
ONTWIKKELINGEN 
GEZOND EN VEILIG 
WERKEN

KENNISVRAAG
Een evenwichtig en effectief stelsel 
op het terrein van Gezond en Veilig 
werken staat aan de basis van het 
MAPA programma. De opgedane 
kennis rondom effectiviteit van beleid 
en bedrijfsinterventies wordt gebruikt 
om het stelsel te innoveren. 
Daarnaast worden in de hoofdlijn 
“Ontwikkelingen Gezond en Veilig 
Werken” activiteiten ondergebracht 
die inhaken op actuele beleids- en/of 
maatschappelijke vraagstukken op 
het terrein van Gezond en Veilig 
Werken.

AMBITIE
Bijdragen aan een evenwichtig en 
effectief stelsel op het terrein van 
Gezond en Veilig werken. 

DOEL
Actuele beleids- en/of 
maatschappelijke vraagstukken op 
het terrein van Gezond en Veilig 
werken agenderen en nieuwe 
projecten initiëren zodat het gezond 
en veilig werken in Nederland (en 
Europa) wordt bevorderd.

Hieronder worden een aantal 
voorbeeldprojecten beschreven.

ASBEST
Asbest is een kankerverwekkende 
stof en het is maatschappelijk 
belangrijk dat het werken met asbest 
op een veilige en kosteneffectieve 
manier gebeurt. TNO gebruikt haar 
onafhankelijke expertise om te komen 
tot een evenwichtig effectief stelsel. 

ARBEIDS
VEILIGHEID
Veiligheid op het werk is de 
afgelopen decennia aanzienlijk 
verbeterd. De laatste jaren is die 
voortuitgang echter tot stilstand 
gekomen. Er is zelfs sprake van een 
toename van het aantal 
arbeidsongevallen. Het doel van het 
programma is om toekomstige 
thema’s op het gebied van 
Arbeidsveiligheid en Gezondheid te 
verkennen en te agenderen. En op 
basis van kennis en trends in de 
markt een aantal toekomstscenario’s 
vast te stellen. 

ARBOBELEIDS
BEPALINGEN
Een juiste toepassing van het 
wettelijk kader kan bijdragen aan een 
goede werking van de 
arbobeleidscyclus (willen-weten-
wegen-werken-waken). In de praktijk 
blijkt de arbobeleidscyclus niet 
optimaal te functioneren. Lang niet 
alle bedrijven voldoen aan de 
systeem verplichtingen. Dit project 
richt zich op innovaties van 
(ìnstrumenten binnen) het 
arbostelsel. Vragen die daarbij 
centraal staan zijn: wat zijn de 
knelpunten, hoe maken bedrijven 
keuzes, hoe verloopt de rolverdeling 
en hebben betrokkenen de juiste 
expertise.
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