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Arbo in cijfers
1 op de 5 werknemers zag nauwelijks 
meer collega’s in 2020.   

Persoonlijke ontmoetingen op het 
werk zijn afgenomen tussen 2018 en 
2020. In 2020 ziet een op de vijf 
werknemers (22%) nauwelijks ande-
ren (zoals collega’s, klanten, patiënten 
of leerlingen) tijdens het werk. Daar-
van ziet 10 procent zelfs niemand tij-
dens het werk. In 2018 zag ongeveer 
een op de tien werknemers nauwelijks 
anderen tijdens het werk; 3 procent 
zag nooit iemand.  
Het gebrek aan daadwerkelijk contact 
met andere mensen tijdens het werk 
lijkt samen te hangen met het vele thuis-
werken tijdens de coronacrisis. In 2020 

werkte bijna de helft (47%) van de NEA-
respondenten wel eens vanuit huis. 
Vooral de groep werknemers die volledig 
vanuit huis werkt, is toegenomen ten op-
zichte van het jaar ervoor, van 2 procent 
in 2019 naar 15 procent in 2020.  
Deze laatste groep thuiswerkers geeft 
vaker aan dat ze nooit of nauwelijks 
andere mensen zien als ze aan het 
werk zijn. Bij de werknemers die vol-
ledig vanuit huis werken gaat dit om 
maar liefst zeven op de tien werkne-
mers, terwijl dit gemiddeld in Neder-
land voor ongeveer twee op de tien 
werknemers geldt. 

Bron: Nationale Enquête Arbeidsom-
standigheden (TNO|CBS) 

@NIBHV19 april
Een bekende spreuk onder bhv’ers is: “één bhv’er is geen bhv’er”. Wettelijk 
gezien ben je als werkgever verplicht om ten minste één werknemer aan te 
stellen als bhv’er (artikel 15 lid 1 Arbowet). https://bit.ly/3acABy6 #bhv #ni-
bhv #arbo #arbowet 

@jp_hendrickx als antwoord op  @ProRail @NS_online
Gelukkig is het geen probleem voor ProRail om medewerkers opzettelijk 
bloot te stellen aan kwartsstof met allemaal nare ziektes tot gevolg. Service 
en veiligheid toch? 

@InspectieLenT 14 april
De #ILT heeft #toners van verschillende huismerken geïnspecteerd. Deze 
worden gebruikt in laserprinters. Bij 5 #huismerktoners van 2 bedrijven trof 
de ILT een te hoge concentratie gevaarlijke stoffen aan. De huismerktoners 
zijn van de markt gehaald.

Bedrijfskunde 
voor arboprofs
Heeft u een stevige bedrijfskundige 
ondergrond? Wilt u opereren als 
een goede businesspartner binnen 
uw organisatie? Dan is de College-
reeks Bedrijfskunde voor arbopro-
fessionals iets voor u.  

Zes hoogleraren en een praktijk-
spreker laten met moderatie van 
Willem van Rhenen zien hoe u arbo 
als middel inzet om primaire be-
drijfskunde te voeren en uw invloed 
binnen de organisatie te verhogen. 
U ontwikkelt zich daarbij tot een  
arbobusinesspartner met een stevig 
bedrijfskundig inzicht. 
Wat levert deze collegereeks u op? 
 » U voegt met uw arbobeleid meer 

economische waarde toe aan uw 
organisatie. 

 » U weet bedrijfskundige doelstel-
lingen om te zetten naar arbo-
doelstellingen. 

 » U weet meer draagvlak te creëren 
door uw arbobeleid aan bedrijfs-
resultaten te koppelen

Kijk op: arbo-academy.nl/opleidingen/
collegereeks-bedrijfskunde-voor-arbopro-
fessionals. Met korting voor abonnees.

Meer nieuws? 
www.arbo-online.nl

Op zoek naar meer cijfers over 2020? Neem dan 
een kijkje op www.monitorarbeid.nl 
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