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Voor het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-
OSHA) en de Europese Unie (EU) was 2017 een belangrijk jaar. Zestig jaar na 
ondertekening van de Verdragen van Rome heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter 
van de Europese Commissie, de oprichting van de Europese pijler van sociale 
rechten aangekondigd. EU-OSHA neemt met instemming kennis van de oprichting 
van deze Europese pijler, die is toegespitst op gelijke kansen, inclusieve groei en 
billijke arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van het recht op een veilige, gezonde en 
goed aangepaste werkomgeving. Het agentschap heeft in 2017 diverse grote 
evenementen georganiseerd, waaronder de Topbijeenkomst van de campagne 
“Gezond werk, voor alle leeftijden”. In samenwerking met de Europese Commissie 
werd ook een conferentie over risicobeoordelingstools voor micro- en kleine 
ondernemingen (mko's) georganiseerd. Hier werd de waarde van het door het 
agentschap in gang gezette Online interactive Risk Assessment (OiRA) project voor 
interactieve online risicobeoordeling besproken en werden goede praktijken voor de 
implementatie van OiRA-tools gedeeld. EU-OSHA heeft bovendien de meest recente 
bevindingen van zijn project kosten en baten van veiligheid en gezondheid op het 
werk (VGW) gepresenteerd op het Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op 
het werk in Singapore en heeft met zijn vele bewustmakingsactiviteiten blijk gegeven 
van zijn onverminderde inzet voor de routekaart voor kankerverwekkende stoffen. 
Een ander hoogtepunt in 2017 was de ontvangst van een prijs voor goed bestuur van 
de Europese Ombudsman. 

1 Anticiperen op veranderingen 
Het tweejarige prospectieonderzoek “Toekomstverkenning naar nieuwe en opkomende 
veiligheids- en gezondheidsrisico's van informatie- en communicatietechnologie en 
werklocatie tot 2025” is in 2017 voortgezet. Dit onderzoek is bedoeld om EU-beleidsmakers, 
overheden van lidstaten en sociale partners te informeren over gesignaleerde nieuwe en 
opkomende risico's, en beoogt een debat op gang te brengen over mogelijke 
beleidsinitiatieven en maatregelen om dergelijke risico's te voorkomen of beheersen. 

In 2017 is er naar aanleiding van dit project een verslag gepubliceerd met een verkenning 
van de mogelijke toekomstscenario's voor 
2025 op basis van de invloed van de 
digitalisering van de economie op 
gezondheid en veiligheid op het werk: 
Belangrijkste trends en oorzaken achter 
veranderingen in informatie- en 
communicatietechnologie en werklocatie. 
In 2018 worden het eindverslag, een 
samenvatting, een brochure en cartoons 
over de vier scenario's gepubliceerd. 

In het toekomstverkennningsproject is 
vastgesteld dat er een toenemende 
interesse is in werk op basis van 
bemiddeling door digitale platforms. Naar ©
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aanleiding van de grote belangstelling onder de stakeholders van EU-OSHA is er een 
verslag over dit onderwerp gepubliceerd onder de titel In goede banen leiden van de impact 
van de online platformeconomie op veiligheid en gezondheid op het werk. 

Na presentaties en besprekingen met Nationale focal points van EU-OSHA zijn er in juli 2017 
herziene versies gepubliceerd van twee overzichtsartikelen door deskundigen over 3D-
printen en technologie voor controle op de werkplek. 

2 Feiten en cijfers 
2.1 Esener 
De werkzaamheden in het kader van de tweede editie van de Europese bedrijvenenquête 
naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2) zijn in 2017 afgerond. Deze enquête is 
bedoeld om de huidige stand van zaken op het gebied van beheer van veiligheid en 
gezondheid op het werk op Europese werkplekken in kaart te brengen. Het hele jaar zijn er 
nationale evenementen, conferenties en seminars georganiseerd om de bevindingen van 
Esener-2 onder de aandacht te brengen, en er is een externe evaluatie van de enquête 
voltooid. 

In april 2017 is er een verslag over werknemersparticipatie bij het beheer van VGW 
gepubliceerd op basis van de resultaten van Esener-2. Uit de bevindingen van deze 
kwalitatieve analyse van organisaties uit zeven EU-lidstaten in verschillende sectoren blijkt 
dat er een verband bestaat tussen de inzet van het management voor veiligheid en 
gezondheid op het werk, werknemersparticipatie en goede werkplekpraktijken. Er is een 
samenvatting van dit verslag in diverse talen gepubliceerd. 

De resultaten van een waardevolle samenwerking tussen EU-OSHA, Eurostat en Eurofound 
zijn gepubliceerd in een verslag met de titel Gezondheids- en veiligheidsrisico's op de 
werkplek: een gezamenlijke analyse van drie grote enquêtes. Dankzij het samenvoegen van 
de bevindingen van Esener-2, de ad-hocmodule van de arbeidskrachtenenquête van de EU 
over ongevallen op het werk en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen en de 
zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, geeft dit onderzoek een beeld 
van de meningen van werknemers en werkgevers over veiligheid en gezondheid op het werk 
(VGW). Op deze manier wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de huidige stand van 
zaken op het gebied van VGW in Europa. 

2.2 VGW-overzichten 
In 2017 zijn de werkzaamheden voortgezet in het omvangrijke project waarin onderzoek 
wordt gedaan naar VGW-beheer bij micro- en kleine ondernemingen en het EU-beleid op dit 
gebied. De meest recente bevindingen van dit project zijn in 2017 in twee verslagen 
gepubliceerd. In het ene verslag wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop VGW bij 
micro- en kleine ondernemingen kan worden ondersteund met beleid, strategieën en 
praktische maatregelen. Dit overzicht is gebaseerd op een analyse van 44 voorbeelden van 
goede praktijken in 12 verschillende EU-landen. Het andere verslag bevat beschrijvingen van 
de geïdentificeerde goede voorbeelden van VGW-beheer, met bijzonderheden over 
bijvoorbeeld de wijze waarop tussenpersonen, overheden en VGW-instanties micro- en 
kleine ondernemingen helpen bij hun VGW-beheer. EU-OSHA heeft deze bevindingen zowel 
nationaal als internationaal bekendgemaakt, onder meer op het Wereldcongres over 
veiligheid en gezondheid op het werk. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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Er is op Wereldkankerdag (4 februari 2017) een 
literatuuronderzoek onder de titel Revalidatie en re-
integratie na kanker gepubliceerd. Dit was het resultaat 
van een project waarbij onderzoek werd gedaan naar de 
problemen waarmee overlevenden van kanker en hun 
werkgevers worden geconfronteerd bij hervatting van het 
werk. Het eindverslag van dit project wordt in 2018 
gepubliceerd. In december is er een haalbaarheidsstudie 
naar het opzetten van een enquête voor het meten van de 
blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende 
stoffen gepubliceerd. Eerder in 2017 is er een 
literatuuronderzoek naar het gebruik van bewakings- en 
waarschuwingssystemen voor het opsporen van 
werkgerelateerde ziekten gepubliceerd. 

EU-OSHA is in 2017 met een nieuw project gestart dat 
duidelijk moet aantonen dat investeren in VGW vanuit 
economisch oogpunt verstandig is. In maart is er een verslag van de eerste fase van dit 
project gepubliceerd onder de titel Schatting van de kosten van werkgerelateerde ongevallen 
en gezondheidsproblemen: een analyse van Europese gegevensbronnen. Daarnaast is er 
een kostenramingsmodel ontwikkeld, dat het mogelijk maakt een schatting te maken van de 
kosten van werkgerelateerde ongelukken en ziekten op mondiaal, EU- en regionaal niveau. 
Deze schattingen zijn gebruikt voor het creëren van een gebruikersvriendelijke 
datavisualisatietool voor de waarde van VGW, die nu online beschikbaar is. 

Vooruitlopend op de voor 2020-21 geplande campagne “Een gezonde werkplek” over 
aandoeningen van het bewegingsapparaat, is EU-OSHA gestart met de planning van een 
nieuw VGW-overzicht dat meer inzicht moet bieden in dit belangrijke VGW-onderwerp en 
bedoeld is om nieuwe manieren te vinden voor het voorkomen van werkgerelateerde 
aandoeningen van het bewegingsapparaat. 

3 Tools voor VGW-beheer 
OiRA is een platform met gratis toegang tot 
online interactieve tools voor risicobeoordelingen 
van de werkplek. Het platform neemt een 
centrale plaats in bij de inspanningen van EU-
OSHA om bedrijven, met name micro- en kleine 
ondernemingen (mko's), te ondersteunen bij hun 
VGW-beheer. Om het voor tussenpersonen en 
andere belanghebbenden gemakkelijker te 
maken OiRA-tools en bijbehorende materialen te 
ontwikkelen, te gebruiken en met mko's te delen, 
is de OiRA-website eind 2016 helemaal 
vernieuwd en heel 2017 gepromoot. Bovendien 
is er in 2017 een nieuwe promotietoolkit 
gepromoot. Deze toolkit (met onder meer een nieuwe Napo-film en een infographic) is 
bedoeld om belanghebbenden en tussenpersonen te helpen OiRA onder de aandacht te 
brengen en om het gebruik van OiRA-tools door micro- en kleine ondernemingen te 

©
 E

U
-O

SH
A/

To
m

as
 B

er
te

ls
en

 

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources


Samenvatting — Jaarverslag 2017 
 

 Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk – EU-OSHA 5 

stimuleren. De OiRA-gemeenschap, die bestaat uit 16 nationale partners en 14 sectorale 
partners op EU-niveau, heeft veel activiteiten ontplooid in 2017. Er zijn bijvoorbeeld 19 
nieuwe tools gepubliceerd. Dit brengt het totaal op 137. Daarnaast steeg het aantal met deze 
tools uitgevoerde risicobeoordelingen van circa 22.000 in oktober 2016 naar bijna 65.000 
eind 2017. 

4 Bewustmaking 
4.1 Campagnes 

De campagne “Gezond werk, 
voor alle leeftijden” van 2016-17 
was een enorm succes, en dit is 
voor een groot deel te danken 
aan de inspanningen van EU-
OSHA's nationale focal points, de 
officiële campagnepartners en de 
mediapartners in de campagne. 

Een van de belangrijkste 
producten die in het kader van de 
campagne is geïntroduceerd, is 
de Gegevensvisualisatietool voor 
“Veiliger en gezonder werk op 
elke leeftijd” waarmee gebruikers 

feiten en cijfers over de Europese beroepsbevolking van de individuele lidstaten en de EU 
als geheel kunnen raadplegen. De e-gids “Gezond werk, voor alle leeftijden” is ook in 2017 
gepromoot en er is in samenwerking met Cedefop, EIGE en Eurofound een belangrijk 
verslag over de campagne geproduceerd onder de titel Naar leeftijdsvriendelijk werk in 
Europa: EU-agentschappen beschouwen werk en ouder worden vanuit een 
levensloopperspectief. 

In 2017 waren er diverse evenementen voor uitwisseling van goede praktijken, waaronder 
een tweedaags evenement in Brussel in maart dat was georganiseerd door EU-OSHA. Dit 
evenement bestond uit workshops en plenaire sessies over veilig, gezond en duurzaam 
werk. Er werden ook door de campagnepartners zelf evenementen georganiseerd, 
bijvoorbeeld in Italië en Duitsland. 

De awards voor goede praktijken werden op 26 april 2017 uitgereikt in Valetta, Malta. Negen 
organisaties ontvingen awards en nog eens negen organisaties kregen een eervolle 
vermelding. Naar aanleiding van de uitreikingsceremonie vond de publicatie van een boekje 
met de organisaties die met een award zijn bekroond of een eervolle vermelding hebben 
gekregen, plaats. 

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk werd gehouden van 23 tot 27 
Oktober. Een recordaantal mensen deed mee aan de campagneactiviteiten op sociale media 
via de #EUhealthyworkplaces hashtag. 

De tweedaagse Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek”, de afsluiter van de campagne 
2016-17, vond plaats in november in Bilbao. Naast de plenaire sessies waren er vier 
interactieve parallelle sessies, waar de publieksparticipatie werd gestimuleerd met 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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opiniepeilingen en V&A-sessies. De ruim 350 afgevaardigden die de topbijeenkomst 
bijwoonden, kregen de kans om hun mening te geven over de campagne, goede praktijken 
uit te wisselen en te netwerken. 

Een ander belangrijk onderdeel van de campagne van 2016-17 was het zogenaamde 
European Campaign Assistance Package (ECAP), dat fungeerde als ondersteuning van de 
nationale focal points bij het organiseren van ruim 200 campagneactiviteiten. 

De campagne voor 2018-19 onder de naam Gezonde werkplekken, gevaarlijke stoffen, zo 
pak je dat aan! is bedoeld om mensen bewuster te maken van de risico's van gevaarlijke 
stoffen op de werkvloer en om een risicopreventiecultuur te bevorderen. In 2017 vonden de 
voorbereidingen voor de campagne plaats, inclusief de aankondiging van een aftelpagina op 
de website van de campagne “Een gezonde werkplek”, waar wordt afgeteld totdat de 
campagne in april 2018 officieel van start gaat. 

4.2 Bewustmakingsactiviteiten 
In november 2017 werd de Filmprijs Gezonde werkplekken uitgereikt. De gezamenlijke 
winnaars waren Before the Bridge van Lewis Wilcox (VS) en Turtle Shells van Tuna Kaptan 
(Duitsland). Een derde film, Alien van Morteza Atabaki (Turkije), kreeg een eervolle 
vermelding van de jury. 

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van 
Napo had EU-OSHA een speciaal 
jubileumlogo voor de Napo-website en een 
“happy birthday”-clipje gemaakt. Naast twee 
nieuwe Napo-films, een over het OiRA-project 
en een over veiligheid- en gezondheid voor 
beroepschauffeurs, werd er een promotieactie 
voor forenzen georganiseerd met een Napo-
campagne in de metro van Bilbao. 

EU-OSHA heeft in 2017 deelgenomen aan 
een aantal belangrijke bewustmakingsevenementen, inclusief het Wereldcongres over 
veiligheid en gezondheid op het werk in Singapore in oktober en het 35e A+A Internationale 
congres en de handelsbeurs over veiligheid, beveiliging en gezondheid op het werk in het 
Duitse Düsseldorf. 

Ook wat betreft media-activiteiten was 2017 een druk jaar voor EU-OSHA, met 15 
nieuwsfeiten en nieuwsberichten, meer dan 70 artikels en antwoorden op verzoeken van 
mediakanalen, 858 online publicaties en ruim 8.000 berichten op sociale media. 

In 2017 waren er veel activiteiten op de website van EU-OSHA. Er werden 64 highlights in 
meerdere talen en 112 nieuwsberichten gepubliceerd en de website ontving meer dan 1,2 
miljoen unieke bezoekers. Er werden nog eens 14 highlights en 18 nieuwsberichten 
gepubliceerd op de campagnewebsite, die eind 2017 ruim 95.000 bezoekers had ontvangen. 
EU-OSHA heeft zijn aanwezigheid op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube verder 
versterkt, met vrijwel dagelijkse berichten op al deze sociale media. Ook het evenement voor 
de uitwisseling van goede praktijken met officiële campagnepartners, de topbijeenkomst 
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https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
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“Een gezonde werkplek” en de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk 
hebben veel online activiteiten gegenereerd. 

Meertaligheid is een van de hoekstenen van de EU en is van cruciaal belang voor het succes 
van EU-OSHA. Een van de hoogtepunten van 2017 voor het agentschap was dan ook de 
toekenning van de prijs voor goed bestuur van de Europese Ombudsman voor een 
gezamenlijk project met het EUIPO en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese 
Unie voor de ontwikkeling van een tool voor verbetering van het vertaalmanagement op 
meertalige websites. 

5 Kennis van netwerken 
EU-OSHA heeft zijn langetermijndoelstellingen geformuleerd voor OSHwiki, zijn online 
meertalige encyclopedie met VGW-informatie. In de loop van het jaar zijn voortdurend 
nieuwe artikels aan het platform toegevoegd en zijn bestaande artikels bijgewerkt. 

In 2017 heeft EU-OSHA samen met de Europese Commissie gewerkt aan de ontwikkeling 
en lancering van een pilotversie van een EU-breed VGW-informatiesysteem. Hierbij worden 
de gegevens van een reeks VGW-indicatoren verzameld en samengevoegd, bijvoorbeeld 
gegevens van nationale VGW-strategieën en arbeidsongevallen in de EU. Dit moet 
uiteindelijk resulteren in een interactieve visualisatie van de gegevens. 

In 2017 is het project voor het verzamelen 
van informatie over VGW-strategieën in de 
lidstaten bijna voltooid. De bevindingen zullen 
worden aangewend voor de ontwikkeling van 
het nieuwe VGW-informatiesysteem. 

In september werd in Bilbao een tweedaags 
seminar gehouden over e-tools voor 
risicopreventie bij het werken met gevaarlijke 
stoffen. 

Samen met het Directoraat-generaal 
werkgelegenheid heeft EU-OSHA de e-gids 
VeSafe over werkgerelateerde risico's van 
voertuigen gepubliceerd. Deze risico's zijn de 
oorzaak van 29 % van de dodelijke bedrijfsongevallen in Europa. 

 

6 Netwerken en bedrijfscommunicatie 
In 2017 is de raad van bestuur twee keer bijeengekomen. De raad heeft het ontwerp-
programmeringsdocument voor 2018-20 goedgekeurd. Het dagelijks bestuur heeft vergaderd 
over de langetermijnplanning van het agentschap. EU-OSHA heeft ook vergaderd met de 
Adviesgroep Tools en Bewustmaking en de Adviesgroep VGW-kennis over campagnezaken 
en andere lopende projecten. 

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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Ook in 2017 heeft EU-OSHA genetwerkt en nauwe banden onderhouden met diverse 
Europese instellingen en andere Europese belanghebbenden. Het Agentschap ondersteunt 
de Europese pijler van sociale rechten, waarin veiligheid en gezondheid op het werk wordt 
gewaarborgd als een sociaal grondrecht, en werkt op dit punt nauw samen met de 
Commissie. Voorts heeft EU-OSHA in 2017 een constructieve bijdrage geleverd aan het 
debat over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Daarnaast heeft het 
agentschap in Bilbao een delegatie van leden van het Europees Parlement op studiebezoek 
ontvangen en middelen ter beschikking gesteld voor de routekaart voor kankerverwekkende 
stoffen. 

EU-OSHA hecht veel waarde aan de goede werkrelatie met zijn partners, bijvoorbeeld zijn 
nationale focal points en het Enterprise Europe Network (EEN). De nationale focal points van 
de Benelux hebben voor het eerst een gezamenlijk campagne-evenement georganiseerd, 
dat  plaatsvond in België. Ook de Scandinavische focal points hebben vergaderd over de 
ontwikkeling van gezamenlijke regionale activiteiten. In 2017 heeft EU-OSHA wederom nauw 
samengewerkt met het EEN, en de VGW-ambassadeurs van het EEN werkten mee aan de 
lancering en tenuitvoerlegging van de campagne “Een gezonde werkplek” voor 2018-19. 

EU-OSHA helpt Turkije en de landen van de Westelijke Balkan met hun integratie in het 
Europese VGW-systeem. De subsidiëring in het kader van het Instrument voor 
pretoetredingssteun is in 2017 verlengd. De vergaderingen, trainingssessies en workshops in 
het kader van deze regeling hebben geresulteerd in beter inzicht in de Europese VGW-
praktijken en hebben de sociale dialoog in de hele regio bevorderd. 

  

© TNO 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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Waar zijn EU-publicaties verkrijgbaar? 

Gratis publicaties: 
• één exemplaar: 

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);  

• meerdere exemplaren of posters/kaarten: 
bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/represent_nl.htm),  
bij de delegaties in niet-EU-landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm),  
door contact op te nemen met Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm), 
door te bellen naar 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis in de hele Europese Unie) (*). 

 (*) De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels 
 kunnen kosten rekenen. 

Betaalde publicaties: 
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Europees Agentschap  
voor veiligheid en gezondheid op het werk 

Santiago de Compostela 12,  
E-48003 Bilbao, Spanje 
Тel. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Het Europees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt 

werkplekken in Europa veiliger, gezonder en 

productiever te maken. Het Agentschap verricht 

onderzoek naar veiligheid en gezondheid en 

ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, 

evenwichtige en onpartijdige informatie. 

Daarnaast organiseert het Agentschap 

campagnes om het bewustzijn in heel Europa te 

verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de 

Europese Unie opgericht en gevestigd in het 

Spaanse Bilbao. Het brengt niet alleen 

vertegenwoordigers van de Europese 

Commissie, regeringen van de lidstaten, 

werkgevers- en werknemersorganisaties bij 

elkaar, maar ook vooraanstaande deskundigen 

uit alle EU-lidstaten en daarbuiten. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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