
NETWERK DUURZAAM
GEZOND EN VEILIG
WERKEN

KENNISVRAAG
Het Netwerk Duurzaam Gezond & 
Veilig Werken richt zich op het 
verhogen van het bewustzijn van 
risico’s voor gezond en veilig 
werken bij werkgevers en 
werkenden, het leveren van 
benodigde kennis en het vinden en 
delen van effectieve maatregelen.

AMBITIE
In deze hoofdlijn staat een 
stimulerende netwerkaanpak 
centraal, gericht op een zo groot 
mogelijke collectieve impact. 
Het gaat hierbij om een
samenwerking tussen al bestaande 
netwerken en stakeholders met als 
doel verbinden, leren van
elkaar, sneller vooruit komen en 
meer impact bereiken dan ieder 
voor zich: 1+1=3.

DOELEN
Gedurende de periode 2019 – 2021 
zijn de inhoudelijke doelen van 
deze hoofdlijn:
› Voortzetten van de continue 

uitwisseling van kennis, 
instrumenten en goede 
praktijken over gezond en veilig 
werken tussen Nederland en 
Europa.

› Toenemend bewustzijn creëren 
in bedrijven over de gevolgen 
van onder meer gevaarlijke 
stoffen, fysieke belasting, 
nanotechnologie en werkstress 
en het belang van preventief 
beleid.

› Bedrijven bekendmaken met de 
RI&E- en preventiemedewerker-
verplichtingen. Daarnaast hulp 
bieden en vraagbaak zijn bij de 
implementatie daarvan.

Er zijn procesdoelen die te maken 
hebben met de wijze waarop de 
bestaande netwerken en thema’s 
worden verbonden, met als streven 
meer impact bereiken:
› Optimaliseren en uitbouwen van 

een (informeel) stakeholder-
netwerk.

› Fungeren als katalysator en 
smeermiddel in de Arbokennis-
infrastructuur (kennisarena).

› Verbinden van kennis en 
stakeholders (kennissen), ook 
op blinde vlekken en daar waar 
de kennisoverdracht niet optimaal 
verloopt.

› Leren van elkaar, samen 
aanpakken, kruisbestuiven en 
meer impact bereiken dan ieder 
afzonderlijk.

› Het op elkaar afstemmen van 
agenda’s en te organiseren 
(communicatie)activiteiten binnen 
deze hoofdlijn, met het doel 
kennisdeling in een stroom-
versnelling te krijgen zonder de 
doelgroepen te overbelasten.

EVENEMENTEN
14 maart organiseert het Nederlands 
Focal Point samen met het ministerie  
SZW het Gevaarlijke Stoffen 
Innovatiefestival. Gedurende het jaar 
worden campagnepartner 
bijeenkomsten gevaarlijke stoffen en 
Pay it Forward bijeenkomsten 
Fysieke belasting georganiseerd, De 
week van de RI&E,  de Landelijke 
dag over Duurzaam Fysiek werk en 
het congres voor 
preventiemedewerkers zijn andere 
belangrijke events komend jaar.

MAATSCHAPPELIJK PROGRAMMA ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN – NETWERK DUURZAAM GEZOND EN VEILIG WERKEN

TNO.NL

MEER
INFORMATIE
TNO HEALTHY LIVING
Jos de Lange
Projectleider
Jos.delange@tno.nl

MAATSCHAPPELIJK PROGRAMMA ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN – NETWERK DUURZAAM GEZOND EN VEILIG WERKEN


	Slide Number 1

