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Met veel plezier stel ik u deze praktische gids voor die bedoeld is om u, als werkgever, te helpen bij een geslaagde aanpak 
van veiligheid en gezondheid op het werk overeenkomstig de EU-wetgeving.

Goede gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zijn gewoonweg logisch. Of u nu aan het hoofd staat van een multina-
tionaal bedrijf of eigenaar bent van een micro-onderneming, minder ziektegevallen en minder ongevallen op het werk 
vertalen zich onmiddellijk in betere resultaten voor uw bedrijf. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en 
de inzet van uw personeel. Een goede reputatie op het gebied van veiligheid en gezondheid is ook een mooi visitekaartje 
voor uw bedrijf dat u kan helpen nieuw talent, nieuwe klanten en nieuwe investeerders aan te trekken.

Toen wij onlangs de EU-wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk evalueerden, stelden wij vast dat de toepas-
sing ervan in de praktijk jammer genoeg niet altijd van een leien dakje gaat. In Europese bedrijven kunnen nog veel meer 
ongevallen en ziekten worden voorkomen. Alleen al in 2013 gingen minstens 300 miljoen werkdagen verloren als gevolg 
van ongevallen op het werk en werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

Dat is niet te wijten aan een gebrek aan goede wil bij de werkgevers. Uit de evaluatie bleek eerder de behoefte aan meer 
en betere informatie en instrumenten om doeltreffende uitvoering van de regels op het vlak van veiligheid en gezondheid 
op het werk in elke Europese onderneming — groot en klein — te ondersteunen.

Gelukkig hoeft werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk helemaal niet ingewikkeld te zijn. Eenvoudige maat-
regelen kunnen de situatie vaak al sterk verbeteren. Bovendien is vaak zelfs geen bijzondere deskundigheid nodig om 
mogelijke risico’s in kaart te brengen en om te bepalen hoe die moeten worden aangepakt. Gewoonlijk volstaat gezond 
verstand.

In dit document vindt u een schat aan eenvoudige en concrete tips om u te helpen te voldoen aan de verplichtingen in het 
kader van veiligheid en gezondheid op het werk. Het optimaal benutten van verplichte risicobeoordelingen, preventieve en 
beschermende maatregelen en opleiding komen aan bod. Dit document bevat voorbeelden en illustraties, maar ook nuttige 
links, zoals naar het online interactief risicobeoordelingsinstrument (OiRA) dat door het Europees Agentschap voor veilig-
heid en gezondheid op het werk in Bilbao, Spanje, beschikbaar is gemaakt. In veel gevallen volstaat een risicobeoordeling 
via OiRA of een gelijkwaardig digitaal instrument om te voldoen aan de risicobeoordelingsverplichting.

We delen allemaal hetzelfde belang: veiligheid en gezondheid op het werk is echt een zaak van iedereen! Ik hoop dat u 
deze praktische gids nuttig zult vinden.

Voorwoord

Marianne Thyssen
Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Soci-
ale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
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(1) Het document verwijst naar de „kaderrichtlijn” (89/391/EEG) veiligheid en gezondheid op het werk en houdt geen rekening met de desbetreffende omzettingsmaatregelen in de 
lidstaten. Daarom is het aan degenen die dit document lezen, om te bepalen hoe dit het best kan worden gebruikt in het kader van de nationale wetgeving.
Het document is hoofdzakelijk gebaseerd op artikelen, handleidingen en tools van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), waaronder 
OSHwiki.

Iedereen heeft belang bij 
veiligheid en gezondheid op 

het werk
Praktische gids 
voor werkgevers (1)

Deze gids is een aanvulling op de mededeling van de Europese Commissie 
„Veiliger en gezonder werk voor iedereen — Modernisering van de wetge-
ving en het beleid van de EU inzake veiligheid en gezondheid op het werk”.

Het is een praktische handleiding voor werkgevers die moet worden aan-
gepast aan de nationale omstandigheden en die een overzicht biedt van 
de belangrijkste verplichtingen en bestaande instrumenten en middelen 
die kunnen helpen bij de praktische uitvoering van die verplichtingen. Het 
doel is ondersteuning te bieden bij de doeltreffende uitvoering van het 
kader voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Een woordje over de wetgeving: op EU-niveau bepaalt de wetgeving mini-
mumvereisten voor de hele EU en omvat Kaderrichtlijn 89/391/EEG even-
als meer dan 25 daarmee verband houdende richtlijnen over verschillende 
onderwerpen. De EU-richtlijnen moeten worden omgezet in nationale 
wetgeving en worden uitgevoerd door de lidstaten. Daarom moeten 
werkgevers eerst en vooral kijken naar de nationale wetgeving; ten 
eerste bevat die de relevante (omgezette) EU-bepalingen en ten tweede 
kan zij ook belangrijke extra voorschriften bevatten waar werkgevers aan 
moeten voldoen. De lidstaten hebben wel degelijk het recht om strengere 
beschermende maatregelen te nemen dan voorgeschreven in de EU-richt-
lijnen. Het zijn in de eerste plaats ook de bevoegde nationale autoriteiten 
— gewoonlijk de arbeidsinspecties — die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de nationale bepalingen waarin de richtlijnen zijn omge-
zet.
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(2) „Calculating the international return on prevention for companies: costs and benefits of investments in occupational safety and health”, International Social Security Association, 
2013.

Veiligheid 
en gezondheid 

komen uw bedrijf 
ten goede1

Als werkgever weet u allicht dat u wettelijk verantwoordelijk bent 
voor de bescherming van uw werknemers tegen risico’s voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk. U weet allicht ook dat u 
wordt verondersteld een risicobeoordeling op te stellen waarop u 
uw veiligheids- en gezondheidsmaatregelen kunt baseren.

Maar veiligheid en gezondheid op het werk gaan niet alleen over 
het naleven van de wet en zijn veel meer dan een administratieve 
verplichting. Het is gewoonweg een wezenlijk onderdeel van goed 
bedrijfsbeheer.

Het succes van uw bedrijf is in de eerste plaats het succes van 
de mensen die u in dienst hebt: al hun vaardigheden, hun talen-
ten, hun inzet en harde werk samen. Daarom probeert u om de 
beste mensen aan te trekken en aan te werven, u investeert in 
hun opleiding, in de ontwikkeling van hun loopbaan en u zorgt 
ervoor dat zij genoeg verdienen zodat ze bij u willen blijven. U wilt 
dat ze gemotiveerd blijven. Veiligheid en gezondheid op het werk 
maken deel uit van dezelfde investering. Via een goede veiligheid 
en gezondheid op het werk verkleint u de kans dat uw beste mon-
teur ernstig verwond raakt bij een ongeluk, dat uw veelbelovende 
ontwerper wekenlang thuis zit met een burn-out of dat uw erva-
ren accountant fouten begint te maken omdat hij voortdurend 
rugpijn heeft.

De ervaring leert dat u elke euro die u als werkgever investeert 
in veiligheid en gezondheid op het werk waarschijnlijk meer 
dan dubbel terugverdient (2). Vermeden productieverlies en sto-
ringen, ziekteverzuim, materiaal- en imagoschade alsmede admi-
nistratieve en juridische kosten zijn maar enkele van de mogelijke 
voordelen voor ondernemingen waar zich minder arbeidsongeval-
len en werkgerelateerde ziektegevallen voordoen.

Een goede veiligheid en gezondheid op het werk is van belang in 
grote bedrijven, maar is cruciaal voor kleine ondernemingen. Ern-
stige incidenten in verband met veiligheid en gezondheid kunnen 
vooral voor kleine ondernemingen een ware ramp zijn:

• het is veel lastiger voor kleine en micro-ondernemingen om een 
dergelijk incident te boven te komen;

• cruciale werknemers kunnen niet zo gemakkelijk of snel worden 
vervangen;

• korte onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten kunnen leiden 
tot verlies van klanten en belangrijke contracten;

• vanwege de directe kosten waarmee het incident gepaard gaat 
of het verlies van contracten en/of klanten, kan een ernstig inci-
dent leiden tot de sluiting van het bedrijf;

• zelfs kleine incidenten of ongezonde situaties kunnen het ziek-
teverzuim verdubbelen.

Als eigenaar of leider van een klein bedrijf kunt u de indruk heb-
ben dat u niet beschikt over de tijd, het geld of de bekwaamheid 
om om te gaan met veiligheid en gezondheid of kunt u ervan uit-
gaan dat het aan uw werknemers zelf is om zorg te dragen voor 
hun gezondheid en arbeidsongevallen te vermijden.

Afbeelding 1 Bron: EU-OSHA

Nuttige tools en informatie:

• Tot nu toe heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een aantal handleidingen en 
praktische tools ontwikkeld die dagelijks kunnen worden aangewend voor risicobeheer in het kader van gezondheid en veiligheid op 
het werk: https://osha.europa.eu/nl

• Nationale focal points. Het EU-OSHA is een netwerkorganisatie met een „focal point” in iedere lidstaat. De focal points in de lidstaten 
zijn meestal de bevoegde nationale autoriteiten voor veiligheid en gezondheid op het werk — binnen de nationale context kunnen 
zij u dan ook meer gedetailleerde informatie en advies verschaffen: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points/
focal-points-index

Merkwaarde en goodwill
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https://osha.europa.eu/nl/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
https://osha.europa.eu/nl/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
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De wet verplicht u als werkgever om zorg te dragen voor 
de veiligheid en gezondheid van uw werknemers inzake alle 
met het werk verbonden aspecten. Om deze verplichting na te 
komen, wordt u geacht bepaalde maatregelen te nemen, zoals 
de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor uw werknemers eva-
lueren, garanderen dat iedere medewerker naar behoren wordt 
opgeleid over veiligheid en gezondheid, de werknemers en hun 
vertegenwoordigers betrekken bij de besprekingen over dit onder-
werp en een arbeidsongevallenregister bijhouden. Afhankelijk van 
de nationale wetgeving of de sector of aard van uw activiteit kun-
nen meer specifieke verplichtingen gelden.

Werknemers kunnen ook bepaalde wettelijke verplichtingen heb-
ben in verband met veiligheid en gezondheid. Ze worden geacht 
correct gebruik te maken van hun uitrusting, u op de hoogte te 
brengen van ernstige of onmiddellijke gevaren alsook van tekort-
komingen in de veiligheidsvoorzieningen. Ze moeten ook met 
u samenwerken om ervoor te zorgen dat de werkomgeving en 
arbeidsomstandigheden veilig zijn.

U kunt gezondheids- en veiligheidskwesties intern met uw werk-
nemers regelen of via een dienst in uw bedrijf (bv. de HR-afdeling) 
of, als dat niet mogelijk is, met de hulp van bevoegde externe 
diensten of personen, wat u echter niet ontslaat van uw eigen 
wettelijke verantwoordelijkheden op dit gebied. U kunt dit ook zelf 
doen als uw nationale wetgeving dat toestaat.

Aangezien veiligheid en gezondheid op het werk integraal deel 
uitmaken van bedrijfsbeheer, heeft het zin om afwegingen 
hierover volledig op te nemen in de algemene werking van uw 
bedrijf. Neem het onderwerp op in uw normale bedrijfsactiviteiten 
en beschouw het niet als een externe verplichting en een zoveel-
ste administratieve last. De meeste verplichtingen op het vlak van 
veiligheid en gezondheid op het werk zou u zelf waarschijnlijk ook 
invoeren als ze niet wettelijk verplicht waren. Het zijn immers logi-
sche maatregelen om ongevallen en gezondheidsproblemen op 
het werk te voorkomen.

De wettelijke 
verplichtingen2

Maar er zijn veel voorbeelden van manieren waarop veiligheid en 
gezondheid in kleine bedrijven doeltreffend kan worden aange-
pakt zodat dit de werknemers en het bedrijf zelf ten goede komt. 
Bedrijven die daarin slagen, halen vaak unieke voordelen uit hun 
kleine omvang: het feit dat er korte en persoonlijke communicatie-
lijnen bestaan en dat eenvoudige oplossingen snel kunnen worden 
ingevoerd. Wat het voor kleine bedrijven ook eenvoudiger maakt 
om een goede veiligheid en gezondheid te garanderen, is het feit 
dat u er dagelijks persoonlijke en directe contacten hebt met uw 
personeel en dat uw werknemers vaak zelfstandiger en meer per-
soonlijk betrokken zijn bij het uitwerken van werkmethodes of het 
vormgeven van de werkplek zelf.

Wat ook de omvang van uw bedrijf is, het heeft beslist zin om 
een goede veiligheid en gezondheid te garanderen, en er werk 
van maken hoeft ook niet complex te zijn. Eenvoudige verbete-
ringen kunnen de veiligheid en gezondheid vaak sterk verbeteren, 

en in de meeste sectoren hebt u geen speciale expertise nodig 
om mogelijke risico's in kaart te brengen en te bepalen hoe die 
moeten worden aangepakt. Meestal volstaat het om eens goed 
rond te kijken, na te denken over incidenten die zich al hebben 
voorgedaan en het er met uw personeel over te hebben om u een 
idee te vormen van wat gevaarlijk zou kunnen zijn, wat mensen 
ziek zou kunnen maken en wat beter kan.

Er bestaan tal van handleidingen en instrumenten die u daarbij 
kunnen helpen. Uw bevoegde nationale autoriteit voor veiligheid 
en gezondheid en het EU-agentschap (EU-OSHA) zijn goede plaat-
sen om aan uw zoektocht naar relevant materiaal te beginnen. 
Deze handleiding biedt u ook een aantal praktische voorbeelden 
en verwijzingen.
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Risicobeoordeling in 
de praktijk3

Eén van de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor werkge-
vers wat betreft veiligheid en gezondheid op het werk is „beschik-
ken over een evaluatie van de risico's voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk, met inbegrip van de risico's voor de 
groepen werknemers met bijzondere risico's” en „de te nemen 
beschermende maatregelen [...] vastleggen”.

Risicobeoordeling is echter NIET alleen maar een verplichting — 
het is de basis van elke benadering van veiligheids- en gezond-
heidsbeheer en het is cruciaal om een veilige en gezonde werkplek 
te creëren. De beoordeling zal u helpen bij het in kaart brengen 
van de juiste maatregelen om risico's op het werk te vermijden en 
uw werknemers te voorzien van de juiste informatie en opleiding.

Belangrijke stappen en informatiebronnen
De wet schrijft niet exact voor hoe u de risicobeoordeling moet 
uitvoeren, maar voor bepaalde sectoren of activiteiten met een 
hoog risico moet de beoordeling mogelijk wel bepaalde elemen-
ten/risico's inhouden. Mogelijk bevat de nationale wetgeving ook 
meer gedetailleerde vereisten betreffende de inhoud en de vorm 
van risicobeoordelingen.

Er bestaan verschillende methodes om een risicobeoordeling uit 
te voeren, maar in wezen moet u zich afvragen wat eigenlijk een 
gevaar kan opleveren voor uw werknemers, en bepalen hoe u dat 
gevaar kunt voorkomen. Deze procedure bestaat uit vijf stappen, 
zoals weergegeven in afbeelding 2.

Vergeet uw werknemers en hun vertegenwoordigers niet te 
betrekken bij deze procedure — zij zullen u helpen de bestaande 
risico's te begrijpen. Zij moeten ook op de hoogte zijn van de con-
clusies die u uit de beoordeling hebt getrokken en welke maatre-
gelen u zult invoeren als gevolg ervan.

Andere informatiebronnen bevatten een analyse van voorbije 
ongevallen, gezondheidsstatistieken, advies van uw nationale 
veiligheids- en gezondheidsinstanties en sectorale verenigingen. 
Het is vooral nuttig om bijna-ongevallen te bekijken — dat zijn 
voorvallen die tot letsels, ziekte of schade hadden kunnen leiden 
zonder dat dit daadwerkelijk is gebeurd. Op werkplekken komen 
bijna-ongevallen vaak voor hoewel ze vaak worden genegeerd. 
Bijna-ongevallen kunnen worden beschouwd als een gratis les 
over hoe ongevallen kunnen worden voorkomen. Daarom is het 
verzamelen van informatie over bijna-ongevallen en het analyse-
ren ervan met het oog op gepaste verbeteringsmaatregelen een 
goede manier om de veiligheid op de werkplek te bevorderen.

BIJNA-ONGEVALLEN — 
„IJSBERGTHEORIE” 

Voor ieder gemeld ernstig letsel zijn er 
300 bijna-ongevallen

STAP 1 Gegevens verzamelen

STAP 2 Gevaren identificeren

STAP 3 Risico’s i.v.m. gevaren 
analyseren (inschatten wat de 
waarschijnlijkheid en de ernst van 
de gevolgen zijn en bepalen of dit 
risico aanvaardbaar is)

STAP 4 Maatregelen inplannen om 
het risico weg te werken of te 
verminderen. Analyse van de 
beoordeling

STAP 5 Risicobeoordeling documenteren

Afbeelding 2: Bron: EU-OSHA
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Hebt u een externe consultant nodig?

Als u niet over de vereiste competenties beschikt binnen uw bedrijf, 
dan vraagt u een externe veiligheids- en gezondheidsspecialist 
om de activiteiten voor uw bedrijf te verrichten en voor u een 
risicobeoordeling uit te voeren. Meestal is dat echter niet nodig. 
Voor de meeste bedrijven volstaat een eenvoudige procedure op 
basis van gezond verstand, waarvoor geen speciale vaardigheden 
of ingewikkelde technieken nodig zijn. Als u de risicobeoordeling 
zelf uitvoert, bijvoorbeeld met een gratis onlinetool, spaart u niet 
alleen geld uit, maar kunt u er ook zeker van zijn dat u met alle 
belangrijke vraagstukken rekening hebt gehouden.

In bepaalde situaties is echter externe expertise vereist. Dat is 
bijvoorbeeld het geval wanneer:
• u minder evidente risico’s moet beoordelen, bv. in uiterst com-

plexe technische systemen;
• u fijnere details van bepaalde risico’s onderzoekt;
• u een nieuwe technische maatregel voor risicobeperking uit-

werkt.

Als u er externe expertise moet bijhalen,
• moet u zeker kiezen voor iemand met de juiste kwalificaties 

en competenties — en moet u nagaan of dat in uw nationale 
wetgeving is vastgesteld;

• moet u uw werknemers of hun vertegenwoordigers betrekken 
bij de uiteindelijke beslissing over wie de risicobeoordeling 
moet verrichten, waarop deze betrekking moet hebben en wat 
de vervolgstappen zullen zijn.

Arbeidssituaties en activiteiten die risico’s 
kunnen inhouden

Wanneer u uw risicobeoordeling voorbereidt, kijkt u best naar de 
volgende verschillende aspecten van arbeidssituaties en -activi-
teiten. Denk eraan: dit is een niet-uitputtende lijst.
• het gebruik van werktuigen, zoals gereedschap en machines;
• arbeidspraktijken en indeling van het bedrijfsterrein;
• gebruik van elektriciteit;
• gevaarlijke stoffen, zoals rook, stof, chemicaliën;
• fysische agentia, zoals lawaai, trillingen, straling;
• biologische agentia, zoals schimmels, bacteriën en virussen;
• omgevingsfactoren, zoals onvoldoende licht, temperatuur, 

vochtigheid, ventilatie;

• menselijke factoren, zoals het ontwerp van werktuigen en de 
inrichting van de werkplek;

• psychologische factoren die stress, geweld, pesterijen kunnen 
uitlokken;

• arbeidsorganisatie en „housekeeping”-maatregelen;
• repetitief, intensief of zwaar werk of lastige lichaamshoudingen 

die kunnen leiden tot spier- en skeletaandoeningen;
• overige factoren, zoals gevaren die verband houden met men-

sen, werken met dieren, weersomstandigheden enz.

Voor elk van deze gevaren bestaan er meer gedetailleerde hand-
leidingen, die ofwel op Europees niveau (Europese Commissie, 
EU-OSHA) ofwel door de bevoegde nationale autoriteiten zijn uit-
gewerkt. Het zijn nuttige bronnen waarin u meer gedetailleerde 
informatie kunt vinden over het identificeren en beheren van der-
gelijke risico's.

Nuttige tools en informatie:

• „Praktische richtsnoeren van niet-bindende aard betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werk-
nemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk”, Europese Commissie, 2005: https://osha.europa.eu/en/legislation/
guidelines/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks- 
related-to-chemical-agents-at-work

• „Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution”, Europese Commissie, 2012: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes

• „Etiketten van chemische producten veranderen — Gevolgen voor de bescherming van werknemers”, Europese Commissie, 
2013: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=7639&type=2&furtherPubs=yes

• „Chemicals at work — a new labelling system — Guidance to help employers and workers to manage the transition to the 
new classification, labelling and packaging system”, Europese Commissie, 2013: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738& 
langId=nl&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes

• Handleiding en interactieve risicobeoordelingstools, ook betreffende beheer van chemische risico's, beschikbaar op de websites 
van de nationale focal points van het EU-OSHA https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index

Afbeelding 3. Napo onder... hoogspanning — Napo-consortium

Zie bijvoorbeeld de handleidingen die tot nu toe zijn ontwikkeld voor het beheren van chemische risico's:

https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=7320&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=7639&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=7634&type=2&furtherPubs=yes
https://osha.europa.eu/nl/about-eu-osha/national-focal-points/focal-points-index
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Kwetsbare werknemers en anderen

Wanneer u een risicobeoordeling uitvoert, hou dan ook rekening 
met werknemers die bijzonder kwetsbaar zijn (zie afbeelding 4) 
of anderen die zich op uw bedrijfsterrein bevinden: contractanten, 
bezoekers, particulieren. Vaak komen risicobeheersmaatregelen 
voor kwetsbare werknemers alle werknemers ten goede.

Risicoprioritering en vervolgacties

Wanneer u de gevaren hebt geïdentificeerd en u weet op wie 
deze invloed hebben, moet u de risico's evalueren en prioriteit 
geven aan bepaalde risico's. U moet ook nagaan of er bepaalde 
wettelijke verplichtingen bestaan — bijvoorbeeld met betrekking 
tot de bijzonderheden van de risicobeoordeling, het informeren 
of opleiden van werknemers enz. met betrekking tot een bepaald 
risico, een bepaalde sector of activiteit of een bepaalde categorie 
werknemers.

Bij het invoeren van maatregelen die zijn vereist voor de veiligheid 
en gezondheid van uw werknemers moet u rekening houden met 
de volgende algemene preventieprincipes:
• risico's voorkomen;
• evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;
• risico's bestrijden bij de bron;
• het werk aan de mens aanpassen, met name voor wat betreft 

de inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkuit-
rusting en werk- en productiemethoden om monotone arbeid 
draaglijker te maken;

• aanpassen aan de technische vooruitgang;
• wat gevaarlijk is vervangen door dat wat niet of minder gevaar-

lijk is;
• een coherent algemeen preventiebeleid ontwikkelen dat de vol-

gende aspecten bevat: technologie, organisatie van het werk, 
arbeidsomstandigheden, sociale relaties en invloed van de wer-
komgevingsfactoren;

• collectieve veiligheidsmaatregelen prioriteit geven boven indi-
viduele beschermingsmaatregelen (bv. controleren van bloot-
stelling aan rook door plaatselijke afzuiging in plaats van 
persoonlijke ademhalingstoestellen);

• het beschermingsniveau proberen te verhogen.

Risicobeoordelingen en de daaruit voortvloeiende preventieve en 
beschermende maatregelen blijven niet voor altijd van kracht. Ga 
de doeltreffendheid van uw maatregelen na, pas uw plan zo nodig 
aan en kijk uit voor nieuwe risico's wanneer uw activiteiten/werk-
plek veranderen.

Uw risicobeoordeling documenteren

De wet vereist dat u de resultaten van uw risicobeoordelingen 
en de beschermingsmaatregelen schriftelijk vastlegt en dat u het 
verslag ervan bijhoudt ter inzage, wat inderdaad logisch is. U kunt 
er gebruik van maken om aan uw werknemers, vakverenigingen 
en arbeidsinspecteurs te laten zien dat u weloverwogen beslissin-
gen hebt genomen betreffende de risico's en de manieren om ze 
aan te pakken. Het verslag zal ook een nuttig instrument zijn om 
de invoering van de maatregelen die u hebt gepland, op te volgen. 
Er zijn geen specifieke vereisten voor de inhoud van het verslag, 
maar het is allicht een goed idee om de volgende elementen op 
te nemen:
• naam en functie van de perso(o)n(en) die het onderzoek ver-

richt(en);
• de geïdentificeerde gevaren en risico's;
• groepen werknemers die te maken krijgen met bepaalde risi-

co's;
• de nodige beschermingsmaatregelen — als u van plant bent 

om deze in te voeren, wie er verantwoordelijk voor zal zijn en 
hoe u de voortgang wilt opvolgen;

• informatie over de betrokkenheid van werknemers en hun ver-
tegenwoordigers bij de risicobeoordeling.

Er bestaan tal van tools die u kunnen helpen bij het uitvoeren en 
vastleggen van uw risicobeoordeling. Deze bevatten handleidin-
gen, checklists en modellen. Lees het kader onderaan als u op 
zoek bent naar ideeën, en bekijk de website van het EU-OSHA en 
van uw nationale autoriteit voor veiligheid en gezondheid voor 
meer materiaal.

e-tools voor risicobeoordeling

Online risicobeoordelingstools zoals de OiRa-tool (interactieve 
risicobeoordeling online) kunnen vooral voor kleine en middel-
grote ondernemingen (midden- en kleinbedrijf) nuttig zijn. OiRA-
tools zijn gebruiksvriendelijk en gratis. Met deze tools kunt u alle 
stappen van de risicobeoordeling doorlopen: vanaf de identificatie 
en evaluatie van de risico's op de werkplek over de besluitvorming 
en de invoering van preventiemaatregelen tot de opvolging en 
de rapportage. Er bestaan al om en bij de 120 OiRA-tools, in ver-
schillende talen en aangepast aan verschillende sectoren. Ook in 
verschillende lidstaten bestaan vergelijkbare tools (3).

In veel gevallen kan het uitvoeren van een risicobeoordeling via 
OiRA- of gelijkwaardige tools worden beschouwd als naleving van 
de desbetreffende verplichting — vergeet uw nationale wetge-
ving niet na te kijken of raadpleeg uw nationale arbeidsinspectie 
als u twijfels hebt.

Afbeelding 5. Bron: EU-OSHA. Voorbeelden van sectoren die onder specifieke  
OiRA-instrumenten vallen

(3) https://oiraproject.eu/en/irat-network

Leer en leerlooien Particuliere 
beveiligings

diensten

Kappers Kantoorwerk Wegvervoer

Catering Onderwijs Autoreparatie Rijscholen

SECTOREN

WERKNEMERS DIE EEN GROTER RISICO 
LOPEN

 ► werknemers met een beperking
 ► arbeidsmigranten
 ► jonge en oudere werknemers
 ► zwangere vrouwen en zogende moeders
 ► niet-opgeleid of onervaren personeel
 ► onderhoudspersoneel
 ► werknemers met verminderde 
immuniteit

 ► werknemers met bestaande 
gezondheidsproblemen zoals bronchitis

 ► werknemers die medicijnen innemen die 
hun kwetsbaarheid voor schade kunnen 
verhogen

Afbeelding 4. Bron: EU-OSHA

https://oiraproject.eu/en/irat-network
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Preventie 
als belangrijk 

uitgangspunt4
Wanneer er zich een ongeval heeft voorgedaan en iemand ernstig 
verwond of zelfs overleden is of wanneer iemand is blootgesteld 
aan een gevaarlijke kankerverwekkende stof, dan is het te laat. De 
schade is dan al aangericht.

Het is veel beter voor uw werknemers en uw bedrijf om iets te 
ondernemen voordat er zich een incident voordoet, om het risico 
te anticiperen en het te voorkomen. Daarom is preventie cruciaal 
en zodoende de hoofddoelstelling van veiligheid en gezondheid 
op het werk.

Preventiemaatregelen

Preventiemaatregelen zijn bedoeld om de kans op arbeidson-
gevallen of arbeidsgerelateerde ziekten te verlagen. Er bestaan 
twee soorten preventiemaatregelen:

1. bouwkundige of technische maatregelen — bedoeld om 
rechtstreeks in te werken op de risicobron om ze weg te wer-
ken, te verminderen of te vervangen; Een voorbeeld van een 
technische maatregel is stofbestrijding met water om bloot-
stelling aan silicastof te voorkomen.

2. organisatorische of administratieve maatregelen — 
bedoeld om gedragingen en attitudes te veranderen en een 
positieve veiligheidscultuur te bevorderen.

Schadelijke factoren houden in hoge mate verband met de aard 
van de processen, technologieën, producten en uitrustingen op 
de werkplek, maar kunnen ook worden beïnvloed door de manier 
waarop het werk wordt georganiseerd.

Preventiemaatregelen moeten worden aangevuld met bescher-
mende en risicobeperkende maatregelen.

Beschermingsmaatregelen

Beschermingsmaatregelen moeten vooral collectief van aard zijn. 
Individuele maatregelen komen in aanmerking als alternatief als 
collectieve oplossingen niet haalbaar of niet doeltreffend zijn.

1. collectieve maatregelen — bedoeld om het risico op te van-
gen en te isoleren, bijvoorbeeld door het gebruik van fysieke 
barrières, organisatorische of administratieve maatregelen 
om de duur van de blootstelling te verkorten (functiewisseling, 
timing, veiligheidsmarkeringen), en daarnaast

2. individuele maatregelen — alle afdoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) om werknemers te bescher-
men.

Afbeelding 6. Bron: EU OSHA, campagne voor een gezonde werkplek 2012-2013

De Zero Accidents Vision

De Zero Accidents Vision is gebaseerd op het geloof dat alle 
ongevallen vermijdbaar zijn.

Het is eerder een filosofie dan een cijfermatige doelstelling: 
volgens deze denkwijze zou niemand mogen worden verwond 
of gedood in een ongeval. Mensen maken nu eenmaal fouten, 
maar vergissingen hoeven geen verwondingen tot gevolg te 
hebben. Dat is één reden waarom bij het organiseren van om 
het even welke menselijke omgeving (werk- of leefomgeving) 
de nadruk op veiligheid moet liggen.

Bron: OSHwiki

Afbeelding 7. Bron: OSHwiki

HIËRARCHIE VAN BEHEERSMAATREGELEN

Wegwerken of vervangen

Technische controlemaatregelen

Sensibiliseringsmaatregelen

Informeren

Persoonlijke  
beschermings - 

middelen

DOELTREFFENDHEID

Voorkomen is beter dan genezen.
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Risicobeperkende maatregelen

Tot slot moet u mogelijke risicobeperkende maatregelen bekijken 
om de ernst van de beschadiging van inrichtingen of schade aan 
werknemers en particulieren te beperken. Enkele voorbeelden zijn:
• rampenplan;
• evacuatieplannen;
• waarschuwingssystemen (alarmen, zwaailichten);
• testen van noodprocedures, oefeningen, brandblussysteem;
• weer-aan-het-werk-plan.

Opleiding inzake 
veiligheid en 

gezondheid op het werk5
Wettelijke verplichtingen en het belang van opleiding inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk

Preventiemaatregelen vormen een praktische uitdaging voor 
werknemers: ze moeten hun werkwijze veranderen en zich aan-
passen aan nieuwe uitrusting of nieuwe procedures. Daarom is 
het belangrijk dat u zich, wanneer u beslist een nieuwe maatregel 
inzake veiligheid en gezondheid op het werk te nemen, al de vraag 
stelt hoe u ervoor wilt zorgen dat uw werknemers de maatregel 
zo goed en zo snel mogelijk aanleren en toepassen. Als u dat niet 
doet zal uw risicobeheerplan gewoon niet werken. Recente studies 
over de rendabiliteit van veiligheids- en gezondheidsinterventies 
tonen immers aan dat interventies die gepaard gaan met oplei-
ding en organisatorische aanpassingen rendabeler zijn dan inter-
venties die alleen op technische aanpassingen zijn gebaseerd (4).

Daarom is de veiligheids- en gezondheidswetgeving erop gericht 
dat werkgevers de vereiste opleiding inzake veiligheid en gezond-
heid op het werk aanbieden aan hun werknemers en dat zij hun 
informatie en aanwijzingen geven die relevant zijn voor hun werk-
plek en hun taken.

Het is met name van belang om ervoor te zorgen dat uw werkne-
mers de relevante informatie inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk ontvangen in situaties zoals:
• hun aanstelling;
• wanneer zij worden overgeplaatst of van baan veranderen;
• wanneer u nieuwe technologieën of uitrusting introduceert;
• wanneer de risico's op de werkplek veranderen.

Werknemers met specifieke verantwoordelijkheden inzake veilig-
heid en gezondheid op het werk hebben ook recht op een aan-
gepaste opleiding. Opleiding is ook vooral van belang voor jonge 
werknemers of voor wie weinig professionele ervaring heeft. 
Vergeet niet dat teamleiders, managers en ploegleiders ook een 
opleiding inzake veiligheid en gezondheid op het werk nodig heb-
ben.

Zorg ervoor dat uw werknemers de kans krijgen om voldoende 
kennis op te doen en om deze regelmatig op te frissen. Herin-
ner hen er ook aan dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
bescherming en de gezondheid en veiligheid van hun collega's 
en dat zij daarom de aanwijzingen die zij in de opleiding hebben 
gekregen, moeten opvolgen.

Zoals bij andere veiligheids- en gezondheidsmaatregelen is het 
van belang dat u uw werknemers en hun vertegenwoordigers 
betrekt bij het uitwerken van de opleidingen. Dat maakt de oplei-
ding relevanter omdat de werknemers best weten hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat. De opleiding zal ook meer succes hebben 
omdat de werknemers beter gemotiveerd zullen zijn om de oplei-
ding te volgen wanneer zij actief betrokken waren bij de uitwer-
king ervan.

(4) https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-si-
zed-enterprises

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Hoe organiseert u opleiding inzake veiligheid en gezondheid op het werk?

Mogelijk specificeert uw nationale wetgeving of sectorregelgeving 
bepaalde verplichtingen betreffende de inhoud van de opleiding, 
maar in het algemeen is het van belang dat uw werknemers goed 
op de hoogte zijn van wat zij moeten en niet mogen doen om 
ongevallen en gezondheidsproblemen te vermijden.

Over het algemeen moet u zelf bepalen hoe u deze doelstelling 
wilt bereiken.

Probeer deze verplichting ook weer te benaderen met gezond ver-
stand. Het is in uw belang dat uw werknemers weten wat ze aan 
het doen zijn: u organiseert geen opleiding om de opleiding, maar 
biedt uw werknemers voldoende ondersteuning om ongevallen en 
gezondheidsproblemen te voorkomen.

Dezelfde inhoud kan op verschillende manieren worden overge-
dragen — elk van deze manieren heeft andere sterke punten en 
beperkingen. Hanteer als algemene regel: hoe actiever de deel-
name, hoe beter het leereffect. Houd ook rekening met uw doel-
publiek — factoren zoals de leeftijd, de ervaring, de positie en het 
opleidingsniveau van de werknemers wanneer u de inhoud van 
de opleiding vastlegt, maar ook wanneer u beslist wat de beste 
methode en vorm van de opleiding is.

Denk aan de timing van uw opleiding, zodat, bijvoorbeeld, ook 
deeltijdse werknemers of werknemers met andere werkuren niet 
buiten de boot vallen.

Grote bedrijven en bedrijven die werken met heel gevaarlijke 
stoffen of uiterst gespecialiseerde machines, bieden allicht uitge-
breide opleidingsprogramma's met externe consulenten aan.

In kleine bedrijven met gebruikelijke risico's kunnen eenvoudige 
sensibiliserings- of informatiesessies volstaan en kiest u mogelijk 
beter eenvoudige methodes, zoals flyers, posters, meldingen via 
ploegleiders en mentoren, en teamgesprekken.

Raadpleeg de websites van uw nationale gezondheids- en vei-
ligheidsautoriteiten en het EU-OSHA als u op zoek bent naar 
gebruiksklaar opleidingsmateriaal. Een goed voorbeeld zijn de 
Napo-animatiefilms van verschillende Europese instanties voor 
veiligheid en gezondheid in het Napo-consortium.

Napo, de held in een reeks animatiefilms, staat symbool voor een werknemer uit 
een willekeurige industrie of sector. Napo is niet beperkt tot één bepaalde baan 

of werkomgeving, maar zijn persoonlijkheid en zijn fysiek voorkomen blijven 
dezelfde in alle films. Napo is een normaal persoon — goed noch slecht, jong 
noch oud. Wat dat betreft, is hij cultureel neutraal. Hij is een bereidwillige 
werknemer die het slachtoffer kan worden van situaties buiten zijn macht, 
maar is ook in staat om gevaren of risico’s te herkennen en goede suggesties 
te doen om de veiligheid en de werkorganisatie te verbeteren. Napo is een 
sympathieke en aantrekkelijke figuur met hevige reacties en emoties. Wan-
neer Napo zich ergert, zich verveelt of verliefd is, dan blijkt dat duidelijk! Zo 
kan iedereen zich met Napo identificeren, zowel jonge werknemers als iemand 

die al jaren voor het bedrijf werkt.

Afbeelding 8. Bron: Napo-consortium

Nuttige tools en informatie:

• „Verklaring van Luxemburg ter bevordering van de gezondheid op het werk in de Europese Unie” legt verschillende principes vast 
om gezondheidsproblemen op het werk te voorkomen (zoals werkgerelateerde ziekten, ongevallen, verwondingen, beroepsziekten en 
stress) en de opties ter bevordering van de gezondheid en het welzijn in het personeelsbestand uit te breiden — http://www.enwhp.
org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf

• OSHwiki: Preventie en controlestrategieën: https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies#cite_note-Machinesafety-20

• OSHwiki: Organisatorische maatregelen betreffende ongevallenpreventie: https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_
accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2

• OSHwiki: De nulongevallendoelstelling: https://oshwiki.eu/wiki/Zero_accident_vision

http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf
http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies#cite_note-Machinesafety-20
https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2
https://oshwiki.eu/wiki/Organisational_measures_of_accident_prevention#cite_note-EU-OSHA.2C_2011a-2
https://oshwiki.eu/wiki/Zero_accident_vision
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Maak van uw opleiding inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk een succes

EU-OSHA heeft verschillende factoren in kaart gebracht die kunnen bijdra-
gen tot het succes van uw opleiding inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk:
• motivatie en inzet voor veiligheid en gezondheid op het werk van het 

oudere personeel en management, die kan blijken uit hun aanwezigheid 
bij de opleiding;

• opleiding geven binnen een doeltreffend globaal veiligheidsbeheersys-
teem om risico's op de werkplek te vermijden. Opleiding alleen is niet 
doeltreffend voor het verminderen van risico's;

• gebruikmaken van de kennis van collega's, zoals meer ervaren jonge 
werknemers en oudere, ervaren werknemers als mentoren. Dit biedt een 
positieve ervaring voor zowel nieuwe als meer ervaren collega's;

• gebruikmaken van actieve, participatieve leermethodes, waarbij mensen 
bijvoorbeeld leren gevaren te herkennen en reële problemen in echte 
werkomgevingen op te lossen;

• gebruikmaken van de resultaten van dergelijke onderzoeken bij de echte 
risicobeoordeling van de werkplek en de preventieprocedures. Dit maakt 
de oefening zinvol voor jonge werknemers en is ook waardevol voor 
werkgevers;

• opleiden van ploegleiders, mentoren en opleidingspersoneel in hun rol en 
de veiligheids- en gezondheidsprocedures;

• opleiding inzake veiligheid en gezondheid op het werk integraal deel laten 
uitmaken van een leven lang leren en ontwikkelen. Bij wet is bepaald dat 
veiligheid en gezondheid op het werk niet eenmalig mag worden behan-
deld bij indiensttreding.

Nuttige tools en informatie:

• Het Europese Netwerk voor onderwijs en opleiding inzake veiligheid en gezondheid op het werk, Enetosh: standaarden voor 
het selecteren van geschikt opleidingspersoneel, ontwikkelen van geharmoniseerde hoogwaardige opleidingsinhouden en uitwerken 
van een certificeringssysteem. De standaard bestaat uit de volgende vier onderdelen: i. Opleiding van de opleidingsprofessional; ii. 
Beginselen inzake veiligheid en gezondheid; iii. Gezondheidsbevorderende maatregelen op de werkplek; iv. Veiligheids- en gezond-
heidsmaatregelen. Vertaald in tien talen en verkrijgbaar op de Enetosh-website via http://www.enetosh.net/webcom/show_page.
php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html

• Napo-instructiefilms: https://www.napofilm.net/en/about-napo/the-napo-story  
Napo is de held in een reeks animatiefilms, die op een herkenbare, luchtige manier belangrijke veiligheids- en gezondheidsthema's 
introduceren. De sympathieke figuur staat symbool voor een werknemer uit ongeacht welke industrie of sector. De Napo-films zijn 
uitgewerkt in samenwerking met verschillende Europese organisaties en autoriteiten voor veiligheid en gezondheid: AUVA (Oosten-
rijk); DGUV (Duitsland); HSE (Verenigd Koninkrijk); Inail (Italië); INRS (Frankrijk); SUVA (Zwitserland); alsmede het Europees Agentschap 
voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). De filmpjes mogen gratis gebruikt worden voor preventie, opleiding, lessen 
en communicatie in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk.

EEN SELECTIE VAN NAPO’S 
FILMPJES

 ► Als stress toeslaat
 ► Daar valt niet mee te spotten
 ► Samenwerken
 ► Longen op het werk
 ► Veilig intern transport
 ► Veilig onderhoud
 ► Bescherm je huid
 ► Pas op: chemische stoffen!
 ► Veiligheid op... en buiten het werk
 ► In gevaarlijke situaties
 ► Vertil je niet!
 ► Start veilig
 ► Weg met die herrie!
 ► Schoonmaakbeurt
 ► Op de bouwplaats
 ► De avonturen van Napo
 ► De beste signalen

Het Napo-consortium brengt geregeld 
nieuwe films uit. Bekijk de website 
www.napofilm.net

http://www.enetosh.net/webcom/show_page.php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html
http://www.enetosh.net/webcom/show_page.php/_c-134/_nr-5/_lkm-140/i.html
https://www.napofilm.net/en/about-napo/the-napo-story
http://www.auva.at/
http://www.dguv.de/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.inail.it/
http://www.inrs.fr/
http://www.suva.ch/english/startseite-en-suva.htm
http://www.napofilm.net
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Leiderschap en 
de veiligheids- en 

gezondheidscultuur6
Hoe precies uw risicobeoordeling en hoe effectief uw risicobe-
heersmaatregelen ook zijn, om het ook op de werkvloer te laten 
werken, moeten u en uw managers de daad bij het woord voegen. 
U moet aan uw werknemers laten zien dat u echt gelooft in het 
belang van veiligheid en gezondheid en dat u het meent met het 
volgen van uw stappenplan.

Gezondheids- en veiligheidscultuur

Een gezondheids- en veiligheidscultuur is één van de belangrijk-
ste factoren voor de doeltreffendheid van een veiligheidssysteem. 
Het betekent dat u uw gezondheids- en veiligheidsprincipes en 
doelstellingen beschouwt als kernwaarden van uw bedrijf en dat 
u deze integreert in uw dagelijkse handelingen en beslissingen.

Een positieve veiligheidscultuur houdt in dat u het goede voor-
beeld van het gedrag en de waarden die u wilt bevorderen. Dage-
lijks proactief toezicht is al even belangrijk als uw zichtbare inzet 
voor de hoge prioriteit van veiligheid binnen de organisatie. Het 
spreekt vanzelf dat u de regels zelf ook moet naleven. Uw werk-
nemers zien wat u doet en beoordelen op die basis welke gedra-
gingen aanvaardbaar zijn en welke niet.

Uw persoonlijke impact weegt vooral in een klein bedrijf door: als 
u de eigenaar/bedrijfsleider van een werkplaats bent en soms 
naast uw werknemers actief bent, dan zal uw beslissing om bij-
voorbeeld al dan niet beschermingsmiddelen te dragen een sterke 
invloed hebben op de houding van uw werknemers.

Zo krijgt u ook als middenmanager of teamleider die in nauw 
contact staat met zijn medewerkers en die betrokken is bij hun 
dagelijkse werkzaamheden een uitstekende kans om het goede 
voorbeeld te geven en de juiste gedragingen te versterken.

De rol van directeurs en leden van de raad van bestuur is echter 
ook cruciaal. De prioriteit die door een bedrijf en de hogere mana-
gers wordt gegeven aan veiligheid en gezondheid op het werk en 
de mate waarin managers hun autoriteit gebruiken om de nale-
ving van de desbetreffende procedures te bevorderen, motiveert 
werknemers om de normen van het management na te volgen.

Het HSE in het Verenigd Koninkrijk (5) stelt een aantal voorbeelden 
voor over de manier waarop managers gemakkelijk en zichtbaar 

hun inzet voor veiligheid en gezondheid op het werk kunnen laten 
zien in hun bedrijf:
• bezoek de werkvloer om een goede aanpak van veiligheid en 

gezondheid op het werk te prijzen en onveilige gedragingen te 
bespreken door wijzigingen aan te moedigen en door te onder-
zoeken waarom veiligheids- en gezondheidsregels niet zijn 
nageleefd. Dergelijke bezoeken kunnen ook nuttig zijn om werk-
nemers de kans te geven problemen in verband met veiligheid 
en gezondheid aan te kaarten;

• woon regelmatig vergaderingen van het comité voor veiligheid 
en gezondheid bij;

• bespreek het onderwerp veiligheid en gezondheid op het werk 
tijdens teamvergaderingen;

• neem actief deel aan het onderzoeken van ongevallen, bij-
na-ongevallen, incidenten en gezondheidsproblemen;

• vermeld veiligheid en gezondheid in zo veel mogelijk doelgroe-
pen en zo vaak mogelijk;

• concentreer evenveel op goed als op slecht nieuws over vei-
ligheid en gezondheid, prijs goed gedrag en goed nieuws en 
maak gebruik van slecht nieuws als een kans om de situatie te 
verbeteren;

• moedig werknemers aan om proactief deel te nemen aan de 
uitwerking van strategieën, beleid en maatregelen inzake vei-
ligheid en gezondheid op het werk;

• formuleer langetermijndoelstellingen inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk en meet de prestaties van uw bedrijf 
op dat gebied;

• zorg ervoor dat managers, ploegleiders en lijnmanagers ver-
antwoording afleggen wat betreft veiligheid en gezondheid op 
de werkvloer.

U kunt uw leiderschap inzake veiligheid en gezondheid op het 
werk zichtbaarder maken met behulp van interne gedragscodes 
of beleidscharters die zijn ontwikkeld in samenwerking met uw 
werknemers, zoals in onderstaand voorbeeld.

(5) http://www.hse.gov.uk/leadership/

https://oshwiki.eu/wiki/Towards_an_occupational_safety_and_health_culture
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
http://www.hse.gov.uk/leadership/
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Tien gouden regels voor een beter management (6)
1. Vergeet niet dat u met mensen werkt

• Put hen niet uit
• Mensen zijn geen machines
• Behandel hen met waardigheid en respect

2. Luister naar en spreek met uw mensen
• Wees inclusief
• Doe het vaak
• Waardeer de menselijke vaardigheden van ploegleiders 

en managers en investeer erin

3. Los problemen snel op
• Laat problemen niet etteren
• Houd mensen op de hoogte van vooruitgang

4. Zorg ervoor dat uw administratie de moeite waard is
• Houd die up-to-date
• Zorg ervoor dat die zinvol is

5. Verbeter competenties inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk
• Vooral op managementniveau

6. Moedig mensen aan om slecht nieuws door te geven

7. Los eerst de problemen op de werkplaats op

8. Meet de risico’s waaraan mensen blootstaan en volg deze 
op
• Reageer niet alleen op incidenten: los de problemen op 

voordat ze zich stellen
• Beheers risico's bij de oorzaak

9. Blijf nagaan of wat u doet ook effectief werkt
• Bereikt u wat u denkt te bereiken?

10. Besteed voldoende tijd en middelen

Betrokkenheid van werknemers

Een doeltreffende gezondheids- en veiligheidscultuur uitbouwen 
veronderstelt niet alleen de betrokkenheid van de managers, maar 
ook van uw werknemers. Als manager beschikt u niet over alle 
oplossingen voor veiligheids- en gezondheidsproblemen. Werkne-
mers en hun vertegenwoordigers beschikken over een gedetail-
leerde kennis van en ervaring met de manier waarop het werk 
wordt verricht en hen beïnvloedt. Daarom zijn er op werkplekken 
waar de werknemers actief bijdragen aan veiligheid en gezond-
heid vaak minder risico's en ongevallen op het werk. Een recente 
studie toont ook aan dat veiligheids- en gezondheidsinterventies 
op het werk waarbij de werknemers betrokken zijn meer rendabel 
zijn (7).

De betrokkenheid van werknemers bij veiligheid en gezondheid 
is een eenvoudig tweerichtingsproces waarbij werkgevers en hun 
werknemers/vertegenwoordigers:

• met elkaar praten;
• luisteren naar elkaars bezorgdheden;
• elkaar vragen naar opvattingen en informatie en deze uitwis-

selen;
• problemen tijdig bespreken;.
• rekening houden met wat iedereen te zeggen heeft;
• samen beslissingen nemen;
• elkaar vertrouwen en respecteren.

U weet dat de wet voorschrijft dat werknemers moeten worden 
betrokken, geïnformeerd, geïnstrueerd, opgeleid en geraadpleegd 
inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Volledige betrokken-
heid gaat echter nog verder dan raadplegingen — werknemers en 
hun vertegenwoordigers worden dan ook betrokken bij de besluit-
vorming.

Nuttige tools en informatie:

• EU-OSHA: Leiderschap van het management op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk — een praktische gids: 
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/nl/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/
TE3111190NLC.pdf

• EU-OSHA: Werknemersparticipatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk — Een handleiding: https://osha.
europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide

• EU-OSHA: „Worker participation practices: a review of EU-OSHA case studies”: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/ 
documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation- 
case-studies.pdf

• Goede praktijken op de website van EU-OSHA: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/
reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf

• Handleiding ontwikkeld door het HSE: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg417.pdf

• OSHwiki — „The importance of good leadership in OSH”: https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_ 
safety_and_health

(6) De tien gouden regels voor de mijnbouwsector in Australië bevatten algemene regels die in elke sector zouden kunnen worden toegepast: https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_
of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health

(7) https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium- 
sized-enterprises

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/nl/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190NLC.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/nl/publications/reports/management-leadership-in-OSH_guide/TE3111190NLC.pdf
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/literature_reviews/worker-participation-practices-a-review-of-eu-osha-case-studies/worker-participation-case-studies.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/en/publications/reports/european-good-practice-awards-2012-2013/HWC_Good_Practice_Award_Booklet_2013.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg417.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Drie voorbeelden 
van risicobeheer 

in de praktijk7
Gevaren op de werkplek zijn talrijk en divers. Voor sommigen 
zijn de aard van het risico en de te nemen maatregelen duidelijk, 
andere zijn complexer en moeilijker te beheren voor de werkge-
ver. Veranderingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsorganisa-
tie gaan gepaard met nieuwe risico's en sommige risico's komen 
vaker voor. In dit gedeelte geven wij drie voorbeelden van risi-
cofactoren die op eender welke werkplek voorkomen en moeilijk 
te beheren zijn. U vindt hier een aantal tips en tools om met die 
risicofactoren om te gaan in de praktijk.

Wat houdt dat in op de werkplek?
Werkgerelateerde stress kan te maken hebben met:
• de inhoud van het werk, waaronder de soort taken, contact met 

mensen via het werk (bijvoorbeeld klanten), proceswijzigingen, 
herstructureringen en gebruik van vaardigheden;

• arbeidsintensiteit en autonomie bij het werk, met inbegrip van 
werkbelasting, werkritme en controle;

• werktijdregelingen en balans tussen werk en privéleven;
• sociaal milieu, waaronder interpersoonlijke relaties op het werk 

en sociale ondersteuning;
• werkonzekerheid en loopbaanontwikkeling.

Stress wordt ervaren door mensen die een onevenwicht aanvoe-
len tussen de hun gestelde eisen en hun capaciteiten om daarmee 
om te gaan. Een werknemer die onder stress staat is duidelijk niet 
zo productief en creatief als hij of zij zou kunnen zijn. Werken 
onder aanhoudende stress kan leiden tot concentratieproblemen, 
fouten en negatief gedrag.

Werkgerelateerde stress kan negatieve psychologische, lichame-
lijke en sociale gevolgen hebben en leiden tot burn-out, depressie 
en in extreme gevallen zelfs zelfmoord.

Naast psychische problemen kunnen mensen die lijden onder 
aanhoudende stress ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen 
ontwikkelen zoals hart- en vaatziekten of spier- en skeletaandoe-
ningen.

Wat moet u eraan doen als werkgever?
U moet nadenken over psychosociale risico’s en bij uw risicobe-
oordeling gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bedenken om 
deze aan te pakken (zie hierboven voor algemene informatie over 
het uitvoeren van risicobeoordelingen).

Kijk uit naar tekenen van werkgerelateerde stress. Die kunnen erg 
uiteenlopend zijn: afbeelding 10 bevat een aantal voorbeelden 
van organisatorische en individuele indicatoren van werkgerela-
teerde stress.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van vragen die u zich kunt 
stellen bij uw risicobeoordeling en van wat u kunt doen om een 
aantal van de geïdentificeerde problemen aan te pakken:

Afbeelding 9. Bron: EU-OSHA. EU-OSHA. Campagne voor een gezonde werkplek 2014-2015

Werkgerelateerde 
stress7.1

Slechtere prestaties 
vanwege 
psychosociale 
problemen 
kunnen dubbel 
zo veel kosten 
als verzuim

Voortdurend werken onder 
druk kan leiden tot vijf keer 

meer ongevallen

kosten1

Werkgerelateerde stress is een 
organisatorisch probleem

GEZONDE WERKPLEK, 
OMGAAN MET STRESS  

2014-2015

Ongeveer een vijfde 
van het personeels-

verloop kan in 
verband worden 

gebracht met 
werkgerela-

teerde stress
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ORGANISATIE

PARTICIPATIE
 ► Verzuim, hoog personeelsverloop, slecht 

timemanagement, disciplinaire problemen, 
pesterijen, agressieve communicatie, 
isolatie.

PRESTATIES
 ► Minder resultaat of lagere product- of 

dienstenkwaliteit, ongevallen, slechte 
besluitvorming, fouten. 

KOSTEN
 ► Hogere compensatiekosten of 

verhoogde kosten van gezondheidszorg, 
doorverwijzingen naar medische diensten.

INDIVIDUEEL

GEDRAG
 ► Tabak-, alcohol- of drugsgebruik, geweld, 

pesterijen of intimidaties.
PSYCHOLOGISCH

 ► Slaapproblemen, angststoornissen, 
depressie, slechte concentratie, 
prikkelbaarheid, gezinsproblemen, burn-out.

GEZONDHEID
 ► Rugproblemen, hartproblemen, 

maagzweren, hoge bloeddruk, verminderde 
weerstand.

Afbeelding 10. Bron: EU-OSHA

 → „Cultuur”
Is er goede, open communicatie, ondersteuning en wederzijds res-
pect? Worden de opvattingen van werknemers en hun vertegen-
woordigers ter harte genomen?

 → Eisen
Is uw personeel overwerkt of heeft het te weinig te doen? Beschikt 
het over de vaardigheden en capaciteiten om zijn taken tot een 
goed einde te brengen? Wat met de fysieke (lawaai, trillingen, 
ventilatie, verlichting enz.) en de psychosociale omgeving (geweld, 
pesterijen enz.)?

 → Controle
Hebben de individuele werknemers voldoende inspraak in de 
organisatie van hun werk?

 → Relaties
Hoe zijn de relaties tussen collega’s en tussen collega’s en mana-
gers? Wat met de relaties tussen managers en hogere managers? 
Is er sprake van pesterijen of intimidaties?

 → Verandering
Maken werknemers zich zorgen over hun baan? Hebben ze het 
moeilijk met veranderingen op de werkplek en wat die met zich 
meebrengen voor hen en hun collega’s?

 → Rol
Bestaan er rolconflicten (tegenstrijdige eisen) of dubbelzinnighe-
den (onduidelijkheden)?

 → Ondersteuning, opleiding en individuele factoren
Krijgen nieuwe werknemers en werknemers die een nieuwe taak 
hebben gekregen voldoende introductie? Krijgen werknemers 
sociale ondersteuning? Wordt er rekening gehouden met indivi-
duele verschillen? Het komt uw bedrijf duidelijk ten goede meer 
te weten te komen over psychosociale factoren, de gevolgen die 
ze hebben voor uw werknemers en wat kan worden gedaan om 
negatieve gevolgen te voorkomen of te verminderen. Bekijk het 
kader onderaan, de e-handleiding van het EU-OSHA, waarvan 
voor ieder land een specifieke versie bestaat. Uw nationale auto-
riteit voor veiligheid en gezondheid heeft allicht nog meer nuttige 
handleidingen, checklists en tools.

Nuttige tools en informatie:

• Europese Commissie, „Promoting mental health in the workplace: Guidance to implementing a comprehensive approach”. 
Bevat tips voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden in verband met de aanpak van psychische gezondheidsproble-
men op het werk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=en

• EU-OSHA, Psychosociale risico’s en stress op het werk. Deze website bevat goede praktische informatie over dit onderwerp:  
https://osha.europa.eu/nl/themes/psychosocial-risks-and-stress

• EU-OSHA, Een praktische e-handleiding voor de aanpak van psychosociale risico’s. Deze meertalige e-handleiding helpt werkge-
vers en werknemers in kleine en micro-ondernemingen om te gaan met psychosociale risico’s. Er bestaan dertig nationale versies, 
elk met verwijzingen naar de nationale wetgeving en informatie over nationale hulpbronnen en praktische tools: http://hw2014.
healthy-workplaces.eu/nl/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks?set_language=nl

• EU-OSHA, OSHwiki: Psychosociale problemen (informatie in het Engels). Deze website biedt informatie over psychosociale risico’s, 
met name binnen de context van veranderende arbeidspatronen en vanuit een sectorspecifiek perspectief: https://oshwiki.eu/wiki/
Psychosocial_issues

• Goede praktijken op de website van het EU-OSHA: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy- 
workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=716&langId=en 
https://osha.europa.eu/nl/themes/psychosocial-risks-and-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks?set_language=nl
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks?set_language=nl
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy-workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/healthy-workplaces-good-practice-awards2014-2015booklet.pdf
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Afbeelding 11. Scenes uit de Napo-film „Vertil je niet!” — Napo-consortium

Wat houdt dat in op de werkplek?
Spier- en skeletaandoeningen zijn het meest voorkomende 
arbeidsgerelateerde probleem in Europa en kost werkgevers en 
de lidstaten miljarden euro’s.

De twee belangrijkste soorten spier- en skeletaandoeningen zijn 
rugpijn/rugletsels en arbeidsgerelateerde problemen met de 
bovenste ledematen (ook wel „repetitief overbelastingsletsel” 
genoemd). De onderste ledematen kunnen hierdoor ook worden 
getroffen. Onder de spier- en skeletaandoeningen vallen alle 
aandoeningen aan gewrichten of andere weefsels. Gezondheids-
problemen gaan van lichte pijnklachten tot ernstigere medische 
problemen die een rustperiode of een medische behandeling ver-
gen. In bepaalde chronische gevallen kan dit zelfs leiden tot inva-
liditeit en een stopzetting van de werkzaamheden.

Spier- en skeletaandoeningen kunnen worden veroorzaakt of ver-
ergerd door fysische (ergonomische, biomechanische) factoren, 
maar ook door psychosociale factoren, zoals arbeidsintensiteit, 
hoge eisen, weinig variatie, gebrek aan controle over het werk, 
mentale werkbelasting en zware verantwoordelijkheden, vooral 
wanneer deze gepaard gaan met fysische factoren.

Bovendien hebben de kenmerken van de werkomgeving, waar-
onder de werkuitrusting en de indeling van de werkplek alsmede 
de kenmerken van de behandelde voorwerpen, een invloed op de 
ontwikkeling van die problemen.

Wat moet u eraan doen als werkgever?
Ergonomische risico’s doen zich bijna op iedere werkplek voor. Ze 
treffen fabrieksarbeiders, chauffeurs en landbouwers, maar ook 
mensen die in de dienstensector werken en kantoorwerknemers. 
U kunt de risico’s niet volledig wegwerken, maar wel kostenef-
ficiënte maatregelen nemen om bepaalde spier- en skeletaan-
doeningen te voorkomen of minstens te beperken (8). Dat heeft 
zin, want recente studies tonen aan dat bepaalde investeringen 
in ergonomie en bestrijding van spier- en skeletaandoeningen erg 
rendabel zijn (9).

Voor werknemers die al spier- en skeletaandoeningen hebben, 
bestaat de uitdaging erin om hun inzetbaarheid aan te houden, 
hen aan het werk te houden en hen zo nodig te herintegreren op 
de werkplek.

Kijk in uw risicobeoordeling uit naar de verschillende soorten risi-
co’s en houd er rekening mee dat deze vaak in combinatie voor-
komen. Denk eraan dat andere, niet-werkgerelateerde factoren 
bijdragen tot de ernst van spier- en skeletaandoeningen (zoals 
individuele fysieke activiteitspatronen, zwaarlijvigheid, stress in 
het privéleven).

Factoren op het werk kunnen zijn:

• Fysieke factoren zoals:
 → het gebruik van kracht of plaatselijke druk;
 → repetitieve of krachtige bewegingen;
 → moeilijke of statische werkhoudingen.

Bij het beoordelen van dergelijke fysieke factoren is het ook 
belangrijk te kijken naar de duur ervan, aangezien een onvol-
doende herstelperiode het risico op letsels verhoogt.

(8) Voor activiteiten waarbij manueel lasten worden gehanteerd, met beeldschermapparatuur wordt gewerkt en trillende werktuigen of uitrusting wordt gebruikt, moet u specifiek 
rekening houden met de voorschriften uit de richtlijnen die betrekking hebben op die activiteiten.

(9) In een recente casus is een kosten-batenverhouding van wel 6,2 vastgesteld: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety- 
and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises

Risico’s in verband 
met spier- en 
skeletaandoeningen7.2

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises
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Verdere informatie:

• Algemene informatie over spier- en skeletaandoeningen is beschikbaar op de website van het EU-OSHA: https://osha.europa.
eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders

• Informatie over en resultaten van de EU-OSHA-campagne „Zet je schrap tegen fysieke overbelasting” uit 2000: https://osha.
europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders

• Informatie over en resultaten van de EU-OSHA-campagne „Vertil je niet!” uit 2007: https://osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces- 
campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns en https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/78/
view

• Zie ook de relevante OSHwiki-artikelen: https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders

• Werkomgevingsfactoren zoals:
 → trillingen;
 → slechte verlichting, lage temperatuur of vochtigheid;
 → ruimtelijke beperkingen (onvoldoende plaats om de 
activiteit veilig te verrichten);

 → kenmerken van het werkvlak en de zitplaats;
 → kenmerken van het behandelde voorwerp (afmeting en 
vorm (bv. te groot, omvangrijk, onhandelbaar));

 → gewicht en gewichtsverdeling (bv. te zwaar, onstabiel, 
onvoorspelbaar);

 → soort handvaten van containers, werktuigen en 
uitrusting (bv. moeilijk vast te pakken, in wezen 
schadelijk — bv. scherp/heet).

• Psychsociale factoren zoals:
 → arbeidsintensiteit (werken in een hoog tempo of met 
strakke deadlines);

 → gebrek aan controle over de te verrichten taken;
 → mentale werklast.

Wanneer u de belangrijkste risico’s eenmaal in kaart hebt 
gebracht, denkt u na over de beste manier om die aan te pakken. 
Vaak kunnen eenvoudige veranderingen, zoals het aanmoedigen 
van pauzes, alternatieve taken of eenvoudige oefeningen voor 
wie hoofdzakelijk zittend werkt, al een groot verschil maken. Zorg 
ervoor dat u van tevoren aan ergonomie denkt, bv. wanneer u 
nieuwe uitrusting aankoopt of uw werkruimtes opnieuw inricht.

Er bestaan tal van praktische manieren om spier- en skeletaan-
doeningen tot een minimum te beperken:

• Inrichting van de werkplek:
 → pas de positie, hoogte en inrichting aan om 
werkhoudingen te verbeteren;

 → bied verstelbare stoelen aan, maak gebruik van 
platforms enz.;

 → zorg voor een goede verlichting, vermijd reflecties op 
schermen.

• Uitrusting:
 → zorg ervoor dat deze ergonomisch is ontworpen en 
geschikt is voor de uit te voeren taak;

 → geef voorkeur aan lichte werktuigen, verlaag het 
gewicht van voorwerpen.

• Werknemers:
 → maak hen bewuster van risico's;
 → biedt opleiding aan over goede werkmethodes;
 → overweeg de opvolging en bevordering van de 
gezondheid en maatregelen om werknemers met spier- 
en skeletaandoeningen te herintegreren.

• Organisatie van het werk:
 → plan het werk om repetitief werk of langdurig werken in 
slechte houdingen te vermijden;

 → introduceer korte en frequente pauzes (niet 
noodzakelijk rustperiodes) bij risicovollere activiteiten;

 → zorg voor functiewisseling of herverdeel taken.

https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/themes/musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces-campaigns/previous-healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/78/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/78/view
https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders
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7.3.1 Risicobeoordeling met oog voor 
leeftijd

Wat houdt dat in op de werkplek?
Veel eigenschappen zoals interpersoonlijke vaardigheden, werker-
varing en expertise nemen toe met de jaren. Oudere werknemers 
zijn vaak wijzer en meer betrokken. Daarom is het in uw belang om 
ervoor te zorgen dat zij ten volle en actief bijdragen aan uw bedrijfs-
activiteiten. Diversiteit over de generaties heen zal de creativiteit en 
innovatieve kracht van uw bedrijf een duwtje in de rug geven, en 
naarmate de bevolking ouder wordt, wordt het aantrekken, behou-
den en gebruiken van de talenten van oudere werknemers steeds 
belangrijker.

Over het algemeen worden cognitieve vaardigheden amper aange-
tast vóór de pensioenleeftijd — terwijl intelligentie, kennis, taal en 
de vaardigheid om complexe problemen op te lossen er naar alle 
waarschijnlijkheid op vooruit blijven gaan tot de leeftijd van 60 jaar.

Er kan een bepaalde achteruitgang in lichamelijke en zintuiglijke 
capaciteiten zijn en als er zich ongevallen voordoen, dan hebben 
oudere werknemers allicht meer tijd nodig om daarvan te herstellen, 
maar die veranderingen hebben niet op iedereen dezelfde invloed.

Afbeelding 12. Bron: EU OSHA — e-gids „Gezond werk, voor alle leeftijden”

Actieve bevolking — samenstelling volgens leeftijd (1990-2060)

Risicobeoordeling 
met oog voor 
diversiteit7.3

„Biologisch ouder worden is 
slechts losjes verbonden met de 
leeftijd van een persoon in jaren. 

Sommige mensen van 80 jaar hebben 
de lichamelijke en psychische 
capaciteiten van een 20-jarige.”

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie — 10 feiten betreffende ouder worden en de levensloop

1990 2014 2040

55 64 jaar 25 54 jaar 15 24 jaar
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Wat moet u eraan doen als werkgever?
U hebt dezelfde verantwoordelijkheid ten overstaan van oudere 
werknemers als ten overstaan van de andere. U hoeft geen aparte 
risicobeoordeling uit te voeren voor deze groep werknemers en 
u maakt beter geen veronderstellingen op basis van de leeftijd 
alleen. Oudere werknemers zijn geen homogene groep; er kunnen 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen verschillende werknemers 
uit dezelfde leeftijdscategorie door verschillen in levensstijl, voe-
ding, fitheid, genetische aanleg, opleidingsniveau enz.

Bovendien zijn leeftijdsgebonden veranderingen relevanter bij 
bepaalde professionele activiteiten dan bij andere. Veranderin-
gen wat betreft evenwicht en kracht hebben bijvoorbeeld gevol-
gen voor brandweerlieden en reddingswerkers, die actief zijn in 
extreme omstandigheden, een zware uitrusting dragen en men-
sen moeten optillen en dragen; een afgenomen vermogen om 
afstanden te beoordelen en de snelheid van bewegende voorwer-
pen in te schatten, heeft gevolgen voor wie 's nachts de weg op 
moet, maar niet voor kantoormedewerkers.

In uw risicobeoordeling met oog voor diversiteit en leeftijd is 
het van belang om:
• problemen i.v.m. ouder worden serieus te nemen en er positief 

mee om te gaan; ouder wordende werknemers als een troef te 
beschouwen (en niet als een probleem);

• werkzaamheden en preventiemaatregelen aan te passen aan 
de werknemers;

• in de ontwerp- en planfase rekening te houden met de behoef-
ten van uw ouder wordend personeel;

• werknemers voldoende opleiding aan te bieden; risicobeoorde-
laars, managers en ploegleiders, veiligheidsvertegenwoordigers 
enz. opleiding en informatie aan te bieden over veiligheids- en 
gezondheidsrisico's in verband met ouder worden;

• een inclusieve risicobeoordeling uit te voeren vanuit een parti-
cipatieve benadering, waarbij de werknemers worden betrokken 
en op basis van een onderzoek naar de reële arbeidssituatie;

• goede praktische voorbeelden van een inclusieve risicobeoor-
deling bevatten een mix van preventiemaatregelen (aanpassen 
van het werk aan de individuele werknemer, aanpassen aan de 
technische vooruitgang, goede aanwijzingen geven aan werk-
nemers, specifieke opleidingen aanbieden enz.). Het gebruik van 
deze onderling samenhangende maatregelen is de sleutel tot 
succes;

• wanneer uw bedrijf wijzigingen doorvoert aan de fysieke omge-
ving van de werkplek of nieuwe uitrusting aankoopt, zorg er dan 
voor dat deze ook geschikt zijn voor de oudere werknemers.

Na de risicobeoordeling moet u mogelijk nog een aantal aanpas-
singen doen met het oog op de veranderende capaciteiten en 
gezondheid van uw werknemers. Die maatregelen moeten eerder 
gebaseerd zijn op objectieve risico's en de vaardigheden van de 
werknemers dan op hun leeftijd. Ze hoeven niet ingewikkeld of 
duur te zijn: werktijden veranderen, routinetaken automatiseren, 
bij bepaalde taken wisselen, de verlichting aanpassen en meer 
verstelbare werkplekken aanbieden zijn daar typische voorbeel-
den van. Denk eraan dat goede risicobeheersmaatregelen alle 
werknemers ten goede komen (ongeacht hun leeftijd, geslacht 
of nationaliteit).

Afbeelding 13. Belangrijkste elementen van een succesvol leeftijdsmanagement  
Bron: EU OSHA Campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017

Kennisoverdracht, opleiding, 
een leven lang leren

Loopbaanontwikkeling

Aanwervingen

Flexibele werktijden

Leeftijds
management

Loopbaanbeëindiging 
en overgang naar het 

pensioen

Gezondheids
bevorderende 
maatregelen 

op de werkplek

Functiewisseling 
en herplaatsing

Aanpak van veiligheid 
en gezondheid op het 
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Verdere informatie:

• EU-OSHA, Veiligheid en gezondheid op het werk in de 
context van een vergrijzende beroepsbevolking: https://
osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context- 
ageing-workforce. Deze website bevat goede praktische 
hulpmiddelen over dit onderwerp, waaronder de resultaten 
van het proefproject van het Europees Parlement (informatie 
over beleid, programma's en praktijken op nationaal en EU-ni-
veau) https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management- 
context-ageing-workforce/ep-osh-project

• EU-OSHA — e-gids „Gezond werk, voor alle leeftijden”. 
Dit is een praktische tool om werkgevers en werknemers 
te helpen bij het beheer van veiligheid en gezondheid in 
de context van een vergrijzende beroepsbevolking. De 
e-gids telt 31 nationale versies en biedt, naast links naar 
andere hulpmiddelen, eenvoudige toelichtingen en prakti-
sche voorbeelden van hoe u kunt omgaan met risico's in 
verband met ouder worden en hoe u ervoor kunt zorgen 
dat de veiligheid en gezondheid van alle werknemers op 
lange termijn gegarandeerd blijft. https://osha.europa.eu/
nl/tools-and-publications/e-guide-all-ages

Bovendien kunt u een breder leeftijdsmanagement hanteren dat 
zowel uw personeel als uw organisatie ten goede komt. Dat is 
een holistische benadering die de volgende belangrijke elementen 
bevat:

Er bestaan veel goede praktische hulpmiddelen. Bekijk het kader 
onderaan, de e-handleiding van het EU-OSHA, waarvan voor ieder 
land een specifieke versie bestaat. Uw nationale autoriteit voor 
veiligheid en gezondheid heeft allicht nog meer nuttige handlei-
dingen, checklists en tools.

7.3.2 Risicobeoordeling met oog voor 
gender

Wat houdt dat in op de werkplek?
Er bestaan aanzienlijke verschillen in de loopbaan van vrouwen en 
mannen en dat heeft een invloed op hun veiligheid en gezondheid 
op het werk. Er moeten voortdurend inspanningen worden gele-
verd om de werkomstandigheden van vrouwen en mannen te ver-
beteren. Een „genderneutrale” benadering bij de risicobeoordeling 
en preventie kan er echter toe leiden dat risico's van vrouwelijke 
werknemers worden onderschat of zelfs helemaal genegeerd.

Wanneer we nadenken over gevaren op het werk zijn we meer 
geneigd om te denken aan mannen die actief zijn in risicovolle 
werkomgevingen, zoals bouwplaatsen of vissersschepen, dan aan 
vrouwen die in de zorg of in nieuwe sectoren zoals callcenters 
werken. Een grondig onderzoek van reële arbeidsomstandigheden 
toont aan dat zowel vrouwen als mannen op hun werk te maken 
krijgen met aanzienlijke arbeidsrisico’s. Wanneer bovendien een 
baan wordt vergemakkelijkt voor vrouwen, dan wordt die baan 
ook voor mannen gemakkelijker. Het is dan ook belangrijk om 
genderkwesties mee op te nemen in de risicobeoordeling van de 
werkplek.

https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/e-guide-all-ages
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Wat moet u eraan doen als werkgever?
U hebt steevast dezelfde verantwoordelijkheden, ongeacht het 
geslacht van uw werknemers. U hoeft geen aparte risicobeoorde-
ling uit te voeren voor een specifiek geslacht en u kunt beter geen 
veronderstellingen maken op basis van gender alleen. Houd ech-
ter rekening met het genderperspectief. Dat is bij de ene beroeps-
activiteit al wat relevanter dan bij de andere.

Wist u dat vrouwen meer last hebben van pijn in de bovenrug en 
de bovenste ledematen als gevolg van repetitief werk in fabrieken 
en kantoren en dat dat nog wordt versterkt tijdens een zwanger-
schap? Ze hebben ook vaak een baan waarvoor ze lang moeten 
staan, terwijl mannen vaker last hebben van pijn in de onderrug 
door het verrichten van intensief werk. Mannen en vrouwen wor-
den op een andere manier blootgesteld aan allerlei risico’s. Zo 
moet bijvoorbeeld 42 % van de mannelijke en maar 24 % van de 
vrouwelijke werknemers zware lasten dragen. Daarentegen moet 
13 % van de vrouwen en maar 5 % van de mannen andere men-
sen optillen en verplaatsen tijdens het werk.

In uw risicobeoordeling met oog voor diversiteit en gender is het 
van belang om:
• te kijken naar de reële werkzaamheden die worden verricht en 

de reële context waarin dat gebeurt;
• geen veronderstellingen te doen over blootstelling aan risico’s 

op basis van de taakomschrijving of benaming alleen;
• op te passen met gendervooroordelen bij het stellen van priori-

teiten (hoog, middelmatig en laag);
• vrouwelijke werknemers te betrekken bij risicobeoordeling; het 

gebruik van gezondheidspanels en methodes voor het in kaart 
brengen van risico's te overwegen; interventies rond participa-
tieve ergonomie en stress kunnen al bepaalde methodes ople-
veren;

• ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke beoordelaars 
voldoende informatie en opleiding hebben gekregen over 

genderproblemen in verband met veiligheid en gezondheid op 
het werk;

• ervoor te zorgen dat de instrumenten en tools die worden 
gebruikt voor de beoordeling, rekening houden met de proble-
men van zowel mannen als vrouwen. Als dat niet het geval is, 
dienen die te worden aangepast;

• externe beoordelaars te laten weten dat zij een gendergevoe-
lige benadering moeten hanteren, en na te gaan of zij dat ook 
daadwerkelijk doen;

• rekening te houden met genderkwesties wanneer u kijkt naar de 
gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk van 
de veranderingen die u plant op de werkplek.

Houd bij stress bijvoorbeeld ook rekening met:
• de wisselwerking van de thuis- en werksituatie, en het tijd-

schema van zowel mannen als vrouwen;
• loopbaanontwikkeling;
• pesterijen;
• emotionele stressoren;
• ongeplande onderbrekingen en multitasking.

Verdere informatie:

• EU-OSHA rapport — Gender issues in safety and health at work (Genderthema’s in samenhang met veiligheid en gezondheid op 
het werk). In het rapport wordt het tweeledige belang aangetoond van aandacht voor genderkwesties bij risicopreventie en van de 
integratie van veiligheid en gezondheid op het werk in activiteiten rond gelijke banen voor mannen en vrouwen. De samenwerking 
tussen die twee beleidsterreinen is van essentieel belang, zowel op Europees niveau als op de werkplek, om een betere risicop-
reventie op de werkplek tot stand te brengen voor zowel mannen als vrouwen. https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/
publications/reports/209/view

• EU-OSHA factsheet 43 — Genderdimensie in de risicoanalyse. Deze factsheet benadrukt de noodzaak om voortdurend te inves-
teren in de verbetering van arbeidsomstandigheden van zowel vrouwen als mannen. Het bevat een tabel met aanwijzingen voor 
verschillende arbeidsgebieden en risicofactoren die nuttig zijn voor een gendergevoelige risicobeoordeling. https://osha.europa.eu/nl/
tools-and-publications/publications/factsheets/43

Bekijk onderstaand kader voor meer informatie en raadpleeg uw nationale autoriteit voor veiligheid en gezondheid. Zij heeft allicht nog 
meer nuttige handleidingen, checklists of tools.

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/209/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/209/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/43
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/43
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