
 
  

Verbetering van de naleving van 
voorschriften voor veiligheid en 
gezondheid op het werk: een 
overkoepelend onderzoek 
Samenvatting 

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 



Verbetering van de naleving van voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk: een overkoepelend 
onderzoek – Samenvatting 

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk — EU-OSHA 2 

Auteurs: 

David Walters, Scientific Project Leader, Emeritus Professor, School of Social Sciences, Cardiff 
University, Verenigd Koninkrijk 

Richard Johnstone, Professor, Queensland University of Technology, Brisbane, Australië 

Elizabeth Bluff, Visiting Fellow, School of Regulation and Global Governance (RegNet), Australian 
National University 

Hans Jørgen Limborg, Project Manager, Research Director, TeamArbejdsliv, en Adjunct Professor, 
Universiteit van Roskilde, Denemarken 

Ulrik Gensby, Senior Researcher, TeamArbejdsliv, Denemarken, en Adjunct Scientist, Institute for Work 
and Health, Canada 

 

 

Projectbeheer: Dietmar Elsler, Annick Starren, Lothar Lieck, Malgorzata Milczarek, Ioannis Anyfantis, 
William Cockburn, Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 

 

 

Dit is een samenvatting van een verslag dat is opgesteld in opdracht van het Europees Agentschap 
voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Alle meningen en/of conclusies in dit verslag 
zijn van de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de opvattingen van EU-OSHA. 

 

 

Meer informatie over de Europese Unie vindt u op internet (http://europa.eu). 

Bibliografische gegevens zijn te vinden aan het einde van deze publicatie. 

 

 

© Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2021 

Overname met bronvermelding is toegestaan. 

  



Verbetering van de naleving van voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk: een overkoepelend 
onderzoek – Samenvatting 

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk — EU-OSHA 3 

Inleiding 
In deze samenvatting wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van een 
onderzoeksproject dat is bedoeld als overkoepelend onderzoek naar literatuur over externe 
institutionele ondersteuning van verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in 
verband met de veranderende structuur, organisatie en controle van werk in de Europese Unie (EU). 
Het onderzoek is bedoeld als input voor een nieuw onderzoeksprogramma van het Europees 
Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over waarborging van betere 
naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken in de EU-lidstaten. Het volledige 
overkoepelende onderzoek en de bevindingen daarvan worden gepresenteerd in twee delen. Er is 
advies ingewonnen over de eerste conceptversies en daaruit blijkt duidelijk dat de bevindingen moeten 
worden gepresenteerd op een manier die optimale leesbaarheid en relevantie voor de verschillende 
lezersgroepen garandeert. Daarom worden de doelstellingen en intenties van het onderzoek, de 
gebruikte methoden en analyse en de belangrijkste bevindingen, tezamen met de implicaties daarvan 
voor beleid en verder onderzoek, zo bondig mogelijk gepresenteerd in een eindverslag, en worden de 
gedetailleerde analyse en beargumenteerde bevindingen van het overkoepelende onderzoek 
afzonderlijk gepresenteerd in een literatuuronderzoek. 

De richtinggevende beginselen van het onderzoek waren bedoeld om een meer holistische beoordeling 
van het systeem van ondersteuning en het verband tussen de onderdelen daarvan mogelijk te maken, 
teneinde aldus een bijdrage te leveren aan betere VGW-praktijken voor het voorkomen van persoonlijk 
letsel, ziekte of overlijden op het werk. “Betere VGW-praktijken” bestaan in dit verband onder meer uit 
betere werkmethoden voor het proactief beheersen van VGW-risico's, het uitrollen van VGW-regelingen 
en het verbeteren van de mate en kwaliteit van de naleving van de doelstellingen van het VGW-
regelgevingssysteem. Bijgevolg lag bij de bespreking van “regelgevingsnormen” en 
“regelgevingspraktijken” het accent van het onderzoek niet alleen op de normen die door de landen zijn 
vastgesteld en de praktijken die vereist zijn voor naleving van deze normen, maar is er ook rekening 
gehouden met de kennis over de invloed van andere actoren en processen in de zakelijke en sociale 
omgeving waarin het werk wordt uitgevoerd, die bepalend zijn voor de regulering van de activiteiten van 
bedrijven. In het overkoepelende onderzoek is deze kennis geïnventariseerd aan de hand van theorieën 
en analyses die in hoofdzaak afkomstig zijn uit literatuur over regelgeving en sociaaljuridische kwesties. 

Doel van het overkoepelende onderzoek was dan ook binnen een theoretisch strikt ingekaderde context 
onderzoek te doen naar de huidige kennis van een reeks specifieke soorten institutionele ondersteuning 
van wezenlijke naleving van voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk en betere VGW-
praktijken. Het onderzoek was gericht op vijf deelgebieden die doorgaans invloed ondervinden van en 
gevoelig zijn voor wijzigingen in de structuur, organisatie en controle van werk in de Europese Unie, en 
de context waarbinnen deze wijzigingen zich voltrekken. Het gaat om de volgende deelgebieden: 

1. strategieën voor maatschappelijke normen en maatschappelijke verslaglegging, en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (literatuuronderzoek, hoofdstuk 3); 

2. economische stimuleringsmaatregelen en de businesscase voor veiligheid en gezondheid op het 
werk (literatuuronderzoek, hoofdstuk 4); 

3. de rol van relaties in de toeleveringsketen bij de ondersteuning van veiligheid en gezondheid op het 
werk (literatuuronderzoek, hoofdstuk 5); 

4. preventieve diensten voor veiligheid en gezondheid op het werk (literatuuronderzoek, hoofdstuk 6); 
en 

5. door VGW-toezichthouders gebruikte strategieën en werkwijzen (literatuuronderzoek, hoofdstuk 7). 

In het overkoepelende onderzoek wordt tevens onderzocht welke verbanden tussen deze vijf 
deelgebieden een bijdrage leveren aan de ondersteuning van naleving van VGW-voorschriften en 
betere VGW-praktijken, en wordt elk van de deelgebieden bezien in de veranderende maatschappelijke, 
economische en politieke context waarin zij zijn gesitueerd. In het onderzoek naar de vijf deelgebieden 
wordt daarom aandacht besteed aan zowel de uitdagingen die verband houden met deze contexten als 
de effectiviteit (of ineffectiviteit) van de manier waarop op deze uitdagingen wordt gereageerd. Uit het 
eindverslag en het literatuuronderzoek blijkt dat van de onderzochte soorten ondersteuning geen enkele 
soort op zichzelf staat. Het is zelfs zo dat de uitdagingen waarvoor een oplossing moet worden 
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gevonden evenmin op zichzelf staan, en dit maakt een gecombineerde aanpak noodzakelijk. In de 
analyse wordt rekening gehouden met het verband tussen deze verschillende onderdelen en de bredere 
contextuele factoren die op al deze onderdelen van invloed zijn. Doel hiervan is het in kaart brengen 
van het belang van deze onderlinge verbanden ten behoeve van toekomstig beleid en verder onderzoek 
in het bredere programma waarvan dit project deel uitmaakt. 

In de gepubliceerde literatuur die onderwerp is van het eindverslag en literatuuronderzoek wordt heel 
weinig aandacht besteed aan de zwaarwegende gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de 
veiligheid en gezondheid op het werk. Niettemin hebben wij zowel in het eindverslag als in het 
literatuuronderzoek geprobeerd een beeld te geven van recente literatuur over de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de werkomgeving, de geleerde lessen voor betere ondersteuning van VGW-
praktijken en de implicaties daarvan voor toekomstig empirisch onderzoek en beleid. 

 

 

Samenvatting 
Onderzoeksmethoden 
In het eindverslag en literatuuronderzoek wordt de term “huidige kennis” voornamelijk gebruikt om te 
verwijzen naar de kennis in onderzoeksverslagen en wetenschappelijke publicaties. De 
onderzoeksmethoden die aan het eindverslag en literatuuronderzoek ten grondslag liggen, zijn dan ook 
in essentie gebaseerd op een degelijk onderbouwde beoordeling van recente literatuur. De meeste 
gezaghebbende onderzoeken naar de regulering van veiligheid en gezondheid op het werk zijn, ook in 
de lidstaten van de EU, geschreven in het Engels. Om die reden is het literatuuronderzoek in hoofdzaak 
gebaseerd op deze bronnen. Voor zover mogelijk is bij het literatuuronderzoek ook getracht belangrijke 
bijdragen uit onderzoeken in andere talen te laten meewegen, vaak door raadpleging van belangrijke 
zegslieden die een bijdrage hebben geleverd aan de onderzoeken in kwestie. Als gevolg van de 
beperkingen die kleven aan de taalvaardigheden van het onderzoeksteam zijn belangrijke bronnen 
soms echter niet geraadpleegd. Dit betreft met name verslagen en andere grijze literatuur uit de EU-
lidstaten. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat deze hiaten van grote invloed zijn op de voornaamste 
bevindingen van het onderzoek, maar wij erkennen dat sommige verslagen en andere grijze literatuur 
nuttig zouden kunnen zijn geweest voor het verkrijgen van inzicht in de nationale verschillen. Om die 
reden wordt in onze aanbevelingen voor verder empirisch onderzoek benadrukt dat er behoefte bestaat 
aan nieuw vergelijkend onderzoek waarin, ter ondersteuning van het veldwerk, nader onderzoek wordt 
verricht naar de relevante grijze literatuur van de verschillende EU-lidstaten. 

De literatuur is beoordeeld volgens standaardprocedures. Er zijn onderzoeksvragen geformuleerd met 
betrekking tot elk van de vijf onderzochte deelgebieden. Op basis daarvan is per deelgebied een reeks 
termen ontwikkeld als richtsnoer voor het onderzoek van de internationale literatuur. Wij hebben ons 
gericht op onderzoek van een breed scala aan publicaties in de intercollegiaal getoetste en 
beleidsgerichte (grijze) literatuur, met inbegrip van beschrijvend materiaal en theoretische bronnen, 
alsmede empirische studies (kwalitatieve en kwantitatieve studies, en studies op basis van een 
gemengde methode). Wanneer publicaties werden beoordeeld als relevant voor onze 
onderzoeksvragen, hebben wij verder onderzoek gedaan naar de in de publicaties genoemde 
referenties. Dientengevolge dateren sommige publicaties die in het literatuuronderzoek worden 
genoemd van vóór 2015, het jaar dat wij in eerste instantie passend vonden als startjaar voor het 
vergaren van “huidige” kennis. 

De hulp van belangrijke zegslieden was nuttig voor het aansturen van het overkoepelende onderzoek 
in de verschillende deelgebieden, en op hun aanwijzing zijn aanvullende referenties geraadpleegd. Er 
zijn gesprekken en groepsgesprekken gehouden om de zegslieden in twee enigszins andere 
hoedanigheden te raadplegen: als gids naar nationale bronnen en als bron van reflectie en kritiek op 
onze bevindingen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om persoonlijke gesprekken te houden met 
individuele zegslieden en een kritisch debat op gang te brengen door middel van een of meer 
workshops, waar deelnemers zouden worden gevraagd de onderzoeksresultaten te bespreken. 
Vanwege de beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie moest dit plan worden aangepast, en 
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zijn de gesprekken en groepsgesprekken online gehouden. Naar aanleiding daarvan heeft 
vervolgoverleg plaatsgevonden. Ondanks de beperkingen hebben de gesprekken en groepsgesprekken 
een verrassende hoeveelheid materiaal en bruikbare kritiek op de eerste bevindingen opgeleverd. 

Analytisch kader 
Zoals eerder opgemerkt, wordt er in het huidige wetenschappelijke onderzoek rekening gehouden met 
een breed scala van actoren in het regelgevingsproces, de instrumenten voor regelgeving, en de 
disciplines voor het onderzoeken van de invloed van de regelgeving. Zoals in hoofdstuk 1 van het 
literatuuronderzoek wordt bepleit, is het nuttig om een evaluatie van het bewijs van externe invloeden 
op VGW-praktijken binnen deze kaders te situeren. De horizontale en systematische beginselen van de 
analyse die in deze literatuur worden beschreven, geven inzicht in de processen voor ondersteuning 
van betere VGW-praktijken, inclusief naleving van VGW-regelgevingsnormen. Dit schept mogelijkheden 
voor een kritische en vergelijkende evaluatie van het bewijsmateriaal inzake de doeltreffendheid van de 
instellingen en processen die naleving van voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk en 
betere VGW-praktijken ondersteunen, en faciliteert een meer systematische vaststelling van horizontale 
vergelijkende thema's en de identificatie van hiaten in de kennis. 

Met name interessant voor het onderzoek waren de nieuwe manieren voor het bevorderen, controleren 
en handhaven van naleving die in de afgelopen decennia zijn ontstaan als reactie op veranderende 
omstandigheden. Twee kenmerken van de algemene ontwikkelingen op het gebied van ideeën, beleid 
en strategieën ten aanzien van regelgeving gaven aanleiding voor nadere beschouwing. Hoewel de 
ontwikkelingen grotendeels een weerslag zijn van de zorgpunten en reacties van landen met betrekking 
tot de regelgeving, is het eerste kenmerk dat de ontwikkelingen breder zijn dan dat. Er is sprake van 
betrokkenheid van private actoren en processen om een acceptabel niveau van naleving van de 
gedragsnormen die door de samenleving passend worden geacht te bereiken. Het tweede kenmerk is 
dat belangrijke sociaaljuridische literatuur in breder verband verschillende interpretaties bevat van 
naleving (objectivistisch en interpretivistisch; inhoudelijke naleving versus strikte naleving) en interne 
processen voor naleving (motivatie, leren hoe naleving kan worden gerealiseerd, institutionalisering van 
de naleving), die allemaal relevant zijn voor het onderzoek. Als analytisch kader is in het onderzoek met 
name gebruikgemaakt van het “holistische nalevingsmodel” van Parker en Nielsen, dat een beeld geeft 
van de externe factoren die van invloed zijn op de beste VGW-praktijken en de inhoudelijke naleving 
van VGW-regelgeving alsook de interactie tussen deze factoren (zie figuur 1). 

Figuur 1: Het holistische nalevingsmodel van Parker en Nielsen dat is gebruikt in dit overkoepelend onderzoek 
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Bron: Bewerking van de afbeelding van het holistische nalevingsmodel in Parker en Nielsen (2011, p. 5) 

In het model worden een aantal factoren getoond die van invloed zijn op het nalevingsgedrag van een 
onderneming. Interne factoren hebben betrekking op de bedrijfsmatige belangen en motieven op het 
gebied van naleving, de kenmerken van de besluitvorming en de capaciteiten en middelen voor de 
uitvoering van besluiten. Dit kan betrekking hebben op VGW-kennis en -vaardigheden, 
nalevingsmiddelen en -processen, een interne preventieve dienst (voor zover aanwezig) en de 
geletterdheid en opleiding van de leidinggevenden en werknemers. Externe factoren die van invloed 
zijn op de naleving zijn externe dienstverleners, omgevingen en gebeurtenissen. Een belangrijke 
externe factor is de VGW-wetgeving in de verschillende lidstaten, die uitvoering geeft aan de 
kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid op het werk (Richtlijn 89/391/EEG). Externe factoren 
bestaan tevens uit de vijf mechanismen voor ondersteuning van naleving en beste praktijken die 
centraal staan in dit project: i) de activiteiten van de VGW-toezichthouders, ii) externe preventieve 
diensten, iii) economische stimuleringsregelingen, iv) de rol van toeleveringsketens en v) 
maatschappelijke verslaglegging. Deze vijf mechanismen zijn van invloed op de motivatie van een 
onderneming voor het realiseren van betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken, 
en op de kenmerken van de besluitvorming van de onderneming en haar capaciteiten en middelen voor 
het realiseren van een betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken. Andere 
externe actoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op betere naleving van VGW-voorschriften en 
betere VGW-praktijken zijn werkgeversorganisaties, vakbonden en werknemersorganisaties, VGW-
audit- en certificeringsinstanties, en vanzelfsprekend externe actoren in een bredere politieke, 
economische en sociale context. De verbanden tussen deze factoren en de naleving zijn samengevat 
in figuur 1 van het eindverslag en figuur 1 van het literatuuronderzoek. 

Hoewel theoretische beschouwing van regelgeving zich goed leent voor het overkoepelende karakter 
van het onderzoek en de voornaamste basis vormt voor onze analyse, wordt in het onderzoek ook 
onderkend dat andere theoretische kaders (zoals kaders gebaseerd op institutionele theorieën, 
programmatheorieën, manieren voor het duiden van arbeidsverhoudingen, of belangrijke management- 
en accountingtheorieën) eveneens van belang zijn voor een deel van de onderzochte literatuur. Hoewel 
de door ons gebezigde aanpak enkele beperkingen kent, die worden besproken in deel 1 van het 
eindverslag en deel 1 van het literatuuronderzoek, zijn wij van mening dat over het geheel genomen de 
concepten en beginselen uit de literatuur over regelgeving een nuttige context bieden voor nadere 
beschouwing van veel van de bevindingen die in het overkoepelend onderzoek naar voren komen. Deze 
concepten en beginselen bieden houvast voor het begrijpen van de instanties en processen die 
betrokken zijn bij het waarborgen van betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-
praktijken, en voor het uitvoeren van kritische en vergelijkende evaluaties van het bewijsmateriaal. Zij 
bieden ook een robuust kader voor het vaststellen van toekomstige onderzoeksbehoeften. 

In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste bevindingen van het overkoepelend onderzoek 
besproken. Deel 3 van het eindverslag bevat een meer gedetailleerde bespreking van de relevantie van 
deze bevindingen voor het toekomstige onderzoeksprogramma van EU-OSHA. In de laatste 
hoofdstukken van deze samenvatting bespreken wij in het kort enkele van de belangrijkste 
aanbevelingen op basis van deze bevindingen. 

Bevindingen van het overkoepelende onderzoek 
De korte samenvattingen in dit document zijn gebaseerd op de samenvattingen in hoofdstuk 8 van het 
literatuuronderzoek. Deel 2 van het eindverslag bevat een gedetailleerde bespreking van dezelfde 
bevindingen. Naast het aangeven van de beleidsrelevantie van enkele van de belangrijkste bevindingen 
door middel van “beleidsadviezen” hebben wij in deze samenvatting geprobeerd om de relevantie van 
enkele van de bevindingen voor verder onderzoek aan te geven door middel van “onderzoeksadviezen”. 

Context, wijziging en meting van VGW-bevindingen 
In hoofdstuk 2 van het literatuuronderzoek wordt gekeken naar de gevolgen van wijzigingen in de aard, 
organisatie, structuur en controle van het werk in de EU-lidstaten, en het effect van de nationale 
omgevingen waarin de ondersteuning voor betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-
praktijken plaatsvindt. Over het geheel genomen blijkt uit de literatuur die in hoofdstuk 2 wordt 
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besproken, dat er behoefte bestaat aan verder onderzoek naar het verband tussen de veranderende 
arbeidsmarkt, de nationale bepalende factoren voor deze veranderingen, en de gevolgen daarvan voor 
de gezondheid. Dergelijk onderzoek is relevant voor het verkrijgen van inzicht in de factoren die van 
invloed zijn op de ondersteuning van naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken. 

• VGW-bevindingen 

In hoofdstuk 2 wordt eveneens aandacht besteed aan de omvang van 
letsel, gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg 
van werk in de EU, de problemen die het gevolg zijn van de complexiteiten 
van de huidige economische ontwikkelingen, en de nationale verschillen 
in context bij de effectieve meting van de mate van werkgerelateerde 
schade. Wat dit laatste punt betreft, kan uit 
hoofdstuk 2 worden afgeleid dat de 
traditionele methoden voor verslaglegging 

van de mortaliteits- en morbiditeitscijfers die zijn te herleiden tot 
werkgerelateerde oorzaken, slechts een deel van het totaalbeeld laten zien. 
Bevindingen op het vlak van gezondheidszorg waaruit blijkt dat sociaal en 
economisch achtergestelde bevolkingsgroepen een aanzienlijk slechtere 
gezondheid hebben dan bevolkingsgroepen die welvarender en meer 
bevoorrecht zijn, worden alom erkend. Veel van deze 
gezondheidsuitkomsten zijn werkgerelateerd. Het beleids- en praktijkadvies 
dat is afgeleid uit het overkoepelende onderzoek heeft derhalve betrekking 
op de behoefte aan ontwikkeling van effectievere en meer holistische manieren voor het meten van de 
mate waarin ziekte en letsel is gerelateerd aan werk, zodat de ondersteuning van preventieve 
strategieën gerichter kan plaatsvinden. Het advies ten aanzien van verder onderzoek is ingegeven door 
de noodzaak betere manieren te vinden om dit te realiseren. Manieren die uitvoerbaar en betaalbaar 
zijn, en resulteren in beschikbaarheid en gebruik van betere informatie voor toekomstige beleidsvorming 
en in maatregelen om betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken te waarborgen. 

 Gevolgen van structurele en organisatorische veranderingen 

Omdat zowel context als veranderingen van invloed zijn op de aard en uitvoering van ondersteuning 
van betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken, zijn wij van mening dat, zoals 
eerder aangegeven, er eerst gedegen inzicht moet worden verkregen in de effecten daarvan voordat 
wij er zeker van kunnen zijn dat het beleid en de praktijken voor het bieden van ondersteuning effectief 
zijn. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de vele uitdagingen die het gevolg zijn van 
veranderingen in de structuur, organisatie en controle van werk en de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers in de afgelopen decennia. Deze uitdagingen zijn 
goed gedocumenteerd in de overvloed aan literatuur. Deze uitdagingen houden bijvoorbeeld verband 
met de grote hoeveelheid nieuwe arbeidsregelingen, de toename van micro- en kleine ondernemingen 
en atypische vormen van arbeid, en de gevolgen daarvan voor de aard van bedrijfsculturen (en -
subculturen), de motieven voor betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken, en 
de bestaande kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Uit de 
literatuur kan worden afgeleid dat de context verder van invloed kan zijn op de arbeidsrelaties en de 
mate waarin participatief VGW-beheer kan worden uitgerold, en op andere factoren die van invloed zijn 
op de VGW-prestaties bij bedrijven. Uit de literatuur blijkt dat productie- en diensteenheden in 
toenemende mate worden beschouwd als onderdelen van marktgerichte economische 
netwerkstructuren, met een grotere capaciteit voor het behalen van extern gebaseerde schaalvoordelen 
zonder rigide organisaties te worden. Dergelijke veranderingen worden deels door de herstructurering 
van grotere organisaties en deels door veranderingen in de gebruikte bedrijfsmodellen in gang gezet, 
en houden onder meer verband met inkrimping, outsourcing, “just-in-time” productie, grotere porositeit 
en flexibelere arbeidsovereenkomsten, en een grotere focus op de relaties in de toeleveringsketen. Uit 
de literatuur blijkt dat dit alles verder wordt gefaciliteerd door de snelle ontwikkelingen in de informatie- 
en communicatietechnologie. Deze technologische ontwikkelingen hebben de werkomgeving 
getransformeerd, en houden verband met de structuur, organisatie en controle van werk. Daarnaast 
hebben deze ontwikkelingen geresulteerd in een ingrijpende verandering van de bredere sociale en 
politieke context van werk en geleid tot een globalisering van de samenlevingen waarin zij plaatsvinden. 
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De beroepsbevolking van de EU-lidstaten is bovendien diverser geworden 
als gevolg van een toename van het aantal werknemers uit andere landen 
en grotere arbeidsparticipatie van vrouwen en mensen met een handicap. 
Tegelijkertijd wordt de collectieve stem van de beroepsbevolking in de 
discussie over werk minder gehoord omdat er minder werknemers in een 
vakbond zijn georganiseerd. Bij het beleid ter ondersteuning van betere 
naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken moet daarom 
rekening worden gehouden met deze contextuele invloeden, en moet 
worden gewaarborgd dat er bij het uitvoeren van interventies een goed 
inzicht bestaat in de gevolgen van deze invloeden. 

Er bestaat op al deze gebieden grote behoefte aan verder onderzoek 
omdat de situatie aan voortdurende verandering onderhevig is en veel van 
de gevolgen van deze veranderingen voor de veiligheid en gezondheid nog steeds slecht 
gedocumenteerd zijn. Bijgevolg moet bij verder onderzoek naar alle deelgebieden van de ondersteuning 
van naleving die in dit onderzoek worden besproken, ook rekening worden gehouden met de gevolgen 
van veranderingen. 

 Verschillen in nationale context 

In hoofdstuk 2 wordt er verder op gewezen dat nationale verschillen in de context waarin naleving van 
VGW-normen wordt nagestreefd onder meer bestaan uit verschillen in de 
wijze waarop de VGW-regelgeving wordt uitgevoerd en gehandhaafd, en 
verschillen in de rol van sociale verzekeringen en 
werknemersverzekeringen, ondersteunende diensten, vakbonden, 
gezamenlijke brancheorganisaties, vakorganisaties, 
fabrikantenverenigingen, beroepsorganisaties enz. Ook andere, zelfs nog 
bredere contextuele verschillen kunnen belangrijke bepalende factoren zijn 
voor de nalevingsresultaten. In dit opzicht wordt in de literatuur melding 
gemaakt van verschillende institutionele structuren in ontwikkelde 
economieën, zoals die in de EU, en wordt uitgelegd waarom er qua 
globalisering kennelijk geen sprake is van grotere convergentie tussen deze 
economieën. Er zijn subtielere culturele verschillen in de publieke opinie 
over de aard en omvang van de werkgerelateerde gevolgen voor 
gezondheid en veiligheid, de legitimiteit van publieke of private vormen van 
regelgeving en de ondersteuning van verschillende manieren van aanpak ter verwezenlijking van 
naleving. Al deze verschillen zijn relevant voor de vergelijking van de bepalende factoren voor 
gezondheids- en sociaal beleid, en voor de bepalende factoren voor institutionele verandering en 
interactie. De verschillen zijn eveneens van belang voor een vergelijkend inzicht in de uitrol van de 
ondersteuning van naleving in de verschillende EU-lidstaten. Ook hier worden weer punten van 
overweging aangedragen waarmee in het beleid op EU-niveau rekening moet worden gehouden om 
een betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken in de lidstaten te waarborgen. 

 COVID-19 en veranderingen 

Er moet ook rekening worden gehouden met de veranderingen die het gevolg zijn van de COVID-19-
pandemie. Er is aangetoond dat er grote kans bestaat dat het virus op werkplekken wordt overdragen. 
Veranderingen in de structuur, organisatie en controle van werk 
kunnen hier debet aan zijn, en hebben ook bijgedragen aan de 
toenemende ongelijkheid in de verspreiding van het 
besmettingsrisico. Daarom moeten er in de strijd tegen COVID-
19 en mogelijke toekomstige pandemieën effectieve strategieën 
worden ingebouwd in de manieren van aanpak ter ondersteuning 
van betere VGW-praktijken, en moeten er adequate 
preventiemaatregelen worden genomen. Tegelijkertijd moet 
daarbij de relevantie van deze strategieën voor bredere 
beleidsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid 
worden gewaarborgd. Ook moeten deze strategieën in de 
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bredere beleidsmaatregelen worden geïntegreerd en moet de ontwikkeling van de strategieën 
gebaseerd zijn op gedegen kennis van zaken. 

Het overkoepelende beleids- en onderzoeksadvies is derhalve dat deze aan de literatuur ontleende 
bevindingen over context en veranderingen van toepassing zijn op het beleid en de praktijken die 
worden ontwikkeld ter verbetering van de externe ondersteuning van naleving op alle vijf de 
deelgebieden die in het overkoepelende onderzoek aan de orde komen. Bovendien komen er bij meer 
gedetailleerde bestudering van de literatuur een aantal nieuwe lessen voor beleid en praktijk aan het 
licht, die van belang zijn voor elk van deze deelgebieden. 

Maatschappelijke normen, maatschappelijke verslaglegging en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Hoofdstuk 3 van het literatuuronderzoek bevat een bespreking van de relevante onderdelen van de 
omvangrijke sociaalwetenschappelijke literatuur over economie en regelgeving die gaan over 

maatschappelijke normen en maatschappelijke verslaglegging ter 
ondersteuning van naleving. Er wordt ook aandacht besteed aan 
literatuur over sociale psychologie en organisatiepsychologie, met 
name in verband met ideeën over veiligheidscultuur, leiderschap in 
veiligheid en manieren om naleving te waarborgen. Zoals eerder 
opgemerkt, is ons onderzoek echter in hoofdzaak gericht op studies 
betreffende maatschappelijke, economische en regelgevende 
aspecten. Er zijn in deze literatuur een aantal duidelijke 
beleidsadviezen aangetroffen, waarin opnieuw wordt gewezen op de 
noodzaak rekening te houden met de rol van maatschappelijke 
normen als bepalende factor voor het gedrag, alsook de mogelijkheid 
om deze normen aan te wenden voor het maatschappelijk stimuleren 

van de gewenste verbetering in de ondersteuning van betere naleving van VGW-voorschriften en betere 
VGW-praktijken. Er wordt tevens gewezen op de behoefte aan verder onderzoek naar deze kwesties. 
Dit omvat fundamenteel onderzoek voor het verkrijgen van inzicht in maatschappelijke normen, en meer 
toegepast en instrumenteel onderzoek naar maatschappelijke verslaglegging en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Er is onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de manieren waarop 
maatschappelijke normen een grotere bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke stimulering 
van VGW-preventiestrategieën, en om te achterhalen waarom sommige bedrijven responsiever zijn dan 
andere wat betreft maatschappelijke normen en maatschappelijke verslaglegging. Het is ook 
noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de mogelijke aanwending van maatschappelijke normen om 
naleving te bewerkstelligen in het geval van moeilijk te bereiken bedrijven en micro-ondernemingen en 
soortgelijke organisaties die afkerig en ontwijkend gedrag vertonen op het gebied van naleving.  

 Invloed van maatschappelijke normen op betere naleving van VGW-voorschriften en betere 
VGW-praktijken 

Omdat uit de literatuur blijkt dat ondersteuning van naleving wordt 
beïnvloed door de opvattingen van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor de naleving, is het belangrijk inzicht te verkrijgen in wat ten grondslag 
ligt aan deze opvattingen. Meer specifiek is het belangrijk inzicht te 
verkrijgen in de rol van maatschappelijke verslaglegging als instrument voor 
het bewerkstelligen van verandering van dergelijke opvattingen en het 
verbeteren van VGW-praktijken. Daarom luidt in beide gevallen het beleids- 
en praktijkadvies dat bij de ontwikkeling van beleid voor het 
maatschappelijk versterken van berichtgeving die is bedoeld om naleving 
te bevorderen of te handhaven, ook inzicht moet worden verkregen in de 
maatschappelijke normen en de manieren waarop deze tot stand zijn 
gekomen. Uit eerdere onderzoeken van EU-OSHA naar micro- en kleine 
ondernemingen is gebleken dat maatschappelijke normen een nuttig hulpmiddel zijn bij het formuleren 
van preventieve strategieën, kunnen fungeren als maatschappelijke stimulering van de behoefte aan 
preventie, of bijvoorbeeld kunnen leiden tot kopieergedrag onder eigenaren/directies van kleine 
ondernemingen. Tijdens de onderzoeken werd ook vastgesteld dat maatschappelijke normen die van 
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invloed zijn op de opvattingen over onacceptabel gedrag even belangrijk zijn. Dit geldt onder meer voor 
opvattingen over “criminaliteit” en “reputatieschade” in samenhang met VGW-misdrijven. In hoofdstuk 3 
worden in de bredere literatuur bewijzen voor deze bevindingen gezocht, en dit onderzoek strekt zich 
ook uit tot andere dan micro- en kleine ondernemingen. In dit hoofdstuk wordt verder vastgesteld dat de 
normen in kwestie en de factoren waarvan zij invloed ondervinden, kunnen variëren. Voorts wijzen de 
bevindingen in hoofdstuk 3 op sterk horizontale verbanden met de bevindingen over naleving en hiaten 
in de handhaving in andere hoofdstukken. 

 Gecoördineerde acties 

Het beleidsadvies dat het krachtigst naar voren komt in hoofdstuk 3 is de bevinding dat 
maatschappelijke normen en maatschappelijke verslaglegging niet los van elkaar kunnen worden 
gezien. Invloedrijke factoren zoals bedrijfsbelangen en de belangen van particuliere belangengroepen, 
en de ethische waarden van bedrijfsdirecties, spelen ook een rol. Niettemin kunnen de vereisten van 
maatschappelijke normen en maatschappelijke verslaglegging een passende focus bieden voor 
strengere interventies door regelgevende strategen. In de praktijk wordt betoogd dat dergelijke normen 
en verslaglegging effectief worden ingezet, bijvoorbeeld middels de gezamenlijke inspanningen van 
belangengroepen die werknemers, consumenten, milieuactivisten e.d. vertegenwoordigen, zoals te zien 
is in pogingen om de werkomstandigheden (inclusief veiligheid en gezondheid op het werk) aan het eind 
van de mondiale toeleveringsketens te beïnvloeden. Deze activiteiten worden vaak ontplooid binnen 
regelgevingskaders of zijn bedoeld om de regelgevingsnormen en/of -kaders over te brengen naar de 
situaties die in de belangstelling staan. Dit gebeurt soms met de hulp van toezichthoudende instanties. 
De gevolgen daarvan kunnen derhalve niet worden begrepen zonder deze regelgevingscontext en 
stellen regelgevende strategen in de gelegenheid de rol van regelgeving en met name “opgelegde 
naleving” op zowel mondiaal als nationaal niveau te versterken, zoals blijkt uit de aangewende invloed 
ter verbetering van de VGW-praktijken bij middelgrote bedrijven. Uit dit alles blijkt duidelijk met welke 
factoren terdege rekening moet worden gehouden bij de beleidsontwikkeling, zowel op het niveau van 
de EU als op het niveau van de lidstaten en sectoren. 

 COVID-19, maatschappelijke normen en de werkplek 

Ook de lessen die kunnen worden getrokken uit de pandemie zijn 
belangrijk. Ondanks de evidente rol van de werkplek als potentiële bron van 
besmetting, wordt in sommige landen in de berichtgeving over de 
verspreiding van het virus minder aandacht dan zou worden verwacht 
besteed aan VGW-kwesties, en zijn de beheersingsstrategieën van 
nationale overheden volgens VGW-specialisten in sommige gevallen 
teleurstellend. Het is opvallend dat veiligheid en gezondheid op het werk 
een beperkte rol speelt in het openbare debat over de pandemie, zo blijkt 
uit de literatuur uit diverse landen. Dit kan implicaties hebben voor het 
inzicht in de invloed van maatschappelijke normen op de VGW-naleving, en 
daarom kan het voor verdere analyse nuttig zijn te focussen op de 
ervaringen tijdens de pandemie. 

 Veiligheid en gezondheid op het werk als verplicht onderdeel van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

Wat betreft de meer institutionele vormen van maatschappelijke verslaglegging die deel uitmaken van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), blijkt uit de literatuur over het verband tussen 
veiligheid en gezondheid op het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen dat er sprake is van 
diverse onzekerheden. Hoewel wordt beweerd dat er mogelijk een rol is weggelegd voor MVO in de 
ondersteuning van naleving, is er in de literatuur slechts in beperkte mate bewijs te vinden van de 
causale effecten van MVO op de verbetering van VGW-praktijken. Ook in dit opzicht zijn er enkele 
beleidsadviezen ontleend aan de in hoofdstuk 3 besproken literatuur. Daaruit blijkt dat gezamenlijke 
actie in gevallen waarin de mix van regelgevende instrumenten onder meer bestaat uit verplichtingen 
aangaande VGW-verslaglegging, mogelijk de beste weg voorwaarts is voor beleidsmakers die MVO 
willen gebruiken voor de ondersteuning van betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-
praktijken. 
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De zakelijke voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk en 
economische stimuleringsmaatregelen voor betere naleving van VGW-
voorschriften en betere VGW-praktijken 
Hoofdstuk 4 handelt over het bewijsmateriaal betreffende een breed scala van verschillende vormen 
van economische stimuleringsmaatregelen ter bevordering van VGW-maatregelen door 
ondernemingen, en de rol van dergelijke maatregelen in het nationaal beleid voor veiligheid en 
gezondheid op het werk in de EU-lidstaten. Hoewel in hoofdstuk 4 wordt aangegeven dat er al veel 
literatuur bestaat waarin deze stimuleringsmaatregelen en hun potentiële voordelen worden 
beschreven, wordt ook gesteld dat verder onderzoek nuttig kan zijn voor het onderzoeken van de 
effectiviteit daarvan, vooral wat betreft duurzaamheid en overdracht. Er is ook verder onderzoek nodig 
naar de verbanden tussen economische stimuleringsmaatregelen en de businesscase voor veiligheid 
en gezondheid op het werk en andere strategieën ter ondersteuning van betere naleving van VGW-
voorschriften en betere VGW-praktijken, zoals besproken in dit onderzoek. 

 Een goed beheer van veiligheid en gezondheid op het werk komt de bedrijfsvoering ten goede 

Een van de alom geaccepteerde grondbeginselen van VGW-beleid en VGW-praktijken is dat er een 
“businesscase” is voor het inzetten van bedrijfsmiddelen voor veiligheid en gezondheid op het werk, en 
een kernthema van preventiestrategieën is bewustmaking op dit punt. Er zijn veel onderzoeken waaruit 
blijkt dat er voor bedrijven goede financiële redenen zijn om meer te doen dan slechts de wettelijke 
voorschriften naleven, en er is veel literatuur waarin specifieke interventies worden beschreven die 
kunnen dienen als bewijs hiervoor. Er is ook veel literatuur waarin wordt betoogd dat er een verband 

bestaat tussen het welzijn van werknemers en goede bedrijfsprestaties. 
Uit deze literatuur kunnen, met name in combinatie met de 
Scandinavische aanpak van “uitvoerbaarheid”, ideeën worden afgeleid 
over de tastbare voordelen van investeren in betere veiligheid en 
gezondheid op het werk. Dat wil zeggen voordelen die niet 
noodzakelijkerwijs worden onderkend in de conventionele vormen van 
financiële verantwoording, maar niettemin reële voordelen voor de 
bedrijfsvoering inhouden. Hoewel de literatuur waarin de aandacht 
vooral uitgaat naar een innovatievere bedrijfsadministratie in dit opzicht 
zeer beperkt is, en grotendeels betrekking heeft op de Scandinavische 
landen, worden daarin wel enkele beleidsadviezen gegeven ten 
aanzien van innovatievere manieren om een businesscase voor 
veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen. 

Tegelijkertijd blijkt echter uit analyse dat veel bedrijven in de praktijk 
niet van mening zijn dat investeringen in veiligheid en gezondheid op 

het werk noodzakelijkerwijs resulteren in betere bedrijfsresultaten, en dat deze uitkomst niet per se 
reden is voor een dergelijke investering. Het duidelijke beleidsadvies voor toekomstig beleid dat naar 
voren komt uit deze waarnemingen is dan ook dat er behoefte blijft bestaan aan een beleidsaanpak die 
bedrijven bewuster maakt van de potentiële zakelijke voordelen van een dergelijke investering. 

 Gebruik van economische stimuleringsmaatregelen ter verbetering van VGW-praktijken 
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Hoofdstuk 4 handelt tevens over de vele verschillende vormen van economische 
stimuleringsmaatregelen die zijn gebruikt ter bevordering van VGW-
maatregelen door ondernemingen, en de rol van dergelijke strategieën 
in het nationaal beleid voor veiligheid en gezondheid op het werk in de 
EU-lidstaten. In de literatuur worden diverse vormen van economische 
stimuleringsregelingen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt opgemerkt 
dat de effectiviteit en overdraagbaarheid van deze regelingen vaak 
lastig onderling te evalueren zijn. De uitgangspunten van de 
verschillende regelingen zijn vaak heel verschillend, en hetzelfde geldt 
voor de bredere contexten waarin zij worden toegepast en die de 
toepassing van de regelingen ondersteunen of beperken. Het lijkt 
echter duidelijk dat de vormen die succesvoller en duurzamer zijn vaak 
kunnen bogen op ondersteuning van socialeverzekeringsregelingen 
van werkgevers, zoals bijvoorbeeld het geval is in Duitsland. In 
Duitsland, en tot op zekere hoogte in andere landen met soortgelijke 
arbeids- en socialezekerheidsstelsels, hebben de oriëntatie en schaal van het bredere stelsel 
aanzienlijke innovatie mogelijk gemaakt in regelingen die hun oorsprong hebben in vormen van 
schadebeheer. Tegenwoordig strekken deze regelingen zich in bepaalde gevallen uit tot micro- en kleine 
ondernemingen die gewoonlijk niet ontvankelijk zijn voor dergelijke stimuleringsmaatregelen, en de 
literatuur die in hoofdstuk 4 wordt besproken, bevat enkele bewijzen van het succes van deze 
regelingen. Uit deze bevindingen kunnen duidelijke beleidsadviezen worden afgeleid. In de eerste plaats 
blijkt uit de bevindingen dat er succesvolle interventies bestaan. In de tweede plaats, en mogelijk nog 
belangrijker, geven de bevindingen inzicht in enkele van de voorwaarden voor ondersteuning van 
dergelijk succes en de overdraagbaarheid daarvan. Verder moet echter worden onderkend dat er, 
behalve in een zeer beperkt aantal gevallen, een belangrijk probleem blijft bestaan. Namelijk de vraag 

of dergelijke stimuleringsmaatregelen een rol kunnen spelen in het 
bereiken van de bedrijven die gewoonlijk niet proactief zijn qua 
spontane naleving en of dergelijke maatregelen van invloed 
kunnen zijn op de arbeidsregelingen die in toenemende mate 
worden aangetroffen in de veranderende economieën van de EU-
lidstaten. In dit opzicht is er behoefte aan verder onderzoek. 

Misschien nog belangrijker voor de beleidsontwikkeling is de mate 
waarin de economische stimuleringsmaatregelen en de 
businesscase verband houden met andere soorten ondersteuning 
van betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-
praktijken. Economische stimuleringsmaatregelen kunnen extern 
zijn in de zin dat zij gedeeltelijk de vorm aannemen van 
rechtstreekse financiële stimulansen die door derden ter 
beschikking worden gesteld om de eigenaar/directie van een 

bedrijf te stimuleren over te gaan tot de gewenste aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk, 
zoals beschreven in de vorige alinea. Zij kunnen echter ook een gevolg zijn van door de 
eigenaar/directie van het bedrijf in gang gezette “internalisering” van de zakelijke voordelen van 
bepaalde VGW-maatregelen om verliezen te reduceren of de marktpositie te verbeteren. Zoals 
samengevat in het volgende hoofdstuk over de rol van toeleveringsketens worden er bijvoorbeeld in 
sommige gevallen succesvolle maatregelen genomen die leiden tot betere veiligheid en gezondheid op 
het werk in de lagere regionen van de toeleveringsketens. Dit is bereikt door voorstanders van dergelijke 
maatregelen die erin zijn geslaagd de zakelijke voordelen van acties als deze duidelijk te maken aan de 
bestuursorganen die deze toeleveringsketens aansturen. In een dergelijk geval kunnen werknemers, 
werknemersorganisaties, consumentenorganisaties, de media en regelgevende instanties maatregelen 
nemen om bedrijfsdirecties te overtuigen van de zakelijke voordelen van adequate VGW-regelingen in 
hun hele toeleveringsketen, en op deze manier stimuleringsmaatregelen tot stand brengen die ervoor 
zorgen dat zij dienovereenkomstig handelen. Daarnaast zijn er voorbeelden in de literatuur waaruit blijkt 
dat VGW-toezichthouders op brancheniveau of zelfs bedrijfsniveau kunnen opereren (bijvoorbeeld in 
het geval van sommige grote bouwprojecten) om te verzekeren dat zakelijke afnemers en 
hoofdaannemers samenwerken om ondersteuning van veiligheid en gezondheid op het werk bij hun 
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kleinere aannemers en onderaannemers te waarborgen. Het gebruik van certificeringsnormen in deze 
scenario’s biedt verdere kansen voor meer systematische verbeteringen. Er wordt daarom voorgesteld 
om te komen tot belangrijke beleids- en praktijkadviezen ter ondersteuning van dergelijke 
gecoördineerde acties. 

 COVID-19 en economische overwegingen betreffende veiligheid en gezondheid op het werk 

De COVID-19-pandemie kan gevolgen hebben voor al deze scenario’s. Deze voorbeelden tonen op zijn 
minst aan dat er meer rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het arbeidsproces, de 
werkpraktijken en de werkplekken zodanig moeten worden ingericht dat zij in de toekomst werknemers 
beter beschermen tegen mogelijke menselijke overdracht van besmettelijke ziekten. Het invoeren van 
adequate VGW-regelingen om menselijke overdracht van microbiële infecties te helpen voorkomen, kan 
betekenen dat het werk en de werkstations moeten worden gereorganiseerd, met financiële gevolgen 
voor de werkgevers en vaak ook voor de werknemers. Wanneer er onvoldoende middelen beschikbaar 
zijn om werkgevers te stimuleren passende maatregelen te nemen, zo is tijdens de pandemie gebleken, 
laten sommige werkgevers hun werknemers doorwerken in onveilige omstandigheden. Dit is met name 
het geval bij werkgevers die vrezen dat hun bedrijf de pandemie niet zal overleven. Institutionele 
ondersteuning, zoals ondersteuning uit wettelijke verzekeringen, wettelijke ziektekostenregelingen en 
belastingvrijstellingen, moet mogelijk worden aangepast om veilige arbeidsregelingen te helpen 
stimuleren. 

Ondersteuning van betere naleving van VGW-voorschriften en betere 
VGW-praktijken in de toeleveringsketens 
Inhoofdstuk 5 gaat de aandacht met name uit naar het 
bewijsmateriaal voor de manieren waarop ondersteuning van 
naleving van VGW-normen en betere praktijken ten uitvoer wordt 
gelegd door relaties in de toeleveringsketen, en wat hierbij de 
bepalende en ondersteunende factoren zijn. Er wordt gewezen op 
de voortschrijdende pogingen in de EU en elders om de focus van 
wettelijke verplichtingen betreffende gezondheid en veiligheid op het 
werk te verbreden van een nauwe focus op rechtstreekse 
arbeidsverhoudingen naar een brede focus op een scala van 
contractuele regelingen. Er wordt echter ook gesteld dat de 
vooruitgang in de EU-lidstaten over het algemeen beperkt is, 
ondanks enkele succesvolle voorbeelden. Er wordt geopperd dat er 
een uitgebreid onderzoeksprogramma nodig is voor beter inzicht in 
de wijze waarop in toeleveringsketens zorg kan worden gedragen 
voor ondersteuning van veiligheid en gezondheid op het werk. 

Voorbeelden in de literatuur duiden erop dat maatregelen waarschijnlijk het effectiefst zijn wanneer 
regelgevings- en handhavingsstrategieën worden gecombineerd om zowel verticale als horizontale druk 
uit te oefenen op de bedrijven in de toeleveringsketens, teneinde aldus te waarborgen dat VGW-
overwegingen een prominente plaats innemen in de eisen die worden gesteld aan leveranciers en te 
verzekeren dat de leveranciers zelf over voldoende middelen en motivatie beschikken om aan deze 
eisen te voldoen. Slechts zelden zijn regelgeving of markt- of zakelijke overwegingen op zich voldoende 
om de actoren in de toeleveringsketen te motiveren prioriteit te verlenen aan de bescherming van 
werknemers in hun onderlinge contacten. 
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 Gemengde regelgeving en gecoördineerde acties 

Er zijn twee belangrijke beleidsadviezen af te leiden uit hoofdstuk 5 
van het onderzoek. Het eerste advies heeft betrekking op de 
interacties tussen verschillende soorten ondersteuning van naleving. 
Zoals hierboven opgemerkt, is er bijvoorbeeld vaak sprake van 
succesvolle inspanningen voor het verbeteren van de veiligheid en 
gezondheid op het werk in toeleveringsketens en op het gebied van 
maatschappelijke verslaglegging, economische en zakelijke 
stimuleringsmaatregelen en vertegenwoordiging van de belangen 
van werknemers en consumenten, wanneer deze inspanningen 
gepaard gaan met een innovatieve aanpak in een gemengde 
regelgeving die effectiever is dankzij een kader van wettelijke 
verplichtingen dat niet alleen van toepassing is op de werkgever en 

werknemer, maar op een breder scala aan partijen. Deze 
aanpak waarborgt dat de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van werknemers in toeleveringsketens berust bij 
de actoren die deze toeleveringsketens beheersen en die 
voordeel hebben bij deze toeleveringsketens. Het tweede 
belangrijke advies dat kan worden ontleend aan deze 
gemengde regelgeving betreft leiderschap en coördinatie. Ook 
hier kan uit het bewijsmateriaal worden afgeleid dat openbare 
regulering of de marktkrachten op zich geen waarborg zijn voor 
naleving door de zakelijke partijen die betrokken zijn bij deze 
scenario’s. Van alle initiatieven voor het bevorderen van betere 
naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken in 

toeleveringsketens wordt het meeste succes behaald door initiatieven van uiteenlopende belangrijke 
partijen die zich vaak buiten de bedrijven en toeleveringsketens in kwestie bevinden, zo blijkt uit de 
voorbeelden in hoofdstuk 5. Bij al deze initiatieven spelen geïnspireerd leiderschap en gecoördineerde 
acties een grote rol in het behaalde succes. Er is verder onderzoek vereist naar deze verbanden. 

 COVID-19 en toeleveringsketens 

Ook hier zijn de ervaringen tijdens de COVID-19-pandemie relevant. Aangezien uit het bewijsmateriaal 
betreffende blootstelling op het werk blijkt dat de slechtste werkomstandigheden vaak voorkomen bij 
werkzaamheden en werkplekken aan het eind van de toeleveringsketens, is het geen verrassing dat 
zich een soortgelijke situatie voordoet wat betreft werkgerelateerde blootstelling aan COVID-19. De 
verstoring van de economie als gevolg van COVID-19 heeft ook duidelijk gemaakt hoe fragiel de 
toeleveringsketens zijn, en heeft de aandacht gevestigd op de kwetsbaarheid van complexe mondiale 
ketens die zijn gebaseerd op de uitgangspunten van ‘lean manufacturing’. Daarom wordt aangedrongen 
op de ontwikkeling van sterkere, slimmere en veelzijdigere toeleveringsketens om duurzaam 
economisch herstel te garanderen. Theoretisch gezien biedt dit meer kansen om via relaties in de 
toeleveringsketen de ondersteuning van VGW-regelingen te verbeteren, maar om te achterhalen hoe 
zich dit in de praktijk ontwikkelt, moet onderzoek worden verricht naar de beste werkmethoden bij het 
nastreven van een dergelijke verbetering. 

Preventieve diensten 
Voor veel VGW-praktijkdeskundigen en -beleidsmakers zijn preventieve diensten van essentieel belang 
voor de ondersteuning van de verwezenlijking van betere VGW-praktijken, zoals blijkt uit hun 
prominente positie in de voorschriften van de kaderrichtlijn. Daarentegen worden werknemers vaak 
slechts in beperkte mate betrokken bij deze diensten. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op enkele 
achterliggende redenen hiervan, en wordt besproken wat er in de literatuur te vinden is over de rol van 
preventieve diensten bij betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken. 

 Vorm, functie en reikwijdte 
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Ondanks structurele veranderingen in de economie lijkt het “voorkeursmodel” van een wettelijk 
ondersteunde preventieve dienst in veel lidstaten nog steeds te bestaan uit een dienst waarin een 
hoofdrol is weggelegd voor vakgebieden die zijn gelieerd aan geneeskunde en technologie, naast 
arbeidspsychologie en aanverwante vakgebieden. Uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt dat in de 
praktijk over het algemeen relatief weinig preventieve diensten op dit model zijn gebaseerd. 
Tegelijkertijd is er een grote toename van breder georiënteerde VGW-praktijkdeskundigen, die 
vaardigheden nastreven die zijn gericht op ondersteuning van vereisten op het gebied van VGW-beheer 
en die meer gericht zijn op kennis van regelgevingsnormen, menselijk gedrag, VGW-beheer, 

opleidingen, veranderingen, menselijke factoren, organisatie enz. Uit 
recente literatuur blijkt bovendien duidelijk dat deze 
praktijkdeskundigen steeds sterker vertegenwoordigd zijn in de 
ondersteunende diensten die in zowel de publieke als private sector 
worden ingezet bij grotere ondernemingen, en dat hun 
beroepsorganisaties in sommige landen een vooraanstaande plek in 
de besluitvorming over beleid innemen. Het blijft echter onduidelijk in 
hoeverre zij ook vertegenwoordigd zijn in externe diensten. 

De literatuur bevat weinig systematische gegevens over de reikwijdte 
of effectiviteit van de huidige preventieve diensten (ongeacht hun 
rechtsvorm) die vergelijking tussen de EU-lidstaten mogelijk maken. 
Het bewijsmateriaal dat wel voorhanden is, wijst erop dat zowel de 

reikwijdte als effectiviteit van de preventieve diensten beperkt is en dat de preventieve diensten zich 
veelal richten op de eisen van grotere ondernemingen. Op basis van de besproken literatuur in 
hoofdstuk 6 kan moeilijk worden beweerd dat er sinds de vaststelling van de maatregelen van de 
kaderrichtlijn grote vooruitgang is geboekt bij het verruimen van de toegang van werknemers tot 
preventieve diensten. Uit indirect bewijs kan zelfs worden afgeleid dat 
dergelijke toegang beperkter is geworden. Dit werpt een aantal vragen op 
over de wijze waarop, of in welke richting, de rol van deze diensten kan 
worden ontwikkeld om ondersteuning van betere naleving van VGW-
voorschriften en betere VGW-praktijken in de toekomst te verzekeren, en 
wat er kan worden gedaan om een dergelijke ontwikkeling te bespoedigen. 
Deze vragen zijn relevant en kunnen als input dienen voor toekomstig 
beleid voor optimaal gebruik van gespecialiseerde adviezen en 
ondersteuning van veiligheid en gezondheid op het werk. In dit opzicht is er 
duidelijk sprake van een onderzoeksagenda. 

 Historische perspectieven en oorsprong 

Preventieve diensten waren van oorsprong veelal onderdelen van 
gezondheidszorgstelsels die waren georganiseerd door de overheid of 
socialeverzekeringsstelsels ter ondersteuning van de productie. Daarnaast, of in plaats daarvan, waren 
dergelijke diensten bij grote ondernemingen ingegeven door bedrijfsbelangen en werden deze opgezet 
en ondersteund met hetzelfde doel voor ogen, met name in risicovolle sectoren. Preventieve diensten 
kwamen ook veel voor in sectoren met een strikte wettelijke verantwoordelijkheid voor het beschermen 
van het publiek, zoals het geval is bij voedselproductie en -transport. In de afgelopen decennia hebben 
de veranderingen in de economie en het ondernemingsbestuur er echter toe geleid dat er in de lidstaten 
minder middelen worden toegewezen aan preventieve diensten. Deze diensten vertonen een dalende 
lijn, terwijl er grote industriële belangen gemoeid zijn met het aanbod van deze diensten. Om die reden 
moeten externe preventieve diensten tegenwoordig in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid 
dragen voor hun economisch voortbestaan. 

 Ondersteuning 
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Uit de literatuur kan worden afgeleid dat dit diverse gevolgen heeft. 
Allereerst is er een beter gestructureerd marktmechanisme nodig om te 
waarborgen dat de preventieve diensten een duurzaam karakter hebben 
en aan een breed scala van ondernemingen worden aangeboden. In 
Duitsland en andere landen met sterke socialeverzekeringsstelsels 
bestaat bewijs dat preventieve diensten de vermarkting het hoofd 
hebben weten te bieden en hun kwaliteit en diversiteit hebben weten te 
behouden. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de economische 
stimulering van preventie en tot op zekere hoogte een rol gespeeld in de 
ondersteuning van naleving bij micro- en kleine ondernemingen en 
andere lastig te bereiken organisaties in de “nieuwe economie”. 

Uit de belangrijkste literatuur blijkt dat de geïntegreerde diensten van 
andere landen, zoals Nederland en Zweden, mogelijk minder succesvol 
zijn. De commentaren in deze en andere landen geven aanleiding tot 
verdere bezorgdheid. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat slecht 
gekwalificeerde of ongekwalificeerde adviseurs inadequate diensten aanbieden, met name aan 
eigenaren/directies van micro- en kleine ondernemingen. Uit andere onderzoeken kan worden afgeleid 
dat de kosten van preventieve diensten voor ondernemingen (opnieuw met name kleinere 
ondernemingen) reden zijn om geen gebruik te maken van deze diensten. 

Het blijft een feit dat sommige preventieve diensten voor veiligheid en gezondheid op het werk er 
ondanks deze uitdagingen in geslaagd zijn middelen te vinden om te overleven en ondersteuning te 
bieden van betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken in de verschillende 
sectoren in alle EU-lidstaten. Het zou misschien een goede zaak zijn wanneer beleidsmakers op zowel 
Europees als nationaal niveau een beter inzicht verkrijgen in de factoren die deze preventieve diensten 
daartoe in staat hebben gesteld. 

 Synergieën tussen de rol van preventieve diensten en andere vormen van ondersteuning van 
betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken 

Een van de gevolgen van de COVID-19-pandemie heeft betrekking op de rol van expertise bij 
preventieve diensten en in kennisopslagsystemen, en de professionele expertise waaraan in beide 
gevallen behoefte bestaat. In de publicaties die in hoofdstuk 6 worden geciteerd, wordt gewezen op de 
noodzaak actief gebruik te maken van deze kennis en ervaring. Het lijkt alsof veel van de fouten die in 
een vroeg stadium door een aantal overheidsinstanties zijn gemaakt bij hun pogingen de blootstelling 
tijdens de COVID-19-pandemie te beheersen, vermeden hadden kunnen worden als zij ontvankelijker 
waren geweest voor dergelijke adviezen. 

Er is ook duidelijk sprake van twee andere punten van synergie. Het eerste punt is de potentiële rol van 
interne preventieve diensten die worden aangestuurd door invloedrijke kopers in de hoogste regionen 
van de toeleveringsketens ter ondersteuning van VGW-behoeften op diverse niveaus in de 
toeleveringsketens. Het tweede punt is de rol van preventieve diensten in de stimulering van betere 
VGW-praktijken, zoals te zien is in sommige van de activiteiten van de Berufsgenossenschaften (BG’s) 
in Duitsland. Deze en andere voorbeelden kunnen beleidsmakers inzicht geven in de wijze waarop 
dergelijke succesvolle synergieën kunnen worden verduurzaamd en overgedragen, en welke rol 

maatschappelijke normen, economische druk of innovatieve 
nalevingsstrategieën kunnen spelen bij het realiseren van 
resultaten. 

 Preventieve diensten versus VGW-adviseurs 

Verdere lessen uit de literatuur die relevant kunnen zijn voor beleid 
en praktijk, kunnen worden ontleend aan de toegenomen 
aanwezigheid en het belang van breder georiënteerde VGW-
praktijkdeskundigen in de afgelopen decennia. Traditionele 
modellen van preventieve diensten, die ooit ontwikkeld zijn in 
verband met een geïndustrialiseerd verleden, bieden een 
waardevolle bijdrage aan de ondersteuning van 
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preventiemaatregelen, maar zijn om tal van organisatorische, structurele, economische en politieke 
redenen niet geschikt voor het rechtstreeks voldoen aan de grootschalige VGW-preventiebehoeften in 
de hedendaagse economieën in de meeste EU-lidstaten. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 6 is de 
toekomstige effectiviteit van deze diensten afhankelijk van de mate waarin zij zich in andere richtingen 
ontwikkelen. Uit hoofdstuk 6 blijkt tevens dat er parallellen bestaan tussen deze situatie en hetgeen 
waarneembaar is bij toezicht op de regelgeving, namelijk dat de traditionele handhavingsmethoden van 
de regelgeving ineffectief blijken in geval van steeds moeilijker te bereiken arbeidsvormen. Zoals nader 
besproken in hoofdstuk 7, is men hierdoor meer gaan nadenken over effectievere manieren om de 
naleving te controleren en waarborgen. Eenzelfde aanpak kan ook beleidsadviezen opleveren voor de 
toekomst van preventieve diensten. 

Stimulering van nieuwe manieren van aanpak door VGW-toezichthouders 
In hoofdstuk 7 wordt vastgesteld dat het beleid en de werkwijze van VGW-toezichthouders in de EU-
lidstaten worden aangestuurd door een reeks internationale en EU-instrumenten ter bevordering van 
competentie, professionalisme en goed bestuur bij instanties die toezicht houden op de veiligheid en 
gezondheid op het werk en de arbeidsprocessen, en worden beïnvloed door de toename van personeel 
en middelen. Ondanks deze internationale convergentie blijkt echter uit de literatuur dat er in de 
verschillende lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan in de prioritering en toewijzing van middelen, 
programma’s en interventies, en de wijze waarop de inspectie en handhaving worden uitgevoerd. De 
mandaten van VGW-toezichthouders stellen hen in staat een beperkt of breed scala aan problemen aan 
te pakken, waarbij het toezicht in het eerste geval is gericht op VGW-kwesties en in het tweede geval is 
uitgebreid naar arbeidsverhoudingen en werkgelegenheidskwesties, die in sommige gevallen nauw 
verweven kunnen zijn met VGW-kwesties. Risicogeoriënteerde regelgeving blijkt het enige 
regelgevingsmodel te zijn dat door sommige VGW-toezichthouders wordt toegepast. Dit model wordt 
soms voornamelijk toegepast om middelen aan te wijzen voor het onderzoeken van en reageren op 
klachten en, tot op zekere hoogte, voor het kiezen van de bij inspecties te nemen maatregelen, en niet 
voor het kiezen tussen inspectie en andere soorten interventies (zoals het geval is bij zogenoemde 
slimme inspecties). Er bestaat bezorgdheid over de toereikendheid van de gegevens en informatie voor 
risicogebaseerde besluitvorming, en over het gevaar dat nieuwe en opkomende risico’s en kwetsbare 
werknemers over het hoofd worden gezien. Zoals opgemerkt in zowel hoofdstuk 1 als 7 van het 
literatuuronderzoek, onderzoeken sommige VGW-toezichthouders momenteel de mogelijkheid om 
machine learning te gebruiken als hulpmiddel voor het kiezen van de te inspecteren werkplekken. 

Deze bevindingen hebben geleid tot de in Deel 3 van het eindverslag beschreven aanbeveling om een 
deel van het onderzoeksprogramma van EU-OSHA te concentreren op de vergelijkende studie van het 
inspectiebeleid en de inspectiepraktijken in de EU-lidstaten. 

 Dichten van de kloof tussen theorie en praktijk 

Een van de duidelijkste boodschappen voor beleidsmakers en 
onderzoekers die uit de literatuur naar voren komt, is wellicht dat 
men zich bewust moet zijn van de kloof tussen de theorie die wordt 
besproken in de literatuur en het feitelijke handelen van de 
toezichthouders in de lidstaten. Hoewel in veel literatuur, zoals te 
lezen in dit verslag, innovatieve regelgevingspraktijken worden 
besproken, is er veel minder gepubliceerd over de huidige 
praktijken in de meeste EU-lidstaten. Als gevolg van de scheiding 
die in enkele nationale systemen bestaat tussen de instanties die 
zich bezighouden met het bevorderen, controleren en handhaven 
van de naleving, kunnen sommige landen met grotere uitdagingen 
worden geconfronteerd bij de coördinatie van innovatieve 
regelgeving voor het waarborgen van naleving. Dit is met name 

het geval wanneer zij een genuanceerde strategie voor responsieve regelgeving overwegen, waarvoor 
gecoördineerd en consecutief gebruik van mechanismen ter bevordering van naleving en een hiërarchie 
van verschillende soorten sancties vereist zijn. 
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Vaak zijn de organisaties van de sociale partners 
(werkgeversvertegenwoordigers en vakbonden) betrokken bij 
het werk van de VGW-toezichthouders, en dit wordt gestimuleerd 
in het strategisch EU-kader voor veiligheid en gezondheid op het 
werk en de ontwikkelingsbeginselen van het Comité van hoge 
functionarissen van de arbeidsinspectie (Senior Labour 
Inspectors Committee, SLIC). De meeste voorbeelden van 
betrokkenheid van sociale partners zijn echter routineus. Er is 
daarbij geen sprake van betrokkenheid van VGW-
toezichthouders, niet-gouvernementele partijen en werkgevers 
die gebruikmaken van een driezijdige hiërarchie van 
mechanismen en instrumenten, zoals beschreven in sommige 
modellen voor slimme regulering uit de literatuur, en er is 
evenmin sprake van interventies op maat die de onderliggende 

oorzaken van de niet-naleving aanpakken en die gebaseerd zijn op de onvervangbare bijdragen van 
werknemersorganisaties of werkgevers met een voorbeeldfunctie, zoals bijvoorbeeld beschreven in de 
literatuur over strategische en coöperatieve handhaving. 

 Bestaande verschillen 

Hoewel VGW-toezichthouders in alle EU-lidstaten min of meer dezelfde bevoegdheden hebben, zijn er 
op tal van punten verschillen in de boetes en niet-geldelijke sancties voor niet-naleving, en in de 
uitvoering van de inspecties. Verder zijn er verschillen in de stijl van de inspecteurs, die in meerdere of 
mindere mate faciliterend, accomoderend of dwingend kan zijn, en in het al dan niet houden van 
vervolginspecties of gebruikmaking van andere middelen om te controleren hoe er is gereageerd op de 
kennisgevingen of opgelegde boetes. Andere verschillen houden verband met de openbaarmaking van 
de uitkomsten van inspectie en handhaving, en het VGW-beheer van de ondernemingen. Een andere 
belangrijke bevinding is dat VGW-toezichthouders en rechtbanken in de EU-lidstaten slechts een 
beperkt aantal administratieve en strafrechtelijke sancties kunnen opleggen. Dit kan een beperking 
inhouden van de mate waarin zij in staat zijn te reageren op de verschillen in capaciteiten en motieven 
bij ondernemingen, en in hoofdstuk 7 wordt gesteld dat het zinvol kan zijn om uitgebreide hiërarchieën 
(piramides) van soorten ondersteuning en sancties te ontwikkelen, die toezichthouders kunnen 
gebruiken om naleving te waarborgen. 

Over het algemeen blijkt er in de EU-lidstaten sprake te zijn van inconsistentie in de manieren van 
aanpak van de controle, bevordering en handhaving van naleving, in plaats van de consistentie die 
wordt bepleit in de gemeenschappelijke beginselen van het SLIC. Studies in EU-landen bevestigen de 
bevindingen van de systematische onderzoeken, namelijk dat inspectie en handhaving een positieve 
invloed kunnen hebben op de VGW-naleving en -uitkomsten, maar in de studies wordt weinig informatie 
gegeven over het effect van de fundamentele verschillen in aanpak. 

De beleidsboodschap in dezen is dat dergelijke inzichten nodig zijn voor VGW-interventies door 
toezichthouders bij bedrijven in het algemeen, en ten behoeve van onderbelichte bedrijven (bv. micro-
ondernemingen), onderbelichte werknemers (bv. achtergestelde en kwetsbare werknemers) en 
specifieke risico’s. 

Ondanks de EU-kaders die consistente bevordering, controle en handhaving van de naleving door 
VGW-toezichthouders stimuleren, kan samenvattend worden gesteld dat er qua beleid en praktijken 
sprake is van grote verschillen tussen de EU-lidstaten, en dat deze waarschijnlijk in hoge mate toe te 
schrijven zijn aan verschillen in de sociale, economische en politieke systemen (zoals de verschillen die 
worden besproken in hoofdstuk 2 van het literatuuronderzoek). 

Naast de verschillen in beleid en praktijken, bestaan de verder vastgestelde problemen onder meer uit 
de beperkte hoeveelheid empirisch bewijs van beste werkmethoden in de praktijk, het beperkte aantal 
maatregelen en sancties die ter beschikking staan aan VGW-toezichthouders en rechtbanken om 
naleving te waarborgen, en de beperkte toepassing van relevante inspectie- en handhavingsprincipes 
of -modellen in de EU-lidstaten. Er zijn een aantal interessante voorbeelden van nieuwe manieren van 
aanpak in EU-landen, maar de schaal van de uitdagingen op het gebied van regelgeving waarmee 
VGW-toezichthouders worden geconfronteerd, vraagt om een fundamentele verandering van de wijze 

Onderzoeks- en 
beleidsadvies 

Er moet worden vastgesteld 
hoe sociale partners en andere 
belanghebbenden effectiever 
kunnen worden betrokken bij 
de ondersteuning van betere 

naleving van VGW-
voorschriften en betere VGW-

praktijken 
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waarop deze toezichthouders de naleving bevorderen, controleren en handhaven. Deze verandering in 
handhavingsbeleid vereist interventies op basis van uitgebreide gegevens die zijn toegesneden op de 
systematische aanpak van de bepalende factoren van niet-naleving, waarbij een reeks van 
werknemersorganisaties en belangenorganisaties alsook bedrijven met een voorbeeldfunctie betrokken 
zijn, en waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende soorten ondersteuning en sancties om betere 
naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken te waarborgen. Deze verandering vereist 
tevens dat er bij het invullen van de rol van VGW-toezichthouders in de toekomst zorgvuldig rekening 
wordt gehouden met de tijdens de COVID-19-pandemie geleerde lessen. Al deze factoren hebben 
belangrijke implicaties voor beleidsvorming en verder onderzoek. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Het overkoepelende onderzoek was met name bedoeld als input voor de ontwikkeling van een 
onderzoeksprogramma waarin diverse empirische studies worden ingezet om kennishiaten op te 
vullen en inzicht te verschaffen in de manieren waarop de VGW-naleving in de EU-lidstaten beter kan 
worden ondersteund. Als zodanig is het bedoeld om een bijdrage te leveren aan: 

 de kennisbasis betreffende de institutionele ondersteuning van betere naleving van VGW-
voorschriften en betere VGW-praktijken; 

 de input voor EU-beleid ter ondersteuning van veiligheid en gezondheid op het werk; 
 praktische VGW-uitkomsten voor het vinden van een antwoord op de vraag “wat werkt, voor 

wie en in welke context” voor de realisatie van betere institutionele ondersteuning van 
naleving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in de EU op nationaal, 
sector- en werkplekniveau. 

Als gevolg van het beknopte karakter van een samenvatting is het niet mogelijk een gedetailleerde 
beschrijving te geven van de vele onderzoeksvragen die worden genoemd in deel 3 van het 
eindverslag. De volgende aanbevelingen geven echter een goed beeld van de implicaties van de 
belangrijkste conclusies: 

 Ondanks het feit dat er veel kennis bestaat over institutionele ondersteuning van betere 
naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken, en over de invloed van 
veranderingen en context, zijn er nog grote hiaten in de kennis. EU-OSHA wordt aanbevolen 
opdracht te geven voor verder empirisch onderzoek om deze hiaten op te vullen, waarbij het 
onderzoeksprogramma zich in eerste instantie moet richten op een vergelijkende studie van 
innovaties in de inspectiestrategieën in de EU-lidstaten en de factoren die het realiseren van 
duurzame verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk in de toeleveringsketen 
ondersteunen. De bijzonderheden van deze aanbevelingen zijn te vinden in deel 3 van het 
eindverslag. 

 In het literatuuronderzoek worden in alle bestudeerde deelgebieden hiaten in de kennis 
geconstateerd, alsook hiaten in het inzicht in de context en effecten van verandering, die van 
grote invloed zijn bij de bepaling van zowel de aard van de ondersteuning van betere VGW-
praktijken als de uitkomsten daarvan. Deze hiaten worden beschreven in deel 3 van het 
eindverslag, tezamen met de onderzoeksvragen dienaangaande. EU-OSHA wordt 
aanbevolen opdracht te geven voor verdere onderzoeksprojecten om deze hiaten op te 
vullen. Ter prioritering van het verdere onderzoek wordt EU-OSHA aanbevolen het 
onderzoek te richten op: 

o de in het onderzoek vastgestelde hiaten tussen de theoretische argumenten 
betreffende ondersteuning van naleving en de uitvoering van dergelijke 
ondersteuning in de praktijk; 

o mogelijke synergieën tussen de rollen van verschillende vormen van institutionele 
ondersteuning en de contexten die bepalend zijn voor de effecten daarvan; 

o voorstellen in het onderzoek betreffende de wijze waarop in dergelijke horizontale 
projecten onderzoek kan worden gedaan naar duurzaamheid, overdraagbaarheid en 
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de rol van leiderschap en orkestratie bij het realiseren van ondersteuning van 
naleving; 

o aanbevelingen betreffende nieuw onderzoek op elk van de vijf deelgebieden waarop 
het onderzoek is gericht en op het gebied van context en verandering waarvoor in 
het onderzoek aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek. 

Deze factoren in acht nemend wordt in het literatuuronderzoek en deel 3 van het eindverslag 
vastgesteld dat er behoefte bestaat aan verder onderzoek naar alle vijf de onderzochte deelgebieden, 
met inbegrip van de behoefte aan exactere kennis van beste werkmethoden voor economische 
stimulering en mogelijke hulpinstrumenten op sector- en nationaal niveau en een meer gedegen 
inzicht in verzekeringsgebaseerde stimuleringsstrategieën en -systemen, en de voorwaarden en 
contexten die daarop van toepassing zijn. Wat betreft preventieve diensten zijn belangrijke vereisten 
een grotere kennis van de vorm en reikwijdte van de diensten en de middelen om deze diensten in 
stand te houden en hun reikwijdte uit te breiden naar werksituaties die buiten de reikwijdte vallen, en 
het verkrijgen van een beter vergelijkend inzicht in hun meest passende vorm in moderne 
economieën. Er werd ook een behoefte aan overkoepelend onderzoek vastgesteld, waarin moet 
worden voorzien om een meer horizontaal beeld te krijgen van de verbanden en synergieën tussen 
verschillende onderdelen van de vijf deelgebieden. 

EU-OSHA wordt verder aanbevolen om, tijdens het afwegen van zijn onderzoeksprioriteiten in het 
licht van bovenstaande aanbevelingen, afwegingen te maken ten aanzien van de mogelijke 
betrokkenheid van andere partners die passender financieringsmiddelen kunnen leveren voor 
onderzoek naar de geselecteerde onderwerpen die centraal staan in het overkoepelende onderzoek. 

 Bij een onderzoeksprogramma waarin onderzoek wordt gedaan naar hiaten in de kennis in 
de verschillende gerelateerde onderdelen die tezamen een overkoepelend probleem vormen, 
is het vooral van belang dubbel werk te vermijden. Het is belangrijk dat EU-OSHA 
maatregelen neemt om het risico op dubbel werk te vermijden. 

Dit alles mag echter niet verhinderen dat EU-OSHA opdracht geeft tot zelfstandige 
onderzoeksprojecten naast meer geïntegreerde projecten. In de aanbevelingen in deel 3 van het 
eindverslag worden ook verscheidene gebieden aangewezen waar dit passend zou zijn, zoals 
onderzoek naar de aspecten van de rol van preventieve diensten, of verdere evaluatie van de 
duurzaamheid en overdraagbaarheid van specifieke strategieën gericht op economische stimulering 
van VGW-praktijken. 

 

 

Enkele eindconclusies en -overwegingen 
Uit het overkoepelende onderzoek blijkt dat er sprake is van een substantieel kader van institutionele 
ondersteuning van betere naleving van VGW-voorschriften en betere VGW-praktijken, waarin op 
uiteenlopende manieren wordt gewerkt aan kwijting van deze taak. Hoewel dit kader al jarenlang bestaat 
en de ontwikkeling daarvan is te herleiden tot het geïndustrialiseerde verleden van de meeste lidstaten, 
blijkt uit het onderzoek dat dit kader de afgelopen decennia responsief is geweest ten aanzien van 
veranderingen in de bredere economische contexten waarin het opereert, en ten aanzien van het beleid 
dat wordt bepaald door het politieke en economische bestuur in de lidstaten en geavanceerde mondiale 
markteconomieën. 

Dit heeft geleid tot een steeds verder gediversifieerde reeks strategieën ter bevordering van de naleving. 
Er is niet alleen via openbare regelgeving geprobeerd de verantwoordelijken te betrekken bij en aan te 
moedigen tot het hanteren van nieuwe vormen van gereguleerde zelfregulering, maar in de discussie 
over regelgeving is ook geprobeerd tot een breder begrip te komen van de betekenis daarvan en de 
mogelijke rol van particuliere en publieke regelgevingspartijen en -processen bij het definiëren en 
waarborgen van naleving. 
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Daarom heeft het waarborgen van naleving aan de hand van normen voor goede VGW-praktijken 
(ongeacht de manier waarop deze normen tot stand zijn gekomen) een bredere betekenis gekregen en 
zijn de instanties en processen die betrokken zijn bij de ondersteuning daarvan, diverser geworden. 
Deze ontwikkeling heeft zich niet voorgedaan in een politiek of economisch vacuüm en de economische 
en politieke trends in de EU-lidstaten zijn, zoals overduidelijk aangetoond in dit onderzoek, van grote 
invloed geweest op de aard en reikwijdte van de strategieën ter bevordering van VGW-naleving. 

De instanties en processen ter bevordering van VGW-naleving omvatten alle instanties en processen 
die verband houden met nationale bestuursstelsels voor gezondheid en veiligheid op het werk, waarin 
idealiter nationale beleidslijnen en plannen worden aangewend voor het coördineren en aansturen van 
een scala aan instanties en processen die een regulerende functie hebben met betrekking tot de risico’s 
op potentieel schadelijke gevolgen van de werksituatie. Deze zijn deels ingebed in openbare 
regelgeving, deels marktgericht en deels het resultaat van maatschappelijke normen en opvattingen 
over acceptabel sociaal gedrag. Hieruit kan worden geconcludeerd dat VGW-naleving wordt 
gerealiseerd door toepassing van uiteenlopende soorten procesondersteuning, bestaande uit een scala 
van vrijwillige en dwingende maatregelen gericht op het realiseren van betere praktijken ter voorkoming 
van letsel en gezondheidsproblemen als gevolg van de werksituatie. Voor de bespreking van de vijf 
soorten ondersteuning hebben wij deze gegroepeerd in vijf deelgebieden. Hoewel de vijf deelgebieden 
waarop het onderzoek gericht is betrekking hebben op een groot deel van de ondersteuning van 
naleving die beschikbaar is in de VGW-systemen en de EU-lidstaten, en een idee geven van de wijze 
waarop deze ondersteuning is gestructureerd en wordt verleend, is een van de hoofdconclusies van het 
eindverslag echter dat deze ondersteuning in geen enkel opzicht los kan worden gezien van de vele 
andere processen die tegelijkertijd plaatsvinden en belangrijk zijn voor de bepaling van de uitkomsten. 
De rollen en effectiviteit van werkgevers- en werknemersorganisaties, en de institutionele en 
procedurele gevolgen van de relaties tussen deze organisaties (zoals gemeenschappelijke organen of 
overeenkomsten) bij het leveren van een bijdrage aan de waarborging van naleving, zijn bijvoorbeeld 
niet direct af te leiden uit de titels van de vijf deelgebieden van het onderzoek. In alle gevallen wordt 
echter in de literatuur vastgesteld dat deze rollen belangrijk zijn, en wordt tevens onderkend dat andere 
groepen en processen van invloed zijn op de sociale en economische relaties in het bedrijfsleven. In de 
EU vervullen bestuurs- en adviesorganen van sectorniveau tot internationaal niveau eveneens een 
belangrijke rol in de systemen ter bevordering van naleving. Als producten van de naoorlogse 
consensuspolitiek zijn de meeste van deze organen in de EU-lidstaten lange tijd tripartiete organen 
geweest, hoewel er tegenwoordig in toenemende mate ook personen en vertegenwoordigers van 
andere instanties bij betrokken zijn. 

Dit houdt verband met een van de andere belangrijke bevindingen en beleidsadviezen uit het onderzoek, 
die betrekking heeft op de pluraliteit van de actoren en processen die betrokken zijn bij de effectieve 
ondersteuning van betere naleving en praktijken. In de gespecialiseerde literatuur over VGW-
interventies ligt vaak de nadruk op enkelvoudige interventies die in hoofdzaak worden uitgevoerd door 
één partij, bijvoorbeeld een preventieve dienst, een VGW-staatstoezichthouder, een vertegenwoordiger 
van een vakbond, een werkgeversorganisatie of gemeenschappelijk orgaan, een verzekeringsorgaan 
of andere organisatie. Een nauwkeuriger beeld van dergelijke interventies is echter dat zij voor hun 
implementatie en uitvoering, en met name voor hun overdraagbaarheid en duurzaamheid, afhankelijk 
zijn van de gecoördineerde inspanningen van een veelvoud aan actoren en processen. Een vollediger 
beeld van de bepalende factoren van het succes of falen van dergelijke interventies vereist een analyse 
van hun bredere context, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de ondersteunende en 
schadelijke effecten van de andere processen en institutionele actoren die bij de interventies betrokken 
zijn. Er werd tot een soortgelijke conclusie gekomen in de bevindingen van het uitgebreide onderzoek 
van EU-OSHA naar succesvolle VGW-interventies bij micro- en kleine ondernemingen1. Dit sluit tevens 
aan bij de gangbare ideeën over naleving in breder verband en hiermee moet rekening worden 
gehouden in zowel het ontwerp van de interventies als in het onderzoek naar de mate van hun 
effectiviteit. Deze punten vormen tevens de basis voor de aanbevelingen voor verder onderzoek die in 
detail zijn vermeld in het eindverslag. 

                                                      
1 https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises 

https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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De commentaren die in een deel van de onderzochte literatuur worden gegeven, bewijzen in hoge mate 
dat effectief beheer van preventie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk vraagt om 
meer betrokkenheid van nationale instanties bij het bieden van leiderschap en het incorporeren van de 
weerslag daarvan in beleid. Hieruit kan worden afgeleid dat veiligheid en gezondheid op het werk niet 
wezenlijk verschilt van andere aspecten van financiële regelgeving en marktregulering. Uit de huidige 
literatuur blijkt dat innovatieve gecoördineerde manieren van aanpak van bevordering van de naleving, 
naargelang de omstandigheden met behulp van een scala aan processen en institutionele actoren, 
waarschijnlijk effectiever zijn voor het aangaan van de uitdagingen van de huidige en nieuwe 
economische scenario’s en werksituaties dan unilaterale manieren van aanpak. Het is echter niet 
eenvoudig om een dergelijke coördinatie te realiseren. Tot op heden duidt het beperkte bewijs van 
succesvolle initiatieven erop dat deze aanpak waarschijnlijk effectiever zal zijn wanneer er sprake is van 
sterk leiderschap ter ondersteuning van de gemengde regelgeving in kwestie. Tot slot wordt in het 
onderzoek geconcludeerd dat overheidsinstanties nog steeds beter geschikt zijn voor het vervullen van 
deze rol dan de meeste andere betrokken institutionele actoren. 
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