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Iedereen die werkt, 
heeft recht op een 
gezonde en veilige 
werkplek. 

Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal 
en gezond ons werk kunnen doen. Werkgevers 
zorgen samen met hun werknemers voor zo’n 
werkomgeving. Zij kennen de risico's en nemen 
maatregelen om die te beheersen. 
Arbodeskundigen, brancheorganisaties, vak-
bonden en vele anderen helpen hen daarbij. 
Samen zorgen zij ervoor dat alle werkvloeren 
in Nederland gezond en veilig worden.



Langdurig inzetbare medewerkers en 
een gezonde en vitale organisatie
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Een gezonde en veilige werkplek: 
Daar zorgt u samen voor.

Medewerkers die na een dag werken net zo 
gezond zijn als daarvoor. Dat klinkt logisch en 
dat is het ook. Uw werknemers hebben het 
recht om hun werk te doen zonder daarbij 
schade aan hun gezondheid op te lopen. 
Daarom werkt u samen met uw werknemers 
aan een veilige werkomgeving. U neemt 
maatregelen die lichamelijke en geestelijke 
overbelasting voorkomen. En u beperkt de 
kans op ongelukken. Dan weet u dat u al het 
mogelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen 
dat uw medewerkers na het werk ongeschon-
den weer naar huis gaan. Zo zorgt u voor uw 
medewerkers, maar ook voor uw organisatie: 
gezond en veilig werken bespaart u uiteindelijk 
kosten.

Gemiddeld verzuimt 4,5 procent van de werkne-
mers in Nederland wegens ziekte. Verzuim heeft 
een grote impact op uw organisatie: het 
werk proces stokt en vaak neemt de druk op de 
andere werknemers tijdelijk toe. Daardoor 
vermindert de kwaliteit van het werk. 

Als het lukt om al het ziekteverzuim veroorzaakt 
door werk te voorkomen, zou dat percentage op 
2,2 procent liggen. Dat betekent: minder kosten 
voor verzuimbegeleiding en verzekeringen. 
Minder vertraging van het werkproces door uitval 
en vervanging. Langdurig inzetbare medewerkers 
en een gezonde en vitale organisatie. 
Wilt u dat ook bereiken? Dan begint u met 
preventie: risico’s beheersen en ongevallen 
of schadelijke situaties voorkomen. 

Meer weten over verzuim en de oorzaken daarvan? 
TNO doet onderzoek naar arbeidsomstandigheden en 
ziekteverzuim. Ook werkt TNO aan oplossingen en 
innovaties voor gezond en veilig werken. 
p www.tno.nl/arbeid

Gemiddeld verzuimt 4,5 
procent van de werknemers 
in Nederland wegens ziekte.
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Preventie in drie stappen

Wat kan er gebeuren op de werkvloer?
Stap 1 k Inventariseer de risico’s en bepaal de blootstelling
Welke arbeidsrisico’s kent uw bedrijf? En hoe vaak en hoe veel krijgen uw medewerkers met die risico’s 
te maken? Dat beoordeelt u met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij de inventarisatie 
onderzoekt u alle werkplekken in het bedrijf – zoals de balie, het kantoor en de werkplaats – en bepaalt 
u welke risico’s uw werknemers daar lopen. Is er bijvoorbeeld een kans dat zij van een hoogte naar 
beneden vallen? Of gevaarlijke stoffen inademen? Of met agressie te maken krijgen? U zet in de RI&E 
welke risico’s er zijn en u evalueert die risico’s. Dat wil zeggen: u onderzoekt hoeveel werknemers aan 
een risico blootstaan, en hoe lang. En u bekijkt hoe groot de kans is dat het risico zich ook echt 
voordoet. Natuurlijk is het noodzakelijk om aan de minimumeisen te voldoen die in de wet- en 
regelgeving staan, hoe klein het risico in uw bedrijf ook is. Zo heeft u alleen machines die aan alle 
veiligheidseisen voldoen. En al werken uw werknemers maar een paar keer paar jaar op hoogte, u 
neemt altijd beschermende maatregelen om vallen van hoogte te voorkomen. 

Op de website Steunpunt RI&E vindt u informatie en tips over het maken van een RI&E. Ook staan op de site meer dan 
175 standaard RI&E's voor verschillende branches, die u kunt gebruiken voor uw organisatie. p www.rie.nl

Wat kunnen we daar tegen doen?
Stap 2 k Maak een plan van aanpak
Heeft u de risico’s eenmaal op een rij, dan bekijkt u hoe u ze zo veel mogelijk kunt wegnemen of 
kleiner maken. U bepaalt per risico welke stappen u gaat zetten. Alle maatregelen die u neemt voldoen 
in ieder geval aan de minimumvoorschriften uit de regelgeving. Daarbij geldt: 
•  Pak eerst de oorzaak van het risico bij de bron aan;
• Zijn er dan nog risico’s? Neem maatregelen die iedereen beschermen;
•  Zijn er dan nog risico’s? Neem maatregelen die medewerkers individueel beschermen. Zorg 

bijvoorbeeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsschoenen of 
zwemvesten.

De maatregelen die u heeft genomen, neemt u op in uw plan van aanpak. In een plan van aanpak legt 
u vast wie wanneer deze maatregelen uitvoert en welke middelen beschikbaar zijn om dat te doen. Het 
is belangrijk om ook vast te leggen binnen welke termijn u een bepaalde maatregel uitvoert. Het plan 
van aanpak voegt u toe aan de in stap 1 gemaakt risico-inventarisatie en -evaluatie. Het plan vormt 
daarmee een integraal onderdeel van deze RI&E. 

Voor veel branches is een arbocatalogus ontwikkeld, met afspraken over hoe bedrijven in die sector aan arbowetgeving 
willen voldoen. In de arbocatalogus staan onder andere beschrijvingen van veel voorkomende risico's en praktische 
maatregelen. Inspectie SZW toetst arbocatalogi. Is de toetsing positief, dan wordt de catalogus het uitgangspunt voor 
toezicht en inspecties. U vindt meer dan 150 positief getoetste arbocatalogi op www.arboportaal.nl
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Wie doet wat? Zitten we nog op koers?
Stap 3 k Voer het plan van aanpak uit en houd het actueel
Bij de uitvoering van het plan van aanpak speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol.
U onderzoekt regelmatig hoe het met uw arbobeleid staat. Veranderen de omstandigheden en risico’s 
in het bedrijf? Bijvoorbeeld omdat er veel nieuwe mensen bij zijn gekomen, uw bedrijf is verhuisd, 
of omdat u het productieproces verandert? Dan inventariseert en evalueert u opnieuw de risico’s. 
Het is verstandig om uw RI&E regelmatig, bijvoorbeeld eens in de vijf jaar, te vernieuwen. Hebben 
de maatregelen nog het juiste effect? Hoe staat het met het ziekteverzuim? Zorgen voor gezond en 
veilig werken is een proces dat altijd doorgaat. Ook als er niets is veranderd in uw organisatie, is het 
verstandig jaarlijks uw plan van aanpak en arbobeleid onder de loep te nemen door het te evalueren 
en zo nodig te actualiseren.

Inventariseer risico’s 
& bepaal blootstelling

Voer het plan van aanpak 
uit en houd het actueel

Maak een plan van aanpak
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Samen verantwoordelijk 
voor de werkomgeving
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Gezond en veilig werken  
doet u samen

U wilt er alles aan doen om uw werknemers 
een gezonde en veilige werkplek te bieden. 
Dat kunt u niet alleen; uw werknemers zijn 
onmisbare gesprekspartners als het om 
arbeidsrisico’s en arbeidsomstandigheden 
gaat. Betrek hen dus van begin tot einde bij 
het proces: van het opstellen van de RI&E tot 
en met het nabespreken van ongelukken. Zo 
werkt u samen aan de veiligheid en gezond-
heid van alle werknemers. 

U kunt medewerkers betrekken door toolboxmee-
tings te houden: korte groeps gesprekken, waarbij 
medewerkers en leidinggevende bijvoorbeeld de 
gevaren van een werksituatie bespreken. Zo’n 
gesprek eindigt altijd met een werkafspraak. U 
houdt dit soort gesprekken regelmatig, bijvoor-
beeld een keer per maand, en in ieder geval ook 
na een ongeval of incident.

De werkomgeving is in eerste instantie uw 
verantwoordelijkheid. U zorgt ervoor dat de 
maatregelen genomen worden zoals ze in het 
plan van aanpak staan. Daar hoort ook bij: uw 
medewerkers voorlichten over gezond en veilig 
werken, hen instructies en onderricht geven 
zodat zij veilig kunnen werken en intern toezicht 
houden op de door u vastgestelde aanpak en de 
daarbij horende (gedrags)regels. Het is aan u om 
dat allemaal op orde te hebben, maar het is ook 
de verantwoordelijkheid van uw medewerkers 
om zich aan de afspraken en regels te houden. De 
praktijk leert dat wanneer zij hebben meegewerkt 
aan het onderzoeken van de risico’s, het nemen 
van maatregelen en aan het maken van afspra-
ken, zij zich eerder aan die regels zullen houden 
dan wanneer u ze eenzijdig ‘van bovenaf’ 
vaststelt. Een arbeidsomstandighedenaanpak die 
past bij de situatie in uw onderneming en die in 
goed overleg met uw medewerkers tot stand is 
gebracht, kan rekenen op draagvlak van 
werkgever en werknemers en is daardoor 
effectiever.
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Experts

De meeste werkgevers in Nederland willen zich 
inzetten om hun werknemers een veilige en 
gezonde werkplek te bieden. U wordt daarbij 
geholpen door verschillende experts. 

Preventiemedewerkers
Preventiemedewerkers kennen de risico's van alle 
werkprocessen binnen uw organisatie. U stelt hen 
aan om gezond en veilig werken in het bedrijf te 
realiseren. Preventiemedewerkers houden hun 
ogen en oren gericht op de risico’s op de werk -
vloer. Zij kennen de wet- en regelgeving. Zij zijn 
de adviseur van u als werkgever en het aanspreek-
punt voor uw werknemers. 
Preventiemedewerkers kunnen deze taak alleen 
goed uitvoeren als zij voldoende zijn opgeleid. 
Welke opleiding zij nodig hebben hangt sterk af 
van het soort organisatie. Zo zijn er bijvoorbeeld 
voor chemische bedrijven speciale hbo-oplei-
dingen tot veiligheidskundige, maar zijn er voor 
ander soorten organisaties ook mbo-opleidingen 
tot preventieadviseur op verschillende niveaus. 
Preventiemedewerkers:
•  hebben praktijkkennis van werkprocessen en 

risico's;
•  adviseren de OR of medezeggenschap over een 

goed arbobeleid en werken mee aan het 
opstellen van de RI&E. Zo verkleinen zij risico's; 

•  geven vorm aan het arbobeleid en zorgen dat 
iedereen in de organisatie dit beleid kent. Ze 
zijn daarbij een vraagbaak voor collega's;

•  geven ongevallen die in uw bedrijf plaats-
vinden met dodelijke slachtoffers, ziekenhuis-
opname of blijvend letsel direct (in ieder geval 
binnen 24 uur nadat het ongeval heeft plaats-
gevonden) door aan de Inspectie SZW. U onder-
zoekt natuurlijk zelf de oorzaak van het ongeval 
en neemt maatregelen om herhaling te voor-
komen, maar ook de Inspectie SZW zal naar 
aanleiding van zo’n melding onderzoek doen. 

U regelt dat uw preventiemedewerkers hun functie 
kunnen uitoefenen, door te zorgen dat zij daar-
voor zijn opgeleid en er genoeg werktijd voor 
kunnen vrijmaken. Als uw bedrijf niet zo groot is, 
is de taak van preventiemedewerker geen fulltime 
functie. U kunt dan zorgen dat een van uw huidige 
medewerkers goed wordt opgeleid en de taak uit-
voert. Voor grote bedrijven geldt dat het een full-
time functie is. U kunt dan een werk nemer aan-
nemen die al de vereiste opleidingen heeft gedaan. 
Is uw bedrijf kleiner dan 25 mede werkers? Dan 
kunt u ook zelf de taak van preventie mede werker 
op u nemen. Ook voor u geldt: zorg dat u genoeg 
opleiding en des kundig heid hebt om de taken uit 
te voeren en er voldoende tijd voor vrij maakt. 
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Op inPreventie wisselen preventiemedewerkers, overige 
arbodeskundigen en werkgevers ervaringen, ideeën en 
oplossingen uit. 
p www.inpreventie.nl

Bedrijfshulpverleners
Naast preventiemedewerkers stelt een werkgever 
ook bedrijfshulpverleners (bhv) aan. Bhv’ers staan 
hun collega’s bij in het geval van noodsituaties. 
Zij:
•  ontwikkelen noodscenario's en organiseren 

regelmatig oefeningen;
• geven eerste hulp bij ongelukken;
• bestrijden en beperken brand;
•  slaan alarm bij noodsituaties en zorgen, als 

dat nodig is, voor evacuatie.

U zorgt dat er genoeg bhv’ers in uw bedrijf zijn, 
dat zij goed georganiseerd zijn en dat zij de juiste 
opleiding en middelen krijgen om hun taak te 
kunnen vervullen.

Het Nederlands Instituut BHV is een kenniscentrum dat de 
kwaliteit van bedrijfshulpverlening en de veiligheid in 
bedrijven wil vergroten. Zij verzorgen ook de opleidingen 
voor bhv’ers.
p www.nibhv.nl

Medezeggenschap
U werkt sámen met uw werknemers aan een 
gezonde en veilige organisatie. Daarom overlegt 
u regelmatig over het arbobeleid met de onder-
nemingsraad of medezeggenschapraad. U 
bespreekt de risico-inventarisatie en -evaluatie, 
de organisatie van de deskundige bijstand door 
de preventiemedewerker, bedrijfsarts of arbo-
dienst en de bedrijfshulpverlener. Ook ongelukken 
of andere incidenten bespreekt u met de mede-
zeggenschapsraad. Als uw organisatie klein is en 
er geen OR of medezeggenschapsraad is, spreekt 
u rechtstreeks met uw medewerkers over risico’s 
en arbeidsomstandigheden. 

De ondernemingsraad of personeels vertegen-
woordiging heeft ook bepaalde rechten in het 
geval van toezicht op de arbeidsomstandigheden. 
Vertegenwoordigers van de OR of personeels-
vertegenwoordiging kunnen bijvoorbeeld aan 
een toezichthouder verzoeken een onderzoek in 
te stellen naar de arbeidsomstandigheden in uw 
bedrijf. Zij kunnen toezichthouders vergezellen 
tijdens hun bezoek aan de organisatie. Ook hebben 
zij recht op een vertrouwelijk onderhoud met de 
toezichthouder. De OR of personeelsvertegen-
woordiging heeft bovendien recht op een 
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afschrift van de handhavingscorrespondentie 
die aan de werkgever is gericht. 

Leden van een OR of medezeggenschapsraad kunnen 
voor kennis en ondersteuning bij het vervullen van 
hun taak terecht bij vakbonden of organisaties als 
de Nederlandse Vereniging van Medezeggenschap. 
Daarnaast zijn er verschillende platforms voor 
ondernemingsraden in bepaalde sectoren. 

Bedrijfsarts of arbodienst
Voor de medische kant van het arbobeleid is 
samenwerking met een bedrijfsarts van groot 
belang. Een bedrijfsarts sluit een contract af, 
waarin behalve verzuimbegeleiding ook de 
andere wettelijk taken van de bedrijfsarts zijn 
geregeld, zoals 
•  medewerkers periodiek een gezondheids onder-

zoek bieden en eventuele andere medische 
onderzoeken doen. In het contract is uit-
gewerkt wat onder ‘periodiek’ wordt verstaan;

•  medewerkers begeleiden bij ziekteverzuim en 
terugkeer naar werk;

•  beroepsziekten herkennen en melden aan het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
(NCvB);

• de RI&E toetsen.

Sommige organisaties stellen een 'eigen' bedrijfs-
arts aan. Voor andere organisaties is het een 
betere keus om een contract aan te gaan met een 
gecertificeerde arbodienst. Arbodiensten leveren 
vaak naast de taken van de bedrijfsarts, extra 
diensten, zoals gecertificeerde expertise op het 
gebied van veiligheidskunde, arbeidshygiëne, 
ergonomie en arbeid & organisatie. 

De werkgever kan in plaats van zelf een contract 
af te sluiten met een bedrijfsarts onder voor-
waarden gebruik maken van speciale regelingen 
voor de inschakeling van bedrijfsartsen. Een voor-
beeld hiervan is een regeling voor de uitvoering 
van de taken van de bedrijfsarts, die opgenomen 
is in de collectieve arbeidsovereenkomst van een 
bepaalde sector. Ook kunnen werkgevers schrifte-
lijk een regeling overeenkomen met de onder-
nemingsraad of de personeels vertegen woordiging. 

Bedrijfsartsen zijn medisch specialisten: aan hun 
opleiding en beroepsuitoefening stelt de wet 
eisen. Zij moeten zijn geregistreerd in het register 
Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). U kunt 
op www.bigregister.nl (naam, arts, specialisme 
arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde) zelf 
controleren of uw bedrijfsarts is geregistreerd. 
Als u als werkgever een contract afsluit met een 
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arbodienst, gaat u dat alléén aan met een gecerti-
ficeerde arbodienst. Lijsten van gecertificeerde 
arbodiensten staan op www.sbca.nl.

Oval is de brancheorganisatie van arbodiensten en andere 
organisaties gericht op de combinatie werk en gezondheid. 
p www.oval.nl.  
p  meer informatie over beroepsziekten en hert NCvB: 

www.beroepsziekten.nl

Bijzondere experts
Ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie, 
roddelen, intimidatie zijn belangrijke oorzaken 
van psychosociale arbeidsbelasting (psa). U 
beschermt uw werknemers zo veel mogelijk tegen 
psa en stress. Bijvoorbeeld door een vertrouwens-
persoon aan te stellen waar werknemers terecht 
kunnen om ongewenst gedrag te melden en 
bespreken. De vertrouwenspersoon vangt hen op 
en zoekt met hen naar een oplossing. Daarnaast 
is de vertrouwenspersoon voor u als werkgever 
een belangrijke adviseur bij de aanpak van 
ongewenst gedrag.

Bedrijfsopvangteams (BOT) zijn medewerkers die 
speciaal zijn opgeleid om hun collega’s op te 
vangen na traumatische incidenten op het werk. 

De teamleden, ‘botters’, zijn gespecialiseerd in 
het herkennen van de gevolgen van traumatische 
ervaringen. Het team is zo georganiseerd dat er 
op ieder moment een botter beschikbaar is. 
Een BOT helpt om stress en ziekteverzuim na 
ingrijpende gebeurtenissen te voorkomen of in 
elk geval zoveel mogelijk te beperken. 

Bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn profes-
sionele begeleiders die medewerkers helpen 
knelpunten op het werk en in hun privéleven weg 
te nemen. Het doel is om problemen, ook als die 
niet onmiddellijk met het werk te maken hebben, 
te voorkomen en op te lossen. Bedrijfsmaatschap-
pe lijk werk gaat ziekteverzuim tegen en draagt bij 
aan de duurzame inzetbaarheid van mensen.
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Blijf ermee bezig!
Zorgen voor gezond en veilig werken is nooit af. Uw medewerkers en de 
werkplek vragen steeds uw aandacht. Uit de praktijk blijkt dat aandacht voor 
arbozaken en veiligheid in pieken gaat. Maar ook in dalen. Wanneer de 
aandacht verslapt, gaan er dingen mis. 

In de drukke, dagelijkse gang van zaken ligt het gevaar op de loer dat 
werknemers minder letten op gezondheid en veiligheid. Dat geldt ook voor 
voorlichting, instructie en toezicht: vaak wordt er op één bepaald moment 
veel uitgelegd, maar daarna niet meer. Totdat er een ongeluk gebeurt, omdat 
een medewerker niet precies (meer) weet wat hij moet doen. Blijf dus steeds 
met risico's en maatregelen bezig en spreek elkaar erop aan. Voortdurend uw 
aandacht erbij houden: dat is de kern van preventie. 

Zelfinspectie.nl
Kent u de risico’s die uw werknemers lopen? Neemt u de juiste maatregelen? 
Op zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf. Kijk zelf door de ogen van de 
inspecteur naar uw bedrijf. Met de zelfinspecties kunt u de stand van zaken in 
uw bedrijf zelf controleren. Net als de inspecteur toetst u met de zelfinspectie 
of u volgens de regels uit de Arbowet werkt. U onderzoekt of u alle risico’s kent 
die uw werknemers lopen en of u alle nodige maatregelen heeft genomen.

Branches
Brancheorganisaties staan, vaak samen met vakbonden in die branche, leden 
en niet-leden bij met arbo-informatie speciaal voor die sector, zoals tipkaarten, 
arbo-informatiebladen en dergelijke. Van veel arbozaken is dus het wiel al 
uitgevonden binnen uw branche. Kijk daarom eens op de site van uw 
branche vereniging. 
Voorbeelden voor arbo-informatie speciaal over een bepaalde branche:
p www.arbouw.nl
p www.stigas.nl
p www.5xbeter.nl
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Inspectie SZW
Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.
De Inspectie SZW richt zich vooral op bedrijven waar het risico op verzuim en 
ongevallen het grootst is. En op bedrijven die zich steeds weer niet aan de 
regels houden. De inspecteur controleert op de werkvloer of er daadwerkelijk 
gezond en veilig gewerkt wordt. Hij maakt geen afspraak van te voren om langs 
te komen, tenzij het bedrijfsbezoek zeker meer dan twee uur zal duren. 

Wilt u meer weten over de regels van gezond en veilig werken?  
Kijk dan op wetten.overheid.nl en op www.inspectieszw.nl.

Niet alleen de Inspectie SZW is toezichthouder op het gebied van de arbeids-
omstandigheden. Voor de transportsector (railvervoer, wegvervoer, binnen-
vaart, scheepvaart, luchtvaart) ziet ook de Inspectie Leefomgeving en Transport 
toe op de arbeidsomstandigheden. Voor de mijnbouw en de oliewinning doet 
het Staatstoezicht op de Mijnen het arbo-toezicht. Zij maken daarbij gebruik 
van de expertise van de Inspectie SZW. 

Wie zorgt in uw organisatie dat iedereen gezond en veilig werkt? Vul de 
bijgevoegde kaart in. Dan ziet u in één oogopslag hoe u dat geregeld heeft!
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Een gezonde en 
veilige werkplek.  
Daar zorgt u samen voor.
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Asbest? 
U neemt geen 
enkel risico

Heeft u vastgoed dat gebouwd is voor 1994? 
En wilt u dat renoveren, slopen of veranderen? 
Dan schakelt u gecertificeerde bedrijven in 
voor het inventariseren en het verwijderen van 
asbest. In vrijwel alle gebouwen van voor die 
tijd is namelijk asbest gebruikt. Ook als het 
een oud gebouw is van bijvoorbeeld rond 1920: 
vaak is bij latere renovaties asbest gebruikt. 

De gevolgen van asbest blijken vaak pas 
na jaren
Als u een bedrijf heeft in bijvoorbeeld 
instal latie, bodemsanering of scheepsbouw, 
kunnen uw werknemers tijdens hun werk 
geconfronteerd worden met asbest. Omdat je 
het niet ruikt of proeft, kunnen zij ongemerkt 
asbest inademen. Dit heeft – soms jaren 
later – ernstige gevolgen voor hun gezondheid. 
U wilt uw medewerkers beschermen tegen de 
schadelijke gevolgen van asbest. U zorgt er 
daarom voor dat zij situaties waar ze mogelijk 
met asbest in aanraking kunnen komen 
herkennen. Komen ze in zo’n situatie, dan 
staken zij het werk. U schakelt een gecertifi-
ceerd bedrijf in om te onderzoeken of er asbest 
aanwezig is en zo ja, dit te verwijderen.

In de korte film Joost wordt duidelijk wat de gevolgen 
van asbest kunnen zijn. We volgen de monteur Joost, 
die ongemerkt asbest inademt en daar jaren later aan 
overlijdt.  
p www.inspectieszw.nl, type ’Joost’ in het zoekvak.
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Vijftien procent van de ongevallen die leiden tot 
ernstig letsel, ziekenhuisopname of de dood 
komen door contact met bewegende delen van 
een machine. In vrijwel alle gevallen blijkt bij de 
inspectie naar aanleiding van het ongeval, dat 
het ongeluk voorkomen had kunnen worden 
met de juiste veiligheidsmaatregelen. Wanneer 
de veilig heidsmaatregelen ontbreken of mede-
werkers die veiligheidsregels ‘omzeilen’, ontstaan 
er ongelukken. Met vaak ernstige gevolgen, 
zoals het afgesneden vingers of beknellingen. 
Daarom zorgt u voor veilige en goed onder-
houden machines en besteedt u veel aandacht 
aan veilig werkgedrag.

Alle machines van na 1994 voldoen aan strenge 
wettelijke veiligheidseisen. Maar dat betekent 
niet dat ze geen gevaar meer opleveren. Of 
werken met een machine gevaren met zich 
meebrengt, hangt van veel zaken af. Zo kunnen 
bepaalde onderdelen, wanneer ze niet op de 

juiste manier onderhouden worden, een nieuw 
gevaar gaan opleveren. Is een machine al een 
hele tijd in gebruik? Dan kan het zijn dat er steeds 
minder mensen op de vloer zijn die precies weten 
hoe hij werkt. 
Werknemers en werkgevers hebben machine-
veiligheid zelf in de hand. Samen kunt u veel 
ongelukken met machines voorkomen. Met goed 
onderhoud, met voorlichting en instructie aan 
medewerkers en met voldoende toezicht om te 
borgen dat werknemers machines en de arbeids-
plaats op de juiste wijze gebruiken. Let daarbij 
extra op nieuwkomers of tijdelijke krachten in 
het bedrijf. U zorgt uiteraard dat zij weten hoe ze 
veilig met de machine werken, maar óók wat ze 
wel en niet mogen doen als er bijvoorbeeld een 
storing is. 

De digitale brochure Veilig werken met machines helpt u en 
uw medewerkers veilig en gezond te werken met machines. 
p www.veiligwerkenmetmachines.nl

Machineveiligheid
heeft u zelf in de hand

Onder andere in de Arbeidsomstandighedenwet geeft de wetgever regels voor hoe werkgevers 
de werkomgeving en het werkproces inrichten. Die regels zijn er onder meer op gericht 
werknemers te behoeden voor schade aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voor 
sommige organisaties bestaat er extra regelgeving. Bijvoorbeeld omdat in dat bedrijf een risico 
bestaat op zware ongevallen door de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die worden gebruikt. 
Voor deze ‘Brzo-bedrijven’ kunnen meer of andere regels gelden dan in deze brochure staan.

Bijzonder bedrijf, 
bijzondere regelgeving
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Gevaarlijke stoffen:  
weet wat u in huis heeft

Eén op de drie bedrijven heeft gevaarlijke stoffen in 
huis. Niet iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt, 
merkt direct de nadelige gevolgen daarvan. Sommige 
stoffen leiden pas na herhaalde blootstelling en na 
een langere tijd tot ziektes of kwalen. Werknemers 
zijn zich vaak niet bewust van de risico’s die ze lopen 
of onderschatten ze. Daarom beschermt u uw 
werk nemers tegen blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. 

Bedrijfsarts belangrijke monitor
Overleg regelmatig met uw bedrijfsarts over dit 
onderwerp. Bedrijfsartsen zijn een belangrijke 
monitor: zij zien het bijvoorbeeld wanneer bepaalde 
gezondheidsklachten bij meerdere van uw mede-
werkers voorkomen. Een belangrijke taak van 
bedrijfsartsen is het herkennen en analyseren van 
beroepsziekten. Merken zij een beroepsziekte op 
bij uw medewerkers, dan melden zij dat bij het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 

Gebruik bestaande informatie
Wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt, is het 
belangrijk dat u heel precies weet wat u in huis heeft, 
of stoffen eventueel met elkaar reageren en wat de 
gezondheidsrisico’s van die stoffen zijn. Dat onder-
zoeken is een ingewikkelde en tijdrovende taak, maar 
van veel stoffen is deze informatie opgenomen op 
een veiligheidsinformatieblad. Deze informatie helpt 
u bij het veilig gebruiken van gevaarlijke stoffen. 
Daarnaast is er in verschillende branches informatie 
ontwikkeld over (combinaties van) stoffen die in die 
branche veel gebruikt worden. De Stoffenmanager 
ten slotte, helpt u om al uw gevaarlijke stoffen in 
kaart te brengen, de risico’s te analyseren en de 
blootstelling van uw medewerkers vast te stellen. 
(www.stoffenmanager.nl)

De zelfinspectie gevaarlijke stoffen helpt u bij het inventariseren 
en beoordelen van uw stoffen, het nemen van maatregelen het 
borgen van die maatregelen.
p www.zelfinspectie.nl
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Iedereen aan wie u werkinstructies geeft, valt 
onder uw verantwoordelijkheid. Dus naast vaste 
krachten die u in dienst heeft vallen ook tijdelijke 
krachten zoals stagiairs, uitzendkrachten, 
oproep medewerkers met een nulcontract of 
zzp’ers onder uw verantwoordelijkheid. Het is aan 
u om deze medewerkers een veilige en gezonde 
werkplek te bieden. In de praktijk blijken 
medewerkers die minder dan een jaar bij een 
werkgever werken extra kwetsbaar te zijn voor 
arbeidsrisico’s. Zij hebben een grotere kans op 
een ongeval, bijvoorbeeld omdat ze de voorlich-
ting over veilig werken hebben gemist. 
Maar ook de werknemers die het langst in dienst 
zijn, de zeer ervaren krachten, lopen een hoger 
risico op ongevallen. Omdat zij zo goed weten 
hoe alles werkt, kan er bij hen een zeker gemak in 
hun handelingen sluipen. ‘Ik heb dit al duizend 
keer gedaan, dat gaat bij mij niet mis’. Besteed 
daarom extra aandacht aan de voorlichting en 
instructie aan nieuwe en zeer ervaren mede-
werkers en houd goed toezicht op hen. 

Groen & grijs:  
zorg dat 
iedereen  
weet hoe het 

moet
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Werken 
onder 
druk

Psychosociale arbeidsbelasting (psa) is de 
belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim 
door werk. In het hele land zitten dus 
mensen ziek thuis omdat ze geestelijk 
overbelast zijn geraakt op het werk. Een 
te hoge werkdruk of bijvoorbeeld agressie 
en geweld kunnen leiden tot stress en psa. 
Maar ook een negatieve bedrijfscultuur 
waarin gepest en geroddeld wordt, waarin 
mensen zich niet gehoord voelen door 
hun leiding gevende of waarin seksuele 
intimidatie voorkomt, kan mensen onder 
psychische druk zetten. 

Ziekteverzuim wegens psa kan heel lang 
duren en tot een moeizaam re-integratie-
proces leiden. Wees het daarom voor: maak 
het bespreekbaar en neem maatregelen.
 
Tot 2018 besteedt minister Asscher extra aandacht 
aan het aanpakken van psychosociale arbeids
belasting. In de aanpak komen oorzaken van 
psa aan de orde, zoals werkstress, agressie en 
geweld, bedrijfscultuur enzovoort. De aanpak is 
er op gericht werkdruk en andere stressfactoren 
bespreek baar te maken tussen werkgevers en 
werknemers. Daarnaast zal de Inspectie SZW 
vaker op dit onderwerp controleren en is het de 
bedoeling dat afspraken over werkdruk in 
verschil lende cao’s komen.

Direct leidinggevende cruciaal
De direct leidinggevende blijkt een doorslag-
gevende rol te spelen bij veilig werkgedrag. 
Wanneer leidinggevenden niet ingrijpen bij 
onveilig werkgedrag, of wanneer zij bijvoorbeeld 
de planning belangrijker maken dan veilig 
werken, worden instructies en afspraken al snel 
genegeerd. Daarnaast is het belangrijk dat u 
continu let op de afspraken. Oftewel: spreek uw 
mensen altijd direct aan op onveilig gedrag en op 
de regels. Na verloop van tijd kunnen afspraken 
een beetje 'wegzakken'. Laat uw aandacht voor 
veiligheid niet verslappen! Zorg voor een cultuur 
waar men elkaar aanspreekt als men niet veilig of 
gezond werkt. 

Voor jongere werknemers in de metaal, machinale 
houtbewerking, garages en asbestverwijdering zijn er vier 
tests waarmee zij kunnen checken of zij bij het werk goed 
op hun gezondheid en veiligheid letten.
p www.veiligvakmanschap.nl
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Ongevallen 
hebben grote 
impact

Bewegende delen zoals kranen, maar ook bewegende delen van machines 
zijn samen met valongelukken (zowel laag bij de grond als van een hoogte) 
de oorzaak van 80 procent van de ongevallen met ziekenhuisopname, 
ernstig letsel of de dood als gevolg. Deze meldingsplichtige ongevallen 
die de Inspectie SZW onderzoekt, vormen maar een fractie van het aantal 
ongevallen dat jaarlijks in Nederland op de werkvloer voorkomt. 
 
Ieder jaar gebeuren er in Nederland 150.000 ongevallen op het werk die tot 
verzuim leiden. Wanneer de Inspectie SZW een bepaald ongeval onderzoekt, 
blijkt in de meerderheid van de gevallen dat het voorkomen had kunnen 
worden. Ongevallen, zeker ernstige ongevallen, hebben vaak een grote 
impact. Op de slachtoffers uiteraard, die met de fysieke en psychische 
gevolgen zitten. Maar ook op hun collega’s, die van slag raken, én op uw 
organisatie. Het productieproces stokt, u krijgt te maken met verzuim-
kosten en mensen spreken in negatieve zin over uw bedrijf.
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Voorbeeld uit de praktijk: niet de 
juiste maatregelen
In een bedrijf zijn twee machines aan elkaar 
gekoppeld. Er is een noodstop, die allebei de 
machines in één keer uitschakelt. Wanneer wat 
materiaal vastloopt, zet een medewerker met de 
noodstop beide machines stil. Hij klimt op één 
van de machines om het materiaal weg te halen. 
Zijn collega ziet de machines stil staan, maar 
begrijpt niet waarom. Hij kijkt vluchtig naar de 
werkplaats, maar ziet zijn collega niet op de 
machine staan. En hij reset beide machines. 
Zijn collega wordt een stuk de machine ingetrok-
ken en breekt zijn been op vier plaatsen.

Preventie!
Dit ongeluk had voorkomen kunnen worden. 
Zoals zo veel ongevallen, blijkt uit inspecties. 
Met een juiste risicoanalyse was dit gevaar van 
de gekoppelde machines aan het licht gekomen. 
Met de juiste werkafspraken en toezicht daarop, 
hadden beide collega’s niet ‘langs elkaar heen’ 
gewerkt. Daarom registreert u de ongevallen die 
in uw organisatie gebeuren. Deze registratie is 
onder andere van belang voor de preventie-
medewerker en bij het opstellen van uw RI&E. 
U analyseert en evalueert ongelukken die zijn 
gebeurd en u onderzoekt de kans dat uw 
mede werkers een ongeluk krijgen. Naar 
aanleiding van de analyse neemt u maatregelen 
om herhaling van het ongeval te voorkomen.

Met de zelfinspectie Voorkom ongevallen checkt 
u eenvoudig of u de juiste maatregelen tegen 
ongevallen heeft genomen.
p www.zelfinspectie.nl
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