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Voorwoord

Voor u ligt de Arbobalans 2004 met cijfers over het jaar 2003. Dit is de zevende
jaargang van het jaarlijkse overzicht over de ontwikkeling van de
arbeidsomstandigheden en het arbeidsomstandighedenbeleid in Nederland.
Arbo-deskundigen, OR-leden, werkgevers en personeelsfunctionarissen kunnen
op deze wijze ontwikkelingen op het terrein van arbeidsomstandigheden volgen.
Het geeft een algemeen beeld waaraan betrokkenen zich kunnen spiegelen.

In de voorliggende Arbobalans is dit jaar een duidelijke scheiding aangebracht
tussen arbeidsrisico’s, effecten en maatregelen. Hoofdstuk 1 gaat in op de
arbeidsrisico’s waaraan werknemers blootstaan. Hoofdstuk 2 presenteert de
mogelijke (gezondheids-)effecten van deze blootstelling. Hoofdstuk 3 geeft tot
slot aan welke maatregelen er zijn getroffen. Daarnaast laten voorbeelden zien
hoe de maatregelen in de praktijk uitpakken.

De Arbobalans volgt de ontwikkelingen van de arbeidsomstandigheden en het
arbeidsomstandighedenbeleid op de voet, gebruik makend van verschillende
bronnen. Dit jaar zijn voor het eerst gegevens gebruikt uit de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden 2003 (NEA). Deze enquête is recentelijk voor het eerst
in deze vorm uitgevoerd en geeft op een aantal punten aanvullende informatie
op het bestaande cijfermateriaal. Door het gebruik van de NEA zijn er meer
gegevens van de werknemerszijde beschikbaar gekomen, waarmee een even-
wichtig beeld ontstaat van de arbeidsomstandigheden van zowel de kant van
bedrijven als van werknemers. Dat is belangrijk, want arbeidsomstandigheden
raken zowel werkgevers als werknemers!

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Arbobalans samenvatting

Arbeidsrisico’s

Ruim eenderde van de werknemers heeft (bijna) dagelijks te maken met gevaar-
lijke stoffen. Inademen van gevaarlijke stoffen komt bij 28% van de werknemers
voor; huidaanraking met gevaarlijke stoffen bij 21% van de werknemers.

Gevaarlijk werk vindt vooral plaats bij de politie (29%), afwerking van gebouwen
(17%) en bouwbedrijven (16%).

In 13% van de bedrijven en instellingen vinden regelmatig werkzaamheden plaats
op een plek die meer dan 2,5 meter boven het vloeroppervlak ligt.

In 49% van de bedrijven werken werknemers regelmatig met machines.

In 25% van alle bedrijven staan werknemers regelmatig bloot aan schadelijk
geluid. Het meest frequent komt dit voor in de bouwnijverheid (67%), industrie
en nutsbedrijven (61%), landbouw, visserij en delfstoffenwinning (51%) en het
openbaar bestuur (49%).Van de werknemers die vaak blootstaan aan schadelijk
geluid draagt ruim eenderde soms of zelden tot nooit gehoorbescherming.

In 28% van de bedrijven tillen werknemers regelmatig lasten van meer dan 10
kilogram. In 6% van de bedrijven zelfs regelmatig meer dan 25 kilogram.
Ongeveer 12% van de werknemers werkt regelmatig tot heel vaak met trillende
apparaten en/of voertuigen. Ruim 57% van de Nederlandse werknemers maakt
regelmatig tot vaak repeterende bewegingen met armen, handen, pols of vingers,
43% werkt langdurig in dezelfde houding.

In 18% van de bedrijven hebben werknemers regelmatig te maken met psycho-
sociale arbeidsbelasting; met name bij bedrijven in het openbaar bestuur (74%),
onderwijs (50%) en de gezondheidszorg (35%).
In 2003 werkte ongeveer 31% van de werknemers vaak of altijd onder werk-
druk (werktempo en -hoeveelheid, tijdsdruk). Mannen geven vaker aan onder
werkdruk te werken dan vrouwen.

Er is in de periode 2000-2003 een gestage groei waar te nemen van het aantal
werknemers dat blootgesteld wordt aan ongewenste omgangsvormen op het
werk. Ruim een kwart van de werknemers had in 2003 te maken met intimide-
rend gedrag door klanten. Ongeveer 9% van de werknemers had last van licha-
melijk geweld en seksuele intimidatie.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijk werk 

Werken op hoogte

Machineveiligheid

Schadelijk geluid

Fysieke arbeidsbelasting

Psychosociale 
arbeidsbelasting

Ongewenste 
omgangsvormen
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Effecten 

Het ziekteverzuim bij werknemers van particuliere bedrijven is ten opzichte van
2002 in 2003 met 0,6%-punt gedaald van 5,4% naar 4,8%. Het verzuim is vooral
verminderd in bedrijven met minder dan 10 werknemers. Bij de rijksoverheid is
het verzuim afgenomen van 5,6% in 2002 naar 5,4%.
Het aantal nieuwe WAO-uitkeringen is in 2003 met bijna 30% gedaald. Het ver-
schil in instroom tussen mannen en vrouwen is in 2003 nagenoeg verdwenen.

Het totaal aantal door het NCvB geaccepteerde beroepsziektemeldingen in
2003 bedroeg 5973. Dit betekent een toename van 12% vergeleken met het jaar
daarvoor. De (vermoedelijke) verklaring voor deze toename is meer te zoeken
in een verbeterde meldingsdiscipline dan in een toename van het aantal
beroepsziektegevallen.
Van alle meldingen van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat is
50% opgespoord tijdens verzuimbegeleiding, 30% tijdens het arbeidsgezond-
heidskundig spreekuur en 16% tijdens een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig
Onderzoek (PAGO). Met name de oudere werknemer wordt met een beroeps-
gehooraandoening geconfronteerd. Bijna alle gevallen worden ontdekt via een
PAGO. Psychische beroepsziekten lijken voornamelijk werknemers boven de 45
jaar te treffen.

In Nederland zijn er elke week gemiddeld twee dodelijke slachtoffers van een
arbeidsongeval te betreuren. Daarnaast heeft een werknemer gemiddeld 41%
kans om tijdens zijn of haar werkzame leven één of meerdere arbeidsongevallen
te krijgen die tot verzuim leiden. Het blijkt dat vooral in de landbouw en bouw
de ernstigere ongevallen voorkomen.

Maatregelen

Het percentage bedrijven met een getoetste RI&E laat nog steeds een gestage
groei zien. In 2000 had 41% van de bedrijven een getoetste RI&E. In 2003 is dit
gestegen tot 76%.

Ruim driekwart van de bedrijven heeft maatregelen genomen om blootstelling
tegen te gaan. Het blijkt dat veel werkgevers teruggrijpen naar persoonlijke
beschermingsmiddelen in plaats van te kiezen voor aanpak bij de bron.

Ruim de helft van alle werknemers heeft behoefte aan (aanvullende) werkdruk-
maatregelen en 40% aan RSI-maatregelen. Bijna een kwart van alle Nederlandse
werknemers blijkt behoefte te hebben aan (aanvullende) informatie op het
gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

In 78% van alle bedrijven zijn voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners
aanwezig. Binnen 36% van de bezochte bedrijven is een ontruimingsplan aan-
wezig.Van deze bedrijven houdt 36% op regelmatige basis een ontruimings-
oefening.

Arbeidsuitval

Beroepsziekten

Arbeidsongevallen

Risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E)

Concrete maatregelen
genomen door bedrijven

Door werknemers 
gewenste maatregelen

Bedrijfshulpverlening (BHV)
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In 2003 heeft 98% van de bedrijven een contract met een gecertificeerde
Arbodienst. Het percentage bedrijven dat diensten inkoopt buiten de arbodienst
om stijgt met de grootte van het bedrijf. Het inkopen van diensten buiten het
contract met de eigen arbodienst om blijkt steeds vaker voor te komen.Waar in
2000 nog 11% van de werkgevers diensten op deze wijze inkocht, is dit aandeel
nu 16%. Ziekteverzuimbegeleiding op verrichtingenbasis is in 2003 twee keer zo
vaak in het contract opgenomen dan in 2002.

In 2003 heeft de overheid 4.102 verzoeken ontvangen van werkgevers uit de
marktsector die gebruik willen maken van de Farboregeling. De meeste aan-
vragen hebben betrekking op: chauffeurstoel en landbouwtrekker.
Voor de regeling in de non-profit sector heeft SZW 699 meldingen ontvangen.
De meeste aanvragen waren voor: passieve tillift / douchestoel met tilmogelijk-
heid en elektrisch in hoogte verstelbaar bed.

Bedrijven en instellingen die een arbovriendelijk product ontwikkelen en op de
markt willen brengen, komen in aanmerking voor subsidie van het SZW-
subsidieprogramma Preventie van Arbeidsuitval (SPA).Voor 2003 was er 
C 1,1 miljoen beschikbaar. Er kwamen 43 vragen binnen, waarvan er 17 gehono-
reerd zijn.

Eind 2003 waren in totaal 51convenanten afgesloten: 48 eerstefaseconvenanten
en 3 tweedefaseconvenanten. Bij de helft van de getekende convenanten is 
sprake van doorwerking in één of meerdere CAO’s.

In 12 van 83 onderzochte CAO’s zijn nieuwe of gewijzigde afspraken over 
fysieke belasting, fysische belasting, gevaarlijke stoffen, werkdruk, seksuele intimi-
datie en agressie en geweld opgenomen.

Het programma VASt streeft naar een structurele verbetering van arbeids-
omstandigheden met betrekking tot het werken met stoffen. In 2004 is als doel
gesteld dat 15 branches en 3 ketens een actieplan opstellen. In 2007 moeten
minimaal 10 brancheactieplannen en minimaal 3 ketenactieplannen zijn uitge-
voerd.

Het Programma Versterking Arbeidsveiligheid kent twee kernpunten: veiligheids-
verbetertrajecten, waarvan er in 2003 drie gestart zijn en het ontwikkelen van
een risicomodel dat 20 gekwantificeerde risicoscenario’s in kaart brengt.
De looptijd van het Programma is van 2003 - 2007. Het risicomodel wordt eind
2006 opgeleverd.

De evaluatie van de Arbowet 1998 staat nadrukkelijk in het teken van een acti-
verende inrichting van het sociale stelsel. Daarbij richt de overheid zich op hoge
risico’s, regels, handhaving, voorlichting en stimulering.Verder worden er een
aantal Europese richtlijnen herzien en/of geïmplementeerd.

Hoogrisico sectoren worden ongeveer drie en een half maal zo vaak bezocht als
laagrisico sectoren. In totaal is bij 61% van de bezochte vestigingen een over-
treding geconstateerd.

Arbodienstverlening

Financiële aftrekregeling
voor arbo-investeringen
(Farbo)

SZW-subsidieprogramma
Preventie van Arbeidsuitval
(SPA)

Arboconvenanten

Arbeidsomstandigheden
in Collectieve
Arbeidsovereenkomsten 

Programma Versterking
Arbeidsomstandigheden-
beleid Stoffen (VASt)

Programma Versterking
Arbeidsveiligheid (VAV)

Actuele ontwikkelingen van
nationale en Europese wet-
en regelgeving

Interventies
Arbeidsinspectie (AI)
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Vermindering van de kosten bij het zoeken naar noodzakelijke arbo-informatie
leidt met name voor het MKB tot lastenvermindering. Dat gebeurt via het in het
najaar 2004 vernieuwde www.arbo.nl, de website van het Arboplatform
Nederland.Verdere reducties van de administratieve lasten vloeien vooral voort
uit de evaluatie van de Arbeidsomstandighedenwet (najaar 2004).

Doel van dit project is een versnelde ontschotting tot stand te brengen tussen
de sociale zekerheid en de gezondheidszorg door het opzetten van een integrale
keten van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie. Het project eindigt op
13 december 2004 met een slotconferentie.

Het totale percentage werkplekaanpassingen dat in 2003 is gedaan, is afgeno-
men; evenals het percentage aanpassingen dat nodig is. De aanpassingen die voor
werkzame gehandicapten zijn gedaan betreffen vooral hulpmiddelen meubilair
(40,6%) en functie en takenpakket (37,0%).
Belangrijke inspanningen voor het stimuleren van de toetreding tot arbeid en
het behoud van werk voor deze werknemers wordt verricht door de
Commissie Het Werkend Perspectief.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(www.szw.nl) is de Arbobalans 2004 ook in digitale vorm beschikbaar.
Tevens zijn op deze site een aantal tabellen in uitgebreidere vorm te vinden 
en wordt regelmatig nieuw cijfermateriaal toegevoegd.

Vermindering administratie-
ve lasten (VAL)

Sociale Zekerheid en Zorg

Werkplekaanpassingen /
Commissie Het Werkend
Perspectief (CWP)

Meer informatie
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1 Arbeidsrisico’s

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de blootstellingsgegevens aan arbeids-
risico’s. Er is primair gebruik gemaakt van twee bronnen: de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO-Arbeid en de Arbomonitor 2003 van
de Arbeidsinspectie (AI). De NEA is uitgevoerd onder werknemers en geeft de
beleving van blootstelling aan arbeidsrisico’s op werknemersniveau weer.
De AI-monitor is uitgevoerd onder bedrijven en geeft de blootstelling aan
arbeidsrisico’s op bedrijfsniveau weer.

1.1 Gevaarlijke stoffen

Ruim eenderde van de werknemers heeft (bijna) dagelijks te maken met gevaar-
lijke stoffen, zoals dampen, gassen, stof of huidirriterende stoffen.

Blootstelling kan plaatsvinden via inademing en via huidaanraking. Inademen van
gevaarlijke stoffen komt bij 28% van de werknemers voor, vooral bij het gebruik
van schoonmaak- en desinfectiemiddelen (11%). Uitlaatgassen worden door 9%
van de werknemers ingeademd; met name door werknemers in de autohandel-
en reparatie (61%) en in het wegvervoer (46%, exclusief het openbaar vervoer).

(Bijna) dagelijks huidaanraking van gevaarlijke stoffen komt bij 21% van de werk-
nemers voor. Huidblootstelling aan schoonmaak- en desinfecterende middelen
komt met 17% het meest frequent voor. De branches waar deze huidblootstel-
ling het meest voorkomt zijn de ziekenhuizen (54%), verpleeg- en bejaarden-
tehuizen (53%), de horeca (53%) en de voedings- en genotmiddelenindustrie
(34%).Als gekeken wordt naar beroepen, dan blijkt dat schoonmaakpersoneel
het meest te maken heeft met huidblootstelling aan schoonmaak- en desinfectie-
middelen: 72% van de werknemers in deze beroepsgroep krijgt deze middelen
(bijna) dagelijks op de huid.
Bij 4% van de werknemers komt de huid in aanraking met anaesthetica, cytosta-
tica en geneesmiddelen. De andere stoffen (lijmen en harsen, andere chemische
stoffen, verf, lak en vernis, metaalbewerkingsvloeistoffen en bestrijdingsmiddelen)
komen bij 2% of minder van de werknemers met de huid in aanraking (NEA).
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Tabel 1.1 Percentage  bedrijven waarin werknemers regelmatig met 
gevaarlijke stoffen werken naar gevaarlijke stof

Gevaarlijke schoonmaakmiddelen 12%

Organische oplosmiddelen 10%

Lasrook 8%

Uitlaatgassen 8%

Bestrijdingsmiddelen 5%

Graan-, hout- en meelstof 5%

Kwarts 3%

Reproductietoxische stoffen 1%

Teerproducten 1%

Overige stoffen 9%

Overige chemicaliën 8%

Overige kankerverwekkende stoffen 2%

Bron:AI

Bij de meeste bedrijven waarin regelmatig met gevaarlijke stoffen wordt
gewerkt, gaat het om werk met gevaarlijke schoonmaakmiddelen (12%) en/of
met organische oplosmiddelen (10%). Onder de categorie ‘overige stoffen’ 
worden verf, verdunningsmiddelen en olie het meest genoemd.

1.2 Biologische agentia

In 8% (2002) van de bedrijven staan werknemers bloot aan biologische agentia,
soms zonder het zich te realiseren. Biologische agentia zijn virussen, bacteriën
(bijv. Legionella), schimmels, menselijke endoparasieten en celculturen (al dan niet
gemodificeerd). Biologische agentia kunnen drie soorten ziekten veroorzaken:
infecties, allergieën en vergiftiging of toxische effecten.

Belangrijkste oorzaken van contact met biologische agentia zijn: werken met
besmettelijke patiënten, dieren of producten van dierlijke herkomst, bloedcontact
met gebruikte injectienaalden en werken met (GFT)afval.

In de gezondheidszorg geeft bijna de helft van de instellingen aan dat hun werkne-
mers niet in contact kunnen komen met mogelijk besmette personen. De vraag is
of dit een reëel beeld geeft van de werkelijkheid. Ook op het oog gezonde patiën-
ten kunnen drager zijn van bijvoorbeeld hepatitis B en daarmee een infectiebron
zijn voor verzorgenden of behandelaars.
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1.3 Ioniserende straling

Circa 35.000 werknemers in de gezondheidszorg, industrie en het wetenschap-
pelijk onderzoek staan in hun werk bloot aan ioniserende straling. Blootstelling
aan ioniserende straling kan op lange termijn kanker veroorzaken.

De geregistreerde stralingsdosis (o.a. afkomstig van badges die door de werkne-
mers gedragen worden) wordt opgeslagen in het Nationaal Dosis Registratie en
InformatieSysteem (NDRIS). Sinds 2002 worden ook blootstellinggegevens van
werknemers die aan natuurlijke bronnen blootstaan in NDRIS opgenomen.

Tabel 1.2 Kengetallen voor beroepsmatige blootstelling aan ioniserende
straling in 2003

2

Toepassing N S EAvg NR1 NR6 NR20

(mensSv) (mSv) (%) (%) (%)

Gezondheidszorg totaal 27.247 4,99 0,18 3,8 0,39 0,06

Interventie röntgenologie3 1.595 0,71 0,45 12,7 0,38 0,00

Diergeneeskundige 

röntgenologie3 3.197 0,18 0,05 0,5 0,00 0,00

Nucleaire toepassingen 1.390 0,52 0,37 11,4 0,00 0,00

Industriële 

toepassingen totaal4 3.299 1,45 0,44 9,6 1,55 0,09

NDO5 vaste opstelling 53 0,00 0,02 0,0 0,00 0,00

NDO5 mobiele opstelling 853 0,71 0,83 21,8 1,41 0,12

Isotopenproductie 389 0,64 1,64 31,0 9,82 0,52

Luchtvaart 12.140 16,02 1,32 70,3 0,00 0,00

Overige toepassingen 2968 0,33 0,11 1,2 0,14 0,03

Bron: J.W.E. van Dijk

De in de tabel onderscheiden grenzen van 1,6 en 20 mSv corresponderen met
wettelijke normen;
• Blootstelling aan meer dan 1 mSv per jaar maakt personen “blootgestelde

werknemers” in de zin van het Besluit stralingsbescherming;
• Blootstelling aan (mogelijk) meer dan 6 mSv per jaar impliceert dat betref-

fende werknemers onder medisch toezicht staan van een stralingsarts;
• Blootstelling aan meer dan 20 mSv per jaar is in principe verboden.

Tabel 1.3 Verdeling van het aantal blootgestelde personen per sector 
in procenten en verdeling van de collectieve dosis naar 
sectoren

Toepassing Blootgestelden Collectieve dosis 

per sector als % van totaal per sector als % van 

aantal blootgestelden de totale collectieve dosis

Medisch 58% 21%

Industrie 7% 6%

Nucleair 3% 2%

Luchtvaart 26% 69%

Overig 6% 1%

Bron: J.W.E. van Dijk

2 Het aantal personen (N), de collectieve dosis (S) in

mensSievert (mensSv), de gemiddelde dosis (EAvg) in

milliSievert (mSv) en het percentage personen met een

jaardosis gelijk aan of groter dan 1 (NR1), 6 (NR6) en

20 mSv (NR20).

3 Deze dosisgegevens geven de gemeten dosis van de

persoonlijke controlemiddelen aan gedeeld door een

factor 5, omdat deze beroepsgroepen eigenlijk altijd

een loodschort dragen met het controlemiddel boven

op het schort.Vanwege de beschermende werking van

het loodschort zou weergave van de gemeten dosis op

het controlemiddel een overschatting van de werkelijk

ontvangen dosis zijn.

4 Exclusief blootstelling aan natuurlijk voorkomende

radioactieve stoffen.

5 NDO = Niet-destructief Onderzoek.
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Werknemers in de luchtvaart dragen fors bij aan de collectieve dosis straling.
Dit komt onder andere door het grote aantal werknemers in de luchtvaart
(ongeveer 12.000) en de relatief hoge stralingsbelasting als gevolg van kosmische
straling die optreedt tijdens het werk. De blootstellinggegevens van deze werk-
nemers worden berekend op basis van de gemaakte vliegbewegingen. Bijna 70%
van de werknemers in de luchtvaart ontvangt een dosis van meer dan één
milliSievert per jaar. Dit percentage is veel hoger dan in de overige sectoren.

1.4 Gevaarlijk werk - werken op hoogte - 

machineveiligheid 

Van alle werknemers geeft 5% aan regelmatig en 19% soms gevaarlijk werk te
doen6. De volgende risico’s spelen met name een rol bij ‘gevaarlijk’ werk:
struikelen en uitglijden (12%), snijden en steken (9%) en vallen van hoogte (8%).

Gevaarlijk werk vindt vooral plaats bij de politie (29%), waarbij de twee belang-
rijkste gevaren confrontatie met geweld (56%) en botsing of aanrijding (33%)
zijn. Daarnaast vindt gevaarlijk werk plaats bij afwerking van gebouwen (17%) en
bij bouwbedrijven (16%), waar de belangrijkste gevaren vooral vallen van hoogte
(44%) en struikelen of uitglijden (41%) zijn (NEA).

In de NEA worden de landbouw en industrie niet genoemd als sectoren waar
gevaarlijk werk plaatsvindt. Dit kan te maken hebben met het veiligheidsbewust-
zijn in deze sectoren.Wellicht wordt het gevaar van het werk niet onderkend.

Werken op hoogte 
In 13% van de bedrijven en instellingen vinden regelmatig werkzaamheden plaats
op een plek die meer dan 2,5 meter boven het vloeroppervlak ligt. Bij een
onderverdeling naar sector scoort de bouwnijverheid het hoogst (78%). Deze
cijfers zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.

Werken op hoogte is het risico dat de meeste arbeidsongevallen veroorzaakt.
Bij vallen van hoogte zijn in het bijzonder schilders en bouwvakkers de grootste
risicogroepen.

Tabel 1.4 Inzet arbeidsmiddelen bij bedrijven waarin werknemers 
regelmatig op hoogte werken

2001 2002 2003

Staande ladders van 10 meter hoog of minder 50% 60% 64%

Staande ladders hoger dan 10 meter 8% 5% 3%

Andere staande arbeidsmiddelen,

zoals hoogwerkers of steigers 68% 75% 78%

Hangende arbeidsmiddelen, zoals een hangbak 9% 9% 11%

Géén van bovenstaande middelen 15% 11% 8%

Bron:AI6 Dit percentage zegt iets over de beleving van 

werknemers en hoeft dus niet de feitelijke situatie

weer te geven.
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De laatste jaren is het gebruik van staande ladders die hoger zijn dan 10 meter
afgenomen. Dit is in lijn met de afspraken die zijn gemaakt tussen de branche en
de arbeidsinspectie (in beginsel geen gebruik van ladders bij werkhoogten hoger
dan 10 meter). Het gebruik van staande ladders met een hoogte van 10 meter
of minder, andere staande arbeidsmiddelen, zoals hoogwerkers of steigers en
hangende arbeidsmiddelen, zoals een hangbak is toegenomen.

Machineveiligheid
Het percentage bedrijven waar werknemers regelmatig met machines werken is
sinds 2001 met 10%-punt gestegen van 39% naar 49%. Bedrijven in de sectoren
landbouw, industrie en reparatie en handel laten een stijging zien. Bij bedrijven in
de bouwnijverheid en openbaar bestuur is juist een dalende trend waar te
nemen.

In 49% van alle bedrijven wordt gewerkt met één of meerdere van de volgende
machines: hijs- en hefwerktuigen, machines voor intern transport, aangedreven
handgereedschap en productiemachines.Vooral bij bedrijven in de landbouw,
industrie en bouwnijverheid (allen 92%) wordt er gewerkt met deze machines.
Ook de reparatie en handel (57%) en het openbaar bestuur (55%) liggen ruim
boven het gemiddelde (AI).

1.5 Schadelijk geluid 

13% van alle werknemers moet regelmatig tot vaak hard praten om zich op het
werk verstaanbaar te maken. Bijna 22% moet soms hard praten. Mannen staan
vaker bloot aan lawaai op de werkplek dan vrouwen.Van alle werknemers
gebruikt ruim 10% regelmatig of vaak gehoorbeschermers.

Langdurige blootstelling aan geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A) leidt tot onher-
stelbare gehoorschade.
De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Omdat het oor niet
voor alle tonen even gevoelig is, wordt bij het meten en beoordelen van de
geluidbelasting een correctie toegepast voor deze gevoeligheid, de zogenaamde
A-weging (A).

Tabel 1.5 Blootstelling van werknemers aan lawaai  

Is er op uw werkplek zoveel lawaai,

dat u hard moet praten om u

verstaanbaar te maken?

Heel vaak 5,0%

Regelmatig 8,0%

Soms 21,5%

Zelden / nooit 65,6%

Totaal 100,0%

Bron: NEA 2003
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Van de werknemers die vaak blootstaan aan schadelijk geluid draagt ruim 
eenderde soms of zelden tot nooit gehoorbescherming (NEA).

In 25% van alle bedrijven staan werknemers regelmatig bloot aan schadelijk
geluid. Het meest frequent komt dit voor in de bouwnijverheid (67%), industrie
en nutsbedrijven (61%), landbouw, visserij en delfstoffenwinning (51%) en het
openbaar bestuur (49%).Vooral de bouwnijverheid en industrie en nutsbedrijven
laten een stijging zien t.o.v. voorgaande jaren (AI).

1.6 Fysieke arbeidsbelasting 

Fysieke arbeidsbelasting kan het gevolg zijn van ongunstige houdingen (statische
belasting) of ongunstige bewegingen (dynamische belasting). Fysieke arbeids-
belasting wordt in de Arbobalans onderverdeeld in: ‘kracht zetten’, ‘trillingen’ en
‘in dezelfde houding werken – het maken van repeterende bewegingen’.

Kracht zetten
Ongeveer 22%7 van alle werknemers moet regelmatig kracht zetten in het werk.
Dit percentage is al jaren stabiel. Mannen verrichten vaker fysiek zwaar werk
dan vrouwen. De fysieke belasting is het hoogst bij werknemers tot 25 jaar.

Het arbeidsrisico ‘kracht zetten’ komt in verschillende vormen voor op het
werk. De belangrijkste verschijningsvormen zijn: tillen en dragen, waardoor vaak
rugklachten ontstaan, lopen (en dragen), waarbij vooral het hart-long-systeem
wordt belast en trekken en duwen, wat met name lage rug- en/of arm- en
schouderklachten veroorzaakt.

Tabel 1.6 Percentage werknemers dat regelmatig/heel vaak ‘kracht zet’
naar belasting

Lichamelijke werkbelasting Percentage regelmatig/heel vaak

Lasten > 25 kg tillen 11%

Lasten > 25 kg tillen, duwen / trekken of dragen 17%

Tillen in ongemakkelijke houding, met last ver van het lichaam 13%

Bron: NEA

In de helft van de bedrijven maakt tillen of dragen deel uit van de dagelijkse werk-
zaamheden; in 28% van de bedrijven tillen werknemers regelmatig lasten van meer
dan 10 kilogram. In 6% van de bedrijven zelfs regelmatig meer dan 25 kilogram (AI).

Trillingen
Het percentage werknemers dat regelmatig aan trillingen wordt blootgesteld is
al enige jaren stabiel: 8% van alle werknemers staat bloot aan lichaamstrillingen
en eveneens 8% aan hand-armtrillingen. In totaal heeft naar schatting 14% van
alle werknemers te maken met één of beide soorten trillingen. Er is hierbij 
sprake van een zekere overlap.Van alle blootgestelde werknemers is ongeveer
10% van het vrouwelijk geslacht.7 Door SZW bewerkt CBS-cijfer (2002)
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichaamstrillingen, waarbij het lichaam als
geheel door de bron in trilling wordt gebracht, en hand-armtrillingen, waarbij de
trillingen via hand, arm en schouder het lichaam binnenkomen. Lichaamstrillingen
komen veel voor bij het rijden in (terrein)voertuigen, heftrucks en in mindere
mate het beroepsgoederenvervoer. Hand-armtrillingen worden vooral veroor-
zaakt door het werken met (pneumatisch) handgereedschap.Voor het beoor-
delen van trillingen is het van belang de richting, de frequentie, de intensiteit, het
schokkarakter en de duur van de trillingen te kennen.

Ongeveer 12% van de werknemers werkt regelmatig tot heel vaak met trillende
apparaten en/of voertuigen. In de sector vervoer worden relatief veel werk-
nemers blootgesteld aan lichaamstrillingen. In de sectoren landbouw en bouw is
de belasting aan zowel lichaamstrillingen als aan hand-armtrillingen hoog. In de
metaalindustrie en de timmer- en meubelindustrie is de blootstelling aan hand-
armtrillingen relatief hoog.

In dezelfde houding werken - het maken van repeterende bewegingen
Repeterende bewegingen maken en langdurig in dezelfde houding werken zijn de
meest voorkomende vormen van lichamelijke of fysieke werkbelasting. Ruim
57% van de Nederlandse werknemers maakt regelmatig tot vaak repeterende
bewegingen met armen, handen, pols of vingers, 43% werkt langdurig in dezelfde
houding. Ruim een kwart van alle Nederlandse werknemers heeft een verhoogd
risico op beperkingen in het functioneren of ziekteverzuim vanwege RSI (NEA).

Het voortdurend ‘in dezelfde houding werken’, ‘het maken van repeterende
bewegingen’ en het verrichten van beeldschermwerk kunnen leiden tot RSI. In
veel gevallen krijgen werknemers RSI door (langdurig) beeldschermwerk te ver-
richten. Maar ook werknemers die achter een lopende band werken of ander
handwerk verrichten (denk aan naaisters), kunnen RSI krijgen. RSI-klachten
komen het meeste voor bij werknemers die 8 uur of meer met een beeld-
scherm werken én bij werknemers die niet met een beeldscherm werken (dus
ander -repeterend- werk doen). Bij het ontstaan van RSI door beeldschermwerk
lijkt ook werkdruk een rol te spelen. De werkdruk neemt toe met het aantal
uren dat men aan het beeldscherm doorbrengt.

Tabel 1.7 Percentage werknemers dat regelmatig/heel vaak ‘in 
dezelfde houding werkt’ en ‘repeterende bewegingen maakt’

Lichamelijke werkbelasting Percentage regelmatig / heel vaak

Repeterende bewegingen met arm, hand, pols of vinger(s) 57%

Langdurig in dezelfde houding werken 43%

Lang achtereen ongemakkelijke houding bovenlichaam, hoofd / nek 27%

Bron: NEA

De cijfers voor werken in een belastende houding, het maken van repeterende
bewegingen en het gemiddeld aantal uren beeldschermwerk per dag, zijn voor
mannen en vrouwen gelijk.

Driekwart van alle Nederlandse werknemers verricht minimaal een uur per dag
‘beeldschermwerk’. Hiermee behoort Nederland tot de koplopers in de EU.
Gemiddeld werkt een werknemer 3,4 uur per dag aan een beeldscherm. De
meeste beeldscherm-uren voor het werk worden gemaakt door 25-35 jarigen,
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namelijk gemiddeld 4 uur per dag.Werknemers ouder dan 45 jaar werken
gemiddeld 3 uur per dag aan een beeldscherm. Het minste beeldschermwerk
wordt verricht door jongeren tussen 15-19 jaar. Dit ‘compenseren’ zij door
privé veel beeldschermwerk te verrichten, waardoor de belasting voor deze
groep toeneemt.

In de computerservice en IT wordt met bijna 7 uur per dag het meeste beeld-
schermwerk verricht, gevolgd door het bankwezen en de juridische en economische
diensten met ruim 6 uur per dag. In de horeca, bouw, zorg, basisonderwijs en
handel wordt het minst vaak beeldschermwerk verricht.

In 54% van alle bedrijven verrichten werknemers regelmatig werk dat mogelijk
RSI tot gevolg kan hebben. In 2000 was dit nog 42% en in 2002 was dit 58%. Na
een stijging tot 2002, is er nu een lichte daling te zien (AI).

Het percentage bedrijven waarin werknemers werkzaamheden verrichten die moge-
lijk leiden tot RSI verschilt per sector.Vooral bij bedrijven in de financiële dienstverle-
ning (97%), zakelijke dienstverlening (85%) en openbaar bestuur (77%), komen werk-
zaamheden voor die mogelijk leiden tot RSI. Het percentage bedrijven in de financiële
dienstverlening waar deze werkzaamheden zich voordoen laten in 2003 een stijging
zien van 13%-punt t.o.v. 2002. Dit in tegenstelling tot bedrijven in het openbaar
bestuur waar juist een daling van 12%-punt te zien is ten opzichte van 2002.

1.7 Psychosociale arbeidsbelasting 

In 18% van de bedrijven hebben werknemers regelmatig te maken met psycho-
sociale arbeidsbelasting. De laatste jaren varieert dit percentage tussen 18 en
23%.Werknemers bij bedrijven in het openbaar bestuur, onderwijs en de
gezondheidszorg hebben met 74%, 50% en 35% relatief vaker dan gemiddeld te
maken met psychosociale arbeidsbelasting.

Psychosociale arbeidsbelasting bevat diverse aspecten (tussen haakjes is het 
percentage bedrijven genoemd waar werknemers worden blootgesteld aan
genoemd aspect van psychosociale arbeidsbelasting):
• Kwantitatieve en kwalitatieve taakeisen: hoog werktempo, grote hoeveel-

heid werk, strakke deadlines, mismatch tussen werk en opleiding (9%);
• Ongewenste omgangsvormen: conflicten, seksuele intimidatie, agressie en

geweld (7%);
• Emotionele belasting: traumatische gebeurtenissen, confrontatie met het 

lijden of dood van anderen (5%);
• Onbalans werk en privé: echtscheiding, ziekte in gezin, problemen met 

kinderen, problemen met combinatie ouderschap en werk, etc. (3%);
• Financiële en/of economische aspecten: slechte financieel-economische

positie van het bedrijf, verlies functie-inhoud of werkzekerheid als gevolg
van een reorganisatie (2%);

• Werk- en rusttijden: structureel overwerk, afwijkende werktijden (2%);
• Autonomie en regelmogelijkheden: opgelegd werktempo, opname 

verlofdagen (1%);
• Overig (2%).
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Opvallend is het percentage bedrijven waar werknemers aan te hoge kwanti-
tatieve en kwalitatieve taakeisen worden blootgesteld (AI).

In 2003 werkte ongeveer 31% van de werknemers vaak of altijd onder werk-
druk (werktempo en -hoeveelheid, tijdsdruk). Mannen geven vaker aan onder
werkdruk te werken dan vrouwen. De mate van werkdruk neemt toe met de
leeftijd, maar laat een grote daling zien na het 60e levensjaar.
In de autohandel en -reparatie, verpleeg- en bejaardentehuizen en hoger onder-
wijs zegt 40 tot 50% van de werknemers vaak of altijd te maken te hebben met
werkdruk.

Van alle werknemers geeft ongeveer 7% aan dat zij vaak of altijd emotioneel
zwaar werk doen.Vooral werknemers bij politie, justitiële instellingen, gezond-
heidszorg en onderwijs ervaren een meer dan gemiddelde emotionele belasting.

Zeggenschap in het werk kan de effecten van werkdruk beperken. Het meren-
deel van de werknemers heeft voldoende regel- en ontplooiingsmogelijkheden.
Mannen hebben meer mogelijkheden hiertoe dan vrouwen.

Herstelbehoefte na het werk is een maat voor de gevolgen van psychosociale
arbeidsbelasting, oftewel de ervaren werkstress. Ruim 26% van de werknemers
blijkt een hoge herstelbehoefte te hebben. Hoewel mannen meer werkdruk
ondervinden dan vrouwen, blijkt hun herstelbehoefte beduidend lager. De mate
van herstelbehoefte hangt minder sterk samen met de leeftijd.

1.8 Ongewenste omgangsvormen 

Ruim een kwart van de werknemers had in 2003 te maken met intimiderend
gedrag door klanten. Ongeveer 9% van de werknemers had last van lichamelijk
geweld en seksuele intimidatie. Intimidatie en geweld door klanten komt relatief
vaker voor bij jongeren en vrouwen. Met uitzondering van intimidatie door chefs
en collega’s nemen ongewenste omgangsvormen8 af met het stijgen van de leef-
tijd.

In sectoren waar contact met klanten vaak voorkomt, leidt dit vrijwel altijd tot
een substantieel aantal gevallen van ‘intimidatie’. Hoog scoren vooral justitiële
instellingen, politie, horeca, vervoer, gezondheidszorg en voortgezet onderwijs.

8 Ongewenste omgangsvormen op het werk zijn lichame-

lijk geweld, intimidatie en ongewenste seksuele aandacht

door klanten, passagiers, leerlingen, chefs of collega’s.
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Tabel 1.8 Ongewenste omgangsvormen op het werk naar geslacht en 
leeftijd in 2003

Door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers

mannen vrouwen 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 totaal

Intimidatie 23,2% 31,2% 34,0% 28,5% 24,6% 23,5% 21,1% 26,6%

Seksuele intimidatie 5,1% 14,4% 14,9% 10,7% 6,9% 6,7% 5,6% 9,0%

Lichamelijk geweld 7,1% 11,1% 11,8% 9,7% 8,0% 7,8% 5,6% 8,8%

Door chefs of collega’s

mannen vrouwen 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 totaal

Intimidatie 16,3% 13,2% 11,4% 15,2% 15,1% 17,3% 14,3% 15,1%

Seksuele intimidatie 3,0% 8,5% 7,9% 4,2% 4,2% 4,3% 2,4% 5,3%

Lichamelijk geweld 2,1% 1,2% 2,9% 1,6% 1,6% 1,2% 1,0% 1,7%

Bron: NEA 

Er is in de periode 2000-2003 een gestage groei waar te nemen van het aantal
werknemers dat blootgesteld wordt aan ongewenste omgangsvormen op het
werk. Hierbij blijft intimidatie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers de
meest voorkomende blootstelling.

Tabel 1.9 Ongewenste omgangsvormen op het werk van 2000 - 2003

Door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers

2000 2002 2003

Intimidatie 20,5% 22,5% 26,6%

Seksuele intimidatie 4,7% 6,1% 9,0%

Lichamelijk geweld 6,9% 6,7% 8,8%

Door chefs of collega’s

2000 2002 2003

Intimidatie 15,2% 14,2% 15,1%

Seksuele intimidatie 2,5% 2,8% 5,3%

Lichamelijk geweld 0,6% 0,8% 1,7%

Bron: NEA en TNO Arbeidssituatie Survey (TAS)
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1.9 Arbeidsrisico’s naar bedrijfsgrootte 

en sectoren 

Het percentage bedrijven waar een bepaald arbeidsrisico vóórkomt, neemt toe
met de bedrijfsgrootte. Dit geldt voor alle arbeidsrisico’s. RSI is het arbeidsrisico
dat met gemiddeld 54% het meest frequent voorkomt.

Tabel 1.10 Percentage bedrijven waar werknemers regelmatig worden 
blootgesteld aan een risico naar bedrijfsgrootte

1 - 10 10 - 100 Meer dan 100 Gemiddeld

werknemers werknemers werknemers

Gevaarlijke stoffen 37% 47% 53% 39%

Werken op hoogte 11% 21% 26% 13%

Machineveiligheid 46% 61% 69% 49%

Schadelijk geluid 22% 34% 46% 25%

Tillen of dragen 39% 57% 64% 43%

Psychische arbeidsbelasting 13% 32% 59% 18%

RSI 48% 71% 92% 54%

Bron:AI

Om het overzicht compleet te maken geeft tabel 1.11 de blootstelling aan
arbeidsrisico’s naar sector weer.

Tabel 1.11 Percentage bedrijven waarin werknemers regelmatig worden 
blootgesteld aan verschillende arbeidsrisico’s naar sector

Landbouw, visserij en 

delfstoffenwinning 78% 18% 51% 73% 92% 12% 64%

Industrie en nutsbedrijven 67% 20% 61% 68% 92% 18% 58%

Bouwnijverheid 63% 78% 67% 81% 92% 13% 36%

Reparatie en handel 40% 2% 25% 51% 57% 15% 47%

Horeca 49% 1% 2% 31% 32% 15% 11%

Vervoer, opslag en communicatie 15% 8% 8% 24% 37% 24% 52%

Financiële dienstverlening 5% 2% 1% 13% 3% 21% 97%

Zakelijke dienstverlening 11% 11% 8% 16% 20% 18% 85%

Openbaar bestuur 47% 41% 49% 53% 55% 74% 77%

Onderwijs 26% 3% 6% 17% 24% 50% 46%

Gezondheidszorg 37% 3% 5% 48% 24% 35% 52%

Overige dienstverlening 36% 8% 7% 14% 21% 5% 48%

Totaal 39% 13% 25% 43% 49% 18% 54%

Bron:AI 
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2 Effecten

Arbeidsrisico’s kunnen verschillende gevolgen hebben. Zo kunnen deze leiden
tot arbeidsongevallen en beroepsziekten, die op hun beurt weer kunnen leiden
tot ziekteverzuim,WAO-instroom en in het ergste geval tot het overlijden van
een werknemer. In Nederland wordt er bij het ziekteverzuim geen onderscheid
gemaakt tussen arbeidsgerelateerd verzuim en algemeen verzuim. Om effectief
maatregelen te kunnen nemen, is het naast het in kaart brengen van de arbeids-
risico’s, belangrijk om naar de effecten van deze risico’s te kijken.

2.1 Arbeidsuitval 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim9 bij werknemers van particuliere bedrijven is ten opzichte
van 2002 in 2003 met 0,6%-punt gedaald van 5,4% naar 4,8%. Het verzuim in het
bedrijfsleven is sinds 1997 niet meer zo laag geweest. Het verzuim is vooral ver-
minderd in bedrijven met minder dan 10 werknemers. Daar nam het verzuim af
van 3,1% in 2002 naar 2,2% in 2003. Dit in tegenstelling tot 2002 waarin nog
een stijging van 0,2%-punt te zien was. In 2003 was het verzuim bij de bedrijven
met 10 tot 100 werknemers 3,9%. In 2002 was dit nog 4,5%. De dalende trend
in het ziekteverzuim bij bedrijven met meer dan 100 werknemers zet zich ook
in 2003 door. Het verzuim daalde bij deze bedrijven van 6,6% in 2002 naar 5,9%
in 2003; een daling van 0,7%-punt. In 2002 daalde het verzuim ook al met 0,6%-
punt (CBS).

Tabel 2.1 Ziekteverzuim particuliere bedrijven naar sector

Sector 2000 2001 2002 2003

Totaal 5,5% 5,4% 5,4% 4,8%

Landbouw en visserij 3,9% 3,4% 3,9% 2,6%

Industrie 6,5% 6,5% 6,5% 5,8%

Openbare nutsbedrijven 6,7% 6,0% 6,0% 5,1%

Bouwnijverheid 5,1% 5,1% 5,2% 4,4%

Handel 4,4% 4,3% 4,6% 4,1%

w.v. detailhandel 4,6% 4,4% 5,0% 4,3%9 (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof en excl.

ziekteverzuim langer dan 1 jaar)
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Tabel 2.1 Vervolg Ziekteverzuim particuliere bedrijven naar sector

Sector 2000 2001 2002 2003

Horeca 3,8% 3,6% 3,3% 2,6%

Vervoer en communicatie 5,5% 5,5% 5,6% 4,7%

Financiële instellingen 5,0% 4,9% 4,8% 3,8%

Zakelijke dienstverlening 5,3% 5,3% 5,1% 4,5%

Gezondheids- en welzijnszorg 7,8% 7,5% 7,0% 6,2%

w.v ziekenhuizen 7,4% 7,1% 6,2% 5,5%

verpleeg- en bejaardenhuizen 8,6% 8,2% 7,5% 6,8%

Cultuur en overige diensten 4,7% 4,7% 4,6% 4,3%

Bron: CBS 

Bij de overheid is het verzuim het afgelopen jaar sterk afgenomen. Bij de rijks-
overheid is het verzuim afgenomen van 5,6% in 2002 naar 5,4% in 2003. In 2001
was het ziekteverzuim bij het Rijk nog 6,5%. Het ziekteverzuim van de provin-
cies is in 2003 fors gedaald tot 6,0%. Dit is 0,6%-punt lager dan in 2002 en 
1,7%-punt lager dan in 2001. In totaal is de daling in twee jaar 22%. Opvallend is
dat het verzuim onder werknemers ouder dan 55 jaar lager ligt dan het
gemiddelde verzuim. Het verzuim bij gemeenten is in 2003 met 7,2% tegen 7,9%
in 2002 eveneens gedaald.

De informatievoorziening over trends in ziekteverzuim is redelijk, maar er is nog
geen nationaal verzuimcijfer en de analysemogelijkheden zijn beperkt. Om dit te
verbeteren, is de Nationale Verzuimstatistiek ontwikkeld, die in 2004 is ver-
schenen en volgend jaar in de Arbobalans gebruikt zal gaan worden.

Arbeidsongeschiktheid
Het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers (WAO)
is in 2003 fors gedaald naar ruim 66.000 stuks. Dit is een vermindering met
26.000 stuks t.o.v. 2002. Deze daling hangt waarschijnlijk samen met  de conjunc-
tuur,Wet verbetering Poortwachter, de volgroeiing van Pemba, arboconvenanten
en mogelijk ook de aankondiging van het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Het verschil in instroom tussen mannen en vrouwen is in 2003 nagenoeg ver-
dwenen. In 2002 was het aandeel vrouwen met een nieuwe WAO-uitkeringen
nog 55% tegen 45% mannen. Het aantal vrouwen met een nieuwe WAO-
uitkering is in 2003 t.o.v. 2002 met 33% gedaald tegen een daling van 23% van
het aantal mannen. In totaal zijn er 424.509 mannen met WAO-uitkering en
361.602 vrouwen.

Het aandeel WAO-instromers met een psychische diagnose is in 2003 licht
gedaald. In 2002 heeft iets minder dan 36% van de nieuwe WAO-ers deze
(hoofd)diagnose, terwijl dit in 2003 ruim 34% is. Er stroomden vorig jaar ruim
22.000 arbeidsongeschikten met psychische klachten in.Vooral jonge vrouwen
worden vaker arbeidsongeschikt wegens psychische klachten dan mannen. In de
meeste gevallen gaat het zowel bij mannen als bij vrouwen om verschillende
vormen van depressiviteit of een aanpassingsstoornis. Bij de klachten in de
diagnosecategorie psychische klachten is het aandeel werkgebonden aandoeningen
verhoudingsgewijs hoog.
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Het aandeel van de diagnose ‘ziekten bewegingsapparaat’ bedraagt al jaren rond
de 25% van alle nieuwe gevallen. In 2003 kwamen er ruim 16.000 nieuwe
arbeidsongeschikten met deze klachten bij. In deze diagnosecategorie komen
relatief veel arbeidsgebonden aandoeningen10 voor. In iets meer dan de helft van
de gevallen gaat het om rugklachten; vooral wat oudere mannen worden vaker
arbeidsongeschikt wegens lage rugklachten.Vrouwen worden in alle leeftijden
vaker arbeidsongeschikt wegens pijnklachten van de nek, pezen en spieren. RSI
en whiplash komen als reden voor arbeidsongeschiktheid tweemaal zo vaak
voor bij vrouwen.

Figuur 2.1 Instroom in WAO naar diagnose in 2003  

Bron: UWV

Het aantal beëindigde WAO-uitkering is met ruim 82.000 nagenoeg gelijk geble-
ven t.o.v. 2002. De redenen voor het beëindigen van de WAO-uitkering kunnen
als volgt worden weergegeven.

Figuur 2.2 Beëindigde WAO-uitkering naar reden in 2003  

Bron: UWV

10 Koningsveld en Mossink - Kerncijfers maatschappe-

lijke kosten van arbeidsomstandigheden in Nederland 

Van alle werk- en beroepsgebonden klachten en aan-

doeningen zijn er twee verantwoordelijk voor 82% van

de kosten van arbeidsuitval en werkgebonden gezond-

heidszorg: psychische aandoeningen (43%) en aandoe-

ningen van het bewegingsapparaat (39%).
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2.2 Beroepsziekten 

Een beroepsziekte11 wordt in de Arboregeling gedefinieerd als een ziekte of aan-
doening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of
arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.Arbodiensten zijn verplicht de
beroepsziektegevallen te melden aan het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten. (NCvB). Het doel van deze registratie is het verkrijgen van
inzicht in het vóórkomen en de oorzaken van verschillende vormen van gezond-
heidsschade veroorzaakt door het werk, en de verspreiding over sectoren en
beroepen. Deze informatie is van groot belang bij het vormgeven van preventie.

Tabel 2.2 Totaal aantal binnengekomen en geaccepteerde 
beroepsziektemeldingen

2000 2001 2002 2003

Binnengekomen meldingen n.a. 6.384 6.639 7.147

Geaccepteerde meldingen 6.063 5.593 5.334 5.973

Bron: NCvB

Het aantal meldingen dat het NCvB binnenkrijgt neemt sinds de invoer van de
meldingsplicht ieder jaar toe. Niet alle meldingen worden als beroepsziekte
geaccepteerd, omdat deze niet aan de criteria voldoen.
Het totaal aantal door het NCVB geaccepteerde beroepsziektemeldingen in
2003 bedroeg 5973. Dit betekent een toename van 12% vergeleken met het jaar
daarvoor.Vermoedelijk is de verklaring voor deze toename meer te zoeken in
een verbeterde meldingsdiscipline dan in een toename van het aantal beroeps-
ziektegevallen. Er is nog steeds sprake van ondermelding, waardoor het moeilijk
is op basis van de meldingsgegevens uitspraken te doen over het absolute aantal
beroepsziekten.

Tabel 2.3 Meldingen naar diagnosecategorie, absolute aantallen 
en relatieve frequentie

Aantal Percentage

Aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat 2.333 39,1%

Psychische aandoeningen en gedragstoornissen 1.406 23,5%

Gehooraandoeningen 1.520 25,5%

Huidaandoeningen 259 4,3%

Luchtwegaandoeningen 122 2,0%

Aandoeningen van het zenuwstelsel 120 2,0%

Aandoeningen van het hartvaatstelsel 49 0,8%

Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel 31 0,5%

Oogaandoening 18 0,3%

Aandoening van de urinewegen 11 0,2%

Overige aandoeningen 104 1,8%

Totaal 5.973 100%

Bron: NCvB

11 Deze -bedrijfsgeneeskundige- definitie is gericht 

op preventie, en verschilt daardoor aanmerkelijk 

van de verzekeringskundige definities in buitenlandse

beroepsrisicoverzekeringen. Het gevolg is dat de cijfers

van het NCvB niet rechtstreeks met buitenlandse 

cijfers te vergelijken zijn. Een voorbeeld is de 

psychische aandoeningen: omdat deze in de 

buitenlandse verzekeringen zelden erkend worden als

beroepsziekte, waardoor ze daar slechts een zeer klein

deel van het totaal aantal beroepsziekten uitmaken.
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De verdeling van beroepsziektemeldingen naar diagnosecategorie is min of meer
vergelijkbaar met die van vorig jaar.Al valt er een kleine verschuiving waar te
nemen van het aandeel aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat
naar psychische aandoeningen.

Tabel 2.4 Meldingen van aandoeningen naar leeftijd en aandoening

15 - 24 jaar 25 - 44 jaar 45 - 64 jaar Onbekend Totaal

1. Houdings- en 

bewegingsapparaat

Aantal meldingen 107 1.217 980 29 2.333

Percentage 4,6% 52,0% 42,2%

Aantal meldingen 

per 100.000 werknemers 14 36 51 38

2. Gehooraandoeningen

Aantal meldingen 18 477 1.023 2 1.520

Percentage 1,2% 31,4% 67,3%

Aantal meldingen 

per 100.000 werknemers 2 13 52 24

3. Psychische aandoeningen

Aantal meldingen 35 658 703 10 1.406

Percentage 2,5% 46,8% 50,0%

Aantal meldingen 

per 100.000 werknemers 4 19 35 22

Bron: NCvB

1. Houdings- en bewegingsapparaat
Aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat vormen verreweg het
grootste deel van de meldingen (39%). Hierbij gaat het vooral om aandoeningen
van de bovenste ledematen (nek, schouder, arm, elleboog, pols en hand). Deze
aandoeningen worden veelal aangeduid met RSI.Aandoeningen aan de rug en
aan de onderste ledematen worden veel minder gemeld. Belangrijkste sectoren
waarin gemeld wordt, zijn de bouw (178 meldingen per 100.000 werknemers),
productie en distributie van elektriciteit, gas en water (78 meldingen), de land-
bouw (58 meldingen) en de industrie (51 meldingen). In de bouw vindt de
beroepsziektemelding overigens plaats op geprotocolleerde wijze via branche-
vereniging Arbouw, waardoor de meldingen hoger uitkomen en een betere
afspiegeling zullen zijn van het absolute aantal meldingen.

Van alle meldingen van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat is
50% opgespoord tijdens verzuimbegeleiding, 30% tijdens het arbeidsgezond-
heidskundig spreekuur en 16% tijdens een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig
Onderzoek (PAGO).

Aandoeningen van het houding- en bewegingapparaat treden vooral op bij oude-
re werknemers, met name aandoeningen aan rug en onderste ledematen. Ook
meldingen wegens RSI- klachten, komen in de hoogste leeftijdsklasse veel voor,
maar relatief minder vaak bij de werknemers van 50 jaar en ouder.
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2. Gehooraandoeningen
25% van de beroepsziektemeldingen betreft een gehooraandoening. De meldin-
gen zijn vooral afkomstig uit de bouwnijverheid en industrie, samen verantwoor-
delijk voor 85-90% van de meldingen van gehooraandoeningen. Met name de
oudere werknemer wordt met een beroepsgehooraandoening geconfronteerd.
Bijna alle gevallen worden ontdekt via een PAGO.

3. Psychische aandoeningen
Psychische aandoeningen veroorzaken 23,5% van de meldingen. Net als vorig
jaar gaat het hier voornamelijk om overspanning (61% van de meldingen van
psychische beroepsaandoeningen) en burn-out (22%). PTTS (posttraumatische
stressstoornis, een psychische aandoening als gevolg van het meemaken van een
traumatiserende gebeurtenis) is in 7% van de gevallen aanleiding tot de melding.
Overspannenheid komt het meest voor bij vakspecialisten en managers (samen
ongeveer eenderde van de meldingen) en administratief medewerkers (19%).
Burn-out treedt ook in eenderde van de gevallen op bij vakspecialisten en mana-
gers, gevolgd door personen die onderwijs geven (17%). PTTS treedt vooral op
bij verleners van persoonlijke diensten, algemene dienstverleners (waaronder
baliewerk), veiligheidsemployees, verkoopmedewerkers en chauffeurs.

Het valt op dat er relatief weinig meldingen zijn van werknemers jonger dan 25
jaar. Psychische beroepsziekten lijken voornamelijk werknemers boven de 45
jaar te treffen. Burn-out is met name een aandoening die optreedt in de hogere
leeftijdscategorieën (78% van alle burn-out meldingen treedt op bij werknemers
boven de 40 jaar).

2.3 Arbeidsongevallen

In Nederland zijn er elke week gemiddeld twee dodelijke slachtoffers van een
arbeidsongeval te betreuren. Daarnaast heeft een werknemer gemiddeld 41%
kans om tijdens zijn of haar werkzame leven één of meerdere arbeidsongevallen
te krijgen die tot verzuim leiden (uitgaande van een werkzaam leven van 40
jaar).
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Arbeidsongevallen leiden niet alleen tot persoonlijk leed, maar ook tot kosten
voor de werkgever en de maatschappij, het voorkomen van arbeidsongevallen
loont dus.

Afgelopen jaren heeft SZW haar informatiebronnen over arbeidsongevallen 
uitgebreid. Met het project ‘eenduidige ongevalscijfers’12 worden de gegevens uit
deze verschillende bronnen op elkaar afgestemd, zoals bijvoorbeeld de gegevens
uit de registratie van de Arbeidsinspectie, uit het Letsel Informatie Systeem van
Consument en Veiligheid en gegevens van het CBS.
In deze Arbobalans worden voor het eerst cijfers uit dit project gepresenteerd.
De cijfers kunnen enigszins afwijken van eerder gepubliceerde cijfers doordat er
verschillende definities gehanteerd worden (bijvoorbeeld inclusief of exclusief
verkeersongevallen tijdens arbeid). De gegevens uit het project eenduidige onge-
valscijfers vormen voortaan de standaardgegevens voor SZW.

Arbeidsongevallen 200213

In 2002 hadden 91 arbeidsongevallen een dodelijke afloop, zijn 3.500 slachtoffers
opgenomen in het ziekenhuis ten gevolge van een arbeidsongeval en hebben
ongeveer 103.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als
gevolg.

Arbeidsongevallen zijn vaak te herleiden naar onveilige situaties. Dodelijke
arbeidsongevallen zijn “het topje van de ijsberg” en het aantal onveilige gebeur-
tenissen is met een veelvoud te vermenigvuldigen. Dit is als volgt weer te geven.

Uit de verschillende gegevens zijn een aantal risicogroepen aan te wijzen waar
de kans op een arbeidsongeval relatief hoog is.Te weten:
• Jongeren (20-24 jarigen): met name de kans op een ongeval met letsel is

bijna twee keer zo hoog dan gemiddeld;
• Mannen: de kans dat mannen een ongeval met verzuim krijgen is bijna drie

keer zo hoog dan bij vrouwen;
• Werkend in de sector bouw, industrie, landbouw/visserij en de sector 

vervoer/opslag en communicatie;
• Bedrijven met 10 werknemers of meer;
• Laag opgeleid: de kans op een ongeval neemt toe bij een afnemend oplei-

dingsniveau;
• Allochtoon: de kans op een ongeval met verzuim is voor allochtonen 1.800

per 100.000 ten opzichte van autochtonen 1.200 per 100.000.

12 Het rapport van dit project heeft uiteindelijk de

naam gekregen Monitor Arbeidsongevallen 2002.

13 Momenteel zijn er nog geen cijfers over 2003

beschikbaar.

91 
dodelijke 
arbeids-

ongevallen

3.500 ziekenhuisopnamen

103.000 arbeidsongevallen
met verzuim

Circa 1.000.000 onveilige situaties
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Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is in 2002 gedaald van 119 (2000) en 115
(2001) naar 91. De komende jaren zal duidelijk worden of sprake is van een
dalende trend. Het aantal ongevallen met ziekenhuisopname na SEH-behandeling
is in 2002 met 3.500 gelijk gebleven t.o.v. 2001. In 2000 waren dit nog 4.100
ongevallen. In 2002 was het aantal ongevallen met letsel en verzuim 103.000. Dit
was gelijk aan het aantal in 2000 en hoger dan in 2001 (95.000).

Oorzaken van arbeidsongevallen
In tabel 2.6 zijn de directe oorzaken van arbeidsongevallen omschreven. Hierin
wordt het niet borgen, veilig stellen van de werkplek als belangrijkste oorzaak
genoemd. Dit gekoppeld aan ongevalsoorzaak nummer 1, namelijk vallen van
hoogte, valt er blijkbaar nog veel te verbeteren aan een veilige werkplek op
hoogte.

Tabel 2.6 Arbeidsongevallen naar oorzaak en ernst

Ernstige ongevallen*,** Dodelijke afloop**

Aantal % Aantal %

Werken zonder bevoegdheid 27 2 1 2

Niet borgen, veilig stellen 365 27 16 28

Veiligheden buiten werking stellen 38 3 3 5

Niet/niet juist gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen 50 4 4 7

Onjuist beladen/plaatsen 113 8 5 9

Werk op/aan bewegende machines 131 10 2 3

Overig onjuist gebruik materiaal 91 7 3 5

Ontoereikende afscherming 185 14 8 14

Tabel 2.5 Arbeidsongevallen naar ernst en bedrijfstak

Letsel en verzuim Ziekenhuisopname na Dodelijke afloop

SEH-behandeling

Sector Werkenden Aantal % Aantal per Aantal % Aantal per Aantal % Aantal per

100.000 100.000 100.000

Landbouw en visserij 236.000 3.100 3% 1.300 370 11% 160 15 16% 6,4 

Industrie en delfstof. winning 1.068.000 23.000 22% 2.100 470 13% 44 11 12% 1,0 

Bouwnijverheid 468.000 14.000 14% 3.000 560 16% 120 28 31% 6,0 

Handel 1.213.000 13.000 13% 1.100 260 7% 22 6 7% 0,49 

Horeca 306.000 5.100 5% 1.700 70 2% 22 1 1% 0,33 

Vervoer, opslag en communicatie 442.000 11.000 10% 2.400 250 7% 57 12 13% 2,7 

Financiële instellingen 274.000 910 <1% 330 <10 <1% 3,1 - - - 

Openbaar bestuur 559.000 4.800 5% 860 180 5% 32 4 4% 0,72 

Onderwijs 493.000 2.100 2% 430 30 <1% 6,9 1 1% 0,20 

Gezondheids- en welzijnszorg 1.128.000 8.600 8% 760 80 2% 7,5 1 1% 0,089 

Overig 1.338.000 11.000 11% 820 150 4% 11 5 5% 0,37 

Onbekend 372.000 7.100 7% 1.100 31% 7 8% 

Totaal 7.897.000 103.000 100% 1.300 3.500 100% 45 91 100% 1,2 

Bron: Monitor arbeidsongevallen 200214 

14 (met gebruik van: Enquête Beroepsbevolking (EBB)

2002, CBS; Letsel Informatie Systeem 2002, Consument

en Veiligheid; Statistiek Niet-natuurlijke Dood 2002,

CBS inclusief gegevens van de AI)
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Tabel 2.6 Vervolg Arbeidsongevallen naar oorzaak en ernst

Ernstige ongevallen*,** Dodelijke afloop**

Aantal % Aantal %

Onjuiste, onvoldoende persoonlijke 

beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld 17 1 1 2

Defect gereedschap/materieel ter beschikking gesteld 75 6 2 3

Niet toereikende alarmsystemen 6 <1 - -

Gebrek aan orde en netheid 20 1 - -

Te hoge/lage temperatuur 3 <1 2 3

Te veel/weinig verlichting 4 <1 - -

Overige directe oorzaken 238 17 11 19

Totaal 1.363 100 58 100

Bron:Arbeidsinspectie 2002

* ongevallen met ziekenhuisopname en/of resulterend in blijvend letsel van werknemers

** geregistreerde aantallen

Figuur 2.3 Ongevallen naar mate van werkdruk  

Bron: NEA

Bij de werknemers die (bijna) altijd onder werkdruk moeten werken, loopt het
ongevalspercentage op tot ruim 15%. Dit betekent dat één op zes werknemers
die onder zware werkdruk werkt bij een arbeidsongeval betrokken is. Bij werk-
nemers die soms tot vaak werkdruk ervaren, is het ongevallenpercentage
gemiddeld 6%. Overigens blijkt uit eerder onderzoek15 dat de slachtoffers de
oorzaak van hun ongeval ook vaak wijten aan hun eigen slordig en onveilig
gedrag.

Effecten van arbeidsongevallen
In totaal leiden 103.000 arbeidsongevallen tot minimaal een dag verzuim. Meer
dan de helft hiervan leidt tot verzuim van een week of meer.
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15- Arbeidsongevallen bij jongeren in de metaalindustrie

en in de bouw, Consument en Veiligheid, 2003

- Veiligheid van papier, FNV Bondgenoten, 2001
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Tabel 2.7 Arbeidsongevallen en het aantal verzuimdagen

Letsel en verzuim

Aantal %

1 tot 4 dagen 23.000 22 

4 dagen tot 1 week 15.000 15 

1 tot 2 weken 17.000 17 

2 weken tot 1 maand 19.000 19 

Langer dan 1 maand 29.000 28 

Totaal* 103.000 100 

Bron: Monitor arbeidsongevallen 2002 (met gebruik van: CBS (EBB) 2002) 

* Van de ondervraagden was 12% op het moment van ondervraging nog niet weer aan het werk.

Kosten van arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen veroorzaken in de eerste plaats veel persoonlijk leed, maar
leidt ook tot aanzienlijke kosten voor werkgever en de maatschappij. Het blijkt
dat met name in de landbouw en bouw de ernstigere ongevallen voorkomen. De
kosten van medische hulp voor arbeidsongevallen, zoals ziekenhuisopname en
fysiotherapie, worden voor deze sectoren geschat op: C 3.800.000,- voor de
landbouw en C 7.200.000,- voor de bouw (ter vergelijking: de medische kosten
voor banken en verzekeringsmaatschappij komt uit op C 100.000,-).16

Onderstaande tabel geeft aan dat de kosten van een arbeidsongeval met een
betrokken werknemer uiteen kan lopen van C 2.642,- tot ruim C 431.260 Euro.
Let wel: dit is alleen een indicatie van de kosten voor de werkgever (niet alle
kostenposten zijn in deze berekening meegenomen).

Tabel 2.8 Standaardscenario’s voor de kosten van arbeidsongevallen voor werkgevers

Bedrijfsgegegevens   Branche: overig industrie met 50 medewerkers en een loonsom van C 1.734.690

Scenario’s 1 één dag 2 vier dagen 3 vier dagen 4 een maand 5 half jaar  6 twee jaar 7 twee jaar 

verzuim verzuim verzuim verzuim verzuim; verzuim, verzuim,

met boete met claim met boete met claim een dag wao, wao, twee 

stilleggen een dag weken stilleggen 

van werk stilleggen en claim

Verzuim C 242 C 969 C 969 C 5.173 C 24.819 C 87.339 C 87.339

WAO-volledig C 101.788 C 101.788

Stilleggen werk C 11.198 C 11.198 C 111.981

Boete AI

Boete C 2.000 C 2.000 C 11.000

Begeleidingskosten C 400 C 400 C 2.200

Juridische kosten

Claim toegekend C 17.720 C 44.300 C 97.460

Proceskosten C 3.544 C 8.860 C 19.492

Totale kosten C 2.642 C 22.233 C 3.369 C 58.333 C 36.017 C 200.325 C 431.260

Bron: Monitor arbeidsongevallen 2002,TNO Arbeid

16 Uit: Letsel Informatie Systeem 2002, Consument en

Veiligheid
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In de praktijkOngeval in de horeca

Een kok krijgt een pan met kokend water over zich heen. Dit ongeval leidt tot
verbranding van de huid aan de armen en romp. De betrokken medewerker
wordt een week opgenomen in een ziekenhuis. Het ongeval wordt onderzocht
door de Arbeidsinspectie, die een boete oplegt vanwege de onveilige inrichting
van de keuken. In dit geval bedragen de totale kosten (bij een maand verzuim)
voor de werkgever ruim C 12.000.

Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
Als zich bij bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt
gewerkt een calamiteit voordoet, zoals een explosie of brand, is er sprake van
ernstige risico’s voor de werknemers. Een zwaar ongeval kan bij deze bedrijven
ook gevolgen hebben voor de directe omgeving van het bedrijf. De kans op deze
zware ongevallen is gelukkig beperkt, maar áls zich een incident voordoet,
hebben de gevolgen vaak grote impact op de maatschappij.

Bij de preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen speelt het leren
van lessen uit het verleden een grote rol. De Europese Commissie verzamelt en
analyseert informatie over ongevallen en bijna-ongevallen in een database: het
Major Accident Reporting System (MARS). Sinds begin jaren tachtig zijn er ruim
550 incidenten in het systeem opgenomen. Hiervan zijn 38 incidenten uit
Nederland afkomstig.

Tabel 2.9 Gemelde incidenten in Nederland

1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Totaal aantal gerapporteerde incidenten 1 3 1 6 7 2

Aantal incidenten met slachtoffers 0 1 0 3 1 1

Aantal incidenten zonder slachtoffers 

(uitsluitend emissie gevaarlijke stof) 1 2 1 3 6 1

Aantal doden (werknemers) 0 0 0 1 3 0

Aantal gewonden (werknemers) 0 0 0 14 2 3

Aantal doden/gewonden buiten het bedrijf** 0 549 0 0 0 0

Bron: Major Accident Reporting System (MARS), European Commission, DG-JRC,

Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC)

*: eerste helft van 2004

**: dodelijke slachtoffers / gewonden die behandeld zijn in een ziekenhuis

(voor 2000 voornamelijk bepaald door Vuurwerkramp Enschede)

In de periode 2002-2003 werd een opvallende stijging in het aantal gerappor-
teerde incidenten geconstateerd. Uit een analyse van de Arbeidsinspectie blijkt
dat onjuiste werkwijzen, procedures en falend onderhoudsmanagement bij het
merendeel van de gerapporteerde incidenten een rol spelen. In de inspecties
wordt hier specifiek aandacht aan besteed.Voor de bedrijfstak zelf was de stij-
ging in incidenten aanleiding om onder meer de onderlinge uitwisseling van
informatie op veiligheidsgebied uit te breiden.
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3 Maatregelen 

Ruim driekwart van de werknemers is tevreden tot zeer tevreden over de
arbeidsomstandigheden (NEA). Er zijn echter nog arbeidsrisico’s met negatieve
effecten als ongevallen, ziekteverzuim en WAO-instroom. Het is en blijft dus van
belang te investeren in goede arbeidsomstandigheden. Het ligt op de weg van de
primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om hier de nodige
inspanningen te verrichten. Ook vanuit de overheid en op sectoraal niveau wor-
den diverse activiteiten ontplooid om betrokkenen te stimuleren en te onder-
steunen. Dit hoofdstuk geeft de toepassingen van maatregelen weer die goede
en veilige arbeidsomstandigheden tot doel hebben.

3.1 Arbo-initiatieven op de werkvloer

Risico’s ontstaan op de werkvloer. Daarom is het belangrijk dat hier maatregelen
worden getroffen om risico’s te voorkomen, terug te dringen of weg te nemen.
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), plan van aanpak en maatregelen op de
werkvloer is de basis voor een veilige en gezonde werkomgeving. Indien zich als-
nog calamiteiten voordoen, dan is bedrijfshulpverlening essentieel.

3.1.1 Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Voor een goede arbo- en verzuimaanpak moeten werkgevers inzicht hebben in
de risico’s. Daarom moet iedere werkgever alle risico’s op het gebied van veilig-
heid, gezondheid en welzijn voor de werknemers inventariseren en evalueren.
Dat gebeurt door middel van een RI&E, waarin ook aandacht wordt besteed aan
ziekteverzuim. Doel van de RI&E en plan van aanpak is te stimuleren dat organi-
saties zich voorzien van een adequate kennisbasis en actiepuntenlijst van
arbeidsrisico’s, die de grondslag kunnen vormen voor beleid, overleg en maat-
regelen op arbogebied. Specifieke vereisten voor registratie en melding van
ongevallen en beroepsziekten dienen daarbij de alertheid voor ernstige risico’s
te verhogen.

In totaal blijkt driekwart van de bedrijven in 2003 te beschikken over een door
een arbodienst getoetste RI&E. Dit percentage wordt voornamelijk bepaald
door de bedrijven met minder dan 10 werknemers, die bijna 80% uitmaken van
het totale bedrijvenbestand.
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Tabel 3.1 Percentage bedrijven met een RI&E naar grootteklasse 
in 2003

Bedrijven Bedrijven Totaal Bedrijven 

met een getoetste met een percentage met een Plan

RI&E (nog) niet bedrijven met van aanpak

getoetste RI&E een RI&E

Minder dan 10 werknemers 72% 11% 83% 82%

10 - 100 werknemers 89% 4% 93% 88%

100 of meer werknemers 95% 3% 98% 92%

Totaal gemiddeld 76% 10% 86% 83%

Bron:AI

Het percentage bedrijven met een getoetste RI&E laat nog steeds een gestage
groei zien. In 2000 had 46% van de bedrijven een getoetste RI&E. In 2003 is dit
gestegen tot 76%.

Tabel 3.2 Percentage bedrijven met een getoetste RI&E naar 
grootteklasse van 2000 - 2003

2000 2001 2002 2003

Minder dan 10 werknemers 41% 57% 66% 72%

10 - 100 werknemers 64% 80% 85% 89%

100 of meer werknemers 81% 92% 94% 95%

Totaal gemiddeld 46% 62% 71% 76%

Bron:AI

Bij de totstandkoming van een RI&E maakt 70% van de bedrijven (met een
RI&E) gebruik van het model RI&E van de arbodienst, 18% neemt de RI&E van
de brancheorganisatie als uitgangspunt en 4% heeft de RI&E zelf ontworpen. In
5% van de bedrijven komt de RI&E op een andere wijze tot stand, bijvoorbeeld
met behulp van een model van een vakcentrum of de checklist gezondheids-
risico’s van het ministerie van SZW.

Sectoren die relatief hoog scoren wat betreft de beschikbaarheid van getoetste
RI&E’s zijn: openbaar bestuur (97%), landbouw, visserij en delfstoffenwinning (90%)
en financiële instellingen (88%). Relatief laag scoren de horeca (64%), zakelijke
dienstverlening (66%) en gezondheidszorg (67%). In deze sectoren is in veel geval-
len wel een (nog) niet getoetste RI&E aanwezig, zodat deze sectoren per saldo
(getoetste en ongetoetste RI&E) nauwelijks afwijken van het gemiddelde van 86%.

Het Plan van Aanpak
In 83% van de bedrijven die beschikken over een (al dan niet getoetste) RI&E is
tevens een op schrift gesteld plan van aanpak aanwezig (in 2002 was dit 77%).
Bij 17% van deze bedrijven is geconstateerd dat de prioriteiten en/of faseringen
niet goed zijn aangegeven. Per saldo beschikt 66% van de bedrijven met een
RI&E over een door een gecertificeerde arbodienst goedgekeurd plan van aan-
pak.Wanneer niet wordt uitgegaan van alleen die groep bedrijven met een RI&E,
maar van álle bedrijven, dan beschikt 71% van alle bedrijven over een plan van
aanpak17.

17 Ook een deel van de bedrijven met een (nog) niet

getoetste RI&E heeft een plan van aanpak.
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Volledigheid en kwaliteit van de RI&E
Indien het bedrijf beschikt over een RI&E is nagegaan of hierin de voor het
bedrijf relevante risico’s onderkend zijn. In het overgrote deel van de RI&E’s
staan de risico’s correct beschreven.Wel is de aandacht voor sommige risico’s
groter dan voor andere.

Bij driekwart van alle bedrijven met een al dan niet getoetste RI&E is de inhoud
van de RI&E toegesneden op de situatie in het bedrijf. In 14% van de bedrijven is
sprake van een onvolledige RI&E.

Indien gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, dient in de RI&E de aard, mate en
duur van de blootstelling bepaald te zijn. Het beeld over naleving van deze ver-
plichting is een stuk minder positief. Slechts 8% van de bedrijven, waar werken
met gevaarlijke stoffen als risicofactor wordt onderkend, is in de RI&E een
blootstellingbeoordeling opgenomen.

Aanvullende RI&E of veiligheidsrapport bij bedrijven met grote hoeveelheden
gevaarlijke stoffen 
Ongeveer 15.000 bedrijven in Nederland hebben een dermate hoeveelheid aan
gevaarlijke stoffen in huis dat speciale (grotendeels Europese) wetgeving van toe-
passing is. De circa 500 bedrijven met de grootste hoeveelheden gevaarlijke stof-
fen zijn verplicht door middel van een veiligheidsrapport of aanvullende RI&E
aan te tonen dat alle benodigde maatregelen zijn getroffen om de risico’s te
beheersen. Daarnaast moeten deze bedrijven een veiligheidsbeheerssysteem
hebben; een managementsysteem dat specifiek gericht is op de preventie van
zware ongevallen.

Digitaal hulpmiddelen RI&E

Voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is er een digitaal hulp-
middel in de vorm van een checklist beschikbaar voor het opstellen van een
RI&E. Met behulp van een digitale vragenlijst doorloopt de ondernemer de
arbeidsomstandigheden in het bedrijf en kan hij/zij gemakkelijk mogelijke knel-
punten signaleren en een plan van aanpak maken. Het nieuwe hulpmiddel past in
het huidige beleid om de arbozorg bij kleine bedrijven verder te verbeteren. Het
draagt tevens bij aan administratieve lastenverlichting. MKB-Nederland voert dit
programma uit in samenwerking met het ministerie van SZW en vijftien
brancheorganisaties. De digitale MKB-RI&E wordt verder ontwikkeld voor zo’n
40 branches en zal kosteloos beschikbaar worden gesteld op www.rie.nl.

RI&E en bijzondere groepen
De RI&E besteedt apart aandacht aan risico’s voor groepen die extra risico’s
lopen: bijvoorbeeld jongeren (<18 jaar), of zoals de wet dat noemt ‘jeugdigen’.
Jongeren zijn relatief vaak bij ongelukken betrokken. Mogelijke oorzaken zijn
onervarenheid en overmoed. Ook ouderen (> 55 jaar) vormen een bijzondere
groep. Een hoog tempo of zwaar lichamelijk werk kan voor ouderen soms pro-
blemen opleveren.Andere bijzondere groepen zijn: zwangere vrouwen, werk-
nemers met taalachterstand, minder validen, ingehuurd personeel, thuiswerkers
en alleenwerkers (medewerkers die op geïsoleerde werkplekken werken).
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Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
De werkgever is verplicht om de (aanstaande) moeder en het kind tijdens de
zwangerschap en de periode van borstvoeding te beschermen tegen risico’s op
het werk. De werkgever treft hiervoor maatregelen en geeft de werkneemster
voorlichting over de arbeidsrisico’s, mogelijkheden om het werk anders in te
delen of te verlichten en over de mogelijkheden voor het geven van borstvoe-
ding of kolven.

Het blijkt dat slechts één op de vijf zwangere vrouwen of vrouwen die de 
afgelopen 2 jaar zwanger zijn geweest, wordt voorgelicht over de risico’s op het
werk.

Tabel 3.3 Vragen over zwangerschap en werk aan vrouwen die 
zwanger zijn of dit de afgelopen 2 jaar waren

Zwangerschap en werk % ja

In afgelopen 2 jaar of momenteel zwanger? 12,8%

- Voorgelicht over de risico’s op het werk? 19%

- Mogelijkheid tot extra rustpauze? 59%

- Werkzaamheden aangepast? 36%

Borstvoeding gevend bij aanvang werken? 31%

- Behoefte aan kolven tijdens werk? 79%

- Waren er voldoende mogelijkheden om te kolven? 70%

Bron: NEA (de steekproef omvatte 522 vrouwen die zwanger zijn of dit de voorafgaande 2 jaar waren)

De Arbeidsinspectie heeft een aantal bedrijven gevraagd naar de bekendheid
met wet- en regelgeving ten aanzien van zwangere werkneemsters en werk-
neemsters die borstvoeding geven. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers
is 86% bekend met wet- en regelgeving. Bij bedrijven met 10-100 werknemers is
dit 65% en bij bedrijven met minder dan 10 werknemers is dit 48%. De bekend-
heid met wet - en regelgeving neemt dus toe met de grootte van het bedrijf.

Jeugdigen 
In 2003 is door de Arbeidsinspectie het project ‘Vakantiewerk’ uitgevoerd.Van
bedrijven met vakantiekrachten jonger dan 18 jaar in dienst, is 76% in het bezit
van een getoetste RI&E en heeft 72% een plan van aanpak.Wanneer een bedrijf
jeugdigen in dienst heeft, moet in de RI&E aandacht besteed worden aan risico’s
en gevaren voor deze leeftijdgroep. Dit is het geval in 62% van de bedrijven met
een getoetste RI&E. Nagenoeg alle werkgevers met vakantiekrachten onder de
18 jaar in dienst geeft aan voorlichting en onderricht aan de vakantiekrachten te
geven.

3.1.2 Concrete maatregelen genomen door bedrijven
Als vervolg op de gemaakte RI&E en het plan van aanpak moeten bedrijven 
concrete maatregelen nemen ter bevordering van goede arbeidsomstandighe-
den.Werkgevers kunnen dat op verschillende manieren doen en op verschillen-
de niveaus aangrijpen:
• Bron: oorzaak van de belasting wegnemen (andere stof of productieproces);
• Verspreiding: afzuiging en ‘good housekeeping’ (schoon, geordend, veilig op

de werkvloer);
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• Potentiële blootstelling: afscherming van de werknemers van de veront-
reiniging;

• Feitelijke blootstelling: persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ruim driekwart van de bedrijven heeft maatregelen genomen om blootstelling
tegen te gaan.Tabel 3.4 geeft de drie meest voorkomende maatregelen weer.
De Arbomonitor van de AI geeft een totaal overzicht van maatregelen
(www.arbeidsinspectie.nl).
Het blijkt dat veel werkgevers teruggrijpen naar persoonlijke beschermingsmid-
delen in plaats van te kiezen voor aanpak bij de bron.

Tabel 3.4 Percentage bedrijven (v/d bedrijven waar dit risico voorkomt)
met maatregelen ter bestrijding van de blootstelling naar 
maatregel en blootstelling 

Percentage bedrijven

Maatregelen ter bestrijding van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Totaal percentage bedrijven dat maatregelen heeft genomen 91%

w.v. • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 69%

• Ventilatie / afzuiging 55%

• Voorlichting en instructie 38%

Maatregelen ter bestrijding van blootstelling aan schadelijk geluid

Totaal percentage bedrijven dat maatregelen heeft genomen 92%

w.v. • Verschaffen gehoorbeschermingsmiddelen 93%

• Voorlichting en instructie 34%

• Bronmaatregelen 25%

Maatregelen ter bestrijding van tillen of dragen

Totaal percentage bedrijven dat maatregelen heeft genomen 86%

w.v. • Aanschaf tilhulpmiddelen 80%

• Voorlichting en instructie 44%

• Organisatorisch maatregelen (bijvoorbeeld roulatie van taken) 34%

Maatregelen ter bestrijding van psychische arbeidsbelasting

Totaal percentage bedrijven dat maatregelen heeft genomen 73%

w.v. • Voorlichting en instructie 41%

• Aan de orde stellen in werkoverleg of functioneringsgesprek 36%

• Vermindering taakbelasting 31%

Maatregelen ter bestrijding van het RSI-risico

Totaal percentage bedrijven dat maatregelen heeft genomen 79%

w.v. • Ergonomisch (inrichting werkplek) 81%

• Voorlichting en instructie 39%

• Stimuleren korte pauzes / verandering taken en processen 27%

Maatregelen ter bestrijding van valgevaar 

(als werken op hoogte niet m.b.v een ladder plaatsvindt)*

• Randbeveiliging 88%

Bron:AI (* door een andere vraagstelling is het niet mogelijk een verdere uitsplitsing te geven)

Het pakket maatregelen dat door werkgevers genomen is, wordt door de
inspecteurs van de AI in gemiddeld 85% van de gevallen als voldoende tot goed
beoordeeld.Tussen de 10% en 14% is matig tot slecht. In een klein aantal 
gevallen kan geen oordeel worden gegeven door gebrek aan (specialistische)
informatie.
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Tabel 3.5 Beoordeling van het pakket maatregelen naar risico door 
AI inspecteurs

Maatregelen ter Goed Voldoende Matig Slecht Geen 

bestrijding van: oordeel

Gevaarlijke stoffen 31% 55% 11% 1% 3%

Schadelijk geluid 29% 53% 13% 1% 4%

Tillen of dragen 31% 56% 11% 1% 2%

Psychische arbeidsbelasting 31% 58% 9% 1% 1%

RSI-risico 30% 56% 13% 1% 1%

Valrisico (anders dan randbeveiliging) 44% 41% 15% 0% 0%

Bron:AI 

Keuring en instructie over veilig gebruik van machines
Hijs- en hefwerktuigen, machines voor intern transport, aangedreven hand-
gereedschap en productiemachines moeten jaarlijks gekeurd worden. Dit
gebeurt bij 23% van de bedrijven door een interne deskundige.Van alle bedrijven
die dit soort werktuigen gebruiken laat 79% de keuring door een externe des-
kundige doen. In 2% van de bedrijven is niet bekend wie de machines keurt.
En in 10% van de bedrijven zijn de machines niet gekeurd18.

Van de bedrijven laat 79% de machines periodiek, eventueel volgens een bepaald
onderhoudsplan, keuren. In 18% van de bedrijven vindt keuring alleen plaats als
er sprake is van een storing. In ongeveer 3% van de bedrijven wordt een keuring
met enige willekeur verricht, namelijk als er tijd voor is.
Naast een keuring is ook instructie over het veilig gebruik van machines belang-
rijk. In 80% van de bedrijven die dit soort werktuigen gebruiken worden de
werknemers mondeling geïnstrueerd en in 16% van de bedrijven gebeurt dit
schriftelijk. In 4% van de bedrijven ontvangen werknemers helemaal geen
instructies over het veilig werken met de machines.

In 49% van alle bedrijven met heftrucks wordt de opleiding van de bestuurders
verzorgd door een deskundige instelling. In 27% van de bedrijven is het een
ervaren medewerker die de bestuurders instrueert. En in 24% van alle bedrijven
moeten heftruckbestuurders zichzelf de benodigde vaardigheden eigen maken
(AI).

3.1.3 Door werknemers gewenste maatregelen
Werknemers vinden maatregelen tegen werkdruk/werkstress en RSI het meest
wenselijk. Zo’n 52% van alle werknemers vindt het wenselijk dat hun werkgever
(aanvullende) werkdrukmaatregelen treft. Ongeveer 13% vindt deze maatregelen
zelfs zeer nodig.Werkdruk en werkstress is daarmee het meest genoemde
arbeidsrisico waartegen maatregelen moeten worden genomen. Op de tweede
plaats volgen RSI-maatregelen met 40%.

18 De som van de percentages is niet gelijk aan 100%,

omdat de alternatieven in combinatie met elkaar 

kunnen voorkomen.
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Figuur 3.1 Door werknemers gewenste arbo-maatregelen  

Bron: NEA

De behoefte aan werkdrukmaatregelen blijkt vooral groot in de gezondheids-
zorg en in het onderwijs. RSI-maatregelen zijn het meest gewenst binnen de
ICT-sector, de zakelijke dienstverlening en financiële instellingen. Ook het hoger
onderwijs scoort hoog. Dit betekent niet dat er in deze bedrijfssectoren nog
geen maatregelen zijn getroffen. Sterker nog, de bedrijfssectoren waar maat-
regelen het meest wenselijk zijn, zijn ook de sectoren die in het afgelopen jaar
de meeste maatregelen getroffen hebben. Kortom, daar waar nodig worden
maatregelen getroffen. De vraag is of de juiste maatregelen worden getroffen en
of de getroffen maatregelen voldoende effectief zijn.

Werkgevers hebben RSI vooral proberen terug te dringen door herinrichting
van de werkplek en het geven van voorlichting (figuur 3.2).Van de werknemers
die aangeven dat deze maatregelen niet zijn getroffen, geeft een relatief groot
deel aan dat zij daar wel behoefte aan hebben. In totaal rapporteert 56% van de
werknemers dat hun werkgever géén enkele van de vier onderscheiden 
RSI-maatregelen heeft getroffen in het afgelopen jaar.

Figuur 3.2 Maatregelen tegen RSI, in het afgelopen jaar genomen  

Bron: NEA
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De meest getroffen werkdrukmaatregelen zijn het beter afstemmen van het
werk op privéleven en het aandacht besteden aan klachten die door werkdruk
zijn ontstaan, ofwel secundaire preventie (figuur 3.3). De maatregel waar het
meeste behoefte aan is, namelijk voorlichting over werkdruk en werkstress, is
minder vaak getroffen. Ongeveer de helft van alle werknemers zegt dat géén van
de vijf werkdrukmaatregelen zijn getroffen door hun werkgever.

Werkdrukmaatregelen lijken al met al iets vaker te worden genomen dan 
RSI-maatregelen.

Figuur 3.3 Maatregelen tegen werkdruk, in het afgelopen jaar getroffen

Bron: NEA

In de NEA is aan werknemers die aangeven dat zij soms of regelmatig gevaarlijk
werk doen een aantal vragen gesteld over algemene preventieve maatregelen. Dit
om de veiligheidscultuur binnen bedrijven te meten. De uitkomsten zijn als volgt:
• 35% van de werknemers die gevaarlijk werk verrichten worden niet aan-

gesproken door de werkgever wanneer zij bepaalde veiligheidsmaatregelen
niet in acht nemen;

• 28% geeft aan dat werkgerelateerde veiligheid en gezondheid niet tijdens
het werkoverleg wordt besproken;

• 54% geeft aan geen cursus of opleiding gevolgd te hebben, gericht op het
voorkomen of herkennen van gezondheidsrisico’s op het werk.

Bijna een kwart van alle Nederlandse werknemers blijkt behoefte te hebben aan
(aanvullende) informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het
werk. Er valt dus nog veel werk te verrichten.

RSI Programmeringsstudie

De ministeries SZW en VWS voerden gezamenlijk een RSI-programmeringstudie
uit met de volgende doelen:
• Duidelijkheid verkrijgen over de maatregelen waarvan de effectiviteit al is

bewezen, zodat deze maatregelen op grote schaal kunnen worden toegepast;
• Een prioritering van de maatregelen waarvan de effectiviteit nog niet

bekend is, zodat deze als eerste kunnen worden onderzocht.
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Het blijkt dat ergonomische vaardigheidstrainingen de kans op het optreden van
RSI (preventief) lijkt te verminderen. Ergonomische vaardigheidstrainingen zijn
bijv. interactieve trainingen waarin wordt geleerd hoe goed te zitten (houding en
meubilair) en te bewegen. Het aanschaffen van alternatieve toetsenborden bij
beeldschermwerk lijkt als behandeling en reïntegratiemaatregel effectief te zijn.

De prioritering van onderzoek naar effectiviteit is als volgt:
• Preventieve maatregelen:

1. Effect en kosteneffectiviteit van pauzesoftware;
2. Maatregelen op het gebied van gereedschap, apparatuur en materialen bij
beeldschermwerkers (alternatieve invoer- en aanwijsmiddelen);
3. Maatregelen op het terrein van werktaken, werkprocessen en werkdruk
bij beeldscherm- en ander werk (bronaanpak);

• Behandelingen en reïntegratiemaatregelen
1. Oefentherapie door een fysiotherapeut of een oefentherapeut;
2. Multidisciplinaire reïntegratieprogramma’s van reïntegratiebedrijven;
3.Werk(plek)aanpassingen, geïmplementeerd volgens de participatieve methode.

3.1.4 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Een werkgever is verplicht zich op het gebied van de bedrijfshulpverlening te
laten bijstaan door één of meerdere werknemers.

In 78% (in 2002 was dit 75%) van alle bedrijven zijn voldoende gekwalificeerde
bedrijfshulpverleners aanwezig. Een onderverdeling naar grootteklasse van
bedrijven laat het volgende zien. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers
heeft 74% hun BHV geregeld, bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers is dit
91% en bij bedrijven met 100 of meer werknemers 97%.

De wijze waarop deskundigheid verkregen wordt varieert.
• In 66% van de bedrijven beschikken BHV-ers over diploma’s / certificaten;
• In 76% van de bedrijven nemen BHV-ers deel aan een (herhalings-)cursus;
• In 20% van de bedrijven ontvangen BHV-ers op informele wijze instructies;
• In 3% van de bedrijven wordt op een andere wijze kennis opgedaan, bij-

voorbeeld door samenwerkingsverbanden met de brandweer.

Binnen 36% van de bezochte bedrijven is een ontruimingsplan aanwezig.Van
deze bedrijven houdt 36% op regelmatige basis een ontruimingsoefening.

3.2 Arbo-initiatieven op bedrijfsniveau

Bedrijven kunnen op diverse manieren ondersteuning zoeken voor hun arbo- en
verzuimbeleid. Zo zijn er de arbodiensten die bedrijven hulp bieden bij de 
toetsing van de RI&E, verzuimbegeleiding en verbetering van het arbeidsomstan-
dighedenbeleid. Het Arboplatform en www.arbo.nl geeft werkgevers de 
mogelijkheid snel aan goede informatie te komen. De Faboregeling stimuleert
bedrijven om te investeren in arbo-vriendelijke bedrijfsmiddelen.
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3.2.1 Arbodienstverlening
In 2003 heeft 98% van de bedrijven een contract met een gecertificeerde
Arbodienst19. Minder dan 0,5% van de bedrijven is aangesloten bij een niet-
gecertificeerde Arbodienst en bijna 2% van de bedrijven heeft nog geen contract
met een Arbodienst. Dit zijn hoofdzakelijk bedrijven met minder dan 10 werk-
nemers. De genoemde percentages zijn de afgelopen jaren nagenoeg ongewijzigd
gebleven.

Een aantal diensten moet in ieder geval van de Arbodienst worden afgenomen:
1. Toetsing van de RI&E;
2. Ondersteuning op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding;
3. Het onderhouden van een arbeidsomstandighedenspreekuur;
4. Het laten verrichten van een aanstellingskeuring;
5. Het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

(PAGO).

De meerderheid van de bedrijven hebben in het basiscontract het arbeids-
omstandighedenspreekuur en de begeleiding bij verzuim opgenomen. De toet-
sing van de RI&E en het afnemen van een PAGO is meestal in het contract op
verrichtingenbasis opgenomen.Wel blijken in 2003 twee keer zoveel werkgevers
ziekteverzuimbegeleiding op verrichtingenbasis in het contract te hebben opge-
nomen ten opzichte van 2002.

Tabel 3.6 Mate waarin specifieke producten in het contract met een 
Arbodienst zijn opgenomen 

% bedrijven dat de betreffende % bedrijven dat de betreffende 

dienst in het basiscontract met dienst in het contract op 

de Arbodienst heeft opgenomen verrichtingenbasis met de  

Arbodienst heeft opgenomen

2002 2003 2002 2003

Arbeidsomstandighedenspreekuur 61% 61% 17% 19%

Ziekteverzuimbegeleiding 94% 92% 5% 11%

Toetsing van de RI&E 30% 34% 40% 43%

Aanstellingskeuringen 4% 3% 5% 5%

PAGO 12% 17% 28% 31%

Géén van bovenstaande diensten 4% 6% 44% 40%

Bron:AI

Het percentage bedrijven dat diensten inkoopt buiten de arbodienst om stijgt
met de grootte van het bedrijf. Psychische hulp, begeleiding bij reïntegratie en
fysiotherapie worden in ruim eenderde van de gevallen ingekocht buiten de
arbodienst om. Ook voorlichting en training (31%), ondersteuning op ergo-
nomisch vlak (24%) en bedrijfsmaatschappelijk werk (23%) worden regelmatig
buiten de arbodienst om ingekocht.

Het inkopen van diensten buiten het contract met de eigen arbodienst om blijkt
steeds vaker voor te komen.Waar in 2000 nog 11% van de werkgevers diensten
op deze wijze inkocht, is dit aandeel nu 16%.

19 Deze nagenoeg volledige contractering verschilt van

de uitkomst van enkele enquêtes. Deze betreffen nogal

eens vestigingen van bedrijven die op zich geen

contract met een arbodienst hebben, c.q. zeer kleine

bedrijven die dat ook niet hoeven.
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Ziekteverzuimbegeleiding
De werkgever is verplicht een ziekteverzuimbeleid te voeren met als doel het
zoveel mogelijk voorkomen of beperken van ziekte van werknemers en het
begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te ver-
richten.Aangezien de wet niet voorschrijft dat een ziekteverzuimbeleid schrifte-
lijk moet worden vastgelegd, wordt ook met mondelinge afspraken op dit gebied
aan de wettelijke verplichting voldaan.

Tabel 3.7 Schriftelijk en mondeling vastgelegd ziekteverzuimbeleid

Schriftelijk Mondeling

< 10 werknemers 37% 58%

10-100 werknemers 75% 25%

> 100 werknemers 96% 3%

Totaal 46% 50%

Bron:AI

De meeste bedrijven (87%) zoeken binnen 1 week contact met de zieke werk-
nemer.Wat betreft het oordeel over het ziektegeval vraagt bijna de helft (49%)
van de bedrijven dit binnen 2 weken aan bij de arbodienst.

Tabel 3.8 Periode waarbinnen contact door (namens) het bedrijf met 
medewerker wordt gezocht bij ziekte en aanvraag oordeel 
door werkgever bij de Arbodienst

Periode waarbinnen contact Percentage bedrijven met een 

met de medewerker wordt gezocht: ziekteverzuimbeleid

Uiterlijk binnen 1 week na de 1e ziektedag 87%

Uiterlijk binnen 2 weken na de 1e ziektedag 2%

Anders 1%

Hier bestaan geen richtlijnen voor 10%

Aanvraag oordeel door werkgever bij de Arbodienst over het betreffende ziektegeval:

Uiterlijk binnen 2 weken na de 1e ziektedag 49%

Uiterlijk binnen 4 weken na de 1e ziektedag 11%

Anders 9%

Hier bestaan geen richtlijnen voor 31%

Bron:AI

De ontwikkelingen als geheel wijzen erop dat werkgevers meer bewust de
ondersteuning bij hun arbo- en verzuimaanpak organiseren.Voor die ontwikke-
ling wordt ruimte geboden door voorgenomen wetswijziging die het de sociale
partners in branches en bedrijven mogelijk moet maken hun eigen maatwerk in
arbodienstverlening vorm te geven.

Recente ontwikkelingen in het aanbod arbodiensten
De vorige Arbobalans signaleerde hoe zeker tien branches gebruik maakten van
de opkomende ‘branche(verzuim)loketten’. Die zijn geïnitieerd door branche-
organisaties, veelal aan hen aangeboden door verzekeraars, om voor het MKB
‘rompslomp rond verzuim te verminderen’. Inmiddels20 zijn er 31 van dergelijke
initiatieven en zijn er meer in voorbereiding. De loketten hebben een zeer uit-

20 Q.H.J.M. van Ojen e.a., Brancheloketten, a state of

the art; Orbis, SZW/Arboconvenantenreeks 
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eenlopende aanpak: van uitsluitend regisseur of bemiddelaar tot uitvoerend
case-management bij ziektegevallen.Algemeen kenmerk is een meer of minder
omvangrijke functie tússen werkgever en arbodienst.

Bij de arbodiensten verschijnen er nieuwe spelers en nieuwe concepten21. Een
partnerschap van bedrijfsartsen bood medische dienstverlening aan en garan-
deert de werkgever dat de bedrijfsarts het bedrijf kent. Inmiddels is deze organi-
satie gecertificeerd als arbodienst en maakte een grote landelijke arbodienst
reclame met een overeenkomstig concept van plaatsing van bedrijfsartsen in het
bedrijf.Andere elementen in de vernieuwing van het aanbod zijn: scherpe prijs-
stelling, ICT met ook andere partijen, uitbouw van personeels- respectievelijk
milieu-(advies)diensten tot arbodienstverlening. Het is nog te vroeg om te 
kunnen schatten of deze vernieuwers een meer dan marginaal marktaandeel
hebben.

Maatwerkregeling arbodienstverlening
Wijzigingen in het stelsel van sociale verzekering vergroten de verantwoordelijk-
heden van bedrijven. Het past dan ook om meer keuzemogelijkheden te geven
en de mogelijkheid tot maatwerk bij arbodienstverlening (kabinetsvoornemen
TK 25883, nr. 25). Dit kan door CAO-afspraak, of door overeenstemming van
werkgever met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging
(PVT). Bedrijven kunnen dan zelf hun arbodienstverlening naar eigen behoefte
inrichten, met inachtneming van in ieder geval twee randvoorwaarden:
• De RI&E moet getoetst worden door óf onder verantwoordelijkheid van

een gecertificeerde deskundige (één van de vier gecertificeerde deskundigen
die nu voor arbodiensten verplicht zijn);

• Voor ziekteverzuimbegeleiding dient een bedrijfsarts beschikbaar te zijn.
Medische taken als PAGO en eventueel aanstellingskeuring vergen ook een
bedrijfsarts.

Als er geen maatwerkafspraak in branche of bedrijf tot stand komt, geldt dat de
werkgever zoals nu een gecertificeerde arbodienst moet inschakelen. Dit moet
in beginsel een bedrijfsinterne arbodienst zijn. In de praktijk geldt dit voor grote
bedrijven zonder maatwerkregeling.

Kabinetsvoornemens zijn verder:
• De werkgever moet één of meer eigen werknemers aanwijzen voor alle-

daagse preventietaken (dus niet de RI&E-toets). In bedrijven met maximaal
15 werknemers kan de werkgever dit zelf doen. De nodige deskundigheid is
af te leiden uit de RI&E.

• De toets door een arbodienst of afzonderlijke deskundige op de RI&E 
vervalt voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. Het bedrijf moet dan
wel gebruik maken van een branche RI&E-instrument dat door sectorale
sociale partners geschikt bevonden is en met deskundigheid is opgesteld.

Verwachting is dat de wetswijziging op 1 juli 2005 in werking treedt, waarbij een
overgangstermijn van 1 jaar geldt voor bestaande verplichtingen zoals contracten
met arbodiensten.

21 Van de 54 externe arbodiensten op 1 mei 2004, zijn

er 11 die twee jaar eerder niet bestonden, althans niet

onder dezelfde naam.Voor een deel ontstaan de nieu-

we spelers ook door bundeling of afsplitsing van

bestaande arbodiensten.
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Arboplatform en www.arbo.nl

Het Arbo Platform Nederland (AP-NL) is een door SZW ingestelde netwerk-
organisatie voor afstemming, overleg en informatievoorziening op het terrein van
arbeidsomstandigheden. Het AP-NL stimuleert en activeert werkgevers, werknemers
en arboprofessionals om beschikbare kennis uit te wisselen en toe te passen.
Met de instelling van het AP-NL bevordert de overheid, in samenwerking met
betrokken partijen, de kennisontwikkeling en -doorstroom op arboterrein. Deze
kennis is primair nodig voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op
de werkvloer en levert daarnaast een bijdrage aan het bevorderen van reïnte-
gratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers en het verminderen van
administratieve lasten voor werkgevers. Het platform richt zich vooral op het toe-
gankelijk en vraaggericht maken van arbokennis voor bedrijven en professionals.

Het AP-NL is ingesteld voor een periode van 4 jaar, tot 1 maart 2007.

www.arbo.nl is de nationale website over arbeidsomstandigheden voor werkge-
vers, werknemers en arboprofessionals. Deze website sluit aan op het Europese
informatienetwerk van het Europees Agentschap te Bilbao.
Op de website is informatie te vinden over de onderwerpen arbeidshygiëne,
bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie, veiligheidszorg, vrouw & arbo en wetgeving.
Ook ‘good practices’, branche-informatie en informatie over de arborisico’s per
branche is op deze site te vinden.

3.2.2 Financiële aftrekregeling voor arbo-investeringen (Farbo)
Het investeren in arbo-vriendelijke bedrijfsmiddelen kan onderdeel vormen van
een arbeidsomstandighedenbeleid en draagt bij aan een beter werkklimaat. Om
dergelijke investeringen te stimuleren, is de “Regeling willekeurige afschrijving
arbo-investeringen” (Farboregeling) ontworpen voor profit en non-profit organi-
saties.

Profit-sector
Met betrekking tot het boekjaar 2003 heeft de overheid 4.102 verzoeken ont-
vangen van werkgevers uit de marktsector die gebruik willen maken van de
Farboregeling. In 2003 is voor het eerst het aantal aanvragen gedaald. Een
belangrijk deel van de daling komt door samenvoeging van deelaanvragen voor
bedrijfsmiddelen tot één aanvraag per bedrijfsmiddel. Het totaal aangemelde
investeringsbedrag waarvoor ondernemers een beroep hebben gedaan op de
Farboregeling in 2003, is C 114 miljoen. Een deel van de aanvragen is nog in
behandeling bij SZW.
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Tabel 3.9 Aantal meldingen in de profit-sector in het kader van de 
Farboregeling 

Aantal meldingen

1998 2.206

1999 3.823

2000 6.346

2001 8.655

2002 10.985

2003 4.102

w.v. ter preventie van  fysieke belasting w.v. 3.496

schadelijke stoffen 35

gevaarlijke stoffen 569

overig 2

Bron:AI

De meeste aanvragen zijn afkomstig van ondernemers uit de landbouwsector
(37%), gevolgd door de sector transport en communicatie (23%) en de industrie
en nutsbedrijven (12%).
De bedrijfsmiddelen waarop de meeste aanvragen betrekking hebben zijn: chauf-
feurstoel en landbouwtrekker.

Non-profit sector
Voor de regeling in de non-profit sector heeft SZW 699 meldingen ontvangen.
Dat zijn er 138 meer dan in 2002. Het totaal aangemelde investeringsbedrag in
de non-profit sector bedraagt C 27 miljoen. Een deel van de aanvragen is nog in
behandeling bij SZW.

Bijna alle aanvragen zijn afkomstig van ondernemers uit de sector overige
dienstverlening (98%).
De bedrijfsmiddelen waarop de meeste aanvragen betrekking hebben zijn:
passieve tillift / douchestoel met tilmogelijkheid en elektrisch in hoogte verstel-
baar bed.

Bekendheid met de regeling
15% van alle Nederlandse bedrijven en instellingen blijkt daadwerkelijk bekend
te zijn met de Farboregeling. 7% heeft wel eens van de Farboregeling gehoord,
maar is feitelijk niet op de hoogte van de inhoud ervan. 78% van alle bedrijven
kent de Farboregeling níet. De bekendheid van de Farboregeling is groter naar-
mate de bedrijfsomvang toeneemt. De bekendheid van de Farboregeling is in
2003 nagenoeg gelijk aan 2002 en 2001.

3.2.3 SZW-subsidieprogramma Preventie van Arbeidsuitval (SPA)
Ieder bedrijf kent specifieke arboproblemen: van zware fysieke inspanningen in
de bouw, tot de ongemakkelijke houding van de pols en in aanraking komen met
schadelijke stoffen van kappers en kapsters. Nu zijn er soms geen oplossingen
voor gezondheidsrisico’s voorhanden. Productontwikkeling of -verbetering met
oog voor de menselijke maat kan een goede oplossing zijn.
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Ontwerpbureaus, producenten, kennisinstellingen en belangenorganisaties die
een arbovriendelijk product ontwikkelen en op de markt willen brengen, komen
in aanmerking voor subsidie van het SZW-subsidieprogramma Preventie van
Arbeidsuitval (SPA).

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een projectvoorstel voldoen
aan de volgende criteria:
1) Het gaat om het ontwikkelen van een innovatief product met behulp van

technologie;
2) Er moet een maatschappelijk en economisch voordeel zijn;
3) Het product moet zichtbare voordelen opleveren voor werkgevers en

werknemers.

In 2003 heeft het Ministerie van SZW de regeling voor het eerst uitgevoerd
zonder het overkoepelende programma Technologie en Samenleving van het
Ministerie van EZ.Voor 2003 was er C 1,1 miljoen beschikbaar. Er kwamen 43
aanvragen binnen, waarvan er 17 gehonoreerd zijn.

Blonderen zonder irritatie

Vele duizenden kappers lijden dagelijks aan de gevolgen van hun werk. Bij het blon-
deren gebruiken ze blondeerpoeder en waterstofperoxide, dat ze met de hand in
een kommetje mengen. Beide stoffen kunnen huideczeem en irritatie aan de lucht-
wegen veroorzaken. Dertig tot vijftig procent van de kappers en kapsters heeft
wel eens last van allergische reacties.
Het SZW-convenant voor de kappersbranche heeft als één van de belangrijkste
doelen het kapperseczeem met de helft te verminderen.
Om de gezondheidsrisico’s terug te dringen, is er een dispenser ontwikkeld waarin
het doseren en het mengen mechanisch plaatsvindt in een afgesloten apparaat.
Hierdoor komen kappers en kapsters niet meer direct in contact met schadelijke
stoffen. Bovendien gaat er minder blondeermiddel verloren, wat kosten bespaart.

3.3 Arbo-initiatieven op sectorniveau

Op sectoraal niveau worden diverse initiatieven ontplooid om het arbeids-
omstandigheden- en verzuimbeleid vorm te geven. Zo worden in arboconvenan-
ten en CAO’s afspraken gemaakt over het te voeren arbobeleid. Daarnaast zijn
er nog de programma’s Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt)
en Versterking arbeidsveiligheid (VAV).

3.3.1 Arboconvenanten
Arboconvenanten zijn overeenkomsten tussen de overheid, werkgevers- en
werknemersorganisaties in bedrijfstakken. In een arboconvenant worden maat-
werkafspraken gemaakt over verbetering van de arbeidsomstandigheden en 
vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.Taakstellende
resultaatverplichtingen in arboconvenanten voorkomen vrijblijvendheid, zorgen
voor actie in de bedrijfstakken en bevorderen de zelfwerkzaamheid van werk-
gevers en werknemers bij het vormgeven van arbozorg en verzuimbeleid op
sectorniveau.
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In 2003 heeft het kabinet naar aanleiding van de succesvolle aanpak in de periode
1999-2002 besloten de convenantenaanpak voort te zetten met als doel het
sectorale beleid omtrent preventie, verzuim en reïntegratie verder te verster-
ken. Om de activiteiten die hieruit zouden gaan voortvloeien te onderscheiden
van de reeds bestaande initiatieven zijn de termen eerste en tweede fase 
geïntroduceerd. In de eerste fase (1999-2003) lag het accent op preventie van
belangrijke arbeidsrisico’s. In de tweede fase kwam het accent te liggen op 
flankerend WAO-beleid.Afspraken over verzuimbeleid en beperking van WAO-
instroom en over reïntegratie van WAO-ers kwamen centraal te staan. Inzet
daarbij is een reductie van verzuim en WAO-instroom met minimaal 20%.

Eind 2003 waren in totaal 51convenanten afgesloten: 48 eerstefaseconvenanten
en 3 tweedefaseconvenanten. In april 2004 werd het 50ste en laatste eerstefase-
convenant afgesloten. Het aantal tweedefaseconvenanten was medio 2004 
opgelopen tot 7.Verder waren er toen 12 intentieverklaringen voor een
tweedefaseconvenant waardoor het aantal tweedefaseconvenanten aan het eind
van 2004 kan oplopen tot 19. Het totaal aantal convenanten (eerstefase +
tweedefase) zal daarom maximaal 69 bedragen.

Resultaten
Omdat de meeste convenanten in de periode 2001 - 2003 zijn afgesloten, is de
tijd van oogsten net begonnen. In 2004 verstrijkt de looptijd van 10 convenanten.
Het grootste deel van de afgesloten convenanten loopt in 2006 af.Toch zijn er
duidelijke aanwijzingen dat de aanpak vruchten afwerpt. Metingen in convenant-
sectoren wijzen op een daling van het ziekteverzuim gekoppeld aan activiteiten
van het convenant en (daardoor) op grote jaarlijkse financiële besparingen voor
bedrijfsleven en overheid.

Convenant Arbeidsomstandigheden Kinderopvang

Het convenant arbeidsomstandigheden kinderopvang is voor de kinderdag-
verblijven per 1 januari 2004 beëindigd (voor de peuterspeelzalen loopt het
convenant nog door tot 1 januari 2005).Afgesproken is dat alle kinderopvang-
organisaties op 1 januari 2004 aan de afgesproken ergonomische normen voor
de werkhouding en de inrichting van kinderdagverblijven voldoen. Bij deze 
normen moet men denken aan praktische afspraken als minder tillen van kinde-
ren, beperking van hurken en knielen, meubilair voor werken op volwassenen-
hoogte, opstapjes en trapjes voor de kinderen. Deze normen zijn door de 
sector zelf ontwikkeld en door SZW deels overgenomen in de beleidsregel
“fysieke belasting in kinderdagverblijven”. Daarmee blijven de afspraken ook na
afloop van het convenant van kracht.

Ieder convenant wordt afgesloten met een onafhankelijk evaluatieonderzoek
waarin onder andere de situatie na afloop van het convenant wordt vergeleken
met die bij de start van het traject. Uit de eindmeting in de kinderopvang blijkt
dat 80% van alle organisaties grotendeels aan de ergonomienormen voldoet.
Vooral de inrichting van de werkruimten is sterk verbeterd: zo is flink geïnves-
teerd in meubilair op volwassenenhoogte, slapen in hoge bedden en in hoogte
verstelbare aankleedtafels. Met betrekking tot de werkhouding is de vooruitgang
minder sterk. De norm voor het tillen en dragen van kinderen is nog matig tot
de leidsters doorgedrongen maar de naleving van norm voor het werken op
volwassenenhoogte is sterk gegroeid.Van de organisaties die nog niet aan de
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normen voldoen verwacht de helft nog in 2004 de invoering te realiseren. De
andere helft denkt dat dit pas in 2005 of nog later gerealiseerd gaat worden.

Naast dit succes in de implementatie van de normen is een ander resultaat dat
het ziekteverzuim in de periode van het convenant is gedaald van 8,2% in 2000
naar 5,5% in 2002 en in 2003 zelfs verder tot 4,8%. Het aandeel van het lang-
durend verzuim is in het totale ziekteverzuim aanzienlijk afgenomen. Daarbij
dient aangetekend te worden dat het verzuim in de gehele gezondheids- en 
welzijnszorg in de periode van 1999-2002 is gedaald van 7,8% naar 7,0% (CBS).

In een verkennend onderzoek uit 2003 is de ontwikkeling van arbeidsgebonden
gezondheidsrisico’s, ziekteverzuim en WAO-instroom in 14 vroege convenant-
sectoren vergeleken met de ontwikkeling in niet-convenantsectoren. De onder-
zoekers constateerden een relatief sterke verzuimdaling in convenantbranches in
2001 en vooral in 2002 en in het verlengde daarvan in 2003 een sterkere daling
in WAO-toekenningen (-32,6% tegen -24,3% elders).Al met al lijkt het erop dat
de convenantenaanpak zorgt voor een duidelijke stimulans in de aanpak van
arbo-verzuim en reïntegratiebeleid door SZW en sociale partners in sectoren
waar dat het meeste nodig is.

Tabel 3.10 Afgesloten convenanten, stand 1 juli 2004

Branche Looptijd

Afgesloten in 1999

1e fase Thuiszorg 03.03.1999 - 03.03.2004

Kinderopvang en peuterspeelzalen 20.12.1999 - 01.01.2005

Afgesloten in 2000

1e fase Arbovoorlichters in de bouw 28.03.2000 - 01.09.2004

Onderwijs pilot poortwachter 22.05.2000 - 01.03.2001

Horeca 31.05.2000 - 31.05.2004

Onderwijs POVO 28.11.2000 - 01.12.2004

Onderwijs HOO 28.11.2000 - 01.12.2004

Onderwijs BVE 28.11.2000 - 01.12.2004

Afgesloten in 2001

1e fase Academische ziekenhuizen 16.01.2001 - 31.12.2003

GGZ 18.01.2001 - 01.07.2004

Dakdekkers 20.01.2001 - 01.09.2004

Rijksoverheid 04.04.2000 - 01.07.2004

Woningcorporaties 06.06.2001 - 01.07.2004

Gehandicaptenzorg 04.07.2001 - 01.07.2004

Gemeenten 09.07.2001 - 09.07.2004

Politie 16.08.2001 - 01.07.2004

Bouw 02.10.2001 - 02.10.2005

Grafimedia 09.10.2001 - 09.10.2005

Papier- en kartonindustrie 01.11.2001 - 31.10.2006

Banken 22.11.2001 - 31.12.2004

Kappers 17.12.2001 - 17.12.2005

Ziekenhuizen 19.12.2001 - 01.07.2004
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Tabel 3.10 Vervolg Afgesloten convenanten, stand 1 juli 2004

Branche Looptijd

Afgesloten in 2002

1e fase Sociale werkvoorziening 02.04.2002 - 02.04.2006

Funderingsbranche 04.04.2002 - 04.04.2006

Architecten 11.04.2002 - 11.04.2005

Defensie 24.04.2002 - 24.04.2005

Podiumkunsten 15.05.2002 - 15.05.2006

Vleesindustrie 05.06.2002 - 05.06.2006

Agrarische sectoren 02.07.2002 - 31.12.2006

Verf- en drukinktindustrie 27.08.2002 - 01.05.2005

Industriële reiniging en scheepsonderhoud 11.09.2002 - 11.09.2005

Meubelindustrie 09.10.2002 - 31.12.2006

Openbare bibliotheken 10.10.2002 - 10.10.2005

Orkesten 07.11.2002 - 31.12.2005

Wasserijen en textielreinigingsbedrijven 22.11.2002 - 01.07.2006

Wonenbranche 04.12.2002 - 30.09.2006

Timmerindustrie 11.12.2002 - 31.12.2006

Uitgeverijbedrijf 17.12.2002 - 31.12.2006

Afgesloten in 2003

1e fase Afbouw en onderhoud 18.02.2003 - 31.12.2006

Provincies 27.02.2003 - 30.06.2006

Houthandel 28.05.2003 - 01.07.2006

Maalindustrie en bakkerij-grondstoffenindustrie 04.06.2003 - 31.12.2006

Uitzendbranche 20.08.2003 - 01.07.2006

Koek en snoep 05.12.2003 - 01.07.2006

Zorgverzekeraars 09.12.2003 - 31.12.2006

Welzijn 10.12.2003 - 31.12.2006

Jeugdhulpverlening 10.12.2003 - 31.12.2006

Mobiliteitsbranche 19.12.2003 - 01.07.2006

2e fase Schoonmaak- en glazenwassersbranche 09.04.2003 - 01.07.2006

Gemeenten 25.09.2003 - 31.12.2005

Grafimedia 09.12.2003 - 09.12.2006

Afgesloten in 2004

1e fase Installatie en isolatiebranche 02.04.2004 - 31.12.2006

Ambulancezorg 08.04.2004 - 30.06.2007

2e fase Academische ziekenhuizen 09.01.2004 - 01.07.2007

Agrarische sectoren 22.01.2004 - 01.03.2007

Rijksoverheid 22.06.2004 - 30.06.2007

Relatie arboconvenanten en CAO’s
SZW wil de doorwerking van convenantafspraken naar het CAO-niveau stimu-
leren. Het CAO-instrument heeft namelijk een aantal voordelen boven het 
convenant:
• De CAO wordt voortdurend vernieuwd, terwijl de convenantenaanpak

uiterlijk 2007 eindigt; de CAO is daarom een geschikt instrument om
afspraken te borgen;
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• De CAO kent minder afwijkingsmogelijkheden als het gaat om de juridi-
sche afdwingbaarheid van afspraken richting individuele werkgevers en
werknemers;

• De CAO is een voor individuele werkgevers en werknemers bekend
instrument, hetgeen de implementatie ten goede komt;

• De werkingssfeer van de CAO kan vergroot worden via een AVV-verzoek,
waardoor de bepalingen niet meer alleen gelden voor de contracterende
partijen, maar voor de gehele branche.

Om de doorwerking van convenant naar CAO te bevorderen, adviseert het
ministerie van SZW om in de convenanttekst al aandacht te besteden aan de
relatie met de CAO.
SZW heeft ook via een tweede weg de doorwerking van convenantafspraken
naar CAO’s willen stimuleren. In samenspraak met werkgevers- en vakcentrales
is een handreiking gemaakt voor convenant- en/of CAO-partijen die voor-
nemens in die richting hebben. In deze handreiking wordt uitgelegd aan welke
voorwaarden partijen moeten voldoen indien ze een dergelijk AVV-verzoek 
willen indienen (www.arboconvenanten.szw.nl).
Ten slotte heeft SZW in 2003 laten inventariseren in welke mate convenant-
afspraken of gedeelten daarvan feitelijk al doorwerken op CAO-niveau. Hiertoe
is een CAO-onderzoek uitgevoerd.

CAO-onderzoek
Uitgangspunt voor de inventarisatie vormden de 44 sectoren waar per ultimo
augustus 2003 een convenant is getekend.Voor deze convenanttrajecten zijn de
bijbehorende CAO’s onderzocht.Aan sommige trajecten kunnen meerdere
overeenkomsten worden gekoppeld.Andersom hebben enkele CAO’s betrek-
king op meer dan een convenanttraject. Met andere woorden: tussen CAO’s en
arboconvenanten is niet altijd een één-op-één koppeling mogelijk. In totaal zijn
daarom 56 CAO’s / principeakkoorden onderzocht.
Het CAO-onderzoek wijst uit dat bij 22 van de (destijds) 44 convenanttrajecten
sprake is van een doorwerking naar het CAO-niveau.Veel bepalingen zijn voor-
namelijk intentioneel van karakter, sommige zijn wat concreter. In twee CAO’s -
de CAO voor de Verf- en drukinktindustrie en de CAO voor het Kappersbedrijf
- is een aantal artikelen uit het convenant integraal overgenomen in een bijlage
bij de CAO.

Geconcludeerd kan dus worden dat bij de helft van de getekende convenanten
sprake is van doorwerking in een of meerdere CAO’s. Er is dus voor wat
betreft de wisselwerking tussen arboconvenanten en CAO’s een ontwikkeling in
positieve richting waar te nemen, maar er kan nog meer bereikt worden. SZW
zal daar een impuls aan blijven geven.

3.3.2 Arbeidsomstandigheden in Collectieve Arbeidsovereenkomst
(CAO)

Los van de convenanten nemen sociale partners in diverse sectoren ook speci-
fieke regels ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op in hun CAO.
SZW heeft onderzoek verricht naar deze afspraken in CAO’s en principe-
akkoorden in 2003. Onderzocht zijn die steekproef-CAO’s die in 2003 ver-
nieuwd of gewijzigd zijn. Het betreft dan 83 akkoorden, die gelden voor ruim 4,1
miljoen werknemers.Voor deze CAO’s is uitsluitend gekeken naar afspraken
over de volgende aspecten van arbeidsomstandigheden: fysieke belasting, fysische
belasting, gevaarlijke stoffen, werkdruk, seksuele intimidatie en agressie en
geweld.
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De onderzoeksresultaten wijzen uit dat in 12 van de 83 CAO’s nieuwe of 
gewijzigde afspraken over de genoemde aspecten zijn opgenomen (0,4 miljoen
werknemers).

Tabel 3.11 Aantal mutaties, totaal aantal afspraken en werknemers 
naar soort afspraak, ultimo 2003

Onderwerp Aantal mutaties Stand van Aantal Percentage

in 2003 zaken ultimo werknemers werknemers

2003 (x 1000) 

Fysieke belasting 4 41 1711 34%

Fysische belasting - 41 1569 31%

Gevaarlijke stoffen - 37 1448 29%

Werkdruk 7 92 4013 80%

Seksuele intimidatie - 61 2184 44%

Agressie & geweld 3 23 1812 36%

Bron: SZW/UAW

In 6 van de 12 CAO’s is een wijziging of vernieuwing van een al bestaande
afspraak betreffende werkdruk opgenomen, terwijl in 1 akkoord (uitzendbureaus,
vaste medewerkers) voor het eerst iets over werkdruk werd afgesproken.

In 2003 is het aantal CAO’s met een werkdruk afspraak nauwelijks toegenomen
zodat in bijna 70% van de steekproefcao’s het thema werkdruk de aandacht
heeft. In 3 CAO’s zijn nieuwe afspraken gemaakt over fysieke belasting, terwijl in
1 CAO de bestaande afspraak in dit kader is aangepast.Ten aanzien van agressie
en geweld (veiligheid) zijn in 3 CAO’s relevante afspraken opgenomen.

Over de aspecten fysische belasting, gevaarlijke stoffen en seksuele intimidatie
zijn in de in 2003 aangemelde steekproefcao’s geen nieuwe of gewijzigde afspra-
ken aangetroffen.

3.3.3 Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt)

Branches en Ketens gestart met verbetering stoffenaanpak
Het programma VASt streeft naar een structurele verbetering van arbeids-
omstandigheden met betrekking tot het werken met stoffen. Het bedrijfsleven
ervaart het goed omgaan met stoffen als lastig door:
• De complexiteit van de risico’s van stoffen;
• Het ontbreken van informatie-uitwisseling over stoffen in de keten (van

producent tot eindgebruiker);
• Ontbreken van inzicht in beheersmaatregelen.

Convenant voor draagvlak en bewustwording
Begin februari 2004 hebben werkgeversorganisatie VNO-NCW en vijf departe-
menten (SZW,VROM,VWS, EZ en V&W) het Convenant Stoffen ondertekend.
Met dit convenant is er draagvlak en een adviserend platform gecreëerd voor
het programma VASt. Daarnaast is het convenant gericht op een integrale aan-
pak van de stoffenproblematiek, gericht op de bescherming van werknemers,
milieu en consument. Dit Convenant Stoffen kan groeien: ketens en branches
kunnen toetreden tot het convenant. Op 29 april 2004 hebben tien branche-
organisaties een verklaring van toetreding ondertekend.
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Branches en ketens: doel voor 2004
In 2004 is als doel gesteld dat 15 branches en 3 ketens een actieplan opstellen.
Een deel hiervan is al gestart met de uitvoering hiervan, zodat in 2007 minimaal
10 brancheactieplannen en minimaal 3 ketenactieplannen zijn uitgevoerd. Zo’n
actieplan beschrijft zowel de huidige situatie in een branche of keten, als de
streefsituatie en de stappen die daartoe gezet worden. Het actieplan bevat min-
stens de volgende onderwerpen: Stoffen, blootstelling en maatregelen;
Productketen en Kennisinfrastructuur.
In juni 2004 hebben vier branches en/of ketens een VASt-subsidie ontvangen, te
weten de schoonmaakbranche (OSB), de handelaren in chemische producten
(VHCP), de kunstenaarsbranches en de keten van tandtechnische producten.
Voor eind 2004 is nog te verwachten: de overige branches die het Convenant
Stoffen ondertekenden, plus een aantal andere branches en ketens waarmee
overleg gevoerd wordt (productschappen, en het FNV met een actieplan gericht
op werknemers).

Bedrijfsniveau: Instrumenten en Goede Praktijken
De verbetering van de arbeidsomstandigheden moet plaatsvinden in bedrijven.
Deze hebben daarvoor instrumenten nodig die doelmatig en gemakkelijk toe-
gankelijk zijn. De zeer diverse bestaande instrumenten zijn geïnventariseerd en
enkelen hiervan zijn verder ontwikkeld.Voorbeelden hiervan zijn de
Stoffenmanager (een instrument voor het MKB om de risico’s van gevaarlijke
stoffen inzichtelijk te maken en deze op een gestructureerde wijze aan te pak-
ken, www.stoffenmanager.nl) en PIMEX (een instrument waarmee blootstelling
kan worden gevisualiseerd door video opnames van werksituaties aan een visue-
le weergave van gelijktijdig uitgevoerde metingen te koppelen).

Voor meer informatie: www.vast.szw.nl of vast@minszw.nl.

3.3.4 Programma Versterking Arbeidsveiligheid (VAV)
Maatschappelijke en politieke discussies na de rampen bij Enschede en Volendam
zijn voor SZW aanleiding geweest om te starten met het Programma
Versterking Arbeidsveiligheid. Het Programma kent twee kernpunten:
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• De veiligheidsverbetertrajecten: gericht op de verbetering van de veilig-
heidscultuur en het veiligheidsbewustzijn in samenwerking met het bedrijfs-
leven ter vermindering van het aantal arbeidsongevallen;

• Een kwantitatieve risicomanagement methodiek voor werknemersrisico’s:
een risicogestuurde benadering op basis van gekwantificeerde gegevens,
gericht op het in kaart brengen van de hoogst geprioriteerde arbeidsrisico’s.

De looptijd van het Programma is van 2003 - 2007.

Veiligheidsverbetertrajecten
De veiligheidsverbetertrajecten hebben tot doel het ontwikkelen van goede
praktijken voor het verminderen van het aantal arbeidsongevallen met 10%-15%
in 20 trajecten. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de veiligheidscultuur
en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. In 2003 zijn drie veiligheidsverbe-
tertrajecten gestart in de gasopslag en -distributie, de glastuinbouw en de golf-
kartonindustrie. Met diverse bedrijven, bedrijfstakken en groepen van bedrijven
wordt momenteel gesproken over mogelijke deelname. Bedrijven, bedrijfstakken
en groepen van bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden voor deelname aan
een veiligheidsverbetertraject (voor meer informatie www.szw.nl en 
arbeidsveiligheid@minszw.nl).

Risicomodellering voor werknemers
Het risicomodel brengt de hoogst geprioriteerde arbeidsrisico’s in kaart. Het
biedt bedrijven een instrument waarmee ze op kwantitatieve wijze, op basis van
de bedrijfseigen risicocriteria voor werknemers en het beschikbare budget, de
meest kosteneffectieve risico-reductiestrategie kunnen bepalen.Tevens genereert
het model een overzicht van maatregelen die onderdeel zijn van deze strategie.
In totaal levert het risicomodel 20 gekwantificeerde risicoscenario’s op.Als 
eerste worden de volgende risico’s uitgewerkt: vallen van hoogte, vrijkomen van
gevaarlijke stoffen, knel- en pletgevaar van machines, en vallen van objecten bij
intern transport. Het risicomodel wordt eind 2006 opgeleverd.

Naast het programma Versterking Arbeidsveiligheid, wordt naar aanleiding van de
toename in zware incidenten met gevaarlijke stoffen door SZW in samenwerking
met VROM en de industrie een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Hierbij staat
de invloed op veiligheid van maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het
gebied van onderhoud en organisatie centraal.

3.4 Initiatieven van de overheid

De overheid speelt op verschillende manieren een rol bij het arbeidsomstandigheden
en verzuimbeleid. Daar waar werkgevers en werknemers primair verantwoordelijk
zijn voor goede arbeidsomstandigheden, is het aan de overheid om deze verantwoor-
delijkheden te verhelderen en daar waar nodig basisnormen vast te stellen. Europa en
de Europese wet- en regelgeving spelen daarbij een belangrijke rol.
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3.4.1 Actuele ontwikkelingen van nationale en Europese wet- en
regelgeving22

Wet verbetering poortwachter
Vanaf 1 januari 2003 is de werkgever gedurende de eerste twee jaar van het
verzuim van de werknemer ook verantwoordelijk voor de reïntegratie bij een
andere werkgever als werkhervatting in het eigen bedrijf niet mogelijk is. Per 1
januari 2004 is hier voor de werkgever de loondoorbetalingsverplichting voor
het tweede ziektejaar bijgekomen.

Evaluatie arbowet
Het voorkómen van arbeidsuitval begint met goede arbeidsomstandigheden.
Gezond personeel leidt tot een gezond bedrijf en duurzame arbeidsparticipatie.
Het eigenbelang en de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers
staat voorop. Hoge regeldruk kan werkgevers en werknemers inactiveren, waar
activering juist geboden is. De evaluatie van de Arbowet 1998, waarover in
november 2004 aan de Sociaal-Economische Raad advies wordt gevraagd, staat
dan ook nadrukkelijk in het teken van een activerende inrichting van het stelsel.
Daarbij richt de overheid zich op hoge risico’s, regels, handhaving, voorlichting
en stimulering.Voor de regelgeving vraagt dit mede om een inzet van Europa.
Deze aanpak schept op ondernemingsniveau meer ruimte voor effectief arbo-
beleid. De Arbeidsinspectie stemt daarbij haar inspanningen af op situaties met
een hoog risico en een te lage naleving.

Herziening certificering asbestbedrijven
Een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat het
ministerie van SZW certificerende instellingen (CI’s) aanwijst ten behoeve van
de certificatie van asbestbedrijven. De CI’s zullen als zelfstandig bestuursorgaan
(zbo) functioneren en komen onder toezicht van de Inspectie Werk en Inkomen
(IWI) van het ministerie van SZW. Gelijktijdig bij deze aanpassing zal ook een
nieuwe certificatieverplichting worden ingevoerd voor werknemers die asbest
verwijderen.

Door deze herziening van de certificering van asbestbedrijven ontstaat een 
versterking van de certificatiesystematiek van asbestinventarisatie- en asbestver-
wijderingsprocessen en van de personen die daarbij werkzaam zijn, waardoor de
naleving van de regelgeving wordt verbeterd. Bij de herziening van de certificatie-
regelingen voor asbestbedrijven wordt uitgegaan van het Kabinetsstandpunt
Accreditatie en certificatie door de overheid. De herziening zal naar verwachting
medio 2005 operationeel worden.

Veilig bouwen centraal in Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid
op het Werk (Europese Week 2004:Variëteit aan goede praktijken)

Veilig Bouwen! is het thema voor de Europese Week 2004 (18 t/m 22 oktober
2004). Eén van de vaste activiteiten voor deze week is de Goede Praktijken
Competitie waarvoor organisaties hun goed werkende aanpak voor veiligheid en
gezondheid in de Bouw hebben ingediend.
Zowel kennisinstituten in de bouw, brancheorganisaties, opleidingscentra in de
bouw, als bedrijven in de wegenbouw, funderingsbranche en steigerbouw hebben

22 Dit overzicht geeft een aantal ontwikkelingen weer

op het gebied van wet- en regelgeving die momenteel

gaande zijn. Dit overzicht is zeker niet uitputtend.

Arbobalans 33-65n  13-09-2004  10:14  Pagina 55



56 A r b o b a l a n s  2 0 0 4

goede praktijken getoond.Aanpakken om de blootstelling aan stofdeeltjes en
kwarts te reduceren, om fysieke belasting te verminderen, om het veiligheids- en
gezondheidsbewustzijn van (aankomend) werknemers in de bouw te verhogen,
om vallen van hoogte te voorkomen, om blootstelling aan hoge geluidsniveau’s te
verminderen en om werkdruk te verlagen. Dit wordt op verschillende manieren
aangepakt, bijvoorbeeld door het opstellen van een waarborgregeling, door het
opzetten van een zorgsysteem, door een zoek- en adviestool op internet, door
opleidingsinstrumenten of door een aanpassing aan een machine of apparaat.

Uit alle inzendingen wordt 1 bedrijf/organisatie afgevaardigd naar de Europese
Competitie de “Good Practice Award”. Daarnaast zijn drie nationale prijzen
waaronder een publieksprijs te winnen. De jurering van de competitie vindt in
tripartiet verband plaats door leden van het Arboplatform Nederland.Tijdens de
Startmanifestatie op 18 oktober presenteren de deelnemers aan de competitie
zich, wordt de publieksprijs gekozen, en worden de prijswinnaars bekend-
gemaakt.

Alle inzendingen van Goede Praktijken zijn in een boekje gebundeld, dat te
bestellen is via www.arbo.nl. Op die manier wordt bevorderd dat de Goede
Praktijken breed beschikbaar komen en door bedrijven en branches met ver-

gelijkbare problematiek kunnen worden overgenomen.Vanwege het
EU-voorzitterschap van Nederland is dit boekje dit jaar ook in het
engels vertaald en wordt internationaal verspreid. Hiermee wordt
bewerkstelligd dat ook op Europees niveau kennis wordt gedeeld.

Richtlijn Trillingen op het werk
Op 25 juni 2002 is een Europese richtlijn voor trillingen op het werk vast-
gesteld. De richtlijn moet uiterlijk 6 juli 2005 in de Nederlandse regelgeving zijn
geïmplementeerd. Om dit te ondersteunen, wordt op initiatief van de Europese
Commissie een handleiding samengesteld, gericht op werkgevers, met accent op
het MKB (medio 2005 beschikbaar).

Richtlijn Geluid
Er is begin 2003 een nieuwe Europese richtlijn vastgesteld, ter vervanging van de
bestaande richtlijn uit 1986. Deze richtlijn moet uiterlijk februari 2006 in de
Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd. Om de implementatie van de
regelgeving voor geluid in bedrijven te ondersteunen, wordt op initiatief van de
Europese Commissie een handleiding samengesteld, gericht op werkgevers, met
accent op het MKB (begin 2006 beschikbaar).

Richtlijn Veilig gebruik van machines
De Europese richtlijn voor machines is in herziening. Bij deze herziening wordt
het toepassingsgebied uitgebreid met o.a. schiethamers en bouwliften voor 
personenvervoer, worden het toepassingsgebied en de definities duidelijker
geformuleerd en is er een betere afbakening met de Laagspanningsrichtlijn en de
Liftenrichtlijn.Verwacht wordt dat onder Nederlands voorzitterschap (tweede
helft 2004) een gemeenschappelijk standpunt betreffende de herziening wordt
bereikt.
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Richtlijn Werken op hoogte
Bij het werken op hoogte kunnen werknemers te maken krijgen met het val-
risico. Om het aantal valongevallen terug te dringen, is medio 2002 een
Europese Richtlijn vastgesteld over ‘werken op hoogte’. De uitvoering ervan in
Nederlandse wetgeving wordt in juli 2006 van kracht.

Warenwetbesluit drukapparatuur
Tot voor kort was er sprake van versnipperde regelgeving op het gebied van
drukapparatuur (stoomketels, opslagtanks voor LPG, installatieleidingen), onder-
gebracht bij verschillende ministeries. In 1999 is met de implementatie van de
Europese richtlijn drukapparatuur voor de handelsfase de noodzakelijke her-
ziening van de regelgeving in gang gezet. Met de recente publicatie van het
Wijzigingsbesluit drukapparatuur voor de gebruiksfase is de herziening van de
regelgeving voor drukapparatuur afgerond. De regelgeving biedt nu, als één van
de nieuwe elementen, de mogelijkheid meerdere keuringsinstellingen en
keuringsdiensten van gebruikers aan te wijzen, waarmee een einde komt aan het
bestaande monopolie van Stoomwezen BV.
De wijzigingen hebben geleid tot een vereenvoudiging van regelgeving en de
introductie van meer dynamiek en marktwerking in het wettelijke keurings-
regiem van drukapparatuur. Een verlaging van de keuringskosten voor het
bedrijfsleven met 10% lijkt hiermee reëel. Bovendien biedt het besluit meer
flexibiliteit aan het bedrijfsleven, waardoor bedrijfsvoering en herkeuringen per
bedrijf efficiënter op elkaar kunnen worden afgestemd.

EU-conferentie Gezondheid en Veiligheid op het werk

Van 15 - 17 september is in Amsterdam de conferentie ‘Towards effective inter-
vention and sector dialogue in occupational safety and health’ gehouden. Het
doel van de conferentie is het creëren van het bewustzijn dat er vele creatieve
en effectieve manieren zijn waarop bedrijven, sociale partners en overheden
kunnen komen tot een gezonde en veilige werkomgeving (zie www.arbo.nl en
www.agency.osha.eu.int.).
Met name verschillende vormen van sectordialogen op nationaal en Europees
niveau zijn (potentieel) effectieve instrumenten. In de mededeling van de
Commissie “Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een
nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006” is
eigenlijk al een aantal van deze instrumenten vastgesteld. Zo zijn vrijwillige
afspraken, partnerschappen, sectorbenaderingen en financiële prikkels aange-
merkt als interessante nieuwe methoden om de veiligheid en gezondheid op het
werk te verbeteren. Deze conferentie zal informatie verschaffen over de huidige
situatie in de Europese Unie wat betreft het gebruik van deze methoden.

3.4.2 Interventies Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie (AI) heeft tot taak wetten te handhaven die als doel hebben
de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. De handhaving is
te splitsen in toezicht en opsporing.Toezicht richt zich op de naleving van diverse
wet- en regelgeving, waaronder de Arbowet. De opsporing richt zich op het
opsporen van strafbare feiten.
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In tabel 3.12 wordt de inspectiedichtheid en de overtredingsdichtheid voor 2003
weergegeven voor de vier clusters van bedrijfstakdirecties die de Arbeids-
inspectie hanteert (overeenkomend met de vier bedrijfstakdirecties die de AI
kent). Per cluster wordt een onderverdeling naar hoog- en laagrisico sectoren
en bedrijfsgrootteklasse gehanteerd.Alle vestigingen in Nederland zijn in de
tabel dus ondergebracht in 24 segmenten.

De inspectiedichtheid laat zien welke segmenten relatief vaak door de AI
bezocht worden. Hoogrisico sectoren worden ongeveer drie en een half maal
zo vaak bezocht als laagrisico sectoren. Gerangschikt naar cluster geldt dat de
laagste inspectiedichtheid wordt aangetroffen in de Commerciële dienstverlening
en de hoogste in de hoogrisicobedrijven in de Industrie. Het overtredingsper-
centage laat zien in welke mate er bij de bezochte vestigingen (tenminste) één
overtreding is geconstateerd. In totaal is dit bij 61% van de bezochte vestigingen
het geval. De AI probeert die segmenten te bezoeken waar veel overtredingen
plaatsvinden. Zo wordt de capaciteit het meest effectief ingezet.
Als gekeken wordt naar de clusters, dan valt op dat de bouw met een over-
tredingspercentage van 75% voor hoogrisico sectoren en 74% voor laagrisico
sectoren de hoogste overtredingspercentages heeft.Als gekeken wordt naar de
overtredingspercentages bij het totaal naar grootteklassen, dan blijken de over-
tredingspercentages redelijk stabiel (variërend van 58% bij het kleinbedrijf tot
62% bij het midden- en grootbedrijf). Binnen de sectoren variëren de over-
tredingspercentages meer tussen de grootteklasses.
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Tabel 3.12 Inspectiedichtheid (IDH) en overtredingsdichtheid (ODH) op afgesloten arbo-zaken in 2003 naar 
bedrijfstakdirectie, risicoklasse en grootteklasse 

Bedrijfstakdirectie Risico Aantal Klein- Midden- Groot- Totaal

bedrijven bedrijf bedrijf bedrijf

(in dzd) IDH ODH IDH ODH IDH ODH IDH ODH

2003

Industrie laag 33 1,9% 51% 9,1% 54% 20,2% 53% 4,5% 53%

hoog 20 3,5% 45% 13,1% 52% 20,2% 59% 7,8% 51%

Bouw laag 6 2,2% 74% 6,7% 78% * * 3,5% 75%

hoog 46 3,0% 73% 15,5% 75% 46,8% 77% 7,1% 74%

Comm. dienstverlening laag 350 0,5% 49% 2,7% 59% 8,3% 53% 1,0% 54%

hoog 4 0,0% * * * * * 0,3% *

Publ. Dienstverlening laag 77 1,0% 61% 4,6% 62% 21,1% 65% 2,7% 62%

hoog 27 0,4% 73% 3,6% 48% 17,4% 58% 2,2% 58%

Totaal laag 466 0,7% 53% 3,8% 59% 14,0% 59% 1,5% 57%

hoog 97 2,2% 65% 12,0% 66% 24,0% 65% 5,6% 66%

totaal 563 0,9% 58% 5,7% 62% 17,0% 62% 2,2% 61%

aantal vestigingen laag 376 82 7 466

hoog 70 24 3 97

totaal 446 106 10 563

Bron:AI (* In deze categorie zitten minder dan 500 bedrijven (inspectiedichtheid) of zijn minder dan 50 inspecties

gedaan (overtredingsdichtheid), waardoor de uitkomst teveel kan worden beïnvloed door incidenten)
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In tabel 3.13 is aangegeven hoeveel actieve arbozaken, klachten en ongevallen er
door de Arbeidsinspectie zijn behandeld. Het aantal actieve arbozaken, klachten
en ongevallen is in 2003 afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.
Daarnaast zijn door de Arbeidsinspectie op het gebied van het Besluit Risico
Zware Ongevallen (BRZO) onder andere inspecties gedaan, ongevallen onder-
zocht en veiligheidsrapporten behandeld.

Tabel 3.13 Aantal afgesloten arbo-zaken van de Arbeidsinspectie

2000 2001 2002 2003

Actief-arbo 17.177 14.934 15.271 14.276

Klachten 2.395 2.178 2.167 2.052

Ongevallen 2.696 2.559 2.481 2.211

Totaal 22.268 19.671 19.919 18.539

Bron:AI

Bestuurlijke boete
De Arbeidsinspectie heeft het handhavingsinstrument ‘de bestuurlijk boete’ tot
haar beschikking. Het gemiddelde boetebedrag had in 2003 een waarde van
ongeveer C 2.150. In totaal is er in 2003 ongeveer C 6,3 mln. aan boetes ontvangen.
Uit onderzoek blijkt dat naast het daadwerkelijk krijgen van een boete, ook de
kennis over het bestaan van de bestuurlijke boete de naleving van de regelgeving
bevordert.

AI inspecteert op overtredingen op het gebied van biologische agentia

In 2003 heeft de Arbeidsinspectie een inspectieproject uitgevoerd in de intra-
murale zorg (verpleeg- en verzorgingshuizen). Dit gebeurde naar aanleiding van
de hoge WAO-instroom in deze sector, het relatief hoge ziekteverzuim en de
uitkomsten van een inspectieproject uit 2001. Hiernaast speelden signalen vanuit
de branche en vanuit het ministerie van VWS een rol. Eén van de onderwerpen
waarop is geïnspecteerd is het onderwerp biologische agentia. Er is onderzocht
of instellingen op de juiste manier omgingen met risico’s op besmetting met
hepatitis, en in het bijzonder is gekeken naar het aanbieden van de vaccinaties
aan medewerkers en leerlingen. De resultaten van dit inspectieproject wijzen
onder andere uit dat instellingen zich te weinig bewust zijn van de risico’s die
werknemers lopen ten aanzien van hepatitis B. De voorlichting aan risicolopende
medewerkers op dit gebied was slecht en verschillende instellingen konden de
registratie van de vaccinatie niet tonen. In totaal zijn ruim 300 instellingen
bezocht. Gemiddeld zijn per bezochte instelling twee overtredingen op het ter-
rein van biologische agentia geconstateerd.

3.4.3 Vermindering administratieve lasten (VAL)
Hoge regeldruk roept bij ondernemingen weerstand op, wat aan actief beleid op
het terrein van arbo- en verzuimbeleid in de weg staat. Er is dan ook een
omvangrijk pakket aan acties ingezet met als uitgangspunt het waarborgen van
goede arbeidsomstandigheden tegen zo laag mogelijke kosten. De acties betref-
fen concreet de volgende onderdelen.
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Verbeterde informatievoorziening
Vermindering van de kosten bij het zoeken naar noodzakelijke arbo-informatie
leidt eveneens tot lastenvermindering, met name voor het MKB. Kernpunt is het
beschikbaar stellen van betrouwbare en toegankelijke informatie over hoe dat
moet. Dat gebeurt via het in het najaar 2004 vernieuwde www.arbo.nl, de 
website van het Arboplatform Nederland, en via vertrouwde partijen zoals
administratiekantoren. Praktijkgerichte informatiepakketjes worden vanaf juni
2003 actief door het Arboplatform verspreid. Het vernieuwde www.arbo.nl gaat
gepaard met een imagocampagne waarin ondernemingen worden aangesproken
op zaken die hen tot actie bewegen, zoals inzicht in kosten en vooral baten, en
het belang van gezond personeel.
Behalve de activiteiten van het Arboplatform Nederland wordt de informatie-
voorziening voor het MKB bevorderd door samenwerking met MKB-Nederland
bij de uitvoering van het arbo-activiteitenprogramma. Intussen heeft dit een aantal
producten opgeleverd (MKB-RI&E,Verzuimscan, Modelplan-BHV) die onder
andere te vinden zijn op www.arbo.mkb.nl.

Verbeterde efficiency in de uitvoering van arbobeleid 
Deels betreft dit het realiseren van een efficiënte implementatie van de risico-
inventarisatie en -evaluatie binnen de Europees voorgeschreven kaders, zonder
dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Inmiddels zijn in vele MKB branches con-
crete plannen of wordt al actief gebruik gemaakt van branche RI&E’s, die digitaal
beschikbaar zijn en waarop voor een onderneming met minder dan 25 werk-
nemers volstaan kan worden met een lichtere toets door de arbodienst.
Anderdeels gaat het om het scheppen van duidelijkheid in de ervaren “brij” van
eisen die van verschillende kanten op de onderneming afkomt, waardoor “arbo”
als negatief wordt gepercipieerd.Voor zover het direct om overheidseisen gaat is
dit vooral een kwestie van wegnemen van tegenstrijdigheden in de uitvoering en
handhaving. SZW participeert daarom actief in het EZ-programma “Tegenstrijdige
regels”.

Deregulering waar haalbaar en verantwoord
In vervolg op de acties in de periode 1995 - 2002 die hebben geleid tot een
reductie van de Administratieve Lasten (AL) met 12%, worden systematisch de
mogelijkheden bekeken voor deregulering en vereenvoudiging, onder waarbor-
ging van een voldoende kwaliteitsniveau. Specifieke aandacht is er voor de natio-
nale kop die in het verleden op de Europese regelgeving is gezet. Dit betreft
zowel de Arbowet 1998 – in het kader van de evaluatie Arbowet 1998 – als de
onderliggende besluiten.

Tabel 3.14 Maatregelen Vermindering Administratieve Lasten (VAL)

Maatregel Vermindering Verwacht jaar

(x C 1 mln) implementatie

Deregulering en vereenvoudiging 

Arbeidsveiligheidsrapport (ARI&E) 2 2004

Verplicht werkoverleg 89 2004

Drukapparatuur (gebruiksfase) 1 2005

Deskundigheidseisen stralingsbescherming 1 2005

Verbetering informatievoorziening 55 2006

Efficiencyverbetering arbobeleid

RI&E website 7 2003

Vereenvoudiging certificeringsregeling 28 2004
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Tabel 3.14 Vervolg Maatregelen Vermindering Administratieve Lasten (VAL)

Maatregel Vermindering Verwacht jaar

(x C 1 mln) implementatie

Digitalisering branche RI&E’s 23 2006

Maatwerk arbodienstverlening 7 2006

Totaal 213

Bron: SZW

Met de C 213 miljoen aan gekwantificeerde acties wordt een brutoreductie van
de AL gerealiseerd van 19% van het totaal, bovenop de in de voorgaande jaren
reeds gerealiseerde vermindering met 12%.Verdere reducties vloeien vooral
voort uit de evaluatie van de Arbeidsomstandighedenwet (najaar 2004).

3.4.4 Sociale Zekerheid en Zorg
Sinds september 2002 voeren de ministeries van SZW en VWS het project
Sociale zekerheid en zorg uit. Doel van dit project is een versnelde ontschotting
tot stand te brengen tussen de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Met
partijen in het veld (sociale partners, arbodiensten, reïntegratiebedrijven, betrok-
ken artsengroepen en verzekeraars) wordt getracht een integrale keten van 
preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie op te zetten, waarmee het ziekte-
verzuim van werknemers en de WAO-instroom wordt verminderd.Tijdens twee
Invitational conferences in juni en december 2003 hebben de ministeries met
partijen respectievelijk een agenda opgesteld en werkafspraken gemaakt om de
ontschotting van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg te realiseren.

Samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt:
• Arbodiensten en reïntegratiebedrijven komen meer op één lijn bij het ver-

groten van de transparantie van hun dienstverlening; arbodiensten gaan
gericht werken aan het bevorderen van de kwaliteit van hun dienstver-
lening;

• Sociale partners gaan hun inzet voor preventie, verzuimbegeleiding en reïn-
tegratie versterken door middel van CAO-afspraken; de overheid blijft tot
en met 2006 samen met CAO-partners investeren in arboconvenanten;

• Alle partijen spannen zich bij hun inzet voor verzuimbegeleiding en reïnte-
gratie in om demedicalering van verzuim te bewerkstelligen; verzekeraars
en arbodiensten gaan de samenwerking tussen de bedrijfsartsen,
verzekeringsartsen en curatieve artsen ondersteunen;

• Verzekeraars ondersteunen werkgevers en werknemers bij hun regierol op
het gebied van preventie, ziekteverzuim en reïntegratie.

Het project eindigt op 13 december 2004 met een slotconferentie. Op deze
conferentie zal met partijen in het veld de balans opgemaakt worden met
betrekking tot de voortgang van de ontschotting van de sociale zekerheid en de
gezondheidszorg.
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3.4.5 Commissie Het Werkend Perspectief (CWP)
Werk voor gehandicapten vergt soms aanpassingen van de werkplek en/of -
omgeving. Streven is voor meer van hen aanpassingen te bereiken, door een 
toegespitste arbo-aanpak van hun werkgever. Belangrijke inspanningen voor het
stimuleren van de toetrede tot arbeid en het behoud van werk voor deze 
werknemers wordt verricht door de Commissie Het Werkend 
(www.werkendperspectief.nl).

De CWP heeft als doel zo veel mogelijk mensen, die anders door een arbeids-
handicap of door gezondheidsklachten niet (meer) zouden kunnen werken, aan
het werk te krijgen en te houden. De commissie is een gezamenlijk initiatief van
de ministerie van SZW en VWS.
Er is weinig kennis van de instrumenten die voorhanden zijn, mensen kennen
hun rechten en de plichten niet, en de beeldvorming van werknemers met een
arbeidshandicap of met gezondheidsklachten laat sterk te wensen over. De
CWP wil daar verandering in brengen onder meer door de volgende projecten:
• Website Eerste Hulp bij Werk (www.EHBW.nl): wijst de weg bij de zoek-

tocht naar informatie over werk, reïntegratie, ziekte en arbeidsongeschikt-
heid;

• Beeldvorming: met het onderzoek ‘Onbekend maakt onbemind’ is het start-
sein gegeven voor een landelijk monitorringonderzoek naar beeldvorming;

• De Rode Loper (www.rodeloper.info): geeft de ervaringen van mensen met
een arbeidshandicap weer die de weg naar de arbeidsmarkt hebben gevon-
den;

• De werkgeversprijs ‘Kroon op het Werk’ (www.kroonophetwerk.nl) wordt
sinds 1996 jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die zich onderscheidt op
het gebied van arbeidsreïntegratie, personeels-, verzuim- en arbobeleid.

OTTO BV uit Tilburg wint de Kroon op het Werk 2004

Bij dit bedrijf staat het behoud van werk voorop.Voorbeelden zijn o.a. de instel-
ling van een preventiecoach op de werkplek waardoor uitval zoveel mogelijk
voorkomen wordt, het zelf nemen van de regie daarbij ondersteund door een
zorgcoördinator, een uitgebreid scholingsprogramma, waardoor werknemers
breed inzetbaar zijn en eenzijdige belasting voorkomen wordt. Ook arbeids-
gehandicapte sollicitanten zijn meer dan welkom. Dit beleid wordt actief 
uitgedragen in de regio. Door deze regionale samenwerking kunnen medewer-
kers met gezondheidsproblemen die binnen het bedrijf niet herplaatst kunnen
worden binnen andere bedrijven aan het werk. Het ziekteverzuim is hierdoor
teruggedrongen tot circa 5%.

Waterlandziekenhuis wint brancheprijs
De jury heeft aan het Waterland Ziekenhuis uit Purmerend een brancheprijs
toegekend waarmee zij haar waardering wil uiten voor de wijze waarop dit 
ziekenhuis werkt aan een cultuuromslag waarin veel ruimte is voor mensen met
een arbeidshandicap. Het uitgangspunt is dat medewerkers zelf hun werk invul-
len en verantwoordelijkheden nemen en dat de werkgever hierbij een facilite-
rende rol speelt.
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• IFDM: hét congres op het gebied van Disability Management, dat in 
september 2004 in Maastricht gehouden is (www.ifdm.nl);

Design for All en Disability Management
Design for All is de voortdurende overweging tijdens het gehele ontwerpproces
van producten en ontwikkelingsproces van diensten om potentiële gebruikers
niet onnodig uit te sluiten en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak te ver-
hogen. Het gebruik van “Design for all” als leidend principe bij de inrichting van
de arbeid en de arbeidsplaats verbetert niet alleen de arbeidsomstandigheden
van alle medewerkers maar maakt de arbeidsplaats ook flexibel.

Bij Disability Management gaat over de inzetbaarheid van mensen op het werk,
over employability en competenties. Concreet gaat het om zaken als:
• Het werk aanpassen zodat arbeidsgehandicapte werknemers weer aan de

slag kunnen;
• Gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst nemen en hen zo een nieuwe kans

bieden;
• Investeren in de inzetbaarheid van personeel en in een gezond en prettig

werkklimaat zodat ziekte en arbeidsongeschiktheid voorkomen worden.

DM-spiegel voor werkgevers 

De DM-spiegel is een hulpmiddel dat door werkgevers geraadpleegd kan 
worden om na te gaan op welke punten in het beleid van de organisatie actie
nodig is om Disability Management vorm te geven. De DM spiegel is vrij
beschikbaar op de website van de Commissie het Werkend Perspectief:
www.ehbw.nl.

Werkplekaanpassingen 
In 2003 voelde 16% van alle personen tussen 15-64 jaar (ruim anderhalf miljoen)
zich vanwege een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd in het
uitvoeren of verkrijgen van werk23.

Het totale percentage werkplekaanpassingen dat in 2003 is gedaan, is afgenomen;
evenals het percentage aanpassingen dat nodig is. De aanpassingen die voor
werkzame gehandicapten zijn gedaan betreffen vooral hulpmiddelen meubilair
(40,6%) en functie en takenpakket (37,0%).

Tabel 3. 15 Werk(plek)aanpassingen

2000 2001 2002 2003

Arbeidsgehandicapt totaal 

(x 1.000) 759 778 778 760

wv. aanpassing gedaan 26,1% 28,2% 29,7% 30,2%

aanpassing nodig 19,1% 17,6% 16,4% 16,3%

geen aanpassing nodig 53,4% 53,1% 54,0% 53,5%

Niet arbeidsgehandicapt totaal 

(x 1.000) 540 539 560 588

wv. aanpassing gedaan 10,9% 10,7% 11,1% 10,6%

aanpassing nodig - - - -

geen aanpassing nodig 89,0% 89,3% 88,9% 89,4%

23 Dit is de definitie van ‘arbeidsgehandicapte’ volgens

de Arbeidsgehandicaptenmonitor van het CBS
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Tabel 3. 14 Vervolg Werk(plek)aanpassingen

2000 2001 2002 2003

Totaal (x 1.000) 1.301 1.320 1.342 1349

wv. aanpassing gedaan 19,8% 21,0% 21,9% 21,6%

aanpassing nodig 11,2% 10,4% 9,5% 9,2%

geen aanpassing nodig 68,2% 67,8% 68,6% 69,2%

Bron: CBS- Arbeidsgehandicaptenmonitor

2003 Jaar van de gehandicapten en chronisch zieken

Het jaar 2003 is door de Raad van de Europese Unie uitgeroepen tot ‘Europees
jaar van personen met een handicap’. Het Ministerie van SZW richtte zich op
het thema “arbeid”. Medio 2004 is in opdracht van de CWP een onderzoek
afgerond naar de beeldvorming over mensen met een arbeidshandicap bij pro-
fessionals en intermediairen.

De Eerste en Tweede Kamer hebben tijdens dit Europees Jaar ook de ‘Wet gelij-
ke behandeling gehandicapten en chronisch zieken’ aangenomen, die een belang-
rijk middel zal zijn in de strijd tegen discriminatie van mensen met een handicap
of chronische ziekte.

Meer informatie over de activiteiten die in 2003 hebben plaatsgevonden is te
vinden op www.info2003.nl.
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