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Arbo in cijfers

Nederlandse werknemers hebben  
– in vergelijking met hun Europese 
collega’s – geen slechte arbeidsom-
standigheden. Maar toch zijn er wel 
een paar aandachtspunten.

Langdurig beeldschermwerk nam de 
laatste jaren namelijk toe. En dat ter-
wijl steeds duidelijker is geworden dat 
sedentair gedrag een risicofactor is 
voor onder meer hart- en vaatziekten.

In 1995 werkte 38 procent van de Ne-
derlandse werknemers minimaal drie-
kwart van hun tijd met een computer. 
In 2015 was dat gestegen naar 50 pro-
cent. Ook in de EU-15 was een toena-
me te zien, maar EU-breed werkte in 
2015 ‘slechts’ 41 procent van de werk-

nemers veel met een computer. Dit 
alles blijkt uit de European Working 
Conditions Survey.  

De Nationale Enquête Arbeidsomstan-
digheden van TNO|CBS laat zien dat 
Nederlandse werknemers in 2016 ge-
middeld 3,9 uur per dag beeldscherm-
werk deden. Werknemers zien dit ook 
als een potentieel risico. Bijna 1 op de 
4 werknemers (23%) geeft aan dat er 
maatregelen tegen langdurige beeld-
schermwerk moeten worden getrof-
fen. In 2008 gold dat nog voor 1 op de 
5 werknemers (19%).

Meer info over beeldschermwerk, bijvoor-
beeld naar sector, op http://www.monitor-
arbeid.tno.nl/cijfers/nea-benchmarktool

To do
Congres  
Veilig Werken

Het aantal ernstige arbeidsonge-
vallen neemt nog altijd toe. Trends 
als digitalisering, flexibilisering, 
technologisering, internationalise-
ring en decentralisatie vragen om 
een wendbare organisatie. Gaat het 
daar mis? Of bieden de trends juist 
kansen voor een veilige werkvloer?

Op dit congres bespreken we de 
meest recente ontwikkelingen die de 
veilige werkomgeving beïnvloeden. 
Sprekers van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid, de Inspectie SZW 
en uit de praktijk laten zien wat de 
echte trends en ontwikkelingen zijn 
en wat we kunnen leren van recente 
incidenten. Spijker uw kennis bij, 
kom met vakgenoten in contact en 
raak geïnspireerd voor een toekomst 
met minder incidenten.
Let op: met uw inschrijving voor het 
Congres Veilig Werken kunt u ook 
naar de beurs Safety&Health@Work.

Dit congres vindt plaats op woens-
dag 11 april in Ahoy Rotterdam en 
kost € 299,- excl. BTW. Er gelden  
diverse kortingen voor verenigings-
leden en abonnees. Alle informatie 
op www.congresveiligwerken.nl.

@H_S_E 2 mrt
Over 30% of food and drink industry injuries reported to HSE are manual 
handling injuries such as back injuries. Here's what you need to know about 
managing the risks http://goo.gl/LAuipb  #HelpGBWorkWell

@ministerieSZW 2 mrt
Als je een ziekte of handicap hebt, kan het lastig zijn om werk te vinden en 
behouden. Met de EigenWerkWijzer vergroot je je zelfvertrouwen én je kans 
op een baan. Check de EigenWerkWijzer op de site van @UWVnl

@WoutvanVeen 2 mrt
Ook de lange termijn risico's van blootstelling aan #asbest en andere 'ge-
vaarlijke' stoffen raakt de belangenbehartiging vd @FNV, wg- en #product-
aansprakelijkheid

@De_Monitor 2 mrt
André voelde zich buitengesloten door collega’s: ‘Ik ben weggepest door vijf 
collega’s en mijn leidinggevende’. https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/
ik-ben-weggepest-door-vijf-collegas-en-mijn-leidinggevende …
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