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Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid
op het werk (EU-OSHA) draagt ertoe bij dat Europa een
veiligere, gezondere en productievere plaats om te werken
wordt. Het agentschap verricht onderzoek naar gezondheid
en veiligheid en ontwikkelt en verspreidt betrouwbare,
evenwichtige en onpartijdige informatie hierover. Ook
organiseert het pan-Europese bewustmakingscampagnes.
Het agentschap, dat in 1996 is opgericht door de
Europese Unie en is gevestigd in Bilbao in Spanje, brengt
vertegenwoordigers van de Europese Commissie, regeringen
van lidstaten, werkgevers- en werknemersorganisaties en
toonaangevende deskundigen uit de EU-27-lidstaten en
daarbuiten bijeen.
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Belangrijkste activiteiten in 2011 
Het Agentschap is in een periode van moeilijke economische omstandigheden 
onder leiding van een nieuwe directeur (Christa Sedlatschek heeft in 2011 Jukka 
Takala opgevolgd) doorgegaan met zijn taak om de veiligheid en gezondheid op 
het werk (OSH) te bevorderen door aan te tonen dat tijd en middelen aan OSH 
besteden een investering en geen kostenpost is, en dat goede OSH goed is voor 
het bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly György, voorzitter, en Christa Sedlatschek, directeur 

 

 
INFORMATIEVERZAMELING EN -ANALYSE 
 

De Europese Waarnemingspost voor risico’s 
Foresight, het vlaggenschipproject van het Agentschap, is erop gericht verder te kijken dan de risico's op 
de werkplek die op dit moment actueel zijn en wil anticiperen op verandering op langere termijn. Hiertoe 
worden op specifieke terreinen scenario's ontwikkeld waarin wordt gekeken wat zou kunnen gebeuren 
uitgaande van bepaalde technologische ontwikkelingen of veranderingen in de samenleving en wat de 
implicaties hiervan zouden zijn voor OSH. Besluitvormers kunnen hier dan op inspelen. Het eerste 
Foresight-project kijkt naar ‘groene’ banen – banen waarbij sprake is van technieken of praktijken die zijn 
ontworpen om de belasting van het milieu terug te dringen.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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In 2011 is een rapport over de belangrijkste 
veranderingsfactoren op dit gebied 
gepubliceerd, evenals een rapport over de 
belangrijkste technologieën op dit gebied die 
gevolgen kunnen hebben voor veiligheid en 
gezondheid op het werk. Ook is een begin 
gemaakt met het bouwen van scenario's: het 
identificeren en testen van bepaalde 
alternatieve toekomstige ontwikkelingen ter 
ondersteuning van de besluitvorming.  

Tot de projecten die gericht zijn op het 
beoordelen en analyseren van onderzoek 
behoorden de presentatie van de resultaten van 
een tweejarig project waarin is gekeken naar de 
OSH-situatie van vrouwen en de specifieke 
uitdagingen in termen van veiligheid en 
gezondheid op het werk die voortvloeien uit de 
toename van het aantal vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Er is een samenvatting van deze 
resultaten gepubliceerd, waarin nieuwe risico's 
en trends op het gebied van veiligheid en 
gezondheid van vrouwen op het werk werden 
geschetst.  

Een ander belangrijk project in het voorbije jaar 
betrof de ontwikkeling van een ’OSHwiki’. Het Agentschap werkt aan de ontwikkeling van een databank 
met artikelen die de kern zal vormen van de OSHwiki wanneer deze in 2013 operationeel wordt. Er is 
inmiddels een eerste set van meer dan 60 OSHwiki-artikelen ontvangen. 
 
 
 
Een van de belangrijkste projecten van het Agentschap in de afgelopen jaren is de Europese 
bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (ESENER), die voor het eerst een actueel beeld 
geeft van de manier waarop in Europese bedrijven wordt omgegaan met een aantal belangrijke risico's op 
het werk. In dit project zijn bij managers en werknemersvertegenwoordigers op het gebied van 
gezondheid en veiligheid overal in Europa gegevens verzameld over de manier waarop bij hen op het 
werk risico's voor veiligheid en gezondheid worden aangepakt. Het accent ligt in het bijzonder op 
psychosociale risico's, zoals werkgerelateerde stress, geweld en intimidatie, en het doel is beleidsmakers 
informatie te bieden die de besluitvorming ondersteunt, en organisaties te helpen van elkaar te leren wat 
betreft het omgaan met deze risico's. In 2011 is begonnen met de uitvoering van een secundaire analyse 
van de gegevens die via de enquête zijn verzameld.  
  
 
Verder is in 2011 een rapport gepubliceerd waarin 
nationale en EU-gegevens bij elkaar zijn gebracht die 
aantoonden dat het probleem van geweld en intimidatie 
op het werk toeneemt in Europa.  
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Informatie over de werkomgeving 
Het Agentschap heeft in de loop van het jaar een groot 
aantal uiteenlopende publicaties geproduceerd ter 
ondersteuning van de campagne over veilig onderhoud. 
Er zijn een gids en een factsheet over veilig onderhoud 
in de landbouw uitgebracht. Ook zijn een 
beleidsoverzicht en een factsheet over legionella en de 
veteranenziekte geproduceerd. Verder kwamen er e-
facts uit over veilig onderhoud met betrekking tot 
draagbare gereedschappen in de bouw, visserijschepen 
en werkgerelateerde veiligheid op de weg. Er zijn 
voorbeelden van de Europese awards voor goede 
praktijken gepubliceerd, evenals een nummer van het 
magazine Healthy Workplaces, dat was gewijd aan de 
campagne over veilig onderhoud. 

 

Ook is het gehele jaar gewerkt aan het verzamelen van informatie en de productie van 
publiciteitsmaterialen voor de komende campagne 'Een gezonde werkplek' 2012-13, die de titel 'Samen 
sterk voor preventie' krijgt. 

 

De interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA) van het Agentschap, die is voortgekomen uit een 
eerdere campagne 'Een gezonde werkplek' over risicobeoordeling, is in september 2011 officieel van 
start gegaan. Het Agentschap heeft ook hard gewerkt aan de promotie van OiRA, dat kan worden 
afgestemd op de behoeften van specifieke sectoren en kan voldoen aan lokale vereisten. 

 
 

Het Agentschap is al enkele jaren 
betrokken bij een project dat gericht is op 
de beroepsrisico's waarmee werknemers 
in het wegvervoer worden geconfronteerd, 
anders dan verkeersongevallen. Er zijn 
diverse publicaties geproduceerd over 
goede praktijken op het gebied van OSH in 
deze sector, waaronder een rapport ‘OSH 
in cijfers’, een rapport over het beheersen 
van risico's voor chauffeurs, een overzicht 
van ongelukken en letselgevallen waarbij 
chauffeurs zijn betrokken, factsheets over 
goede praktijken voor het beheersen van 
risico's voor chauffeurs en het voeren van 

campagnes over OSH in deze sector, een rapport over hoe OSH-boodschappen kunnen worden 
overgebracht op chauffeurs, een overzicht van goede praktijken ten aanzien van de veiligheid en 
gezondheid van bezorgers en koeriers op (brom)fietsen en motoren, en een overzicht van goede 
praktijken op het gebied van de veiligheid en gezondheid van taxichauffeurs.  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
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Er is een aantal publicaties geproduceerd, waaronder een rapport over het bevorderen van de geestelijke 
gezondheid op het werk, een gids voor het gebruik van economische stimulansen om investeringen in 
OSH te belonen, een overzicht van OSH-risico's bij hulpdiensten, een rapport over risico's in de bouw, de 
gezondheidszorg en de horeca en een rapport over manieren om de ‘gezondheids- en veiligheidscultuur’ 
in organisaties te beoordelen. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
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COMMUNICATIE, CAMPAGNES EN PROMOTIE 

2011 was het tweede en laatste jaar van de campagne 'Een gezonde werkplek' over veilig onderhoud. De 
campagnes 'Een gezonde werkplek' zijn de grootste van hun soort in de wereld. Ze omvatten niet alleen 
de EU-lidstaten, maar ook de EVA-landen en de pretoetredings- en kandidaat-lidstaten. De 
betrokkenheid bij de meest recente campagne, die zich opnieuw richtte tot miljoenen Europese 
werknemers, was groter dan 
bij enige eerdere campagne 
en had als doel bewustmaking 
van het belang van 
onderhoud voor de veiligheid 
en gezondheid van 
werknemers, en de noodzaak 
om 
onderhoudswerkzaamheden 
veilig uit te voeren. Ook 
kregen innovatieve 
organisaties een prijs 
uitgereikt tijdens de Tiende 
Europese awards voor goede 
praktijken, die in Boedapest 
werd gehouden op de 
werelddag voor gezondheid en veiligheid op het werk.  

De winnaars van de awards voor goede praktijken met hun certificaten 

De campagne over veilig onderhoud heeft er opnieuw toe bijgedragen dat het aantal partnerorganisaties 
waarmee het Agentschap samenwerkt, verder is uitgebreid en dat zijn boodschappen nog breder en 
sterker worden verspreid. Ongeveer 53 organisaties uit de publieke en de private sector zijn officiële 
Europese campagnepartners geworden voor de campagne over veilig onderhoud. Zij hebben via een 
groot aantal verschillende activiteiten geholpen bekendheid te geven aan het belang van veilig 
onderhoud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
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Van links naar rechts: María Luz Rodríguez, Spaanse staatssecretaris voor werkgelegenheid, László Andor, commissaris voor 
werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, EU-OSHA-directeur Christa Sedlatschek en Javier Ruiz, adjunct-raad voor 
werkgelegenheid van de Baskische regering
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De campagne over veilig onderhoud is in november 2011 afgesloten met een speciaal evenement, met 
onder meer een tweedaagse top 'Een gezonde werkplek', waar OSH-experts en -besluitvormers 
bijeenkwamen om de resultaten van de campagne te bespreken en goede praktijken uit te wisselen.  

Andere belangrijke bewustmakingsevenementen binnen de campagne waren onder meer de Europese 
fotowedstrijd, waarvoor meer dan 2 500 inzendingen werden ontvangen, en de Filmprijs 'Een gezonde 
werkplek' die het Agentschap tijdens het DOK Leipzig-filmfestival uitreikt aan de beste documentaire over 
thema's op het gebied van gezondheid en werk. 

Verder heeft het Agentschap het veldwerk gedaan van een pan-Europese enquête over de perceptie van 
OSH in Europa. De enquête werd uitgevoerd door Ipsos Mori, dat 36 000 mensen in meer dan 30 landen 
heeft ondervraagd. Tot de onderwerpen behoorden actief ouder worden en psychosociale risico's. 

Het Agentschap heeft meer bewustmakingsmateriaal 
geproduceerd rond het populaire tekenfilmfiguurtje Napo. Een 
daarvan was een onlinepakket voor leerkrachten aan 
basisscholen, dat onder meer voorbeelden van lesplannen 
omvatte om leerkrachten te helpen OSH op scholen te 
integreren in de normale lessen. Ook is een dvd gemaakt die 
zich speciaal richt op transport op de werkplek, onder de titel 
Safe Moves, en een filmpje “Longen op het  werk” voor de 
internationale niet-rokendag. 
 

Het Agentschap heeft de communicatiepartnerschappen met 
het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie en met 
het Enterprise Europe Network verder versterkt met het doel 
Europese ondernemingen te bereiken met boodschappen 
over OSH. 

Het Agentschap heeft gedurende het hele jaar bij diverse 
prominente evenementen sprekers geleverd, een stand 
gehad of interessante activiteitenprogramma's georganiseerd 
voor media en bezoekers, onder meer tijdens het 
wereldcongres over OSH in Istanboel, het twaalfde congres 
van het EVV in Athene, de internationale A + A-vakbeurs in 
Düsseldorf en het Internationale transportforum in Leipzig.  

 

 
 
ONTWIKKELING VAN HET NETWERK 
Er is een begin gemaakt met de besprekingen over de volgende strategie van het Agentschap en de 
toekomstige ontwikkeling van ons netwerk. Uitgangspunt hierbij is de tussentijdse evaluatie van de 
huidige strategie, waarvan de uitkomsten in november zijn gepresenteerd aan de raad van bestuur.  

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campa%09igns/competitions/hw_film_award_2011
https://osha.europa.eu/en/campa%09igns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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VOORUITBLIK 
In 2012 zal een reeks rapporten worden gepubliceerd met analyses van de gegevens die zijn verzameld 
in de ESENER-enquête.  

De Foresight-studie wordt in 2012 afgesloten. Aan het eind van het project worden de toekomstscenario's 
inzake de invloed van nieuwe technologieën op de gezondheid en veiligheid van werknemers onder 
uiteenlopende omstandigheden die het project heeft geïdentificeerd, verspreid onder beleidsmakers en 
een breder publiek en worden voorstellen geformuleerd voor een vervolg op de eerste Foresight-studie.  

Het Agentschap zal de ontwikkeling ondersteunen van meer interactieve onlinetools voor 
risicobeoordeling (OiRA) die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende werkplekken en 
sectoren. Het zal de gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers van OiRA-tools blijven uitbreiden en 
een helpdesk voor ontwikkelaars aanbieden.  

In 2012 gaat de nieuwe, twee jaar durende Campagne 'Een gezonde werkplek' over samen sterk voor 
preventie van start. Deze campagne richt zich op het belang van leiderschap van het management en 
werknemersparticipatie voor de verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk. Ook zijn de 
voorbereidingen gaande voor de campagne 'Een gezonde werkplek' 2014-2015, met als voorlopige titel 
‘Praktische oplossingen voor psychosociale risico's'.  

Het Agentschap zal bekendheid geven aan de resultaten van de enquête die het in opdracht heeft 
gegeven aan Ipsos MORI over attitudes ten aanzien van OSH en zal deze interpreteren. 

De Europese Commissie heeft 2012 uitgeroepen tot het Europees Jaar van actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties, met als doel de bijdragen van ouderen aan de samenleving en de 
economie voor het voetlicht te brengen en ouderen beter in staat te stellen hun rol te vervullen op de 
arbeidsmarkt. Het Agentschap zal dit Europese jaar ondersteunen door de aandacht te vestigen op het 
belang van OSH in een situatie waarin mensen waarschijnlijk langer moeten doorwerken. 

Ten slotte zullen in 2012 de toekomstige activiteiten van het Agentschap worden voorbereid door de 
uitwerking van een nieuwe strategie voor EU-OSHA, die in 2013 moet worden vastgesteld. 

 

 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
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Winnaars van de fotowedstrijd met een van de juryleden 
Van links naar rechts: Isa Kurt, Peter Rimmer, EU-OSHA-directeur Christa Sedlatschek, Saša Kosanović en Paweł Ruda 
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