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Arbo in cijfers
Jubileum: 15 jaar data over arbeids-
omstandigheden in Nederland! 

Het jaar 2020 is een jubileumjaar 
voor de Nationale Enquête Arbeids-
omstandigheden: de vijftiende meting 
is afgerond. Met de meest recente data 
kunnen langdurige trends tot en met 
2019 in beeld worden gebracht. 

In die vijftien jaar is er veel gebeurd: 
flexwerk was in opkomt, we werken 
steeds vaker met een beeldscherm en 
we hoeven minder vaak veel kracht te 
zetten. Al met al zien we dat de mees-
te werknemers al die tijd (zeer) tevre-
den waren met hun arbeidsomstan-
digheden. Bijna 70 procent van de 
werknemers was (zeer) tevreden in 
2005, in 2019 bijna 75 procent.  
 

Deels komt dit doordat werknemers 
boven de 65 – die in 2005 nog niet in 
de meting zaten – vaak tevreden zijn.  

De jongste (15 t/m 24 jaar) en oudste 
(65 t/m 74 jaar) werknemers zijn na-
melijk het vaakst tevreden over hun 
werkomstandigheden. Daarbij gaat 
het in 2019 om respectievelijk 79 en 
78 procent. De werknemers tussen de 
25 en 54 jaar en die tussen de 55 en 64 
jaar ontlopen elkaar niet veel in tevre-
denheid over hun werkomstandighe-
den. Respectievelijk 74 en 73 procent 
van hen was in 2019 tevreden met de 
arbeidsomstandigheden. 

Bron: Nationale Enquête Arbeids- 
omstandigheden (TNO|CBS) 

To do
Online Arbo  
Actualiteitendag
Vanwege de coronamaatregelen 
gaat de Arbo Actualiteitendag  
online! De vernieuwde Arbowet  
gebruiken om een zorgvuldig arbo-
beleid tot stand te brengen? U leert 
het tijdens dit online event!

Na de Arbo Actualiteitendag bent u 
volledig op de hoogte van alle recen-
te en aankomende wetswijzigingen, 
jurisprudentie en ontwikkelingen op 
het gebied van arbeidsomstandighe-
den. Uiteraard past het programma 
van de dag zich aan op de actuele 
onderwerpen van nu. Met het oog 
op de huidige maatschappelijke ont-
wikkelingen is dit een relevante dag 
voor u als arboprofessional.
Kijk op https://actualiteitendag.arbo- 
online.nl voor meer informatie.

@danielverlaan 14 apr
Er zijn heel veel meningen, opvattingen en ideeën, van wetenschappers en 
cryptografen tot hackers, juristen en filosofen. Belangrijk is om niet alleen 
stil te staan bij de technologie, maar ook de consequenties voor onze maat-
schappij: https://bit.ly/2K3KyjT

@de_beyer 8 apr
Niet alleen voor irritante collega’s maar ook zijn deze tips goed inzetbaar  
om met je leidinggevende te spreken over je werkplezier. Vraag hulp van  
een vertrouwenspersoon. https://bit.ly/2XBKpvW

@VNONCW 7 apr
'Op zich snap ik het, zo blijf je die stoffen volgen. Maar het is heel veel werk 
voor een database die vol komt met overbodige informatie.' Dat schrijft  
columnist Willem-Henk Streekstra over de database voor zeer gevaarlijke 
stoffen die de EU wil opzetten https://bit.ly/2V9hZIg

Meer nieuws? 
www.arbo-online.nl

@vakbladarbo

Meer trends bekijken? Voor meer informatie  
en cijfers, kijk op www.monitorarbeid.nl.
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