
Het Zero-Accidents 
netwerk, een netwerk 
voor en door bedrijven

Onze visie is dat alle arbeids
ongevallen te voorkomen zijn. 
Deelt u deze visie en wilt u daar 
werk van maken? 

Achtergrond
Uit de monitor arbeidsongevallen van 
TNO blijkt dat In 2009 ruim 77.000 
werknemers en zelfstandigen na een 
arbeidsongeval behandeld werden door 
de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. 
Hiervan werden 4.300 opgenomen. Voor 
85 werkenden had het arbeidsongeval 
een dodelijke afloop. In de industrie en 
delfstofwinning vinden jaarlijks gemiddeld 
22.000 arbeidsongevallen met lichame
lijk letsel en verzuim plaats. Dit zijn 
2.100 arbeidsongevallen per 100.000 
werkenden. De kans op een arbeids
ongeval met lichamelijk letsel en verzuim 
is in de industrie en delfstof winning 
bovendien groter dan in alle andere 
sectoren. Aandacht voor verdere terug
dringing van het aantal arbeids ongevallen 
is voor werknemers en werkgevers 
daarom van het grootste belang. 

Zero-Accidents netwerk
In Finland bestaat sinds 2003 het 
ZeroAccidents netwerk. Dit nationale 
netwerk is opgericht om het aantal 
arbeidsongevallen en de ernst van deze 
ongevallen verder terug te dringen. 
Inmiddels hebben 260 bedrijven in 
Finland zich publiekelijk aan dit netwerk 
verbonden. Deze bedrijven vertegen
woordigen samen meer dan 300.000 
werknemers in 44 branches en dekken 
daarmee meer dan 10% van de werkende 
populatie af. Zij delen de zeroaccidents 
visie en streven ernaar om koploper te 
worden ten aanzien van arbeidsveiligheid. 

Veiligheid en gezondheid worden als 
integraal onderdeel gezien van succesvol 
en maatschappelijk verantwoord onder
nemen. Bedrijven hebben de intentie  
om van elkaar te leren door kennis en 
informatie rond bijvoorbeeld goede 
praktijken aan elkaar uit te wisselen. 
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Inmiddels is duidelijk dat bedrijven die 
deelnemen aan dit netwerk niet alleen 
gemiddeld betere veiligheidsprestaties 
hebben dan de overige Finse bedrijven, 
maar ze verbeteren die prestaties ook 
(significant) meer dan vergelijkbare 
bedrijven die niet bij het netwerk zijn 
aangesloten.

wAt willen we in nederlAnd?
TNO wil in Nederland een vergelijkbaar 
netwerk van bedrijven opzetten. Dit 
netwerk wordt met subsidie van het 
Ministerie van sociale Zaken en werk
gelegenheid opgestart. Uitgangspunt is 
dat het netwerk wel binnen enkele jaren 
kostendekkend moet kunnen draaien. 
 
Voor wie?
Het ZeroAccidents netwerk richt zich op 
alle bedrijven die van mening zijn dat 
arbeidsongevallen te voorkomen zijn en 
die zich hieraan willen committeren. 
Bedrijven dus die de ambitie hebben om 
dit te bereiken en die continue bezig zijn 
hun veiligheidsprestaties verder te 
verbeteren. Dit kunnen grote of kleine 
bedrijven zijn, in de profit sector of de 
nonprofit sector.

ActiViteiten VAn het netwerk
Het doel van het netwerk is om elkaar en 
andere bedrijven te stimuleren een hoger 
niveau van veiligheid te bereiken en, om 
positieve publiciteit en erkenning te 
organiseren voor goede veiligheids
prestaties. Dat doen we met elkaar door:
–  expliciet commitment aan de Zero

accidents visie. 
–  Goede praktijken te verzamelen en uit 

te wisselen.
–  Twee keer per jaar een bijeenkomst te 

organiseren.
–  Binnen het netwerk materialen te 

ontwikkelen en beschikbaar te stellen 
zodat anderen het zeroaccidents 
concept zelf toe kunnen passen.

–  Nieuwsbrieven te publiceren en een 
website te ontwikkelen.

–  ervaringen uit te wisselen met vergelijk
bare netwerken, nu nog met name het 
Finse netwerk (in enkele andere eU 
landen wordt een vergelijkbaar netwerk 
overwogen).

wAt VrAgen we VAn u?
Het ZeroAccidents netwerk is een 
netwerk van en voor bedrijven die zich 
publiekelijk hard maken voor arbeids
veiligheid en nulongevallen. Betrokken
heid bij de zeroaccident visie komt van 
directies samen met hun veiligheids
specialisten en andere professionals  
die zich bezig houden met veiligheid. 

Als koploperbedrijf wilt u met anderen  
de lead nemen in het verder verbeteren 
van de arbeidsveiligheid in Nederland.  
U als manager of veiligheidskundige deelt 
onze zeroaccidents visie. U bent bereid 
om hieraan bij te dragen door goede 
praktijken te delen, en kennis en 
informatie met anderen uit te wisselen. 

Meer inforMAtie
sander Zwanikken
(sander.Zwanikken@tno.nl) of 
Gerard Zwetsloot
(Gerard.Zwetsloot@tno.nl)  
of bel 088 866 53 22.

GeZOND leVeN eN INNOVATIVe 
INDUsTrIAl rIsk MANAGeMeNT
TNO initieert technologische en  
sociale innovatie voor een gezonde 
inrichting van ons leven en voor een 
vitale samenleving.
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