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Voor u ligt het tweeënveertigste informatiebulletin van de vereniging.  Wanneer u als 
lid bijzondere gebeurtenissen, jubilea of ander nieuws heeft te melden, laat u 
het ons weten? Wij zullen er graag aandacht aan besteden. 
 

RReeddaaccttiioonneeeell  

  
Jan Luijten 

    Veiligheid op de werkvloer door invoering formeel  
   Managementsysteem (2) 
 

We gaan het als eerste hebben over de voordelen van het 
formele managementsysteem. Hier volgt een lijstje: 

 Een vermindering van arbeidsongevallen en – incidenten, en 
hieraan gekoppeld het vermijden van een slecht imago zowel 
ten aanzien van de binnen- als buitenwereld. 

 Een continue verbetering van de kwaliteit van de arbeid en de 
arbeidsveiligheid. 

 Een meer systematische benadering van het welzijn van de 
werknemers. 

 De doorgroei van het welzijnsbeleid tot een niveau van 
excellentie. 

 Een verlaging van de kosten voor de onderneming door een 
beperking van ongevallen, ziekten, stress, burn-out en 
dergelijke. 

 Een verbetering van de motivatie van de werknemers. 

 Een systematische interne of externe beoordeling van het 
welzijnsbeleid. 

 Het bespreekbaar maken van de problematiek veiligheid en gezondheid binnen de 
onderneming. 

 Het creëren van een verantwoordelijkheidsgevoel onder de werknemers. 

 Het bevorderen van innovatieve benaderingen van de aanpak van de veiligheid en 
de gezondheid. 

 Het invoeren van een proactieve benadering voor het beheersen van gevaren en 
risico’s  boven op de gangbare reactieve methoden. 
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 Een betere beheersing van de wettelijke eisen die op de onderneming van 
toepassing zijn en het vermijden van geldboetes en juridische kosten bij 
overtredingen hiervan. 

 In sommige gevallen een vermindering van de verzekeringskosten. 

 En een lager personeelsverloop. 

Toch zijn de commentatoren niet blind voor de nadelen. Aan een 
veiligheidsbeheersysteem  worden meestal de volgende hinderpalen toegewezen. 

 Implementatie van een beheersysteem kost veel tijd, geld, middelen. 

 Het beheersysteem is pas effectief als het onderhouden wordt wat opnieuw 

geld en middelen vereist. 

 Veel veiligheidsbeheersystemen  brengen extra papierwerk met zich mee. 

 De meer systematische aanpak kan er toe leiden dat er voorheen onbekende 

non-conformiteiten met het reglementaire kader ontdekt worden (al kan dit ook 

als een voordeel worden gezien).  

Maar wordt die ook bekrachtigd door proefondervindelijk onderzoek? Een hele reeks 
voordelen ten opzichte van een beperkt aantal nadelen, zo lijkt het wel. Maar wordt 
dat ook bevestigd door ge- systematiseerde ervaringsgegevens. 
 
Een onderzoeksgroep geleid door de Engelsman David Smith heeft in 2000 een 
enquête uitgevoerd in organisaties in het Verenigd Koninkrijk om de voordelen van 
de OHSAS certificatie af te tasten. Door de respondenten werden de evoluties als 
volgt beschreven.  

 52% van de ondervraagde bedrijven zag een grote of significante verbetering 

in de naleving van de reglementering 

 32% zag een daling van de totale kosten teweeggebracht door ongevallen. 

 17% constateerde een verlaging van de verzekeringspremies te gevolge van 

het gedaalde aantal bedrijfsongevallen( een daling die maar liefst 10% kon 

bedragen in bepaalde gevallen. 

 
De ruimte enquêtering vond plaats in het Verenigd Koninkrijk. Het British Standaard 
Institute hield een uitgebreide bevraging  bij 788 bedrijven en 81 auditors over de pro 
en contra’s van het toepassen van de OHSAS – norm. Iedereen stelde alleen maar 
voordelen vast (hetgeen doet vermoeden dat voornamelijk de positieve gevolgen 
aandacht kregen in de vraagstelling, dat is natuurlijk niet verwonderlijk als je 
rechtstreeks betrokken partijen als auditors  bevraagt …….) De auteurs hebben die 
rooskleurigheid ter discussie gesteld. Er waren slechts enkele pogingen gedaan om 
na te gaan wat de voordelen/nadelen waren in bedrijven die wel of geen OHSAS 
certificaat hadden 
 
Wel zijn betrokken medewerkers zich meer bewust van het veiligheidsklimaat. Dan is 
er nog een vaststelling die hier niet mag ontbreken. OHSAS en alle andere formele 
managementstelsels die zich richten tot het welzijn op het werk blijven in de eerste 
plaats veiligheidszorgsystemen: ze besteden nauwelijks aandacht aan de lange 
termijn implicaties zoals de mentale en fysieke gezondheid op het werk. Dus ze 
blijven in hetzelfde bedje ziek als de algemene risicoanalyse : de arbeidsveiligheid 
blijf het leeuwenaandeel van de aandacht opeisen. In de praktijk kan OHSAS en 
allicht ook zijn opvolger ISO 45001, vooralsnog zelden beschouwd worden als een 
zorgsysteem dat alle domeinen van het welzijn op het werk een gelijkwaardige plaats 
geeft. (Prebes Veiligheidsnieuws 200  52

ste
 jaargang)   
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1155  ttiippss  vvoooorr  ffiitt  zziitttteenn  oopp  ddee  wweerrkkpplleekk  

  
Druk, druk, druk en daardoor de hele dag aan de werkplek geplakt. Vaak komen we 
er vanzelf achter dat onze lijf en leden daar niet wel bij varen. De oplossing: meer 
bewegen, voldoende pauzes en een goede instelling van de werkplek. Fit zitten dus, 

met afwisseling als toverwoord. 
Natuurlijk kennen we deze aandachtspunten 
allemaal al. Maar leren is herhalen en weten 
is nog altijd wat anders dan doen. Dus 
vooruit, lees die lessen voor fit zitten op de 
werkplek gewoon nog een keer door. U 
steekt er altijd wat van op. Bijvoorbeeld dat u 
fitter gaat zitten door vaker te lopen. Dus 
leest u de tips lopend, dan kunt u er voor 
vandaag meteen een paar afvinken. 
 

 Telefoneren? Doe het staand of lopend. 
 Laat chat of mail voor wat ze zijn als u iets te vragen of te bespreken hebt. 

Loop gewoon even langs. 
 Neem de trap in plaats van de lift. Is de vijftiende verdieping wat teveel van het 

goede? Doe dan de helft met de trap en de helft met de lift. 
 Voor iedereen die dicht bij zijn werk woont: pak de fiets of ga lekker lopen. 
 Laat uw collega’s geen koffie voor u halen, maar haal het zelf. 
 Zorg voor afwisseling en sta voor zoveel mogelijk taken even op. Een goede  
 verhouding per uur: 1 kwartier staan of bewegen op 3 kwartier zitten. 
 Neem regelmatig even pauze, haal koffie of schil een appel. 
 Neem een lunchpauze en werk niet door tijdens de lunch.  
 Zorg voor beweging en frisse lucht tijdens de lunch. Naar buiten, dus. 
 Zorg dat bureau, stoel en scherm goed staan afgesteld. 
 Handig, een laptop. Let dan wel extra op uw houding. Dat geldt ook bij gebruik 

van tablet en smartphone. 
 Beperk het gebruik van de muis, wissel af met functietoetsen. 
 Werk zo mogelijk af en toe staand. Het gaat om de afwisseling: langer dan 4 

uur achter elkaar staan is ook niet goed. 

AAffhhaannkkeelliijjkkhheeiidd  vvaann  tteecchhnnoollooggiiee  mmaaaakktt  oorrggaanniissaattiieess  kkwweettssbbaaaarr  

Doordat medewerkers, organisatieprocessen en toeleveranciers steeds afhankelijker 
worden van technologie, ontstaan compleet nieuwe cyberrisico’s. Ook de risico’s op 
het overtreden van wet- en regelgeving op het gebied van cyberveiligheid nemen toe. 
Waakzaamheid op alle fronten is daarom van belang, zo blijkt uit het risicorapport 
Cyberveiligheid 2019 van AON. 

Het risicorapport Cyberveiligheid 2019 ‘De zeven risicogebieden voor ondernemend 
Nederland’ richt zich op zeven specifieke risicogebieden waar organisaties in 2019 
mogelijk mee te maken krijgen. Het rapport beschrijft de grootste bedreigingen voor 
de cyberveiligheid en de uitdagingen waar organisaties mee worden geconfronteerd. 
Naarmate organisaties steeds meer technologie gebruiken om de overdracht van 
informatie te versnellen, leidt dit tot innovatiekansen maar ook grotere cyberrisico’s. 

https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2017/09/beeldschermwerk-zonder-rugpijn-in-4-stappen-1015762
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2019/02/smartphone-nek-tablet-schouder-of-swipe-vinger-1019739
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2019/02/smartphone-nek-tablet-schouder-of-swipe-vinger-1019739
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2018/02/zeg-maar-dag-tegen-die-bureaustoel-101918
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Eigen medewerkers groot risico 
Een van de belangrijkste risico’s voor cyberveiligheid zijn eigen medewerkers. Meer 
dan de helft (53%) van de organisaties heeft in het afgelopen jaar te maken gehad 
met een cyberaanval door bewuste acties of onopzettelijke fouten die binnen de 
organisatie zijn ontstaan, zo blijkt uit onderzoek onder 472 cybersecurity 
professionals van Crowd Research Partners. Desondanks zijn medewerkers zich 
vaak niet bewust van de dreiging die ze vormen. De stijgende invloed van 
technologie op de functies en werkzaamheden van medewerkers, zorgt daarbij voor 
een nog groter cyberrisico. 

 
Internet of Things 
Tegelijkertijd is er een toename van de 
hoeveelheid operationele gegevens op 
mobiele- en randapparaten (onder 
andere ‘the Internet of Things’; IoT). Elk 
apparaat op de werkplek vormt 
daardoor een potentieel veiligheids-
risico. Het aantal IoT-apparaten binnen 
organisaties neemt de komende jaren 
sterk toe terwijl de beveiliging van deze 
apparaten bij veel organisaties onvol-
doende is.  

Een groot probleem ligt bij het gebrek aan inzicht in het gebruik van IoT-apparaten 
en het aantal daarvan. Veel organisaties hebben geen weet van alle apparaten die 
hun personeel gebruiken – een groeiend aantal heeft deze apparaten dankzij externe 
partners. Dit leidt nu al tot beveiligingslekken. Effectieve inventarisatie van IoT-
apparaten en duidelijkere communicatie en training op het gebied van cyberveiligheid 
voor medewerkers wordt daarom het komende jaar van essentieel belang. 

Veel meer macht 
“Veel medewerkers hebben dankzij technologische ontwikkelingen onbedoeld veel 
meer macht in handen gekregen dan organisaties achteraf gezien misschien hadden 
bedoeld. Daardoor kunnen zij onbedoeld door manipulatie van criminelen (of door 
fouten) veel meer schade aanrichten dan wenselijk is. Het zou goed zijn om de 
rechten, mogelijkheden en training van medewerkers daarom structureel onder de 
loep te nemen”, aldus Maarten van Wieren, managing director van Aon’s Cyber 
Solutions. “Bij veel organisaties is het bijvoorbeeld nog steeds mogelijk dat 
werknemers per ongeluk of opzettelijk een bestandsfolder van de server kunnen 
verwijderen. Ook komt het nog regelmatig voor dat medewerkers toegang hebben tot 
informatie die niet voor hen is bestemd, zoals privacygevoelige informatie. De 
uitdaging is om technologie op een dusdanige manier beschikbaar te maken voor 
medewerkers dat zij met minimale risico’s optimaal hun werk kunnen doen.” 
 
Striktere handhaving wet- en regelgeving 
Naast de (interne) cyberrisico’s neemt het aantal wetten, regels, richtlijnen en 
normen op het gebied van cyberveiligheid voor organisaties toe. Vorig jaar werd de 
wet- en regelgeving bovendien strikter gehandhaafd; het risico op niet-naleving stijgt 
in 2019 verder. “Organisaties richten zich nu vooral op het minimaliseren van risico’s 
door het nemen van beheersmaatregelen om zo overtreden van regels en boetes te 
vermijden. Een gevolg daarvan is dat organisaties onderling zo min mogelijk data 
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met elkaar delen, terwijl dat soms juist ook voordeel oplevert voor de bescherming 
van data”, zegt Van Wieren. Hij roept overheden en beleidsmakers daarom op om 
deze afwegingen beter te faciliteren. “In aanvulling op juridische kaders is er ook 
behoefte aan coördinatie vanuit toezichthouders over informatieketens heen. De 
vraag zou moeten zijn: hoe kunnen we de uitwisseling van data en ketenintegratie zo 
inrichten dat we er als samenleving beter van worden?” Voor meer informatie over 
het rapport en de conclusies kunt u het rapport hier downloaden. Bron: Veiligheidsnieuws 

 
 

AArrbboobbeelleeiidd,,  ddiitt  zziijjnn  ddee  aaaannddaacchhttssppuunntteenn  
 
Het arbeidsomstandighedenbeleid of kortweg arbobeleid, wat houdt dat nu eigenlijk 
precies in? Wie gaan erover? En wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van 
zo’n arbobeleid? Lees het hier. 
 
Hoofdstuk 2 van de Arbowet gaat over het te voeren arbobeleid binnen een 
organisatie. Dit arbobeleid is het beleid waarmee de werkgever de arbeidsom-
standigheden in zijn bedrijf vormgeeft. Inderdaad, de werkgever. Want het arbobeleid 
is primair zijn taak. Maar die werkgever ontkomt er niet aan om zich te laten 
ondersteunen door deskundigen. En bij de vaststelling van het beleid moet hij ook de 
werknemers betrekken. Dat gebeurt in de vorm van betrokkenheid van de onderne-
mingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of als die er niet zijn: de belangheb-
bende werknemers. 
 
Een arbobeleid, wat houdt het precies in? 
In artikel 3 van de Arbowet krijgt de werkgever een algemene zorgplicht opgedragen. 
Die houdt in dat hij ervoor moet zorgen dat de werknemers hun werk veilig en 
gezond kunnen doen. Om dat te bereiken, moet die werkgever een 
arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Dit beleid moet in overeenstemming zijn met 
de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Huh, pardon? 
 
Stand van de wetenschap en professionele dienstverlening 
“In overeenstemming met de stand van de wetenschap en de professionele 
dienstverlening” klinkt nogal duur. Maar het betekent gewoon dat de werkgever zijn 
arbobeleid regelmatig opnieuw moet bekijken en toetsen. En dat toetsen doet hij aan 
de laatste stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Die kan hij 
afleiden uit normen op het gebied van gezond en veilig werken, denk aan de EN-, de 
NEN- en de DIN-normen. Maar ook uit wetenschappelijke publicaties. 
Wetenschappelijke publicaties zijn weliswaar wat minder eenduidig dan normen. 
Want over normen zijn de meeste professionals het onderling eens. En dat is niet 
altijd het geval met wetenschappelijke publicaties. Maar gaan wetenschappelijke 
publicaties over een aspect van werk overwegend één richting op? Dan is ook dit 
een aspect om mee te nemen bij het formuleren van het arbobeleid. 
 
Dit zijn de aandachtspunten voor uw arbobeleid 
De werkgever moet het werk zodanig organiseren dat daarvan geen nadelige invloed 
uit kan gaan op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Dit betekent dat 
er bij het beleid niet alleen aandacht besteed moet worden aan de technische 
aspecten van veiligheid en gezondheid (zoals goed beveiligde machines, afzuiging 
van gevaarlijke stoffen), maar ook de wijze waarop werkprocessen worden ingericht. 
 

https://monalyse.nl/index.php?c=3.30.4&p%5b3.30.4%5d%5bemailMailingLinkID%5d=15090&p%5b3.30.4%5d%5bemailMailingRecordID%5d=116328&p%5b3.30.4%5d%5bemailMailingID%5d=4817&p%5b3.30.4%5d%5bemailMailingRecordCode%5d=yN82tDJcykC2815fEn0y
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De werkgever moet een zogeheten algemene maatregelenstrategie toepassen. Dit 
houdt in: een vast stappenplan hanteren. Daarbij is sprake van hiërarchie. Dat wil 
zeggen dat de eerst stap de beste aanpak is. Pas als die aanpak niet mogelijk is, 
mag de werkgever overgaan op stap 2. En zo verder. Deze aanpak heet ook wel de 
arbeidshygiënische strategie. 
 
1. De werkgever moet gevaren bij de bron aanpakken. Dit betekent dat hij het gevaar 

weg moet nemen. Bijvoorbeeld een gevaarlijke stof vervangen door een niet 
gevaarlijke stof. Of een machine met een te hoog geluidsniveau vervangen door 
een machine met een niet schadelijk geluidsniveau. 

2. Als dat niet mogelijk is, moet de werkgever maatregelen treffen die erop gericht 
zijn mens en gevaar te scheiden. Daarbij moet hij in de eerste plaats zoeken naar 
maatregelen die alle werknemers bescherming bieden. 

3. Pas als dat niet gaat, mag hij maatregelen nemen die slechts één individuele 
werknemer beschermen. 

4. Pas als ook dergelijke maatregelen niet mogelijk zijn, mag de werkgever kiezen 
voor het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit is de 
laatste stap in de arbeidshygiënische strategie. En niet voor niks, want dit is ook 
meteen de slechtste oplossing. Waarom? Omdat de maatregel 
persoonsafhankelijk is en daarmee het risico bestaat dat die persoon de maatregel 
niet of niet goed gebruikt. 

 
Een voorbeeld 
In een hal met veel lawaaiige machines kan de werkgever ervoor kiezen degene die 
de machines bedient in een geluidsvrije cabine te plaatsen. Maar beter is het om alle 
machines te omkasten. Want op deze manier krijgen ook anderen die op die 
werkplek aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld voor controles en onderhoud, 
bescherming tegen het schadelijke geluidsniveau. Is dit allemaal niet mogelijk, dan is 
de laatste uitweg het gebruik van PBM, in dit geval gehoorbescherming. 
 
Persoonlijke eigenschappen werknemers 
De arbeidsplaatsen, de werkmethoden, de arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud 
worden aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers. Bij het 
vorige punt kwam al de algemene maatregelenstrategie ter sprake. Deze opdracht 
aan de werkgever bij het vormgeven van zijn arbobeleid gaat nog een stap verder. 
Want daarnaast moet hij rekening houden met de persoonlijke eigenschappen van 
werknemers. Dit betekent bijvoorbeeld dat de werkplek aangepast moet kunnen 
worden aan de lichaamsmaten van een werknemer. Dit geldt niet alleen voor 
kantoorwerkplekken, maar ook voor werkplekken in een productiehal. Als het gaat 
over de inhoud van het werk, dan is een functie-inhoud nodig die in 
overeenstemming is met de persoonlijke eigenschappen van werknemers. 
 
Geen saai, repeterend werk 
De werkgever moet monotone en tempogebonden arbeid vermijden. Als dit niet 
mogelijk is, moet hij die zo veel mogelijk beperken. 
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Bedrijfshulpverlening en interne hulpverlening 
De werkgever moet doeltreffende maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp 
bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere op of in het 
bedrijf aanwezige personen in geval van een calamiteit. Daarnaast moet hij goede 
contacten onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties. Met andere 

woorden: de werkgever moet in het algemene arbobeleid 
ook aandacht besteden aan het beleid voor 
bedrijfshulpverlening (BHV). Wanneer is er sprake van 
doeltreffende maatregelen? Volgens de memorie van 
toelichting op de wet is dat alleen het geval als bij het 
formuleren van die maatregelen rekening is gehouden met 
de aard en grootte van de activiteiten en de ligging van het 
bedrijf. 
 

Maatregelen door werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar 
Normaal beleid in ondernemingen is dat bij een gevaarlijke situatie voor de veiligheid 
en gezondheid de werknemer de leidinggevende daarop aanspreekt. Er geldt echter 
een uitzondering op die algemene beleidsregel. Die houdt in dat elke werknemer bij 
ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen de nodige 
passende maatregelen moet kunnen nemen om de gevolgen van dat gevaar te 
voorkomen. Die passende maatregelen moeten in lijn zijn met zijn technische kennis 
en middelen. Oftewel: iemand kan maar zoveel doen als je mag verwachten dat hij 
kan verzinnen en uitvoeren. Het gaat bij deze uitzondering op het normale beleid om 
situaties waarin geen tijd is om contact op te nemen met de bevoegde 
leidinggevende. Moet een werknemer optreden, dan mag dit voor hem geen enkel 
nadeel met zich meebrengen. Daarom is in zo’n geval Arbowet artikel 29, eerste lid, 
derde zin, van toepassing. Daarin staat dat zijn optreden de werknemer niet mag 
benadelen in zijn positie in het bedrijf of de inrichting. Uitzondering: als de 
werknemer ondoordacht heeft gehandeld of zich schuldig heeft gemaakt aan grove 
nalatigheid. Bron: Arbo online    DOWNLOAD GRATIS de whitepaper Naar een modern arbobeleid 

CChheecckklliisstt  bbrraannddvveeiilliigghheeiidd  vvaann  ggeebboouuwweenn  

Vaak laat de brandveiligheid van gebouwen te wensen over, maar denken 
gebouwbeheerders en -gebruikers dat het wel goed zit. Met praktische handvatten 
zoals checklists kan iedereen die dat wil de brandveiligheid van een gebouw 
controleren.  Met een checklist in de hand kun je zwakke punten in de 
brandveiligheid identificeren en opnemen in een plan van aanpak. 
 
Checklist I: snel aan de slag 
Huisvestingsadviesbureau Vgib heeft haar kennis op het gebied van brandveilige 
gebouwen openbaar gemaakt in een handige checklist. Deze checklist heeft oog 
voor een breed spectrum van brandveiligheidsaspecten, zoals brandmeldinstallaties, 
ontruimingsinstallaties, compartimentering, blusmiddelen en vluchtwegen.  Download 
de checklist hier 
 
Checklist II: verdieping en uitgebreide controlelijsten 
Een uitgebreider document dat ook tekst en uitleg bevat over regels en normen, is 
het handboek‘ De Essentiële BouwkundigeControlepunten’ van Brandveilig Bouwen 
Nederland. In dit document, dat elk jaar van een update wordt voorzien, wordt 
ingegaan op de vraag wie nu verantwoordelijk is voor de brandveiligheid. Daarnaast 

https://whitepapers.arbo-online.nl/modern-arbobeleid
https://www.brandveilig.com/category/onderwerpen/brandmeldcentrales
https://www.brandveilig.com/blusmiddelen-soorten-werking-regels-onderhoud
https://www.brandveilig.com/onderwerpen/brandmeldcentrales/nooddeuren-en-vluchtdeuren-27902
https://www.brandveilig.com/wp-content/uploads/2009/04/VGIB_000_checklist-brandveiligheid_DO_130606.pdf
https://www.brandveilig.com/wp-content/uploads/2009/04/VGIB_000_checklist-brandveiligheid_DO_130606.pdf
http://acties.brandveilig.com/handboek-essentiele-bouwkundige-controlepunten
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worden acht verschillende elementen binnen de bouwkundige brandveiligheid 
behandeld: 
Handboek essentiële bouwkundige controlepunten 
1. Industriële branddeuren (zoals schuifdeuren) 
2. Brandschermen (rolschermen van brandwerend textiel) 
3. Voetgangersdeuren glas- en vliesgevels (brandwerende deuren) 
4. Brandwerend glas 
5. Brandwerende constructies 
6. Platen, blokken en isolatiemateriaal 
7. Doorvoeringen (zoals brandwerende ventilatieroosters en brandkleppen) 
8. Brandvertraging voor hout- en plaatmateriaal 
Elk thema is voorzien van een handige checklist, waar architecten, aannemers en 
gebouweigenaren en -gebruikers mee aan de slag kunnen. 
 

DDiitt  kkuunntt  uu  ddooeenn  aaaann  ppeesstteenn  oopp  ddee  wweerrkkpplleekk  
 
Uit onderzoek blijkt dat 8% van de werknemers gepest wordt door collega’s of 
leidinggevenden. Zo zijn een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op 
de werkvloer. Wat kunt u daar als arboprofessional aan doen? 
 
Werkgevers moeten beleid voeren om pesten te voorkomen. Soms betekent dit dat 
zij actie moeten ondernemen en moeten ingrijpen in het gedrag van werknemers. Dat 
kan zelfs leiden tot ontslag. Pesten valt onder psychosociale arbeidsbelasting of 
PSA. De wetgever verstaat daaronder de factoren die op het werk stress kunnen 
veroorzaken. Onder PSA vallen ook seksuele intimidatie, agressie en geweld en 
werkdruk. 
 
Structureel intimiderend gedrag 
Wat verstaan we onder pesten – of mobbing? De wetgever verstaat hieronder alle 
vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter van een of meerdere 
werknemers (collega’s, leidinggevenden). Dit is gericht tegen een werknemer of een 
groep werknemers die zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk 
element is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat dus niet om een 
eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren, maar in het 
bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen. Deze opsomming is 
niet limitatief. Vaak is het doel van de dader om opzettelijk een ander te kwetsen en 
te vernederen. Maar het verweten gedrag moet wel worden bewezen. 
 
Verbaal, non-verbaal, verborgen en fysiek 
Pesten komt dus voor in allerlei vormen. Van kleinerende opmerkingen tot constante, 
openlijke kritiek of intimidatie, van flauwe grappen tot fysiek geweld, van roddelen tot 
isolatie. Pesten kan dus verbaal, non-verbaal en fysiek zijn, openlijk en verborgen. 
Het kan door collega’s, leidinggevenden en ondergeschikten plaatsvinden. Die zien 
hun gedrag overigens lang niet altijd als pesten. 
  
Risicofactoren 
Maar hoe ontstaat pesten? Er zijn bepaalde zaken die het risico op pesten in een 
organisatie verhogen. Zoals bijvoorbeeld werktijden buiten reguliere kantooruren en 
hoge werkdruk in combinatie met weinig autonomie. Maar ook onduidelijkheid bij een 
reorganisatie, uitbesteed werk, werken met uitzendkrachten en het door elkaar lopen 

https://acties.brandveilig.com/handboek-essentiele-bouwkundige-controlepunten
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van werk en privé. Spelen deze factoren? Dan moeten ze in de RI&E beoordeeld 
worden. 

 
Klachten en burn-out 
En hoe herken je signalen bij medewerkers in de praktijk? Een medewerker die op 
het werk gepest wordt, wordt onzekerder en kan gezondheidsklachten krijgen. Soms 
worden werknemers bang om naar het werk te komen. Op de langere termijn kan 
structureel pesten leiden tot een burn-out of een depressie. In een organisatie waar 
gepest wordt is daardoor het verzuim hoger, en de arbeidsproductiviteit lager. Pesten 
kan de werkgever veel geld kosten. 
 
Is er iets tegen pesten te doen? 
Ja, er is zeker iets tegen pesten te doen. Geef duidelijke voorlichting aan 
medewerkers. Dat maakt het onderwerp helder en bespreekbaar. In de voorlichting 
maakt u duidelijk wat ongewenst gedrag is. En welke maatregelen er in uw 
organisatie zijn om zulk gedrag tegen te gaan. Duidelijke gedragsregels en sancties 
laten zien welk gedrag niet is toegestaan. Zorg dat uw organisatie gedragsregels 
heeft, die bij alle medewerkers bekend zijn. En leg ook vast hoe u omgaat met 
medewerkers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag. De stijl van uw 
leidinggevenden is belangrijk om pesten te herkennen, te voorkomen en aan te 
pakken. Zorg daarom dat leidinggevenden voorlichting krijgen over dit onderwerp. Er 
zijn ook trainingen voor leidinggevenden waarin ze ongewenst gedrag leren 
herkennen en aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat een participerende stijl van 
leidinggeven het risico op ongewenst gedrag verlaagt. Klacht over pesten verplicht tot actie 

 

DDee  rrooll  vvaann  ddee  vveeiilliigghheeiiddssccooöörrddiinnaattoorr  bbiijj  vvaallpprreevveennttiiee  
 
Elk bedrijf, waar gezondheids- en veiligheidsrisico’s aanwezig zijn, moet één of 
meerdere personen hebben die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de 
werkplek. Deze veiligheidscoördinatoren, ook wel HSE- of QHSE-managers 
genoemd, zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Eén 
van de risico’s die zij mogelijk moeten bestrijden is het gevaar van een val van 
hoogte. In Nederland is een val van hoogte het meest voorkomende arbeidsongeval 
(29% van de gevallen). Dagelijks lopen er mensen ernstig letsel op door dit type 
arbeidsongeval, soms zelfs met de dood tot gevolg. In de meeste gevallen is er 
helemaal geen valbeveiliging gebruikt of zijn de Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(PBM) op een verkeerde manier gebruikt.  

https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/artikel/2017/06/klacht-over-pesten-verplicht-tot-actie-1017643
https://www.ar.nl/blog-infographic-valongelukken-in-nederland
https://www.ar.nl/mobiele-valbeveiliging/
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Maak een valbeveiligingsplan 
Het opzetten van een beleid met betrekking tot veiligheid begint met het opstellen 
van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Deze inventarisatie wijst de 
werkgever op alle mogelijke valgevaren op een werkplek. De veiligheidscoördinator 
dient vervolgens de juiste valbeveiligingsmaatregelen te treffen en de juiste PBM te 
selecteren om gevaren tegen te gaan. De gekozen maatregelen, en eventueel de 
bijbehorende doelstellingen van deze veiligheidsinspanningen, dienen goed te 
worden gedocumenteerd, bijvoorbeeld in een valbeveiligingsplan. Dit plan is de basis 
van een beleid om veilig werken voor iedereen binnen het bedrijf mogelijk te maken 
en toont de betrokkenheid van de werkgever bij het veilig werken op hoogte. 

 
Welke maatregelen er genomen dienen te 
worden is zeer afhankelijk van wet- en 
regelgeving, zoals de Arbeidsomstandig-
hedenwet en de Arbeidshygiënische strategie. 
Deze laatste schrijft voor dat er op de eerste 
plaatst gekeken moet worden naar het 
volledig elimineren van het risico, bijvoorbeeld 
door werkzaamheden te verplaatsen naar een 
veilig gebied. Wanneer dit technisch of 

economisch niet mogelijk of haalbaar blijkt mogen er collectieve maatregelen worden 
toegepast. Pas wanneer ook deze vorm van valbescherming niet mogelijk is mag er 
gekeken worden naar een individuele en/of persoonlijke maatregel, zoals de plaat-
sing van een permanent leeflijnsysteem of het gebruik van mobiele valbeveiliging. 
 
De veiligheidscoördinator van een bedrijf heeft een leidende rol bij valpreventie. 
Echter zullen ook directieleden en managers het goede voorbeeld moeten geven en 
er voor zorgen dat veiligheid hoog op de agenda staat. De focus op veiligheid leggen 
heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat. Werknemers lopen bijvoorbeeld 
minder snel letsel op, wat een lager verzuimpercentage én een lagere verzekerings-
premie betekent. Daarnaast dragen veilige werkomstandigheden ook bij aan een 
hogere werkefficiëntie, wat zich onder aan de streep door vertaald in een hogere 
winstgevendheid. Daar komt nog bij dat, wanneer werknemers het idee hebben dat 
er goed naar ze geluisterd worden en ze voelen zich serieus genomen, zullen zij zich 
meer betrokken voelen bij hun werk. Er zit letterlijk geen nadeel aan het hebben van 
een positieve veiligheidscultuur. Het vormen van zo’n cultuur gaat echter niet over 
één nacht ijs en verwacht dan ook niet dat alles van de ene op de andere dag 
geregeld is. Er moet overlegd worden in verschillende lagen van een organisatie. 
Neem daarom kleine stapjes en ga vooral niet te snel. 
 
Na de implementatie van valbeveiligingsmaatregelen is het de taak van de 
veiligheidscoördinator om te zorgen dat werkzaamheden ook daadwerkelijk veilig 
worden uitgevoerd. Naast het handhaven en toezicht houden op het gebruik van de 
veiligheidsmiddelen dient hij of zij ook in te spelen op mogelijke veranderingen in de 
werksituatie. Wanneer er bijvoorbeeld op een bouwplaats gewerkt wordt veranderd 
de werkomgeving constant. Zo kan er nieuw valgevaar ontstaan en dienen ook op 
die plek de juiste maatregelen getroffen te worden. 
 
De PBM welke geselecteerd zijn voor het werken op hoogte dienen, naast de 
jaarlijkse keuringsverplichting, ook op de werkvloer regelmatig geïnspecteerd te 
worden. Door deze inspecties toe te voegen aan het veiligheidsbeleid is iedereen op 

https://www.ar.nl/rie-plan/
https://www.ar.nl/blog-wat-is-een-valbeveiligingsplan
https://www.ar.nl/wet-en-regelgeving/arbeidshygienische-strategie
https://www.ar.nl/blog-collectieve-valbeveiliging-borstweringen-of-hekwerken
https://www.ar.nl/permanente-leeflijnsystemen-valbeveiliging/
https://www.ar.nl/werken-op-hoogte/werken-op-hoogte-bouw
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de hoogte van zijn of haar taken met betrekking tot het gebruik van de PBM. 
Daaronder valt bijvoorbeeld het controleren van de materialen voor ieder gebruik, 
door het uitvoeren van een zogenoemde pre-use check. Naast de PBM dienen ook 
de gebruikte valbeveiligingssystemen regelmatig op mogelijke beschadigingen 
gecontroleerd te worden. Wanneer een systeem faalt, bijvoorbeeld door een niet 
geconstateerde schade, zal het harnas alleen de gebruiker niet redden. 
 
Als onderdeel van het implementeren van valbeveiligingsmaatregelen dienen 
werknemers correct getraind te worden. Zo zullen zij moeten weten hoe ze valgevaar 
kunnen herkennen, hoe zij deze moeten rapporteren en wat de juiste procedures zijn 
om deze te bestrijden. Ook moeten werknemers opgeleid worden in het gebruik van 
de bijbehorende PBM, zoals het correct aantrekken van een harnasgordel en het 
toepassen van verschillende soorten veiligheidslijnen. 

 
Om bewustwording onder werknemers extra 
te stimuleren en onder de aandacht te 
houden, organiseren veel werkgevers 
periodieke toolbox meetings. Tijdens deze 
veelal korte bijeenkomsten wordt er door 
middel van een presentatie één bepaald 
onderwerp uitgelicht en extra onder de 
aandacht gebracht, bijvoorbeeld het 
onderwerp valgevaar. Tevens kan er tijdens 
deze meetings een discussie worden ontlokt, 

welke resulteert in meer betrokkenheid van de werknemers. Het is dan ook bewezen 
dat praten over veiligheid helpt bij het reduceren van arbeidsongevallen. 
 
Wanneer er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden, zoals een val van hoogte, is 
de veiligheidscoördinator verantwoordelijk voor het verrichten van onderzoek en het 
uitbrengen van een rapportage*. Deze rapportage bevat details over het betreffende 
ongeval, de toedracht, eventuele verwondingen en de gevolgen. Ook is het de taak 
van de veiligheidscoördinator om advies uit te brengen om soortgelijke ongevallen in 
de toekomst te voorkomen. Naast bedrijfsmatige procedures is het tevens van belang 
om niet te vergeten dat iemand betrokken was bij het ongeluk. Geef het slachtoffer 
de juiste aandacht en laat blijken dat je als bedrijf geeft om zijn of haar gezondheid. 
In plaats van hun actie(s) te veroordelen, moet je je menselijke kant laten zien en 
belangstelling tonen voor hun gezondheid en herstel. * Wanneer er een 
arbeidsongeval heeft plaatsgevonden bij een bedrijf of op een andere werkplaats, 
dient te allen tijde de Inspectie SZW te worden ingelicht. 
 

 
HSE-managers en andere verantwoordelijken zullen hun 
veiligheidsbeleid constant moeten evalueren en verbeteren. 
Eén manier om dit te doen is door gebruik te maken van 
zogenoemde voorlopende indicatoren. Deze signalen geven 
mogelijke verbeterpunten aan voordat er zich daadwerkelijk 
een incident voordoet. Samen met andere indicatoren, zoals 
ongevalsrapportages, kan de prestatie van het veiligheids-
beleid (het valbeveiligingsprogramma) in de gaten worden 
gehouden. 
 

https://www.ar.nl/pbm-assortiment-valbeveiliging/pbm-harnassen/
https://www.ar.nl/toolbox
https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval
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Zoals je ziet hebben veiligheidscoördinatoren een grote verantwoordelijkheid bij het 
voorkomen van alle soorten arbeidsongevallen. Naast het voorzien in 
valbeveiligingsmaatregelen en materialen dienen zij ook te zorgen voor de juiste 
training én het toezicht op correct gebruik.  
 

DDrraaaaddlloozzee  aallaarrmmeerriinngg  kkaann  hheeeell  vveeiilliigg  zziijjnn  
 
De radiografische communicatie wordt vaak gezien als de zwakste schakel bij 
draadloze beveiligingssystemen. Deze zou makkelijk verstoord kunnen worden met 
apparatuur die op elke straathoek te koop is. Volgens Ajax Systems, een fabrikant 
van draadloze alarmsystemen, is dit een mythe. In dit artikel wordt uitgelegd waarom. 
Het verstoren van radiosignalen wordt ook wel jamming genoemd. Op deze wijze zou 
geprobeerd kunnen worden om de signalen van draadloze alarmsystemen te 
blokkeren. Bijvoorbeeld door een sterk signaal op dezelfde frequentie uit te zenden. 
Dat lukt alleen als de frequentie bekend is, anders heeft het verstoren geen invloed. 
Het jammen kan op twee manieren. De communicatie tussen de detectoren en de 
centrale kan verstoord worden, maar ook de communicatie tussen de centrale en de 
buitenwereld. Om de kans hierop te verkleinen, maakt de apparatuur van Ajax 
Systems gebruik van maar liefst vijf verschillende frequentiebanden. Voor 
communicatie naar buiten zijn dat bijvoorbeeld 2G/GSM (900/1800 MHz) en 
3G/UMTS (2100 Mhz), WiFi (2,4 GHz). Intern gebruikt de apparatuur frequenties op 
de 868 MHz-band. 

 
Met een draagbare jammer zijn radiosignalen tot 
zo’n 15 meter afstand te verstoren als er geen 
muren tussen zitten. Stationaire jammers 
hebben een groter bereik, maar zijn lastig te 
hanteren en hebben een netaansluiting nodig. 
Voor het verstoren van alarmsignalen is een 
relatief hoog vermogen nodig. Voor de meeste 
inbrekers is deze methode geen realistische 
optie. Toch zou op deze wijze wel sabotage 
kunnen plaatsvinden. Daarom maakt Ajax 
Systems gebruik van de Hub Plus. Deze maakt 
gelijktijdig gebruik van WiFi, Ethernet en twee 
2G/3G SIM-cards voor een dubbele back-up met 
de buitenwereld. In dit geval de Ajax Cloud. 

Intern wordt gebruik gemaakt van Jeweller radiotechnologie op verschillende 
frequentiebanden. 
 
Om de alarmering te verstoren is dus al meervoudige sabotage nodig. Mocht dat 
lukken, dan detecteert de server van Ajax Systems dat en stuurt deze een 
waarschuwing naar de gebruiker. Ook worden de sirenes en waarschuwingslampen 
van het alarmsysteem geactiveerd. Zodra de verbinding via de Cloud is hersteld, 
verstuurt het systeem alle detecties naar de meldkamer waar een centralist kan 
beoordelen of er sprake is van een inbraak. Als de Jeweller radiotechnologie wordt 
verstoord probeert de Hub Plus eerst andere frequenties te gebruiken. Als ook deze 
worden verstoord, genereert de centrale een alarmmelding die naar de gebruiker 
wordt gestuurd. 
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Het systeem is dus wel te saboteren als de inbreker daar heel veel moeite voor doet, 
maar dit blijft niet onopgemerkt. De server van Ajax Systems controleert namelijk 
continu of de aangesloten systemen functioneren. Bij het wegvallen van de 
verbinding, ontvangt de gebruiker een waarschuwing. Om de kans op sabotage te 
verkleinen, adviseert de fabrikant om de Hub Plus ergens midden in de woning of het 
gebouw te installeren, zodat deze van buitenaf niet makkelijk met stoorsignalen te 
bereiken is. Een ander advies is om alle beschikbare communicatiekanalen te 
gebruiken. Bij de Hub kan dat via SIM en Ethernet. Bij de Hub Plus is ook 3G en WiFi 
mogelijk. Voor 3G kan bovendien van twee verschillende providers gebruik worden 
gemaakt. Voor installaties tot beveiligingsklasse 2 (EN50131) vormt draadloos dus 
een veilig alternatief voor bekabelde systemen, mits gebruik gemaakt wordt van 
gecertificeerde apparatuur. Bron: Beveiligingsnieuws 

 

EEeenn  ddiikk  iinnffoobbuulllleettiinn  
  

AAnnnniiee  vvaann  ‘‘tt  ZZaanndd  
 

Deze keer, zo voor de vakantie, hebben we een extra dik infobulletin omdat er wel 
heel veel voorbij kwam wat interessant voor u is om van op de hoogte te zijn. Mede 
namens de redactie en het bestuur van de VPBN wens ik u een heel fijne vakantie 
toe. Het volgende infobulletin zal niet langer door mij worden gemaakt, maar door 
anderen. Na een periode van 10 jaar is er voor mij een einde gekomen aan het lezen 
en zoeken van informatie en het maken van deze infobulletins. Zoals gemeld is dit 
mijn laatste. Per 1 juli neem ik tevens afscheid van het bestuur van de VPBN en leg 
mijn functie als secretaris neer. Voor de toekomst wens ik de leden en het bestuur 
van de VPBN alle goeds en nog heel veel netwerk- en leesplezier.  
 

LLaaaaggggeelleetttteerrddhheeiidd  mmaaaakktt  wweerrkk  oonnvveeiilliigg,,  zzeeggtt  SSEERR  
 
De Sociaal-Economische Raad roept de overheid én werkgevers op om zich meer in 
te spannen om laaggeletterdheid aan te pakken. Want laaggeletterdheid brengt 
risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid, omdat werknemers 
bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften en werkinstructies niet kunnen lezen. 
 
De SER haakt in het advies ‘Samen werken aan taal: een advies over 
laaggeletterdheid’ in op recente plannen van het kabinet. Het kabinet trekt namelijk 
84 miljoen euro uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Maar de SER denkt niet 
dat dit bedrag voldoende is. Volgens de raad zou eerder het dubbele van dit bedrag 
nodig zijn om laaggeletterdheid afdoende aan te pakken. Op basis van schattingen 
hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden 
in Nederland en meer dan de helft van deze laaggeletterden werkt. 

 
De SER roept de landelijke overheid, gemeenten en 
sociale partners op om beter samen te werken bij de 
aanpak van laaggeletterdheid. Werkgevers hebben er 
belang bij om laaggeletterdheid aan te pakken. Want 
daardoor verbetert de communicatie in de organisatie en 
ook gaat de productiviteit omhoog. Werkgevers kunnen 
laaggeletterdheid bij werknemers signaleren en scholing 
op maat aanbieden. 

. 

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/samen-werken-aan-taal
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/nieuwe-ambities-voor-aanpak-laaggeletterdheid
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De SER geeft in zijn advies een voorbeeld van een organisatie die werknemers 
taalcursussen aanbood. In deze organisatie steeg het aantal werknemers dat de 
Nederlandse taal beheerst op niveau B1 van 41 naar 81 procent. Op taalniveau B1 
kan een werknemer de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke, in alledaagse 
taal geformuleerde standaardteksten. Door de taalcursussen konden de werknemers 
zelf werken aan hun eigen duurzamere inzetbaarheid. 
 
Werkgevers moeten hun werknemers doeltreffend inlichten over hun werk en de 
risico’s die dat werk met zich meebrengt. Ook moet hij de werknemers voorlichten 
over de maatregelen waarmee zij de risico’s kunnen voorkomen of beperken. Dat 
doeltreffend inlichten en voorlichten is alleen mogelijk als de manier waarop dit 
gebeurt aansluit bij de taalvaardigheid van de werknemers. De werkgever moet dus 
checken of de werknemers de voorlichting en instructies inderdaad begrijpen. Blijkt 
dit niet het geval? Dan kan hij de voorlichting en instructies aanpassen. Maar hij kan 
er ook voor zorgen dat de taalvaardigheid van zijn werknemers verbetert, 
bijvoorbeeld door taalcursussen aan te bieden. 
 

FFiijjnnssttooff  ddoooorr  pprriinntteenn::  ggeevvaaaarrlliijjkk??    

  
Tijdens printen of kopiëren kan door het gebruik van 
een toner fijnstof ontstaan. Hierdoor kunnen mensen 
gezondheidsklachten krijgen, beter bekend als de 
tonerziekte. In 2007 bleek uit Australisch onderzoek 
dat fijnstof die vrijkomt even schadelijk is als roken. Is 
het nog steeds gevaarlijk om te printen of kopiëren?  
Fijnstof zijn kleine deeltjes die ontstaan tijdens 

verbranding. Het komt van nature voor, maar zo’n 80 procent veroorzaakt de mens 
zelf. Bijvoorbeeld door autorijden, koken en door te printen. Tijdens printen met een 
laserprinter of tijdens het kopiëren komt (ultra)fijnstof vrij. Hoeveel hiervan vrijkomt 
ligt aan je printer, het papier en de inkt die je gebruikt. 
 
Een toner is een inktreservoir dat kleurpigment, koolzwart, harsdeeltjes en 
magnetiseerbare metaaloxiden bevat. Een toner is dus geen inkt, maar fijne poeder 
van plastic en pigment. Tijdens printen of kopiëren wordt de toner verhit naar 
tweehonderd graden. De kleine deeltjes in de poeder smelten en kunnen tijdens het 
printen vrijkomen als fijnstof. Dat kan schadelijk voor je gezondheid zijn.  
 
Fijnstof die tijdens het printen met toner vrijkomt zou volgens Australisch onderzoek 
uit 2007 even schadelijk zijn als het inademen van sigarettenrook. Rond diezelfde tijd 
zijn verschillende soortgelijke onderzoeken gedaan die aantoonden dat de toner 
schadelijk is. Destijds werden al kanttekeningen geplaats bij deze onderzoeken. 
Toners bevatten inderdaad schadelijke stoffen, maar de onderzoeken zouden 
gebaseerd zijn op een abnormaal gebruik.  
 
Volgens Arbo-Online zijn er maar erg weinig gevallen in Nederland van mensen die 
ziek worden door blootstelling aan tonerstof. Werk je in een normale kantoorsetting? 
Dan is de kans erg klein dat je last krijgt van klachten door te printen of kopiëren.  
Recente wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er geen tot nauwelijks  
risico’s ontstaan door toner te gebruiken. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op 
normaal gebruik van printers en kopieerapparaten.  
 

https://zorgnu.avrotros.nl/encyclopedie/detail/pigment/#/&q=pigment&sort=_score%253Adesc&page=1&layout=list
https://zorgnu.avrotros.nl/encyclopedie/detail/schadelijke-stoffen/#/&q=schadelijke%2Bstoffen&sort=_score%253Adesc&page=1&layout=list
https://zorgnu.avrotros.nl/encyclopedie/detail/arbeidsomstandigheden/#/&q=arbeidsomstandigheden&sort=_score%253Adesc&page=1&layout=list
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266780/
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Als je tijdens je werk langdurig wordt blootgesteld aan hoge concentraties tonerstof 
behoor je tot de risicogroep. Denk hierbij aan werknemers die onderhoud verrichten 
aan printers. Het fijnstof kan leiden tot een allergische reactie  waardoor je last kunt 
krijgen van geïrriteerde luchtwegen, huidproblemen of tranende ogen. Gebruik uit 
voorzorg toner en papier die zijn voorzien van een milieukeurmerk en lees de 
aanwezige informatie over het product. Vraag bij de leverancier naar de plaatsings- 
onderhouds- en veiligheidsvoorschriften van het apparaat en volg deze adviezen. 
Zorg dat de apparaten op een plek staan met voldoende ventilatie.  
 
Laserprinters en kopieerapparaten gebruiken toners. Inkjetprinters gebruiken 
vloeibare inkt. Daardoor ontstaat geen fijnstof, maar vanwege de oplosmiddelen in 
de inkt is het toch verstandig om goed te ventileren. Bronnen: Arbo Online / Elsevier / Critical Reviews 

In Toxicology / Luchtreinigeradvies  

 

GGeelluuiidd  ddeemmppeenn  iinn  eeeenn  kkaannttoooorrttuuiinn,,  kkaann  ddaatt??  
 
De kantoortuin. Bij het woord alleen al gaan de haartjes op onze armen recht 
overeind staan. Het grootste probleem: geluid. Links getik, recht gekwek en de 
telefoontjes van collega’s dwars door het midden. Daardoor dringt zich de vraag op: 
geluid dempen in een kantoortuin, kan dat? Als iedereen gek wordt van hetzelfde, 
namelijk geluid in de kantoortuin, moet iemand daar toch iets op bedacht hebben. En 
inderdaad, er zijn technische oplossingen die geluid dempen. Zo bestaan er 
bijvoorbeeld lichtgewicht panelen met antigeluid. Ooit bedacht voor in het vliegtuig, 
maar hé: wat in een vliegtuig werkt, werkt vast ook op kantoor. Technici bij de 
Universiteit van Twente ontwikkelden die panelen al in 2013. De slimme panelen 
analyseren het gebrul van vliegtuigmotoren razendsnel en produceren vervolgens 
een exacte geluidskopie. Met pieken precies tegengesteld aan die van het origineel. 
Daardoor heffen de geluidsgolven elkaar op. Resultaat: STILTE. 
 
Briljant! Laat maar komen die panelen! Maar de Twentse universitair hoofddocent 
Arthur Berkhoff ziet toch wat minpunten bij geluid dempen in een kantoortuin. 
“Antigeluid werkt heel goed bij vliegtuigmotoren. Dat geluid is namelijk erg 
voorspelbaar en de geluidsbron bevindt zich op dezelfde plaats. Dat maakt het 
makkelijk om het goede tegengeluid te produceren.” In een kantoortuin is dat volgens 
hem een stuk lastiger. “Op kantoor is het geluid veel minder voorspelbaarder. Want 
collega’s produceren geen constant gebrul, ze praten op verschillende toonhoogten. 
Bovendien zitten ze niet altijd precies op dezelfde plaats en ligt de frequentie van 
spraak sowieso hoger. Een hogere toonhoogte betekent een lagere golflengte. En 
die is lastiger te analyseren.” 

 
Is geluid dempen in een kantoortuin dus technisch 
onmogelijk? Halleluja, dat toch niet. In theorie kan 
er van alles, zegt Berkhoff. “Je kunt iedere 
werknemer omringen met een stellage van 
speakers en microfoons. Die microfoons vangen 
ieder geluid op, van alle kanten. De hightech 
speakers produceren meteen het bijpassende 
antigeluid. Prima oplossing, maar prijzig: vele 
duizenden euro’s per medewerker.” En daarom 

bedrijfseconomisch geen haalbare kaart. 

https://zorgnu.avrotros.nl/encyclopedie/detail/huiduitslag/#/&q=huiduitslag&sort=_score%253Adesc&page=1&layout=list
https://www.utwente.nl/nieuws/!/2013/5/163061/ut-onderzoekers-ontwikkelen-antigeluid-paneel-voor-stille-vliegtuigen
https://www.utwente.nl/nieuws/!/2013/5/163061/ut-onderzoekers-ontwikkelen-antigeluid-paneel-voor-stille-vliegtuigen
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Antigeluid werkt het best als je de geluidsgolven analyseert vlakbij het oor dat het 
geluid waarneemt. Daarom werken speciale koptelefoons ook en die zijn wel 
betaalbaar. Haalbare kaart, die koptelefoon. Maar antigeluid werkt beter vooral bij de 
lagere frequenties. Wat doen we dan tegen de hogere frequenties, zoals menselijke 
stemmen? Daarvoor ziet Berkhoff ook een oplossing: “Veel bedrijven laten wanden 
en plafonds voorzien van absorptiemateriaal voor een betere akoestiek. Het mooie is: 
hoe hoger de frequenties, hoe dunner het absorptiemateriaal. En dunner betekent 
vaak ook: goedkoper.” 
 
Hoera! Geluid dempen met een koptelefoon tegen lage tonen en absorptiemateriaal 
tegen de hoge. Klaar! Klaar? Niet helemaal, zegt Berkhoff. “De trillingen van een 
bellende collega gaan grotendeels rechtstreeks naar ons oor. En het absorptiemate-
riaal in de muren en plafonds absorbeert alleen de reflecties. Dat helpt dus vooral 
tegen die luid pratende collega een paar blokken verderop. Want hoe groter de 
afstand, hoe groter het aandeel van die reflecties in de totale geluidshinder.” 
 
Nou vooruit dan, nog één probleem: geluid in de hogere frequenties op korte afstand. 
Ook daarvoor ziet Berkhoff een oplossing. Of eigenlijk: twee oplossingen. “Zet twee 
collega’s die veel bellen en ook veel concentratiewerk doen aan akoestische bureaus 
met een schot ertussen. Die schotten houden de geluidsgolven tegen en absorberen 
die zelfs een beetje. In combinatie met antigeluid en akoestisch materiaal in muren 
en plafonds betekent dat flink minder geluidshinder”, concludeert Berkhoff. “Aan de 
andere kant: als die schotjes zo hoog worden dat mensen elkaar niet meer kunnen 
zien of spreken … geef ze dan maar allemaal een eigen kamer.” 
  

MMiiddddaaggpprrooggrraammmmaa  AALLVV  1177  aapprriill  iinn  BBeerrggeenn  OOpp  ZZoooomm  
 

Peter d’Haens 
 

Op woensdag 17 april 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats in het Bravis 
ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom. Gastheer die dag was Peter d’Haens, Teamleider 
Veiligheid en tevens HBHV van Bravis.  

 
In het middagprogramma werd een rondleiding 
gegeven over het Moeder en Kindcentrum. Tijdens 
deze rondleiding gaf een verpleegkundige tekst en 
uitleg over dit centrum en konden de aanwezigen 
ook vragen stellen over de BHV-organisatie. 
Aansluitend verzorgde Peter d’Haens een 

presentatie waarin werd stil gestaan bij de inrichting van de BHV-organisatie binnen een 
fusie ziekenhuis, bestaande uit twee hoofdlocaties en een aantal buitenlocaties.  
 
De laatste presentatie deze middag werd verzorgd door Mw. Mr. Petra Verdult, secretaris 
Raad van Bestuur en tevens crisiscoördinator. Zij vertelde hoe de crisisorganisatie binnen 
het Bravis is ingericht en wat er allemaal bij komt kijken wanneer de crisisorganisatie 
geactiveerd wordt. 
 

LLiiffttoonnggeevvaall  ddoooorr  nniieett  ggooeedd  aaffggeesstteellddee  rreemm  
 
Het is voor menigeen een nachtmerrie. Een lift die met hoge snelheid zeven verdie-
pingen naar beneden valt. Dit gebeurde in januari in een gebouw van de Rijksuniver-
siteit Groningen (RUG). Onlangs presenteerde de universiteit de resultaten van het 
onderzoek naar dit liftongeval. 



 
 
Vereniging Preventie & Bedrijfshulpverlening  Nederland - VPBN              17/29                                  informatiebulletin maart 2019 

 

Veertien onderzoekers en studenten stapten 
in januari in de lift op de eerste verdieping 
van het Farmacie-gebouw. Doel was de 
negende verdieping. Toen zij daar 
aankwamen gingen de deuren dicht voordat 
zij konden uitstappen. Vervolgens begon de 
lift te zakken. Wat was de oorzaak van dit 
liftongeval? De lift kwam met hoge snelheid 
tot stilstand 
 

Doordat de buitengewone noodremvoorziening in werking trad, bleef de lift hangen 
tussen de zesde en de vijfde verdieping. Medewerkers en een monteur schoten te 
hulp. Maar na een uur zette de lift zich weer ongecontroleerd in beweging. Het lukte 
niet de lift af te remmen. Die kwam hierdoor – met daarin de veertien personen – met 
hoge snelheid abrupt tot stilstand op de buffer in de kelder. 
 
Het onderzoeksbureau heeft met proeven vastgesteld dat de val veroorzaakt is door 
een niet juist afgestelde rem bij een bijna maximale belasting (die is 16 personen). 
Tijdens proeven is gebleken dat dit niet gebeurt wanneer de rem juist is afgesteld en 
de balancering van de liftkooi is aangepast aan het contragewicht. De motor van de 
betreffende lift is in mei 2018 vervangen. Vervolgens is de lift goedgekeurd. Het 
keuringscertificaat gaf aan dat onderhoud aan de rem nodig was. Dit onderhoud is 
uitgevoerd tijdens reguliere onderhoudsmomenten door het bedrijf waar de RUG in 
2018 een overeenkomst mee had. 
 
Jouke de Vries, voorzitter CvB: “Het ongeluk was een zeer angstige ervaring voor de 
medewerkers en studenten die opgesloten zaten in de lift. Het heeft veel impact op 
hen gehad. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat ondanks periodiek onder-
houd en regelmatige keuringen het mankement aan de rem niet is bemerkt. Dat is 
voor ons de reden om de onderhoudsprocedures van alle liften onder de loep te 
nemen en zo nodig aan te scherpen. Ook hebben wij deze maand alle 11 liften in de 
Antonius Deusinglaan 1 opnieuw laten keuren. Daarnaast gaan we meer en beter 
aandacht besteden aan de registratie van storingen, en aan incidentafhandeling in 
gebouwen die gezamenlijk gebruikt worden.” Bron: www.rug.nl 

 

MMooddeerrnnee  bblluussmmiiddddeelleenn::  zziieett  ddee  bbrraannddwweeeerr  ddoooorr  ddee  bboommeenn  hheett  bbooss  nnoogg??  
 
We zien meer en meer moderne blusmiddelen op de markt verschijnen. Maar hoe ze 
werken, blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. Net zo min als helder is bij welke 
incidentscenario´s en in welke mate deze middelen bijdragen aan brandbestrijding. 
De Brandweeracademie van het IFV is daarom een onderzoek gestart om 
brandweerkorpsen hierover meer duidelijkheid te geven. 

 
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is het kennis- en 
opleidingsinstituut voor de veiligheidsregio’s en hun 
veiligheidspartners. Binnen het team Onderzoek van 
het IFV werkt Thijs Geertsema – onderzoeker en 
adviseur – aan diverse onderzoeksprojecten die 
bijdragen aan de veiligheid van (brandweer)mensen en 
middelen. Thijs is projectleider voor het recent 

opgestarte onderzoek naar moderne blusmiddelen. 
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We zijn blij dat de producenten en leveranciers ons en de brandweer verder willen 
helpen binnen dit onderzoek. De een kan nog meer en werkt beter, dan de ander. De 
brandweer moet bijna door de bomen het bos niet meer kunnen zien, lijkt ons. Toch 
is dit niet geheel het geval, volgens Thijs Geertsema. ¨Elke regio, elk bedrijf kent een 
heel scala aan (brand)risico´s, die bepalend zijn voor de keuze in de hoeveelheid en 
de soorten blusmiddelen. Zo werken zij al heel lang. Neem de regio Rotterdam, 
waarin de chemische sector floreert en er dus veel aandacht is voor het blussen met 
schuim. Een ander voorbeeld? Stel in een gemeente staat een fabriek met veel 
vetbaden. Breekt er een brand uit, dan weten het bedrijf en de brandweer vooraf hoe 
ze deze kunnen bestrijden en met welke (blus)middelen. Grote blusmiddelen: alle soorten op een rij 

  

Maar het kan altijd nog beter. In de zin van kijken naar het 
blussende principe van de moderne middelen. Oftewel, 
waar aan de zuurstof -, brand- en temperatuurzijde van de 
branddriehoek kan er nog iets gedaan worden om een 
reactie te beperken of te stoppen? Neem het voorbeeld 
van een in brand staande batterij. Blussen gebeurt 
normaliter met water. Veel water, welteverstaan. Stel dat er 
nu een blusmiddel bestaat, dat goed afdicht of juist het 
koelend vermogen van water vergroot, waardoor het meer 
energie op kan nemen. Met zo´n middel is het dan mogelijk 

de brand sneller te blussen. Een ander voorbeeld: een auto staat in brand. 
Normaliter gebruikt de brandweer water of schuim als blusmiddel. Dat werkt altijd. 
Maar een modern middel heeft wellicht een voordeel in het afdekken of sneller 
blussen, waardoor er minder of gedurende kortere tijd rookontwikkeling ontstaat. Dat 
kan in bepaalde situaties belangrijk zijn.¨ 
 
Het ´probleem´ voor de brandweer is, dat ze van al die moderne blusmiddelen dus 
niet exact het werkingsprincipe kennen en niet weten in welke mate ze een bijdrage 
leveren aan een specifieke brandbestrijding, zegt Geertsema. ¨Niet een, maar wel 
tien fabrikanten bieden een op elkaar lijkend blusmiddel aan. We weten dat elk 
blusmiddel veel verschillende eigenschappen kent. De fabrikanten testen de 
middelen op specifieke scenario’s, maar fysische en/of chemische werkingsprincipes 
zijn niet altijd duidelijk. Neem een bepaald soort poeder of gel, dan zijn er 
bijvoorbeeld testen uitgevoerd op een vaste stofbrand en op een vloeistofbrand. 
Maar werkt het blusmiddel ook bij brand in een spouwmuur of bij een afvalberg? 
Onbekend maakt onbemind. Een brandweermens is ook een beetje een 
wetenschapper. Hij of zij wil erg graag weten, hoe het blusmiddel werkt en wat het 
doet. Mede door een gebrek aan inzicht is de brandweer enigszins terughoudend 
met moderne blusmiddelen. Natuurlijk zijn er ook korpsen die wel nieuwe middelen 
uitproberen. Bijvoorbeeld als ze een specifiek risico tegen komen.¨Binnen het 
onderzoek wordt dus gekeken naar het werkingsprincipe van moderne blusmiddelen 
en in welke incidentscenario´s en mate deze middelen een bijdrage leveren aan 
brandbestrijding. Hiertoe zijn de moderne blusmiddelen in drie groepen 
onderverdeeld. Blusmiddelen: werking en onderhoud 
 

1. Watergedragen additieven 
Zoals surfectanten, gelvormende middelen en mineralen die aan water worden 
toegevoegd. Door deze toevoeging wordt onder andere de oppervlaktespanning of 
het kookpunt verlaagd, worden pyrolyseproducten gebonden of wordt een harde 
kristalachtige laag over een brandend object heen gelegd. 

https://www.brandveilig.com/category/grote-blusmiddelen
https://www.brandveilig.com/blusmiddelen-soorten-werking-regels-onderhoud
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2. Aerosol generatoren 
Die in korte tijd een hoeveelheid bluspoeder in de lucht verspreiden. De verschillende 
generatoren hebben verschillende manieren van verspreiding (explosie, verbranding, 
drukcylinders) en verschillende soorten bluspoeder. 
 
3. Schuimsystemen 
Met diverse schuimvormende middelen. Er wordt gekeken naar verscheidene NAF 
(nozzle aspirated foam) en CAF (compressed air foam) systemen. En wel naar de 
combinatie met diverse typen schuim, concentratie schuimvormend middel en 
hoeveelheid lucht. 
 
Het mag duidelijk zijn, het uiteindelijke doel van het onderzoek van het IFV is regio’s 
te ondersteunen met praktisch toepasbare kennis, een handelingsperspectief en 
kaders over moderne blusmiddelen. Geertsema: ¨Het allerbelangrijkste is, dat wij 
onze mensen op straat – manschappen, bevelvoerders, officieren – hiermee helpen.¨ 
Het onderzoek bestaat uit een aantal fases: 

 Verzamelen en samenvatten van beschikbare kennis en literatuur. 
 Verzamelen en analyseren van casussen waarin de blusmiddelen zijn 

toegepast. 
 Leren van elkaars ervaringen met de blusmiddelen binnen de regio’s door 

middel van actieleren en binnen een community of practice (CoP). 
 Onderzoeken van de werking van de blusmiddelen in specifieke situaties. 

 
"Het allerbelangrijkste is, dat wij onze mensen op straat hiermee helpen¨ Uiteindelijk 
worden met de opgehaalde kennis alle middelen afgezet tegen inzetscenario’s. Denk 
hierbij aan alledaagse brandjes zoals voertuigbranden en woningbranden, maar ook 
aan bijzondere scenario’s zoals branden met Li-Ion batterijen en afvalbranden. 
Geertsema: ¨Door de werking, ervaring en testresultaten van de blusmiddelen af te 
zetten tegen de praktijkscenario’s kunnen we onze mensen helpen in het genereren 
van opties en maken van keuzes.¨ 
 
Momenteel zit het onderzoek in de eerste fase, het literatuurdeel. Verwacht wordt, dit 
in het tweede kwartaal van dit jaar af te ronden. De uiteindelijke resultaten uit het 
onderzoek volgen aan het einde van dit jaar. Tot slot zegt Thijs Geertsema: ¨Vanuit 
de markt en de industrie krijgen we veel medewerking Ze verstrekken ons literatuur, 
geven uitleg over de werking en gaan met ons in gesprek. We zijn blij dat de 
producenten en leveranciers ons en de brandweer verder willen helpen binnen dit 
onderzoek.¨ Bron: Brandveilig.com   
 

OOnnggeevvaalllleenn  vvoooorrkkoommeenn::  bblliijjvveenn  lleerreenn  eenn  kkeennnniiss  vveerrzzaammeelleenn  
 
Om de veiligheid in organisaties continu te kunnen verbeteren is het belangrijk om te 
blijven leren en kennis te verzamelen. Onderzoek speelt daarin een cruciale rol, 
zeker als de gewenste verbetering al enige tijd stokt. Maar dat gaat niet vanzelf, zo 
werd duidelijk in de workshop over leren en aanspreken op de eerste dag van het 
NVVK Veiligheidscongres 2019. 
 
Nadat het ochtendprogramma van het NVVKVeiligheidscongres 2019 had 
uitgewezen dat 79% van de aanwezigen een man is van zo’n 53 jaar oud, was het 
een verrassing dat deze workshop over leren en aanspreken door drie vrouwen werd 
geleid. Als er iets is wat in 2025 anders moet is het wel de diversiteit van onze 

https://www.veiligheidskunde.nl/
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beroepsgroep, om de aansluiting met de maatschappij niet te verliezen. Die 
aansluiting was er nu wel, met drie verhalen uit de praktijk over blijven leren: leren als 
organisatie, impliciet leren en leren van calamiteiten. Dat waren de hoofdthema’s. 
 
Yvonne Langen, adviseur op het gebied van veiligheidscultuurprogramma’s was de 
eerste spreker. Op basis van onderzoek en ervaring heeft ze drie belangrijke 
succesfactoren gedestilleerd: managementcommitment, structuur en 
medewerkersbetrokkenheid. Als een van die factoren niet goed werkt, wordt de 
implementatie van een veiligheidsprogramma moeilijk, zo vertelt Langen. Dan gaat 
iedereen langzamerhand zijn oude gedrag weer vertonen en glijdt het 
veiligheidsniveau onder de norm. Met mogelijke ongevallen en schade tot gevolg. 
Om die uitdoving te voorkomen moet je veiligheidsprogramma’s structureel 
aanpakken. Langen gebruikt daarvoor de dubbele veiligheidsdriehoek. De eerste 
driehoek beschrijft de drie rollen die een team zou moeten hebben: de safetyhero, de 
safetychampion en de safetybuddy. De safetyhero is de teamleider. Hij is er 
verantwoordelijk voor dat het team veilig werkt, dat mensen weten wat ze moeten 
doen en hoe ze dat moeten doen. De safetychampion is de veiligheidsambassadeur. 
Hij zorgt voor de inhoudelijke advisering rondom veiligheid en straalt als het ware 
veiligheid uit. De safetybuddy is de trainer van nieuwe medewerkers. Zijn rol is het 
om de nieuwelingen in te wijden in de veiligheidsgeheimen van hun werkplek. 

 
Maar voor elke rol zijn specifieke competenties vereist, zowel hard skills als soft 
skills. Die competenties komen uit de tweede veiligheidsdriehoek en bestaat uit de 
vakgebieden die de hard en soft skills moeten voeden: veiligheidskunde, 
verandermanagement en psychologie. Vanuit de zaal werd gevraagd in hoeverre de 
dubbele driehoek de succesfactoren faciliteert. Langen gaf toe dat het commitment 
van het management er niet automatisch mee geregeld is. Daar zijn aanvullende 
activiteiten voor nodig. Structuur en betrokkenheid van medewerkers worden wel 
goed ondersteund met de driehoeken. Hoewel het daarna nog niet vanzelf gaat. Je 
zal er tijd en kennis moeten blijven instoppen. 
 
Als de verbetering stokt; onderzoek naar impliciet leren 
‘Je leert meer dan je weet’, dat is de originele titel van de lezing door Julia Burggraaf. 
Maar omdat haar onderwerp impliciet leren is, veranderde ze die uiteindelijk naar ‘je 
leert meer dan je lief is’. Julia is werkzaam bij ProRail en promovendus aan de 
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universiteit van Delft. Zij onderzoekt hoe het komt dat er op zeker moment een halt 
komt aan de daling van het aantal ongevallen in organisaties. Wat gebeurt er onder 
de oppervlakte wat niet direct meetbaar is? Dat is impliciet leren. Als mensen 
bepaalde standaardhandelingen maar vaak genoeg herhalen, ontstaat er een vorm 
van automatisch gedrag. Een schema. Bepaalde stimuli uit de omgeving zullen bij 
voldoende ervaring dat gedrag direct activeren, zonder dat je er bewust van bent. Je 
doet het gewoon. Normaal gesproken is dat geen probleem. Echter, in sommige 
gevallen kan die automatische herkenning falen en wordt het verkeerde schema 
geactiveerd. Je doet dan iets anders dan eigenlijk de bedoeling is, en dat kan tot 
gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen leiden. ProRail publiceert onderzoek spoorincidenten 

 
Burggraaf doet onderzoek bij ProRail naar situaties waarbij omgevingsfactoren, zoals 
seinlichten, verkeerde schema’s kunnen activeren bij machinisten. Daarbij zijn 
expliciete data van groot belang om die omgevingsfactoren goed in kaart te brengen. 
Hoe duidelijker die omgevingsfactoren zijn, hoe kleiner de kans is op activering van 
de verkeerde schema’s. En dat kan een gestokte veiligheidsverbetering mogelijk 
weer in beweging krijgen. 
 
De laatste voordracht was van Kelly Bos, arts in opleiding en promovendus aan de 
VU. Zij doet onderzoek naar calamiteiten in ziekenhuizen: niet beoogde of 
onverwachte gebeurtenissen die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg en 
die tot de dood of ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt kan leiden. Dat dit geen 
klein probleem is bewijzen de cijfers die ze presenteert: de potentieel vermijdbare 
sterfte in de periode 2012 – 2016 bedraagt 1000 mensen per jaar. Als percentage 
van drie miljoen medische handelingen per jaar misschien niet veel, maar als 
absoluut getal natuurlijk wel. 
 
Verbetermaatregelen die niet helpen 
Ziekenhuizen doen daarom onderzoek naar de mogelijke maatregelen om het aantal 
en de ernst van calamiteiten te verkleinen. Hoe kun je leren van fouten? Bos is vooral 
geïnteresseerd in de kwaliteit van verbetervoorstellen. Ze ontdekt dat er nogal wat 
verbeteringen worden opgesteld na calamiteiten die vrijwel niets bijdragen aan het 
voorkomen van een nieuw ongeval. Daarom formuleerde ze een tweetal 
voorwaarden aan verbetermaatregelen: 
 
 Het doel moet duidelijk zijn en de voorgestelde maatregel moet specifiek  

      beschrijven wat er aangepast, vervangen of veranderd wordt; 
 De maatregel moet de kans op het optreden van de ongewenste gebeurtenis  
         verkleinen of de gevolgen van het optreden van de ongewenste gebeurtenis     
         verminderen. 
 

Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig, vertelt Bos. Daarmee is gelijk ook de 
rode draad van de drie verhalen benoemd. Er zijn heel veel aspecten van belang om 
te leren van fouten en ongevallen en de organisatie te verbeteren. Oplossingen die 
geruime tijd succesvol zijn, kunnen opeens niet meer werken en het is niet altijd 
duidelijk waarom dat zo is. Onderzoek is daarom belangrijk. Er is structureel behoefte 
aan nieuwe kennis om te blijven verbeteren. En je zal er tijd en energie in moeten 
blijven stoppen. Niets gaat vanzelf. Dat is wel de algemene conclusie van deze 
workshop tijdens het congres. Bron: Arbo Online 

 
 

https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2017/09/prorail-publiceert-onderzoek-spoorincidenten-1015437
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NNiieeuuwwee  bbooeetteebbeelleeiiddssrreeggeellss  vvaann  ddee  AAuuttoorriitteeiitt  PPeerrssoooonnssggeeggeevveennss  
 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de boetebeleidsregels aangepast omdat de 
oude regels nog betrekking hadden op overtredingen van eerdere privacywetgeving. 
Bij het vaststellen van de hoogte spelen de ernst, omvang en duur van de 
overtreding mee en of er sprake is van opzet of recidive. De AP kan boetes opleggen 
bij overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de 
Uitvoeringswet van de AVG. De AP kan ook bij overtredingen op grond van de Wet 
politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens een boete opleggen 
en bij bepaalde overtredingen van de Telecommunicatiewet, de eIDAS-verordening 
en de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Wettelijk boetemaximum AVG 
Bij het vaststellen van (de hoogte van) de boete houdt de AP in eerste instantie 
rekening met het maximale bedrag van de boete dat in de wet is vermeld. De AVG 
kent twee categorieën van overtredingen en bijbehorende maximale boetes. 
1. Verantwoordelijken, degenen die persoonsgegevens verwerken, hebben onder de 

AVG bepaalde verplichtingen, zoals de verplichting van het bijhouden van een 
verwerkingsregister. Komt een verantwoordelijke (een van) deze verplichtingen 
niet na? Dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro. Of 
een boete van maximaal 2% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming, 
mocht dat bedrag hoger uitkomen. 

2. Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG? Of 
de privacyrechten van de betrokkenen? Dan kan de AP een boete opleggen van 
maximaal 20 miljoen euro. Of een boete van maximaal 4% van de wereldwijde 
jaaromzet van een onderneming, mocht dat bedrag hoger uitkomen. 

 
Boetecategorieën 
De AP heeft de overtredingen van de 
AVG en de andere wetten waarop zij 
toezicht houdt, voor elk wettelijk 
boetemaximum ingedeeld in drie of 
vier boetecategorieën, waaraan 
oplopende geldboetes zijn verbonden. 
Deze indeling is ingegeven door de 
zwaarte en ernst van de geschonden 
norm en de verhouding tot de andere 

normen in het gegevensbeschermingsrecht. Elke boetecategorie is vervolgens 
gekoppeld aan een bepaalde boetebandbreedte van een minimum- en een 
maximumbedrag. De hoogte van de boetebandbreedtes moet voldoende 
afschrikwekkend zijn voor potentiële overtreders. Binnen de verschillende 
boetebandbreedtes heeft de AP steeds een basisboete vastgelegd. Dit bedrag vormt 
voor de AP het uitgangspunt voor de berekening van de boete in een afzonderlijk 
geval. De basisboete kan per geval vervolgens verhoogd of verlaagd worden aan de 
hand van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de aard, ernst en duur van de 
overtreding, het aantal betrokkenen en de omvang van de schade. Ook is van belang 
in hoeverre de overtreding aan de overtreder kan worden verweten en of er sprake is 
van  recidive. Bij het vaststellen van de boete kan de AP ook rekening houden met 
de financiële omstandigheden waarin de overtreder verkeert. Zoals in het geval van 
micro, kleine en middelgrote en ondernemingen. 
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Op 25 mei 2018 heeft European Data Protection Board (EDPB) richtsnoeren 
vastgesteld voor de toepassing en vaststelling van administratieve geldboeten. In 
deze richtsnoeren is vastgelegd wanneer welk sanctiemiddel het meest passend is. 
Andere sanctiemiddelen zijn bijvoorbeeld een last onder dwangsom en een 
verwerkingsverbod. Aangezien de EDPB (nog) geen gezamenlijke uitgangspunten 
voor de berekening van boetes heeft vastgesteld, heeft de AP nu voor haar toezicht 
in Nederland beleid vastgesteld voor de berekening van de hoogte van boetes. De 
beleidsregels worden door de AP toegepast totdat er ook Europese richtsnoeren zijn 
voor de berekening van de hoogte van boetes. Bron: beveiligingsnieuws 

 

NNeeee  tteeggeenn  ggeeddrraaggssccooddee  oonnggeewweennssttee  oommggaannggssvvoorrmmeenn  
 
Staatssecretaris Van Ark van SZW vindt een Landelijke gedragscode ongewenste 
omgangsvormen voor organisaties in Nederland niet nodig. Wel wil zij werkgevers en 
werknemers handvatten bieden over hoe zij zelf een gedragscode kunnen opstellen. 

 
Staatssecretaris Van Ark schrijft dit in haar 
Kamerbrief onderzoek gedragscode ongewenste 
omgangsvormen. Van Ark gaat nog een 
stappenplan ontwikkelen voor het opstellen van zo’n 
gedragscode. Daarin moet volgens haar aandacht 
zijn voor de rol die werknemers en hun 
vertegenwoordigers (ondernemingsraad of PV) in 

een gedragscode kunnen spelen. Behalve dit stappenplan moet er volgens de 
bewindsvrouwe ook een checklist komen voor de inhoud van een gedragscode. Als 
aanvulling lijken haar praktijkvoorbeelden nuttig die laten zien hoe organisaties hun 
gedragscode levend kunnen houden. Van Ark trekt deze conclusies in de Kamerbrief 
bij het onderzoek “Omgaan met ongewenste omgangsvormen. Toegevoegde waarde 
van een gedragscode”. Aan het onderzoek werkten 400 organisaties mee. Daarbij 
stond de vraag centraal of een gedragscode ongewenste omgangsvormen 
ongewenst gedrag op de werkvloer zou helpen tegengaan. En zou helpen om zulk 
gedrag te bestrijden.  
 
Maar de meerderheid van deze organisaties (56%) zag die toegevoegde waarde 
niet. Wel zagen zij een belangrijk nadeel: door ongewijzigd kopiëren zou een 
landelijke gedragscode aansluiting missen met de praktijk. onderzoek Omgaan met 

ongewenste omgangsvormen 

 

VVeeiilliigg  wweerrkkeenn  iinn  hheett  llaabb  ddooee  jjee  ssaammeenn  
 
In een lab werken mensen met chemische en biologische stoffen en dat kan risico’s 
opleveren. De Arbowet verplicht werkgevers daarom om hun medewerkers 
voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Maar wie is er nu 
(eind)verantwoordelijk voor veilig werken in het lab? 
 
Gijsbert van Willigen, Biorisk Management Professional bij het LUMC, stelt die vraag 
hardop tijdens het Lab Safety Event op 21 mei. Met zijn jarenlange ervaring in het lab 
blijft hij het onderwerp veilig werken benadrukken. “Een werkgever moet zijn 
werknemers beschermingsmiddelen bieden om veilig te kunnen werken.” “Maar ik 
merk dat juist de werknemers zelf er soms een rommeltje van maken. Daarom is mijn 
boodschap: draai continu een goede awareness-campagne, zodat mensen hun 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/12/kamerbrief-onderzoek-gedragscode-ongewenste-omgangsvormen
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/arboonline.nl/app/uploads/2019/04/onderzoek-omgaan-met-ongewenste-omgangsvormen.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/arboonline.nl/app/uploads/2019/04/onderzoek-omgaan-met-ongewenste-omgangsvormen.pdf
https://fhi.nl/labsafety/labsafety-2019/programma-2019/veilig-werken-in-laboratoria-wie-is-verantwoordelijk/
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middelen ook op een goede manier gebruiken.” Volgens de biorisk-expert ligt 
bij labmedewerkers op de eerste plaats onderschatting van de gevaren continu op de 
loer. “Soms lijken zij het risico niet te ‘willen’ zien en daarmee wordt het risico 
onderschat. Goed toezicht houden op het gebruik van persoonlijke beschermings-
middelen is een tweede belangrijk punt. En ten derde moeten leidinggevenden, een 
labmanager bijvoorbeeld, het goede voorbeeld geven. Als zijn mensen een witte jas 
moeten dragen in het lab, moet de labmanager dat zelf ook doen als hij het lab 
inloopt.” 
 
Op het gebied van toezicht zegt Van Willigen: “Zolang er maar genoeg op gehamerd 
wordt en er een goed aanspreekgedrag is op het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen is, zie je het compliancepercentage stijgen. Bij een bedrijf als 
Shell word je er gewoon uitgeschopt als je de procedures niet volgt. Ook bij andere 
soorten bedrijven zie je dat het aanspreekgedrag hoog kan zijn. Zo hoog dat 
werknemers zelfs de directeur aanspreken bij gevaarlijk gedrag in het laboratorium.” 
In Nederland ziet hij echter een andere houding als het gaat om sociale controle. “In 
Nederland zit aanspreekgedrag er vaak niet in. We zijn soms best egocentrisch, met 
een houding van ‘als hij dat zichzelf wil aandoen, laat dan maar’. Er is op dat vlak 
nog een wereld te winnen, door een werkende aanspreekcultuur te krijgen.” 

Awareness creëren door aandacht te 
besteden aan veilig werken bij 
werkbesprekingen zet zoden aan de dijk. 
Mits dit structureel gebeurt. Van Willigen 
noemt een praktijkvoorbeeld: “In het 
ziekenhuis werden verplegers aange-
sproken op hun handhygiëne na bezoek 
aan een patiënt. Vervolgens gingen 
collega’s elkaar aanspreken. Dan kom je 
toch op 90 tot 95 procent compliance. 
Besteed je er daarna geen aandacht 

meer aan, dan zakt de compliance weg. Aandacht geven aan het aspect veiligheid is 
dus heel belangrijk, dat blijven doen ook.” Geen compliance zonder compliance 
management In zijn dagelijkse praktijk hanteert hij dezelfde aanpak. “Ik geef zelf een 
cursus rondom labwerk. De eerste student die binnenkomt zonder handschoenen, 
mag meteen weer naar buiten. Flauw natuurlijk, maar zo breng ik ze wel aan het 
verstand dat ze iets fout doen. Met twee handschoenen naar buiten lopen is ook uit 
den boze. Een beetje schools, maar hopelijk blijft het hangen. Toch biedt deze 
aanpak geen 100 procent garantie.” Maar er zijn meer potentiële gevarensettings in 
een laboratorium. Van Willigen noemt als voorbeeld picrinezuur, een ingedroogde 
kleurstof die al twintig jaar in sommige kastjes staat: “Die kan onder druk 
explosiegevaar opleveren. Met enige regelmaat de labkasten opruimen voorkomt dit.” 
 
Een ander facet is de oprukkende automatisering in lab-omgevingen. Want complexe 
apparaten kunnen ook kapot. De veiligheidsexpert daarover: “Dat zie je duidelijk in 
labstraten: het buisje gaat er aan de voorkant in en aan de achterkant krijg je de 
uitslag. Wat nu als er in het midden iets vastloopt? Door de automatisering zie je de 
risico‘s niet precies meer. Alleen een monteur of de machinefabrikant weet hoe je 
zo’n machine kunt repareren zonder jezelf in gevaar te brengen.” Ondanks de nog 
steeds bestaande risico’s benadrukt Van Willigen afsluitend dat het werken in een 
lab sinds de jaren tachtig met het verplichten van persoonlijke beschermings-

https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/artikel/2017/11/geen-compliance-zonder-compliance-management-1013562
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/artikel/2017/11/geen-compliance-zonder-compliance-management-1013562
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middelen enorm is verbeterd. “Er vallen geen doden meer in labs in Nederland. Maar 
het kan natuurlijk altijd nog beter.” Bron: Arbo Online 
 

PPrriivvaaccyyrreeggeellss  eenn  PPSSAA,,  ggaaaann  ddiiee  ’’nn  bbeeeettjjee  ssaammeenn??  
 
Werkgevers mogen met het oog op privacy geen bijzondere persoonsgegevens 
verwerken. Gegevens over, zeg, de gezondheid van werknemers. De grondslag 
hiervoor is artikel 30 AVG. Tenzij deze gegevens (kort gezegd) noodzakelijk zijn 
vanwege de goede uitvoering van een wettelijk voorschrift. 
Voor algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres, et cetera, geldt een minder 
zware toets. Daarvoor is het in principe voldoende als de gegevens noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ter uitvoering van een wettelijke 
plicht, bijvoorbeeld voor de loonadministratie. 
 
Bij de uitvoering van een beleid gericht op het beperken en voorkomen van PSA 
(psychosociale arbeidsbelasting) kan het voorkomen dat een werkgever 
persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een incident waarbij 
PSA een rol speelt. Dan mag de werkgever wel algemene persoonsgegevens 
verwerken, zoals de naam van de betrokken medewerkers. Maar worden er 
daarnaast ook gezondheidsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld de medewerker ervaart 
spanningsklachten door pesten), dan ligt dat anders. Gezondheidsgegevens zijn 
immers bijzondere persoonsgegevens. En voor het verwerken van bijzondere 
persoonsgegevens geldt een verbod. Dat kan alleen worden doorbroken als die 
verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijk voorschrift. 
Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG 

 
Je zou verwachten dat het 
verwerken van (bijzondere) per-
soonsgegevens voor de uitvoe-
ring van PSA-beleid ook hieron-
der valt. Want een werkgever is 
verplicht een beleid te voeren 
gericht op voorkomen en/of be-
perken van psychosociale arbeid-
belasting. Dat bepaalt artikel 3 lid 
2 Arbeidsomstandighedenwet.  
Daarnaast is de werkgever 
verplicht om de arbeidsplaats 
dusdanig in te richten en maat-
regelen te nemen dat de kans dat 
de werknemer schade lijdt zoveel 

mogelijk wordt beperkt. Die zorgplicht komt voort uit artikel 7:658 BW. Het lijkt dus 
logisch dat werkgevers een wettelijke grondslag hebben om (bijzondere) 
persoonsgegevens te verwerken bij het uitvoeren van een PSA-beleid. Maar zo 
simpel ligt het helaas niet. 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zich nog niet concreet uitgelaten over de 
vraag of werkgevers ook (bijzondere) persoonsgegevens mogen verwerken in het 
kader van de uitvoering van PSA-beleid. Wel valt er iets af te leiden uit eerdere AP-
rapporten over de inzet van alcohol- en drugstesten door werkgevers. En dat is dat 

https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2018/05/gezondheidsgegevens-verwerken-onder-de-avg-10116780


 
 
Vereniging Preventie & Bedrijfshulpverlening  Nederland - VPBN              26/29                                  informatiebulletin maart 2019 

 

de AP van mening is dat er een concrete wettelijke mogelijkheid moet zijn voor 
werkgevers om bijzondere persoonsgegevens te verwerken voor PSA-beleid. 
 
In de zogenaamde Uniper-zaak uit 2016 oordeelde de AP dat werkgevers slechts 
alcohol- en drugstesten moeten uitvoeren als dat concreet in de wet is vastgelegd. 
Denk bijvoorbeeld aan piloten, machinisten en schippers. En ook alleen dan 
bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken over de gezondheid van 
werknemers. Maar voor beroepen en functies waarvoor zo’n mogelijkheid niet in de 
wet is opgenomen (veruit de grootste groep) geldt deze uitzondering niet. In die 
gevallen mogen werkgevers dus geen alcoholtests laten uitvoeren. 

 
AP verwijst naar wetgever voor 
uitbreiding privacyregels 
In maart 2019 heeft de Autoriteit 
Persoonsgegevens haar beleid op 
de website gepubliceerd. Daaruit 
blijkt dat zij de hiervoor beschreven 
lijn nog steeds vasthoudt. De AP kan 
zich overigens voorstellen dat er wel 
werkgevers zijn die belang hebben 
bij het uitvoeren van alcoholtests. 

Bijvoorbeeld in het kader van hun zorgplicht en verantwoordelijkheid voor een veilige 
werkplek. Maar de Autoriteit meent dat er een nadrukkelijke wettelijke mogelijkheid 
moet bestaan, wil de werkgever een beroep kunnen doen op deze uitzondering. De 
AP verwijst werkgevers daarom naar de wetgever voor een uitbreiding van de 
wettelijke mogelijkheid om op alcohol te testen. De AP is dus streng als het gaat om 
het bestaan van een wettelijke verplichting voor het verwerken van bijzondere 
persoonsgegevens. Maar het louter hebben van een – (nog) niet toegepast – beleid 
dat in strijd is met de privacyregels kan ook al preventief werken. En dat betekent 
toch niet dat een werkgever daarmee persoonsgegevens verwerkt? En dus de 
privacyregels overtreedt? 
 
Zelfs bij alleen strijdig beleid voeren kan AP ingrijpen 
Volgens de AP valt ook beleid onder de reikwijdte van haar toezichthoudende taak 
en kan zij op basis daarvan ook maatregelen nemen. In de Uniper-zaak overwoog de 
Autoriteit over het alcohol- en drugsbeleid namelijk: “Echter, beleid wordt opgesteld 
met de bedoeling de erin beschreven situaties op uniforme wijze te beoordelen en/of 
te regelen. In die zin mag dan ook worden aangenomen dat de in het beleid 
omschreven situaties zich in de praktijk zullen gaan voordoen. Reeds vastgesteld 
beleid met voorgenomen verwerkingen van persoonsgegevens valt onder de 
toezichthoudende taak van de Autoriteit Persoonsgegevens.” Dus zelfs als een 
werkgever alleen een beleid voert (op bijvoorbeeld PSA) dat strijdig is met de 
privacyregels, moet de werkgever er rekening mee houden dat de AP maatregelen 
kan nemen. Daarvoor hoeft die werkgever dus (nog) helemaal geen bijzondere 
persoonsgegevens te hebben verwerkt. 
 
Binnen de grenzen van de AP is PSA-beleid mogelijk 
Betekent dit dat werkgevers beperkt worden in het (uit)voeren van een beleid gericht 
op het voorkomen en beperken van PSA? Dat denk ik niet. Werkgevers kunnen 
binnen de grenzen die de AP heeft gegeven een PSA-beleid (uit)voeren. Wel moeten 
werkgevers zich ervan bewust zijn dat zij geen gezondheidsgegevens mogen 
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verwerken. Als werkgevers vermoeden of vaststellen dat er gevolgen of risico’s 
meespelen voor de gezondheid van de medewerkers, doen zij er verstandig aan de 
bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen en de medewerkers daar naartoe te 
verwijzen. Want de bedrijfsarts en de arbodienst hebben namelijk wel een wettelijke 
grondslag om hierover met medewerkers te praten. En dus mogen zij ook relevante 
gezondheidsgegevens vastleggen. Pascal Willems | advocaat en eigenaar van WVO advocaten 

 

ZZoo  vveeiilliigg  vvooeelltt  hheett  ppeerrssoonneeeell  zziicchh  oopp  sscchhooooll  
 
Met het veiligheidsgevoel van personeel op school zit het over het algemeen wel 
goed, zo laten de cijfers zien. Maar incidenten kunnen op persoonlijk niveau grote 
gevolgen hebben. Dat schrijven de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in 
een brief over sociale veiligheid van onderwijspersoneel aan de Tweede Kamer.  Uit 
de Veiligheidsmonitor po/vo 2018 blijkt dat het grootste deel van het personeel in het 
onderwijs zich veilig voelt op school. In het po 94 procent en in het vo 90 procent van 
het onderwijspersoneel. In het vo geeft 69 procent van de leidinggevenden aan dat 
er een expliciet veiligheidsbeleid en een incidentenregistratie is. 
 
Inzicht in de eigen veiligheidssituatie 
Vo-scholen kunnen gebruikmaken van het Incidentenvenster-VO. Dit is een gratis 
registratiesysteem voor de registratie van incidenten en ongevallen. Daarmee krijgen 
werknemers ook een beter inzicht in de eigen veiligheidssituatie. In het po is het 
voeren van een incidentenregistratie geen verplichting. Maar toch heeft volgens 71 
procent van de leidinggevenden de school een veiligheidsbeleid en een 
incidentenregistratie. In het po adviseert en ondersteunt het Vervangingsfonds 
schoolbesturen om te komen tot een gezonde en veilige werkomgeving op school. 
Po- en vo-scholen kunnen informatie halen uit de Arbocatalogi. En ook kunnen zij 
steun krijgen van de Stichting School & Veiligheid. 

 
Ondersteuning personeel is cruciaal 
Is dat voldoende in de praktijk? 
“Helaas krijgt bijna elke school een 
keer te maken met een ernstiger 
incident”, aldus de ministers. Het is 
belangrijk dat scholen een expliciet 
veiligheidsbeleid voeren. Daarbij 
moeten alle stakeholders rond de 
school betrokken worden. “Als er een 
incident plaatsvindt, is het belangrijk 

dat de school of instelling daarop voorbereid is en een incident goed afhandelt. 
Cruciaal is dat het personeel zich daarbij ondersteund voelt door collega’s en 
leidinggevenden. Juist het ontbreken van die steun bij een incident kan volgens de 
Inspectie SZW uiteindelijk leiden tot uitval van het onderwijspersoneel.” De 
percentages die aangeven of het personeel vindt dat de opvang en aanpak van 
daders goed geregeld is, zijn hoog (tussen de 84 en 89 procent), zowel in po als vo. 
Tips voor een sterke vertrouwenspersoon 
 

De ministers geven aan dat er de komende periode meer aandacht nodig is voor 
meldpunten en vertrouwenspersonen. Maar ook voor de toegankelijkheid hiervan. De 
Veiligheidsmonitor po/vo 2018 liet al zien dat de veiligheid van personeel blijvend 
aandacht verdient. Scholen moeten voorbereid zijn op incidenten en zorgen voor een 

https://www.wvo-advocaten.nl/medewerkers/pascal-willems/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z24685&did=2018D61582
https://www.voion.nl/instrumenten/incidentenvenster-vo
https://www.vervangingsfonds.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2019/02/tips-voor-een-sterke-vertrouwenspersoon-10118238
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veilige werkomgeving voor hun onderwijspersoneel, concluderen Slob en Van 
Engelshoven in de brief. “Er is voldoende voor handen om dat ook te doen. Dit is 
bovendien als verplichting vastgelegd vooral in de Arbowet. Wij rekenen erop dat 
scholen hier de komende jaren waar nodig meer werk van maken.” Bron: arbo online 

 

ZZoo  ggaaaatt  uu  vvaann  wweerrkkddrruukk  nnaaaarr  wweerrkkpplleezziieerr  
 
Steeds meer organisaties beseffen het: werkdruk aanpakken werkt beter door 
daarnaast aandacht te schenken aan werkplezier. Maar om dit in de praktijk brengen 
is niet altijd even eenvoudig. Want wat we in elk geval willen voorkomen, is dat de 
problemen groter worden dan ze waren. De vijf strategieën bieden goede tools om 
wél het gewenste effect te bereiken: meer werkplezier. Wie alle vijf de strategieën 
onder de knie heeft en regelmatig inzet, doet aan gezond stressmanagement. 
 
Balans beïnvloeden: meer werkplezier met 5 strategieën 
In het gesprek over werkdruk en werkplezier hebben we het vaak over de balans 
tussen energievreters en energiegevers. De vijf strategieën richten zich op het 
beïnvloeden van deze balans, op het verkleinen van energievreters en het vergroten 
van energiegevers. Daarbij zijn alle vijf strategieën van belang, als een schijf van vijf. 
De eerste stap in gezond stressmanagement is om inzicht te krijgen in de balans 
tussen energievreters en energiegevers. Inzicht in de eigen balans en in die van 
collega’s, inzicht in overeenkomsten en verschillen. En ook: inzicht in de effecten van 
die energievreters en energiegevers en in de mate van invloed die je erop hebt. Deze 
bewustwording biedt de basis om zinvol met de strategieën aan de slag te gaan. 
 
Strategie 1: Aanpakken energievreters 
Logisch, voor een probleem bedenk je een oplossing. Toch zijn er teams die deze 
strategie overslaan. Ze hebben het afgeleerd om te proberen iets in de organisatie te 
veranderen. Een brainstorm met het team en/of sleutelpersonen blijkt vaak originele 
en realistische oplossingen te bieden. Voor energievreters die niet of niet snel aan te 
pakken zijn, komt strategie 2 in beeld. 

Strategie 2: Accepteren en loslaten 
Iets heel graag anders willen, maar dat 
niet kunnen beïnvloeden. Als de wens 
groot is en de invloed erop klein, zal dat 
veel energie kosten. Het herkennen van 
het energieverlies en het accepteren van 
het gebrek aan invloed zijn belangrijk. 
Om de eigen energiehuishouding gezond 
te houden is het vervolgens van belang 
de emotie (irritatie, boosheid, verdriet) los 
te laten. Een ritueel helpt daarbij. 
Verscheur bijvoorbeeld een vel papier 
met daarop de reden van je boosheid. 

Strategie 3: Batterij opladen 
Ontspannen. Bewegen, sporten, gezond eten, pauzes, voldoende slapen.  
Bewustwording van het belang daarvan in een team kan inspireren om ook privé 
gezonde keuzes te maken: een creatieve hobby, ademhalingsoefeningen. Ook op 
teamniveau zijn activiteiten voor het opladen van de batterij mogelijk: wat te denken 
van yoga-oefeningen in groepsverband? 
 

http://arbo-online.nl/werkdruk-weg-met-de-energievreters/
http://arbo-online.nl/werkdruk-weg-met-de-energievreters/
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/blog/2017/09/nee-slaaptekort-is-niet-stoer-1015376
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Strategie 4: Vergroten van energiegevers 
Even stilstaan bij wat er op het werk energie geeft kan al helpen om er meer van te 
genieten. Wie van dit genieten een gewoonte maakt doet zichzelf helemaal een 
plezier. “Vroeger schreef ik voor ik naar huis ging op wat ik allemaal niet af had 
gekregen. Nu schrijf ik na afloop van de werkdag drie dingen op die ik fijn vond die 
dag. En daardoor kom ik veel rustiger thuis.” 
 
Strategie 5: Toevoegen van energiegevers 
Nieuwe energiegevers. Soms kunnen teamleden eenvoudig nieuwe energiegevers 
toevoegen aan hun eigen vel papier. Door bij andere teamleden te kijken en zich 
bewust te worden van wat er al is. Of door een andere taakverdeling of  het 
organiseren van feedback of teamactiviteiten. Bron: Arbo Online 
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