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Arbo in cijfers
Zelfstandig ondernemers volgen 
minder vaak formele opleidingen en 
cursussen dan werknemers. 

Ongeveer 43 procent van de zelfstan-
dig ondernemers volgde de afgelopen 
twee jaar een opleiding of cursus te-
genover 51 procent van de werkne-
mers. Dit blijkt uit de Nationale En-
quête Arbeidsomstandigheden en de 
Zelfstandige Enquête Arbeid die beide 
worden uitgevoerd door TNO en CBS.

Verschillen in formeel leren lijken sa-
men te hangen met verschillen in be-
hoefte. Zelfstandig ondernemers ge-
ven ook vaker dan werknemers aan 
dat ze geen behoefte hebben aan een 
opleiding (68% versus 57%).  

Daarentegen lijken zelfstandig onder-
nemers meer mogelijkheden te heb-
ben om informeel te leren op  het 
werk. Ze geven bijvoorbeeld vaker aan 
dat hun werk gevarieerd is, dat ze va-
ker zelfstandig oplossingen voor pro-
blemen moeten bedenken, dat het 
werk creativiteit vereist en iets vaker 
dat het werk vereist dat zij nieuwe din-
gen leren.  

Werknemers leren dus vaker formeel, 
zelfstandig ondernemers vaker infor-
meel. Het beeld dat zelfstandige on-
dernemers minder in hun ontwikke-
ling investeren dan werknemers 
vraagt dus om nuancering als ook in-
formeel leren daarbij in beschouwing 
wordt genomen. 

To do
Masterclass  
Leiderschap,  
cultuur en  
veiligheid
Het enige wat u moet doen voor 
echte gedragsverandering bij vei-
ligheid? Kijken hoe mensen met  
elkaar omgaan. En informele lei-
ders inzetten om uw doelen te  
bereiken. 

Als u weet wie de informele leiders 
zijn en wie met hen samenwerkt, 
hoeft u zelf niet meer zo hard te 
werken en bereikt u meer resultaat. 

Verbeter nu de veiligheid in uw  
organisatie door een andere kijk op 
leiderschap. Na afloop van deze 
masterclass kent u de invloed van 
informele en formele leiders op vei-
ligheid en cultuur, heeft u uw eigen 
organisatie en veiligheidscultuur in 
kaart gebracht en kunt u de veilig-
heidscultuur beïnvloeden om zo het 
juiste gedrag te bewerkstelligen.

De masterclass Leiderschap, cultuur 
en veiligheid vindt plaats op vrijdag 
18 oktober 2019 in Jaarbeurs 
Utrecht. Meer informatie en/of wilt 
u zich inschrijven? Ga dan naar  
https://www.arbo-leiderschap.nl/.

@pjdejong70 20 jun
‘Met name D66-Kamerlid Steven van Weyenberg... vreest dat zelfstandigen 
met een 'vlekje' straks worden uitgesloten van een verzekering.’ Hoezo 
‘straks’? Dat is al jaren zo.

@ZZPNetwerk 20 jun
Als er een verplichte #AOV komt voor zelfstandigen, zoals in het #pensioen-
akkoord is afgesproken, moeten de #verzekeraars wel verplicht iedere zzp'er 
accepteren. En #zzp'ers die ook een vaste baan hebben; zij hoeven zich dan 
niet verplicht te verzekeren https://bit.ly/2XnJrnr

@BoekToon 19 jun
€2.500.000 boete bij fout met gevaarlijke stoffen voor een bedrijf met een 
omzet van € 396.600.000.000 http://bit.ly/2FfRMiD . Lachertje.. Een dag 
later zegt staatssecretaris @tamaravanark dit beleid voorzetten, nog meer 
handhaven bij gevaarlijke stoffen. Is dit dé oplossing?

@RichardDukker 13 jun
Foutje … burn-out toch geen beroepsziekte https://bit.ly/2ZAsofk

Bronnen: NEA 
2018 en ZEA 2019.  
Kijk voor meer in-
formatie en cijfers  
op www.monitor-
arbeid.nl
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