken. Steeds hebben we dit teruggekoppeld in de 

vakbondsbijeenkomsten. Ja ikzelf ken mijn risico’s, maar veel van mijn collega’s hebben geen 

informatie.   

 

Ton geeft aan dat het erg belangrijk is zichtbaar te zijn als vakbond op de werkvloer, en te laten zien 

dat je echt wil helpen. Laatst keek ik terug op de zeven jaar dat we hier in Belarus komen met onze 

trainingen op gebied van veiligheid en gezondheid.  Een doorbraak was natuurlijk het handboek 

Vanwege een van de pijlers van ons arbohuis. Laatst  vroeg ik aan de mensen in de training wie het 

80 pagina grote document  van de vakbond  over veiligheid en gezondheid  heeft gelezen  en dat 

waren er niet veel. En ik kon het ook nog wel begrijpen, en waarom ?? Het was alleen tekst en geen 

foto. Het was een langdradig document.Maar het bevat wel heel belangrijke informatie. De 

communicatie zal heel belangrijk onderdeel zijn deze week.Als we nu starten maken we een visie 

en dan het beleid, de visie met maximaal 4 pagina’s en ook met foto’s. Dan het beleid dit wordt de 

opzet. 

  

     
 

 

Ton haalt de folder “Pregnancy and dangerous goods” aan ,  Ik hoorde van fiber glas hoeveel 

vrouwen er in Brobuusk werken Geef al die vrouwen het  door ons gemaakte folder-boekje  Binnen 

de NPG hebben jullie  50 safety  inspectors  gebruik deze om de folder in de fabrieken onder de 

vrouwen uit te zetten. Het verzoek om de lijst verder in te vullen. Vanmiddag geven we een 

presentatie over  de ijsbergtheorie.Ton legt uit dat het grootste aandeel in ongelukken de mens zelf 

heeft dit is  meer als  90 % We hadden vanmorgen tijdens de pauze een discussie over een explosie 

door zuivere zuurstof, 40 jaar terug hadden wij zoals nu in Belarus dezelfde slechte organisatie  in 

Nederland, Eerst kun je vechten  maar gebeurt er niets daarom maken wij nu een 

arbeidsomstandighedenorganisatie en structuur binnen de vakbonden. 

We vertellen onze DSM geschiedenis waarop   in 1975 een naftakraker op DSM ontplofte. Er waren 

13 doden te betreuren , kijk naar Turkije in Soma  waar 300 mijnwerkers het leven lieten.                                       

Jammer genoeg zijn dit soort gebeurtenissen momenten die voor een andere manier van werken 

kunnen zorgen Ton geeft aan dat aan de hand van het verschrikkelijke drama in Soma aan ons is 

gevraagd om ook een programma te maken voor de turkse mijnwerkers, Hier hebben we in 

toegezegd,  we gaan ook samenwerken met de universiteit van Aken op het gebied van mijn 

veiligheid. Maar ook zullen we alle opgedane kennis in dit proces ook met jullie blijven delen.En de 

mogelijkheden om te verbeteren is er, een voorbeeld word geschetst. 

Er was een explosie incident in mijnen in Canada  zij hadden zogenaamde safety shelters  en er 

werd geen mijnwerker gewond. Ton haalt ons arbohuis aan  en legt uit internet, hier is veel 

informatie.  

De vertegenwoordiger van Brobuusk fiber glas  gaaft aan dat er veel incidenten zijn, 2 



geregistreerde doden in  3 jaar in Brobuusk In heel Belarus zij er 35 geregistreerde doden per jaar 

op het werk. Hij geeft aan dat het er waarschijnlijk veel meer zijn. 

Wim geeft aan dat in Nederland  uit onderzoeken blijkt dat het aantal bedrijfsongevallen waardoor 

werknemers onmiddellijk komen te overlijden maar een fractie, circa 100,  is van het totaal aantal 

slachtoffers.  Onderzoek van onze vakbond heeft aangetoond  dat dit getal bij ons rond de 3000 per 

jaar ligt.In de afgelopen 5 jaar is het aantal met 17% gestegen. Wij denken dat deze toename komt 

door beter melden. Voornaamste oorzaken zijn nog steeds schadelijke stoffen en dampen die vooral 

kanker en aandoeningen aan de long- en luchtwegen en het zenuwstelsel veroorzaken. Ook leiden 

deze beroepsrisico’s jaarlijks tot zo’n 200 miskramen. 

  

Ton geeft aan dat voornaamste oorzaak de reactie van de mens is , de reactie komt voort vanuit 

onze hersenen . Door bijvoorbeeld  apen te observeren kun je veel leren over deze reacties die ten 

grondslag liggen aan onveilig handelen, en we laten wat voorbeelden zien. Er volgt een intensieve 

discussie over waarom we de dingen doen, zoals we de dingen doen. Ton legt uit dat dit alles is 

terug te brengen naar hoe ons brein werkt en beantwoord de vragen. 

 

Zodoende komen we op werk instructies maken en gebruiken terecht, we stellen de vraag hoe weet 

je dat een instructie goed is ? de participanten geven aan dat instructies meestal geschreven zijn  

door anderen die er niet mee hoeven te werken. Ton geeft aan dat dit een goede opmerking is, want 

hij schrijft de instructie niet maar dat doen bij ons de mensen zelf en dat is bij dsm niet anders 

Victoria geeft aan dat ze 3 jaar geleden al in een seminar van Ton en Wim aanwezig was en daar de 

boodschap mee kreeg dat een instructie bottom-up  moet zijn om te kunnen werken. We gebruiken 

de tips die we toen meekregen ook wel al in op het werk. 

 

Natasja vind het verhaal van het  brein wel interessant, en vraagt waar ze meer informatie kan 

krijgen. Ton legt uit waar dit te krijgen is en gaat wat verder in op het menselijk brein. 

Dit is belangrijk bij het opstellen en gebruiken van instructies. Maar ook de leeftijdspopulatie in het 

bedrijf is belangrijk ten opzichte van het doen plaatsvinden van incidenten. De hersenen van jonge 

mensen zijn nog niet zodanig gevormd om juist te handelen, dit is een belangrijk aspect. 

Natasja is het er niet helemaal mee eens,  ze vind dat iedere dag “Safety Day” moet zijn los van de 

leeftijd, zij werkt zelf in een gevaarlijke omgeving. We zeggen toe er met haar apart nog eens over 

te praten om dit verder uit te leggen. Omdat deze uitleg valt onder Behaviour Based Safety en dat is 

een erg uitgebreide uitleg die we nu niet gezien de tijd kunnen geven. In de toekomst liggen er wel 

plannen van ons om hier meer kennis en uitleg in trainingen in te bouwen. 

  

Vervolgens vind door Wim de powerpoint presentatie plaats van de folder  “Pregnancy and working 

with dangerous goods.” We hebben hier een half jaar aan gewerkt en nu ligt er een boekje van 27 

pagina’s waarin de gevaren van dag tot dag voor de zwangere werkneemster  en haar partner 

worden beschreven.Op dit moment wordt de folder vertaald in het Russisch. Dan zal hij beschikbaar 

zijn voor de vakbonden om te worden uitgezet onder werknemers.Er volgt een discussie over kennis 

op gebied van arbeidsomstandigheden, de folder is hier een voorbeeld van.  

 

Een belangrijke rol speelt een cao om begeleidende brieven over deze thema’s te maken. Wij 

vragen hoeveel brieven zijn er bij jullie geregeld over slechte werk condities ? Men geeft aan dat ze 

dit niet hebben, maar wel heeft iedere sectie een register. Wij vragen heeft de vakbond ook dit 

register ?Het antwoord is nee.Wim legt uit dat bij registratie van incidenten een bepaalde manier 

van werken hoort. Hij legt dit proces uit op sheet en laat de aanwezigen invullen wat ze wel goed, 

niet goed of helemaal niet doen. 

 

Het resultaat van de oefeningen is  dat ze het melden en registreren  niet goed doen ( niet alles ) en 

dat wat dan weer wel gemeld word doen ze goed zoals registreren, analyseren , een plan van aanpak  

maken, verder onderzoeken , aanbevelingen doen, een actieplan opstellen. Maar dan houd het op en 



men pakt niet door zoals communiceren naar de werknemers doen ze weer niet goed. En een 

actieplan implementeren en daarna evalueren naar werknemers doen ze helemaal niet.  

Deze oefening maakt heel veel discussie los. Ook concluderen ze zelf dat de communicatie met de 

andere mijnen niet plaatsvindt over incidenten. De wetgeving hierover staat aan onze kant maar 

werkt niet als het om incidenten gaat. Wij geven aan dat dit in het beleidsplan naar voren moet 

komen. Tot slot gaat het nog over staking voor beter omstandigheden. De laatste staking in Belarus 

was in 2005 en 2006. De laatste mijnwerkersstaking in dit land was in 1992. Als je staakt moet je 

heel veel politie documenten opstellen en kopen voor een staking te mogen doen in Belarus. 

 

De middag staat in het teken van het invullen van de enquête iedereen krijgt de opdracht een zo 

compleet mogelijk antwoord op de vragen te geven. En je hoeft het niet alleen te doen je mag 

overleggen. Men heeft eerst nog wat vragen over hoe cao geregeld wordt in Nederland , ook gaat 

het over nachtdiensten en gezondheid. 

Dan is er een brede discussie met iedereen over arbeidsvoorwaarden  en wat kun je doen als 

vakbonden. Ook wil men graag uitleg over wat een ondernemingsraad is en wat hun rechten zijn. 

Er komen steeds meer vragen hierover maar helaas is de eerste vermoeiende dag ten einde 

gekomen.  

 

Dag twee begint met evalueren van de vorige dag  FNV Bondgenoten  zal worden versterkt met 

Anna Ensink van Tie Netherlands en Clive Whitle kaderlid van de WIS Metaal.                                      

Clive en Anna stellen  zich voor: 

Anna werkt voor TIE Netherlands en legt haar betrokkenheid uit en wat Tie Netherlands doet. 

Clive werkt bij Fokker aerostructures als autoclave operator, en is lid van de metaalvakbond 

waarvoor hij ook internationaal vakbondswerk doet. Van oorsprong is hij Engels 

Veiligheid is al jaren van belang voor Clive heeft vele vakbondsfuncties op gebied van veiligheid 

bekleed.  Hij legt zijn ervaring van dit seminar vast in een verslag.                                                              

Helaas zal  de training erg intensief en omdat het maken van een arbeidsveiligheidsbeleid prioriteit 

1 was konden geplande interviews niet doorgaan deze informatie hebben we gehaald uit de 

workshops waar Clive met ons de regie heeft genomen  We hebben de Safety en occupational health 

ervaring van Clive op het gebied van chemische stoffen , transport  en vanuit zijn werk in de 

ondernemingsraad heel goed kunnen gebruiken in het seminar. Het is leuk om met Clive te werken. 

In diverse discussies binnen het seminar gaf hij mee sturing aan. 

 

We starten met evaluatie van de vorige dag, iedereen koppelt kort terug als volgt: 

• We zijn druk bezig geweest met het invullen van de enquête , en hebben veel geluisterd 

Interessant en veel te kort was de uitleg over de cao op bedrijfsniveau. We hebben veel 

informatie ontvangen, het was heel interessant, vooral de brochure zwangerschap is heel 

mooi geworden. 

• We hebben veel onderwerpen spontaan besproken, het waren heel open en duidelijke 

discussies iedereen adresseerde zijn inzicht en angst op risico’s ik heb veel geleerd. 

• We hebben een beeld gekregen over de veiligheid in Nederlandse bedrijven. We weten hoe 

het systeem is in Belarus, en we krijgen een nieuw systeem in de mijnen in Soligorsk laten 

we ons hier voor inspannen. 

• Ik vond de eerste dag heel interessant de Nederlandse praktijk spreekt mij heel erg aan. Ik 

ontving veel ideeën en ga dit implementeren op mijn werkplek. De informatie was heel 

transparant en iedereen was vol aandacht tijdens de discussies. En iedereen wil meer. 

• Ik heb op ons vrouwencongres het thema zwangerschap al eerder op de agenda geplaatst, en 

wat ik nu allemaal heb gehoord en ook de folder zelf dat is fantastische informatie. Op het 

volgend vrouwen congres wat zeer binnenkort plaatsvindt zal ik zorgen dat het geregeld 

wordt dat iedere werkende vrouw in Belarus dit boekwerkje gaat ontvangen ik ga zelf een 

presentatie geven zoals Wim heeft gedaan. 

• Ik ben een nieuwkomer binnen de vakbond, ik vond de dag gisteren heel interessant. 



• Ik ben een cao onderhandelaar binnen de vakbond. Ik ga de zaken die  gisteren zijn  

besproken oppakken en meenemen in onze onderhandelingen. Trouwens alles wat gisteren 

is besproken was erg interessant om ons systeem te kunnen veranderen in het voordeel van 

de  werknemers. het  is heel belangrijk om informatie te delen en het beste uit beiden te 

nemen.  

• Gisteren was alles heel interessant er was behoefte aan hoe je dingen moet doen en 

oppakken. Binnen onze vakbonden is veel strijd onder elkaar tijdens cao onderhandelingen. 

Een opmerking heb ik voor de mensen in de zaal : Het zou goed zijn om naambordjes te 

maken zoals Clive gebruikt op tafel.                                                                                      

We vinden dat een goede opmerking en maken meteen de naambordjes. 

• Ik vond het ijsbergprincipe en de risico’s inschatten erg interessant. In Belarus is dit niet en 

onze risicoaanpak is er niet en al helemaal niet zoals jullie vertellen. Ook in de discussie 

gisteren werd aangegeven dat oorzaken voor 95 % door de mens zelf word veroorzaakt, dit 

was een “eye opener”.  

• De ijsberg en het Safety House deze info is voor mij heel belangrijk, zo begrijp je de risico’s 

van de werknemers en om oplossingen in de praktijk te kunnen brengen.   

• Nu kan ik een heel nieuw inzicht op gebied van Safety in de Commissie brengen en kan 

hierdoor veel jongeren binden aan de  vakbonden dit is kennis waar ze behoefte hebben. 

Wij geven aan dat dit een mooi plan is. 

• Er zijn voor mij nieuwe feiten op Safety vanuit Nederland serieuze incidenten zijn 

besproken zoals de explosie bij DSM met 13 dodelijke slachtoffers in 1975 / ik wil hier 

meer van weten want de info is nog erg complex voor mij. 

• We hebben gesproken over serieuze incidenten zoals recent nog in Soma/Turkije en wat je 

zou moeten doen Ik denk dat de Nederlandse ervaring op gebied van Safety in onze 

organisaties moet worden neergelegd. Onze leiders moeten hier wat aan doen ik ga ze 

daarop aanspreken. 

Na deze evaluatie laat Ton nummers trekken waardoor willekeurige groepen worden samengesteld 

en gaan we over met in 5 groepen werken om de eerste opzet te maken van een gezamenlijk 

arbeidsveiligheidsbeleid.  Ton Wim en Clive geven aan dat zij zelf ook een Nederlands voorstel 

zullen opzetten, wij zijn dus groep nummer 6. voordat de mensen zelf het eerste format opstellen 

geeft Wim een presentatie van de door de mensen zelf opgestelde risico’s in  de mijnen. We geven 

ook aan dat in een risico beheers beleid ook de bovengrondse activiteiten belangrijk moeten zijn en 

worden meegenomen.Risico’s  zijn : Gebrek aan kennis, slechte of geen werkinstrukties lawaai, 

blootstelling aan fijn stof, gevaarlijke stoffen. zwanger zijn, CMR stoffen ( Carcinogeen, mutageen 

en Reprotoxic ), biologische reagentia, elektriciteit ( high voltage, statische elektriciteit ), brand en 

explosie, uv, werken in hitte , werken in koude, werken in besloten ruimten, scherpe objecten, 

botsen, werken op hoogte, huid beschadiging, glijgevaar, lassen/lasrook, radon gas, geen 

reddingsplan/ emergency shelter, slechte apparatuur oude gebouwen, asbest ( in machines ) slechte 

ventilatie.  

 

We gaan verder in op de risico’s en nemen twee voorbeelden van risico’s en de aanpak. 

geluid en brandgevaar. 

 

Het voorbeeld brandgevaar :  We geven aan dat er een aanpak is die niet veel presentatie kost 

Niet alleen kennis is genoeg maar ook moet  je vakbond beleid  maken alleen al om goede  afspra-

ken te kunnen maken  daarom is deze trainingsweek aangezet. Maar ook bijvoorbeeld bij geluid 

aanpak hoort een  gehooronderzoek  dit moet je daarin vastleggen. 

Lees ons handbook en constateer dan 

1 Jullie hebben risico’s  : gebruik het handboek voor een inventarisatie te maken en pak de 

drie belangrijkste risico’s.  



2 Stel jezelf de vraag welk meest voor de hand liggende incident kan voortkomen uit dat risico.  

3  Van de drie risico’s neem je de belangrijkste eerst. 

• Neem de Arbo wet van Belarus en vraag je af wat is possible ( make analyse plan )  

• Registreer het incident en het risico en maak een plan welke oplossingen nodig zij n om 

het incident te voorkomen. Kijk naar de geschiedenis en gelijkwaardige incidenten wat 

hebben ze gedaan maak een scenario van wat er kan gebeuren Praat met werknemers 

( Misschien ook met de werkgever ) en maak een risico-bank van dossiers en maak van 

ieder risco een dossier.                                                                                        

• Vraag jezelf af waren er doden, waren er gewonden en wat deden ze met de werkplek na 

een voorval, was er een aanpak.  

Example the risk of  fire and explosion , look as a commissie  to all very small risks they can get one big 

risk of fire look to building and installation and what is in it wat can get fire  emergency shelters    

 
For example : RISK of FIRE 

TRADE UNION                            

                                                   Make                                   

         BNP                                  VISION                                                                                                                                     

         NPG                                     FIRE                                      Buildings                                Installation                                                                                          

        BKDP.                            SAFETY PLAN.                                                                                                                                                    

                                                                                                    Furniture                                What is the                                                          

                                                                                                                                                      Fire load. 

                                           Make dedicated                                                                            Make Bussiness                                                                                         

                                           people in case of fire.                                                                     plan for fire. 

 

Train: go to shelter.                Train workers                           Make Plan how to do                                                                                           

                                                                                                      

                                                                                                     Make  Plan how to help yourself  in case of      

                                                                                                     fire. 

                                                                                                                                                                           

 

De discussie over risico,s gaat nog verder na de middag deze worden aan de hand van de 

ijsbergtheorie en risico inventarisatie en evaluatie beproken. Er komt woede, onmacht en veel oud 

zeer naar boven. Vooral door de opmerkingen van Mozyr compagnie laait de discussie op en zelden 

hebben we zo’n emotionele betrokkenheid ervaren. 

 

Dan geeft Ton een presentatie over hoe het menselijk brein werkt bij de risico’s. en hoe daardoor 

reakties van werknemers plaatsvind  

 

Vervolgens gaat Anna ook aan de slag met een groep mensen om de evaluaties van de participanten 

te vertalen en te inventariseren. 



 

 

Zo komt ook aan dag 2 een einde, het was erg intens we liggen nog steeds op schema.Tot laat in de 

avond spreken Ton en ik het vervolgplan door.  

 

 

Dag 3 starten we met de evaluatie van de vorige dag. 

 

De vertegenwoordiger van Mozyr chemical neemt eerst het woord. Hij wil meer kwijt als de 

evaluatie. Hij geeft aan dat werken in groepen heel belangrijk is. We hadden een erg goed 

assessment gisteren. In de afgelopen 23 jaar hebben we in Belarus veel werk verzet maar voor 

veiligheid was geen plek. We hebben een missie . 

 

Een voorzitster van de vrouwenvakbond geeft aan dat na gisteren ze wel zeker weet dat veiligheid 

en gezondheid op het werk het belangrijkste punt overal in Belarus moet zijn . Ze vond de dag erg 

effectief en heeft er een goed gevoel aan over gehouden. Dat we door het verschil in indeling met 

verschillende mensen hebben samengewerkt in groepen werd als  erg goed ervaren. 

 

Een jonge mijnwerker geeft aan dat het niet goed is deze  verworven kennis voor ons te houden we 

moeten naar de werknemers gaan en met hen werken en de kennis overdragen en zodoende de 

veiligheid op hoger plan brengen we moeten moeilijke onderwerpen met ons kennisniveau samen 

aanpakken om samen veiligheid te accepteren in heel Belarus. 

 

Een andere mijnwerker reageert dat we verschillende seminars hebben op gebied van veiligheid en 

gezondheid deze verschillen moeten eruit en zoals de vertegenwoordiger cvan Mozyr zegt, werken 

aan een systeem dat overal werkt. 

 

Een ander evalueert, gisteren hebben we hard gewerkt om een systeem te bouwen wat de ruggegraat 

van onze vakbond gaat worden op gebied van veiligheid en gezondheid in de mijnen. Nu hebben we 

5 voorstellen, ik hoop dat hieruit een goed en werkend systeem voortkomt. 

 

De journalist van de mijnwerkers vakbond geeft aan , voor mij is het heel helder.ik werk op 

verschillende bijeenkomsten en ontmoet heel wat staatsvakbond leiders en leiders bij de 

onafhankelijke vakbonden en zie dat ze niet geschikt zijn om arbo kwesties en die problemen op te 

lossen. De oude sovjet handleidingen kunnen de oplossingen aangeven denken de leiders. 

 

Ton geeft een reactie : De echte leiders komen voort uit de werknemers. 

 

Een vrouw van de vrouwenvakbond geeft aan, dan moeten we meer gaan doen in veiligheid en 

gezondheid om een universeel systeem te krijgen. We moeten leren het handboek train the trainer 

van Ton en Wim te onderwijzen we moeten meer kopieën  maken. 

 

Ton geeft aan dat je het op de website moet plaatsen. Vervolgens geeft hij aan dat we vandaag veel 

werk gaan verzetten om hopelijk op het eind van de dag een logisch einde te hebben waarbij de 

eerste structuur van het beleid zichtbaar is. 

 

Het woord wordt gevraagd door een vrouwelijk vakbondslid  uit Mozyr. Ze is een nieuwkomer en is 

wat kritisch. Gisteren dacht ze dat het beleid al klaar was. Ik heb rondgekeken en zie eigenlijk twee 

systemen. In iedere presentatie word een organogram ingebouwd en er is een centrale commissie in 

ieder voorstel . Misschien is dit niet nodig want er is het vakbondswerk, en dan werk je met de 

werknemers dit is beter. Ik ben tegen de centrale commissie. 

 



Een ander geeft aan dat ze tijdens de workshop de enquête weer heeft geraadpleegd en heb weer 

nieuwe ideeën.Een ander geeft aan , ja precies ik hou van de manier van aanpak van Ton en Wim en 

kwam tot de conclusie we hebben een systeem en moeten dit updaten. Een ander geeft aan dat we 

toch moeten proberensamen met de werkgever samen te werken. Doen we dit niet dan is het 

moeilijk oplossingen te maken  

Iemand anders vond het gisteren goed die verschillende visies Dat is een goed voorbeeld hoe je 

oplossingen kunt vinden  op een positieve manier. Er word door fiber glass compagnie aangegeven 

dat we discussieerden over veiligheid en gezondheid. Het systeem van de staat is niet goed voor 

werknemers enn dit al vanaf dit staatssysteem er was.Wij moeten een systeem ontwerpen voor 

werknemers dat ook echt werkt. Gisteren is ons gevraagd om het systeem van een nieuw jasje te 

voorzien of dit moderniseren. Als we een nieuwe commissie opzetten moeten we ook uitwerken hoe 

we dit financieren. Dit doet op dit moment geen vakbond in Belarus. Dit vind ik een belangrijk punt 

wat Ton en Wim vertelden. 

 

Ton reageert, belangrijk is verandering van jullie mindset.Als voorbeeld hier in de zaal zitten drie 

vrouwen die zwanger zijn. Belangrijk is om positief te denken, denk altijd aan een betere wereld 

denk positief denk aan betere, gezondere en veiligere werkplekken als je dit wilt denk dan positief. 

De kinderen die geboren gaan worden verdienen dit. 

 

Dan beginnen we met invullen van een vragenlijst die de basis is voor beleid en afkomstig uit ons 

handboek. Dit gebeurt in de zelfde groepen. Daarna volgt de meest belangrijke discussie in het 

seminar het veiligheidshuis uit het handboek dit past op dit moment perfect we willen dat het huis 

een plaats krijgt in het beleid. Vervolgens gaat men weer in groepen deze opdracht verwerken. 

 

Tussen door wordt er over het aantal leden gesproken. In Soligorsk werken 20000 mensen, 5000 

hiervan zijn  lid van de NPG. Onze verworven kennis moeten we gebruiken voor meer leden te 

werven. Wij geven aan dat als jullie het tot nu toe geleerde in de praktijk gaan brengen dit aantal 

leden zeker gaat toenemen. Er is maar een wijziging nodig en dat is werk samen met de werknemers 

vanuit hun eigen perspectief en versterk dat. Dit is waar de vakbond bij moet helpen. Ook word veel 

gesproken over instruktie geven en maken Ook over kennis overdracht op gebied van veiligheid 

wordt veel gesproken en dit moet een plaats krijgen in het nieuwe beleid wat we nu maken. 

 

Dan vraagt Ton om op de website van de BKDP te kijken . Hier staat een document uit 2009 door 

Alexander en alle leiders is getekend. Ton laat dit zien en vraagt  of er iemand dit document over 

veiligheidsbeleid wel kent of ooit heeft gelezen. Omdat er weinigen dit document kennen geeft Ton  

aan dit is nu wat belangrijk is goede communicatie. 

 

We komen nogmaals terug op de strategie in het beleidsplan dat word gemaakt. 

De basis is kennis ( IJsberg theorie - RI&E ) enzovoort Dan is belangrijk de wet van wit rusland  het 

plan moet hierop zijn afgestemd,  in ons handboek staan de wetszaken die in het voordeel zijn van 

de werknemers vervolgens maak je “Rules of policy” vervolgens maak je “ Rules of regulation “ 

Uiteindelijk maak je “Rules of decisions “ 

 

Vervolgens gaan  de werkgroepen na de lunch weer aan de slag en het vanmorgen besprokene  

inbouwen in hun 5 voorstellen.Hiervoor word 2 uur uitgetrokken want dit is de belangrijkste stap. 

Hierna koppelen de 5 groepen middels een zelf aangewezen vertegenwoordiger de eigen opzet 

terug.  

We zijn onder de indruk, de werkgroepen hebben hard gewerkt. 

 

Er  ontstaat een discussie over waar prioriteiten liggen, bijvoorbeeld training.   

Training over veiligheid en gezondheid heeft altijd verschillende niveaus. Bijvoorbeeld Mozyr 

Compagnie , de vertegenwoordiger hier is al 22 jaar lid van de vakbond hij is gestart als safety 



trainer en na zoveel jaren lid en werkzaam onder erg slechte omstandigheden heb ik een heel 

duidelijk beeld hoe een veilige werkomgeving er zou moeten uitzien. 

De eerste prioriteit voor vakbonden is dat het duidelijk moet zijn wat we verwachten van veiligheid 

op de werkplek. Of we het leuk vinden of niet we moeten wel samenwerken met de werkgever. 

Met onze kennis vanuit deze soort trainingen hebben we wel controle over de werkgever.  

De werkgever zal een systeem bouwen naar zijn wensen, trouwens de implementatie van het 

huidige systeem is opgezet alleen door de werkgever, wij hebben nooit inspraak gehad, onze 

grootste kansen om te verbeteren liggen in het trainen van werknemers zodat ze veilig werken in 

hun dagelijkse werkzaamheden dit moeten we in het beleid vastleggen. 

We moeten training heel hoog in het vaandel zetten Maar ook safety trainers zelf deze moeten ook 

bijgeschoold blijven. De vakbond moet tevens beschikken over de meest moderne informatie Ikzelf 

heb veel mensen getraind binnen Mozyr en alleen de werkgever bepaalde het activiteiten 

plan.Vanuit onze cao is er zelfs een speciale commissie opgezet. In Mozyr werken 6000 mensen en 

maar 25 mensen vanuit de vakbond zijn betrokken bij veiligheid oop de werkplek. Hier moeten we 

meer mensen in gaan betrekken en dat  is de opdracht die in ons nieuwe beleid moet worden 

vastgelegd. 

Ikzelf doe bij incidenten bij Mozyr het onderzoek voor de werkgever binnen een speciale 

commissie. Hiervoor hebben we procedure’s en protocollen opgesteld, ik vind dat ons beleid wat 

we nu opstellen hierop moet worden afgestemd, dan halen we het maximale naar boven met de 

kennis van de vakbonden. Als vakbondsleider ga ik dagelijks naar de werkplekken om met mensen 

te praten binnen de shops.  

  

Omdat Anna en Clive morgen weer terug vliegen naar Nederland  willen ze nu alvast van de 

gelegenheid gebruik maken om afscheid te nemen. 

Clive spreekt zijn dank uit dat hij aanwezig mocht zijn en heeft geleerd hoe jullie als vakbonden 

samen werken en hoopt dat er morgen een mooi voorstel op tafel ligt wat kan worden 

geïntroduceerd. En ik hoop dat ik nog een keer mag terugkomen om te zien hoe jullie het beleid 

hebben geïmplementeerd. Bedankt. 

Anna spreekt ook haar dank uit voor ieders participatie. Ze hoort altijd erg positief over de seminars 

van Ton en Wim. En ik zie dat jullie erg enthousiast zijn om jullie situatie te verbeteren. Ik wens 

jullie veel geluk de rest van de week. Bedankt. 

Dan is de dag ten einde en morgen koppelen we eerst het groepswerk terug. 

 

Dag 4 Begint weer met een evaluatie van de vorige dag iedere groep heeft zijn voorstel op 

gehangen met ernaast een plan van aanpak. 

• Gisteren hebben we afgerond met 6 voorstellen. Een voorstel was bvan Ton en wim en de 

andere vijf van ons ik hoop dat we erg hard werken vandaag naar  een voorstel. 

• Heb in het voorstel veel aandacht voor training zodat  50 technical inspectors training 

krijgen van de vakbond voor beter resultaat. 

• Goed dat we  verschillende slechte punten eruit hebben gehaald en veel nieuwe goede 

aspecten hebben ingebouwd. Ik vond het erg mooi om te zien hoe we uit vele verdeeldheid 

een enkel document gaan opstellen. 

• Helaas spelen onze werkcondities geen ondergeschikte rol, we moeten een dialoog startemn 

met de werkgever, ik hoop dat deze discussie ons helpt een positieve verandering tot stand te 

brengen, wat we ook moeten meenemen is ons instructie systeem dit werkt op dit niet goed. 

Het is ontwikkeld door de staat en de werkgever en niet door de werknemers  en het werkt 

ook niet. De vakbond zou hierbij betrokken moeten worden. We moeten de werknemers 

benaderen en spreken over veiligheid en gezondheid  onderwerpen. 

• Tijdens dit seminar moeten we afspraken maken voor de vakbonden over het veiligheid en 

gezondheid op het werk en vastleggen. We moeten informatie en kennis verzamelen. En ook 

spreken met de werknemers voor hen is het simpel “Veilig thuis komen zoals gisteren” 

Waar wij rekening mee moeten houden is dat de werknemers best wel verschillend denken.  



Ik vond de dag van gisteren erg leerzaam.  

• Gisteren zag ik het verschil tussen de 6 voorstellen en dat waren de voorstellen uit de tweede 

ronde, ik denk  dat we steeds meer tot elkaar komen. 

• Gisteren hebben we hard gewerkt en veel discussie gevoerd over het werk. Het werk is 

gebaseerd op positieve emoties De voorstellen komen steeds meer tot elkaar Ton en Wim 

hebben de zwakke punten benoemd maar ook de sterke punten besproken Ik denk dat de 

volgende stap nog meer de zwakke punten moet minimaliseren. 

Tijdens deze discussie worden alle aanwezigen het er over eens dat twee presentaties wel erg op 

elkaar lijken en dat het beter is om deze samen te voegen. We hebben nu 4 voorstellen. Daarna 

benoemd Ton wederom de zwakke punten in de vier presentaties. 

Deze zitten in opleiding, hier moeten de partisipanten beter naar kijken en benoemen. Het 

systeem van de werkgever dit moet jullie systeem worden en zijn. De leiders binnen de 

vakbond, deze moeten ook goed opgeleid  zijn. De werknemer, hoe definieer je deze binnen het 

beleid.Jullie moeten een systeem bouwen hoe jullie dit zien. De safety inspector dit is de meest 

belangrijke persoon, werk met hun samen. 

Ton maakt van de gelegenheid gebruik en vraagt  of de participanten willen nadenken over een 

nieuw project want wederom is er geld beschikbaar gekomen om een nieuw project te 

starten.mischien kunnen we samen een nieuw opleidingsplan maken. 

Ook hebben jullie een specialist nodig die risico’s kan identificeren.Daarna zichtbaar maken wat 

belangrijk is voor de werknemers. Maak een communicatie plan en train de leiders zodat ze ook 

samen werken en niet elkaar afvallen.Het moet gaan over kennis en informatie op gebied van 

safety and health. Maak een informatie plan over kennis verwerven. 

Er onstaat een discussie over hoe gaan we deze specialist betalen. Werkt hij voltijd of in 

deeltijd. Ton geeft aan houd het simpel, kies juiste mensen in de trade union, natuurlijke leiders 

staan ook onverwachts op , verdeel taken. Dat hadden we 30 jaar terug in Nederland ook. In de 

dialoog met werkgevers die op een gegeven moment toch gaan meewerken aan dit overwicht 

aan kennis ontstaan steeds meer kansen die door de normale werknemers zullen worden 

afgedwongen. Er ontstaat een diepgaande discussie  over training en instructie en het geven van 

awareness training aan werknemers. 

Vervolgens legt de vertegenwoordiger van Mozyr uit dat in NPG in het bedrijf en in de NPG 

inspectors verschillende belangen hebben maar de commissies op de werkvloer doen alles 

samen de organisatie erboven werkt helemaal apart. 

De werkgroepen gaan weer aan de slag om uiteindelijk de definitieve voorstellen op te stellen. 

Dit aan de hand van de verworven kennis van  vandaag. 

Presentatie 1 bestaat niet meer er zijn er dus nog vier over en het Nederlands voorstel. 

Er zijn nu 5 flapovers Deze worden door ons neergelegd in de naastgelegen ruimte. 

Vervolgens geeft Wim de laatste presentatie over analyseren van risico’s Daarna is pauze. 

Daarna gaan alle deelnemers naar de flapovers. Ze worden verzocht om het voorstel te kiezen 

dat hen het beste past. De keuze word gemaakt  op 1 stem meer wordt gekozen voor voorstel 3. 

In de middag is de voorzitter van de mijnwerkersvakbond BNP  aanwezig. Aan hem zal zo 

meteen het werk van de hele week vastgelegd in nieuw beleid worden terug gekoppeld. 

Hierop geven de participanten van Mozyr, Fiber glass Brobuusk  en de  onafhankelijke 

vrouwenvakbonden aan dat ze ook in hun bedrijven dit beleid gaan vastleggen.Dat is een heel 

mooi bericht.Dan volgt de terug koppeling aan de voorzitter.:   

Dit voorstel is het nieuwe arbeidsveiligheidsbeleid voor de onafhankelijke mijnwerkersvakbond 

en democratisch gekozen. 

 

 

 

 

 

   HET BELEID : 



 
 

Hier volgt een heel korte toelichting op hoofdlijnen. Het echte voorstel is veel groter. 

 

Het voorstel gaat uit van de werknemers, deze staan centraal en gaan in de toekomst de safety 

inspector en de senior inspectors kiezen.Deze zijn gelinkt aan de onafhankelijke vakbond . Er 

zijn vijf section commisie’s iedere mijn heeft er een.Vanuit deze vakbond leden in de shops 

worden deze afgevaardigd. Rondom de safety en senior inspectors worden de commissies 

opgebouwd. In deze delegaties wordt de voorzitter en secretaris gekozen. De commissie regelt 

training over risico’s in de mijnen. De centrale commissie heeft korte lijnen naar de BNP trade 

union commissie en ook naar de BKDP Er komt een plan wie is verantwoordelijk voor wat en 

dit wordt vastgelegd in documenten. Er is geen probleem wie hen gaat betalen, we moeten 

kijken om dit te betalen maar we zien hier geen probleem, We gaan een training centrum 

oprichten waar deze coordinater voledig toegang toe heeft. We gaan hier een plan en een 

programma voor opstellen.De centrale coordinator voor safety moet door de vakbond ook in de  

cao onderhandelingen deelnemen zodat arbeidsomstandigheden ook hier kunnen worden 

uitonderhandeld en verbeterd. 

Het voorstel zal de positie van werknemers verbeteren, het voorstel maakt de samenwerking 

binnen de vakbonden in Belarus meer transparant.We gaan werken aan de relatie tussen taken 

binnen de vakbonden. Belangrijk is veiligheid binnen cao onderhandeling.  

We gaan een plan maken voor feedback tussen de commissies , inspecteurs en het educatie 

centrum.Heel belangrijk vinden we basis seminars voor de werknemers, hier kunnen de door 

Ton en Wim opgeleide train the trainers een belangrijke rol spelen en de training verzorgen. 

Het educatie centrum is het startpunt. De training moet heel basis en te begrijpen zijn en er moet 

worden geëvalueerd  om de veiligheid op hoger plan te brengen. Structuur is belangrijk. 

Voor we starten met de trainingen moeten we de union members motiveren  Ton en Wim 

hebben toegezegd ons hierbij te  helpen. 

 

Hierna wordt het voorstel overhandigd aan de voorzitter van de BNP. 

Deze bedankt voor het vele werk wat afgelopen week is verzet. Hij is trots op het nieuwe beleid. 

Ook bedankt hij Ton en Wim voor het werk en wil hen graag onderscheiden met het insigne van 

de mijnwerkers vakbond  en dit gebeurt dan ook.   

 



 
 

Dit voorstel zal in december ingebracht worden in het congres, Als dit voorstel wordt 

geadopteerd op het congres zullen de voorstellen worden uitgewerkt in amendementen. Bij deze 

zijn Ton en Wim voor het congres uitgenodigd.  

Ton en Wim  doen een woord van dank en maken  van de gelegenheid gebruik om een cadeau  

uit Nederland aan te bieden aan de mijnwerkers. Het is een boekwerk over de lange geschiedenis 

van de mijnen in limburg met vooral heel veel foto’s.De voorzitter bedankt en zal er voor 

zorgdragen dat het een mooie plek zal krijgen in Soligorsk. Vervolgens kondigt de BKDP het einde 

van deze intensieve week aan, bedankt de voorzitter uit Soligorsk en de participanten en geeft aan 

dat er nu struktuur is maar tevens hebben jullie zonder het te beseffen ook al een implementatieplan 

gemaakt. Wij met z’n allen zijn er nu klaar voor.De BKDP is ontzettend trots op het behaalde 

resultaat.Dan maken we nog een groeps foto samen met ons behaalde resultaat.en is dit intensieve 

seminar ten einde. 

 

 
 

Inmiddels is bekend geworden dat we aanwezig mogen zijn op het congres in december. 

 

Vermoeid maar voldaan keren we huiswaarts. 

 

Wim Dekkers en Ton Kitzen. 


