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Arbo in cijfers
19 procent van de werknemers werkt 
wel eens in de hitte en 20 procent wel 
eens in de kou.  

Temperaturen van 40 graden, warmte-
records die verbroken worden: we krij-
gen steeds vaker te maken met extre-
me weersomstandigheden.  
Voor sommige werknemers heeft dit 
invloed op het werk, zij worden in 
hun werk blootgesteld aan de weers-
omstandigheden. Daarnaast zijn er 
werknemers die door de aard van hun 
werk te maken hebben met hitte of 
kou, bijvoorbeeld doordat zij met een 
hete oven of grote vriezer werken. 
In 2021 werkte 19 procent van de 
werknemers wel eens in de hitte en 
20 procent wel eens in de kou. Wer-
ken in de hitte kwam vooral voor in de 

horeca (46%), landbouw (44%) en de 
bouw (31%). In de bouw (37%), land-
bouw (35%) en het vervoer (34%) 
kwam werken in de kou vaker voor 
dan gemiddeld.  
Van de werknemers die in de hitte 
werken, geeft 26 procent aan dat zij 
dit zien als een risico voor hun ge-
zondheid en vindt 44 procent dat 
(aanvullende) maatregelen tegen de 
hitte nodig zijn. 
Bij werknemers die in de kou werken, 
geeft 22 procent aan dat zij dit zien als 
een gezondheidsrisico en 33 procent 
denkt dat er (aanvullende) maatrege-
len tegen de kou nodig zijn. 

Meer lezen over de arbeidsomstandighe-
den van werknemers in Nederland? Kijk 
dan op monitorarbeid.nl 

@Japked 8 jun
Hallo werkgevers. Zo krijg je álle verwende thuiswerkers weer terug naar 
kantoor  
Nrc.nl/nieuws/ 

@tomvanrest 10 aug 
Het beste protest tegen de onmenselijke arbeidsomstandigheden is #Qatar 
met 15-0 oprollen. En als speler en coach er gewoon elk interview zelfs zelf 
over beginnen.  

@Linda_T_uit_R 11 aug 
Reageren op @gdj0801 Ik ben tot rust gekomen, ik las weer 's een boek, ik 
sliep beter, werk ging beter. Dat heeft m'n werkgever ook gezien bij ons, dus 
is thuiswerken een blijvertje geworden. Een heus leermoment, dus ik blijf 
dit vasthouden! 

To do
Safety & Health 
en Arbocongres
De 6e editie van de vakbeurs 
Safety&Health@Work vindt plaats 
op woensdag 5 en donderdag 6 ok-
tober 2022 in Rotterdam Ahoy. 
Deze tweejaarlijkse vakbeurs over 
veilig en gezond werken is door de 
coronapandemie nog relevanter 
geworden en biedt een mooi pro-
gramma.  
Veilig en gezond werken stond bij 
veel bedrijven en werknemers al op 
de agenda, maar het heeft door de 
coronapandemie nog meer prioriteit 
gekregen. De vakbeurs 
Safety&Health@Work biedt expo-
santen en bezoekers de laatste 
trends en ontwikkelingen op het ge-
bied van veilig en gezond werken. 
Thema’s zijn: werken met (gevaarlij-
ke) stoffen, duurzame inzetbaar-
heid, gedrag en bewustwording, in-
novatie, technologie en robotisering, 
wet- en regelgeving, preventie en de 
waarde van veiligheid. 
Tijdens de beurs vindt op 6 oktober 
het Landelijk Arbocongres 2022 
plaats. Met weer een inspirerend 
programma rond het thema 'Het 
roer moet om! De arbofunctionaris 
in control'. Met de allernieuwste 
ontwikkelingen voor arbofunctiona-
rissen. 

Meer informatie:  
Safetyandhealthatwork.nl en  
www.arbocongres.nl

Meer nieuws? 
www.arbo-online.nl
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