
Workshop 3 
Eerste hulp bij lean & arbo 
 
De grootste valkuil bij lean werken? “Dat we focussen op makkelijke 
pietluttigheden en dat de dingen waar je echt wat mee kunt 
bereiken, onveranderd blijven.” Zo ziet Rob Snippe lean en arbo bij 
veel organisaties. Hij geeft je op 24 september volop tips om het 
beter te doen. Dat gebeurt tijdens zijn workshop bij het landelijke 
QESH 4.0 event, dat we houden met vier andere kwaliteitskringen. 
 

Pak die adviesrol 
“Ontbreekt een bordje nooduitgang? Dan geven we opdracht het te plaatsen”, schetst Snippe de 
veelvoorkomende arbopraktijk. “Maar …. wordt het daar echt veiliger van?” Een ander voorbeeld: 
“Sommige KAM-mensen zijn druk met zelf alle dingen regelen en uitwerken. Gevolg? Stapeltjes 
doelijstjes. Misschien moet je als KAM-coördinator meer in de adviesrol stappen. Bij Scania zijn de 
arbo- en kwaliteitsspecialisten bijvoorbeeld wel betrokken bij die lijstjes, maar dan vanuit een 
ondersteunende positie. Lijstjes zijn immers geen doel op zich; er hangen kritische prestatie 
indicatoren aan!” 
 

Lapmiddel of oplosmiddel 
Ook ziet hij in het bedrijfsleven vaak dat medewerkers aan een 
opdracht beginnen, maar eerst de fouten van collega’s moeten 
herstellen. Hij inspireert mensen graag met de Scania-aanpak: “Je laat 
een opdracht zo goed mogelijk bij jou weg gaan en dus goed 
aankomen bij collega’s. Zo heb je alleen maar zinvolle schakels in 
plaats van onnodig herstelwerk. Dit maakt je hele product beter én 
fijner, want alles loopt gestroomlijnd.” 

 

De kennis is er allang 
Een continu kwaliteitsproces hebben bedrijven volgens hem meestal wel. “Dit richt zich echter vaak 
alleen op het product. Ik stimuleer dat je dit doorzet naar de kwaliteit van de productie, de 
betrouwbaarheid naar klanten en naar veiligheid en milieu. Maak het onderdeel van je dagelijkse 
bedrijfsvoering. Dan ben je écht lean bezig.” 
 

Over Rob Snippe 
Snippe kijkt als arbeidshygiënist naar de relatie tussen werk en gezondheid: 
dingen waar je op lange termijn ziek van kunt worden. Daarnaast richt hij zich 
als veiligheidskundige op ongevallen; de dingen die meteen effect hebben. Dit 
doet hij parttime bij Scania en vanuit zijn bedrijf Snippe Safety & Health. 
 

Details event & workshop 
QESH event: 24 september 2019 
Workshoptitel:  Hoe lean kan arbo zijn? Slimme arbo compliance 
Door:  Rob Snippe (Snippe Safety & Health) 
 
Nu eindelijk écht werk maken van veilig werken? Meld je aan voor QESH 4.0 en volg de workshop 3 
van Rob Snippe. Of een van de andere 3 workshops. 
 


