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Arbo in cijfers
De ervaren fysieke zwaarte van het 
werk is toegenomen tijdens de co-
vid-19 pandemie. In november 2020 
gaf ruim 18 procent van de werkne-
mers die tijdens de Covid-19 pande-
mie op locatie bleven werken aan dat 
het werk door de maatregelen licha-
melijk zwaarder voelt dan normaal. 
Werknemers die volledig op locatie 
werken (21%) vinden relatief vaker 
dat het werk zwaarder is geworden 
dan werknemers die deels ook thuis-
werken (9%).   

Tegelijkertijd is onder locatiewerkers 
het aandeel werknemers dat regelmatig 
fysiek belastend werk doet afgenomen 
van 46 procent in november 2019 naar 

39 procent in november 2020. 
Het verschil lijkt te komen doordat het 
aandeel werknemers dat regelmatig 
een vorm van fysiek belastend werk 
doet (kracht zetten, in ongemakkelijke 
houdingen werken, repeterende bewe-
gingen of blootstelling aan trillingen) 
afneemt, terwijl het aandeel werkne-
mers dat dat soms doet is toegenomen. 
De veranderingen in de (ervaren) 
zwaarte van het werk lijken voorals-
nog geen grote gevolgen voor de 
klachten te hebben. Klachten aan arm, 
nek of schouders (KANS) namen on-
der locatiewerkers tussen november 
2019 en november 2020 af (van 42% 
naar 36%) terwijl de rugklachten van 
38 naar 32 procent daalden. 

@Rizoomes 11 feb 
Vandaag is de nationale dag van de geriatrie. Goed moment om na te den-
ken over de veiligheidsrisico's en -kwaliteiten van het 50+ brein. Zeker voor 
veiligheidskundigen en professionals uit HR en Arbo, met die almaar stij-
gende leeftijd op de arbeidsmarkt. 

@Japked 17 feb 
Wie dacht dat de seksuele intimidatie gestopt is nu veel kantoren leeg staan 
moet ik teleurstellen. Er zijn zelfs meer meldingen dan ooit. Van dickpics, 
onbetamelijke mailtjes en gênante screenshots. 

 @KittyJong1 9 feb
Wat er in de raamloze distributiecentra gebeurt, wordt aan ons zicht onttrok-
ken. Misschien is dat niet voor niets, want de arbeidsomstandigheden kun-
nen vaak het daglicht niet verdragen. 

Arbo 
Actualiteitendag

Tijdens de Arbo Actualiteitendag 
praten experts op het gebied van 
actuele arbo-ontwikkelingen u in 
één ochtend op hoog niveau bij in 
vier online masterclasses. Met wel-
ke ontwikkelingen moet u als arbo-
professional rekening houden?   

Ze nemen de belangrijkste actuali-
teiten met u door en geven direct 
aan wat de gevolgen voor uw prak-
tijk zijn. Aan de hand van recente 
jurisprudentie, voorbeelden en tips 
lichten ze de actualiteiten toe.  
Dit keer komen de volgende onder-
werpen komen aan bod:  
 » Actualiteiten aanpak Inspectie 

SZW in 2021.  
 » De arborechtelijke lessen van één 

jaar covid-19.  
 » Actuele visies op omgaan met 

veiligheidsgedrag. 
 » Meest recente wijzigingen rond 

arbowetgeving. 

Kennis maakt veilig! Kijk op: htt-
ps://arbo-academy.nl/events/arbo-
actualiteitendag 

Meer nieuws? 
www.arbo-online.nl

Bron: NEA-COVID-19, meer resultaten van het 
onderzoek zijn te vinden op monitorarbeid.tno.nl/
nl-nl/coronacrisis/nea-covid-19/ 
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