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Veilig en gezond werken

wat is er aan instrumenten 

ontwikkeld en hoe zet je dit in? 



Waarom is het 

belangrijk gezond en 

veilig te werken? 



Ben jij zelf 

verantwoordelijk om veilig 

en gezond te werken? Of je 

werkgever? 



Wat heeft Gezond en 

Veilig werken met 

Duurzame Inzetbaarheid 

te maken? 



3 hoofdlijnen: 

1. Randvoorwaarden

2. Preventie

3. Actie bij problemen (oplossen én nazorg)

Wat is veilig en gezond werken? 



• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

• Ziekteverzuimbeleid

• Bedrijfshulpverlening (BHV)

• Preventiemedewerker

• Periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek 
(PAGO).

Wettelijke kaders Veilig en gezond werken



Wat verstaan we onder Veilig en Gezond Werken? 

• Arbo
– Lichamelijke (fysieke) belasting

– Gevaarlijke stoffen

– Machineveiligheid

– Detacheren

– Psychosociale Arbeidsbelasting (Werkdruk, Agressie en Geweld, Pesten, Discriminatie)

– Sociale Veiligheid: roadshow en vervolg

• BRAVO-thema’s: informatie en tools over Bewegen, Roken, Alcohol en drugs, 
Voeding en Ontspanning

• Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid o.a.:
– Ik ben aan de bal: GEZOND, GROEI EN PLEZIER

– Aan de praat en het goede gesprek 



Van Arbo naar Duurzame Inzetbaarheid 

Arbo: fysiek en sociaal veilige 
werkomgeving

Aandacht voor gezond, groei en 
plezier

Werkplezier, Energie en 
Duurzame Inzetbaarheid  



vergrijzing, technologisering en flexibilisering  

Waarom Duurzame inzetbaarheid  



Definitie Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun 

arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare 

mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om 

in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en 

welzijn te (blijven) functioneren.’                            

van der Klink e.a. (2010)



Animatie Veilig en Gezond Werken

https://www.youtube.com/watch?v=vV8udtixOrc


• Sociale Veiligheid

• Vertrouwen

• Verantwoordelijkheid 

! Dialoog: in gesprek met elkaar 
zijn en blijven!

Veilig en Gezond werken - Randvoorwaarden



Veilig en Gezond werken - Preventie

• Arboregels en RI&E

• Vitaliteit

• Werkplezier

• Samenwerken



Veilig en Gezond werken – Actie bij Problemen

• Verzuim 

• Agressie en Geweld

• Pesten



Instrumenten en tips 

• E-learnings

• Toolboxen 

• Filmpjes

• Links

• Praktijkvoorbeelden



Een kleine oefening

https://werk-portal.nl/#/programmas/veilig-en-prettig-werken/vitaliteitsscan


Wat is er allemaal al ontwikkeld?

Er zijn veel materialen beschikbaar die je kunnen ondersteunen 
om Veilig en Gezond te werken.

Maar bedenk vooraf: 

 WAAROM? (aanleiding)

 WAARTOE? (doel)

 WANNEER? (tijdspad)

 En dán pas WAT en HOE!

Kijk op onze internet pagina: 

http://www.sbcm.nl/


Wat is er allemaal al? - Randvoorwaarden

Een kleine selectie: 

- Arbocatalogus

- Toolboxen: ‘Ik ben aan de Bal’ en ‘Aan de Praat’

- Denkkaders en handreikingen

- Training voor OR over Duurzame Inzetbaarheid



Wat is er allemaal al? - Preventie

Onder andere: 

- Vitaliteitsscan

- Filmpjes en voorbeelden over 
arbeidsrisico’s 

- E-learnings en trainingen over 
bijv. veilig werken, werkplezier 
en omgaan met elkaar



Wat is er allemaal al? - Actie bij problemen 

- Toolbox Verzuim

- Toolbox Pesten

- Informatie en E-learnings over 
omgaan met Agressie 

filmpje agressie en geweld 

https://www.youtube.com/watch?v=DoZIkOb4flo&t=5s


Denkbare rollen van de OR bij Veilig en Gezond 

werken

Méér dan instemmingsrecht, ook:

 Signalerend

 Agenderend 

 Initiërend

 Participerend

 Bijdrage aan breder beleid op DI

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIq4utaVl8gCFchUFAodJuEMfw&url=http://fin-plan.nl/nieuwe-erfrecht/&bvm=bv.103388427,d.bGQ&psig=AFQjCNFhRmRP1Y8Lz9-heXxlimHFBDEboA&ust=1443441734259030


Tips

• Bepaal de rol van de OR en de richting 

• Maak heldere afspraken!

• Stel prioriteiten

• Sluit aan bij wat er al is

• Keep it simple

• Werk met projectgroepen

• Kijk naar wederkerige belangen van werkgever en werknemer

• Zoek commitment en betrek medewerkers

• Maak Veilig en gezond werken een vast agendaonderwerp

• Bekijk voorstellen door DI-bril Intro Ik ben aan de Bal 

https://www.sbcm.nl/ik-ben-aan-de-bal


Tot slot: wat ga jij morgen doen? 



VRAGEN?? 

Kijk op www.sbcm.nl

of mail naar:  

p.oldenhage@caop.nl

http://www.sbcm.nl/
mailto:p.oldenhage@caop.nl

