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Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het
werk in de lidstaten van de Europese Unie

Samenvatting van een rapport van het Agentschap
Algemeen wordt onderkend
dat om gezondere en veilige-
re arbeidsplaatsen te schep-
pen managementsystemen
voor gezondheid en veilig-
heid op het werk (OSH) on-
ontbeerlijk zijn. Maar welke
aanpak is echter de meest ef-
fectieve? De Internationale
Arbeidsorganisatie heeft
richtsnoeren inzake OSH-ma-
nagementsystemen (Guideli-
nes on OSH Management
Systems - ILO-OSH 2001) ge-
publiceerd waarin zij aan-
spoort tot integratie van deze
systemen in andere manage-
mentsystemen. Zij stellen bo-
vendien dat veiligheid en ge-
zondheid op het werk

integraal onderdeel van bedrijfsbeheer1 zou moeten zijn. Op dit mo-
ment bestaat er echter nog geen algemeen erkend standaardsysteem. 

Organisaties hanteren verschillende modellen, hetgeen de toenemen-
de complexiteit en verscheidenheid van arbeidsprocessen en –omstan-
digheden weergeeft. Deze systemen zijn in veel gevallen echter onvol-
ledig. Zo richten sommige bedrijven zich voornamelijk op
ongevallenpreventie en minder op ziekten die met het werk verband
houden, terwijl andere bedrijven duidelijke doelstellingen en strate-
gieën hebben maar weer niet beschikken over de communicatiekana-
len om goede OSH-praktijken in de dagelijkse werkomgeving te inte-
greren. 

In het rapport worden de vijf belangrijkste bouwstenen van een ideaal
OSH-managementsysteem beschreven en worden 11 bedrijven in heel
Europa aan dit ideaal getoetst. Al deze bedrijven hebben of OSH-ma-
nagementsystemen ingevoerd of deze verbeterd. Hun ervaringen met
de vaststelling van doelen, de opzet en tenuitvoerlegging van een sys-
teem werpen waardevol licht op de sterke en zwakke kanten van de
verschillende benaderingen en op de voorwaarden waaraan moet wor-
den voldaan om een effectief geïntegreerd systeem op te zetten. Ze
wijzen alle in de richting van goede werkmethoden en benadrukken
het belang van innovatief denken in de huidige arbeidsomgeving.  

Vijf elementen van een ideaal OSH-managementsysteem

1) Startfase – OSH-input
Essentiële voorwaarden zijn onder meer:

• betrokkenheid van leiding en toekenning van middelen of hulp-
bronnen, waaronder organisatiestructuren die de ontwikkeling en
integratie van een OSH-programma ondersteunen;  

• naleving van de vereisten op het gebied van wet- en regelgeving; 
• informatieplicht, verantwoordelijkheidsgevoel en gezag;
• werknemersparticipatie, hetzij direct door afzonderlijke werknemers

dan wel indirect via vertegenwoordigende organen, bijvoorbeeld
een commissie voor veiligheidszaken.

2) Opzet en tenuitvoerlegging – OSH-proces
De belangrijkste vereisten voor opzet van een OSH-systeem zijn:  

• OSH-doelen;
• prestatie-indicatoren;
• evaluatie van de uitgangssituatie en gevaar/risicobeoordeling;

• planning en ontwikkeling van het systeem;
• handboek management en procedures voor veiligheid en gezond-

heid op het werk.

Voor de tenuitvoerlegging van het systeem zijn noodzakelijk:

• training, met name inzake technische deskundigheid en vakkundig-
heid;

• een systeem voor beheersing van gevaar, met inbegrip van nood-
scenario’s om gevaar op het werk te reduceren of uit te bannen; 

• systemen voor preventie en bijsturing ter bescherming van personeel
in geval zich een probleem voordoet;

• aanschaf van goederen en diensten conform de veiligheidsnormen
van de organisatie. 

3) Effecten – OSH-output
De effectiviteitsmaten van een OSH-systeem moeten kwantificeerbaar
en bruikbaar zijn. Daarbij kan onder andere aan het volgende worden
gedacht: 

• succes bij de verwezenlijking van OSH-doelen;
• het cijfer voor ziekteverzuim en ongevallen, eventueel afgezet tegen

bedrijven in dezelfde sector;  
• algehele lichamelijke conditie en welzijn van het personeel;
• wijzigingen in de efficiency van de organisatie, bijvoorbeeld in ter-

men van veranderingen in productiviteit; 
• algeheel functioneren van de organisatie. 

4) Evaluatie – OSH-feedback
• Een communicatiesysteem voor opstelling, actualisering en versprei-

ding van informatie over gezondheid en veiligheid op het werk in alle
lagen van de organisatie;

• een beoordelingssyteem voor controle van OSH-normen, onderzoek
en analyse van de basisoorzaken van incidenten en voor (medische)
bewaking van de gezondheid. 

5) Continue verbetering en integratie – elementen voor een open systeem
• Processen ter waarborging van continue verbetering, waaronder re-

gelmatige beoordelingen en procedures om van voorvallen te leren; 
• regelmatige door de leiding uitgevoerde evaluaties van het OSH-

systeem op effectiviteit en op naleving van voorschriften en wettelij-
ke vereisten;    

• integratie van het OSH-managementsysteem in alle sectoren van het
bedrijf. 

Verschillende “stijlen” van OSH Management

De opstellers van het rapport releveren vier mogelijke OSH manage-
mentstijlen: 

1. Traditionele opzet en technische aanpak: specialisten op het gebied
van veiligheid en gezondheid op het werk stellen de vereisten vast;
de werknemers worden hierbij nauwelijks of niet betrokken. Men
richt zich voornamelijk op beheersing van de risico’s aan de bron. 

2. Maatregelen ter reducering van het aantal onveilige handelingen:
een top-down aanpak bedoeld om het personeel aan te moedigen
risico’s terug te dringen.  

3. Flexibele risicobeheersing: hierbij ligt het accent op het terugdrin-
gen van het risico aan de bron, maar worden zowel de werknemers
als de leiding bij het proces betrokken. 

4. Geavanceerde attitudesturing: veel aandacht voor de veiligheid van
het personeel en grote betrokkenheid van het personeel. De OSH-
prioriteiten sluiten nauw aan bij doelstellingen van het manage-
ment en het bedrijf. 
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(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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Een analyse van 11 bedrijven uit de gehele Europese Unie

Het merendeel van de 11 in het rapport bestudeerde bedrijven had ver-
beteringen aan bestaande OSH-managementsystemen (OSHMS) aan-
gebracht. In veel gevallen om het aantal ongevallen en andere proble-
men terug te dringen. Enkele voerden echter voor het eerst systemen
in met het oog op naleving van de nieuwe wetgeving op het gebied
van veiligheid en gezondheid op het werk. Hieronder wordt samenge-
vat hoe de bedrijven met deze veranderingen omgingen, welke suc-
cessen ze daarbij boekten en de respectieve sterke en zwakke aspecten
van de verschillende gehanteerde methoden. 

Redenen voor invoering van een OSH Managementsysteem
In alle bedrijven was de prioritaire doelstelling de veiligheid en gezond-
heid van de werknemers te verbeteren. Binnen deze doelstelling kon-
den echter een aantal subthema’s worden onderscheiden:  

• bevordering van het verantwoordelijkheidsgevoel van de werkgever;
• betere participatie van werknemers en hun vertegenwoordigers;
• motivering van het topmanagement en van de werknemers;
• betere kwaliteit van producten en diensten, plus de arbeidsomge-

ving;
• minder operationele kosten;
• exploitatie van mogelijke synergieën met andere managementsyste-

men, als ISO 9000;
• meer doorzichtigheid op organisatorisch gebied.

Opzet en tenuitvoerlegging van OSH Managementsystemen
Alle bedrijven kozen OSH-managementsystemen die rechtstreeks kon-
den worden gekoppeld aan andere managementfuncties. Agfa-Geva-
ert, België, koppelde zijn systeem rechtstreeks aan ISO9002, terwijl het
Luxemburgse bouwbedrijf Sermelux zijn OSHMS integreerde in zijn be-
drijfsfilosofie, waarbij gedetailleerde instructies werden gegeven over
de wijze waarop deze in verband zou moeten staan met een gezonde
en zelfs esthetisch aantrekkelijke omgeving. De Duitse mijnonderne-
ming MIBRAG stelde veiligheid en gezondheid op het werk centraal in
haar activiteiten en gaf hieraan dezelfde prioriteit als aan andere be-
drijfsdoelen. 

Werknemers werden weliswaar geraadpleegd over de tenuitvoerleg-
ging van de systemen, maar slechts een zeer klein aantal bedrijven
zocht extern advies. Een van de meest opvallende bevindingen is dat de
tenuitvoerlegging van de nieuwe systemen ondanks hun positieve ont-
vangst vaak een lang en moeizaam proces was. 

Gevolgen van OSH Managementsystemen
Weinig organisaties hadden kwantificeerbare doelstellingen en de be-
drijven die deze wel hadden geformuleerd neigden naar vaststelling
van een strategie waarbij werd gestreefd naar een ‘zero-accident’ stra-
tegie. Het is interessant dat in bedrijven die concrete, meetbare doelen
stelden het aantal ongevallen daalde. Drie voorbeelden hiervan zijn
Agfa-Gevaert, MIBRAG en het Oostenrijkse zuivelbedrijf Berglandmil-
ch. Ofschoon niet empirisch gekwantificeerd zijn volgens veel organi-
saties de motivatie en productiviteit van het personeel sinds de invoe-
ring van het nieuwe OSHMS toegenomen. 

Sterke en zwakke punten van de toegepaste systemen
De door de bedrijven gebruikte systemen waren voornamelijk gericht
op ongevallenpreventie en minder op de met het werk verband hou-
dende gezondheidstoestand. In het merendeel der gevallen werd vei-
ligheid en gezondheid op het werk een taak van de leiding; dit blijkt
een noodzakelijke voorwaarde voor succes. In het algemeen hadden
alle bedrijven sterke OSH-managementsystemen. 

Tekortkomingen manifesteerden zich voornamelijk bij de communica-
tie van OSH-principes en –praktijken van de leiding naar lagere regio-
nen en waar bepaalde OSH-taken werden uitgevoerd door personeel
dat hiervoor onvoldoende was gekwalificeerd. Dit was met name het
geval bij organisaties waar de werknemersparticipatie vrijwillig was,
met als gevolg een tendens naar weinig betrokkenheid van het perso-
neel. Een ander probleem vormden de hoge opstartkosten. Soms druk-
te de strakke structuur van de systemen op de dagelijkse werkroutines. 

Er bestond bij de onder de loep genomen bedrijven algemene consen-
sus dat de innovatieve managementstrategieën betere resultaten ople-
verden dan de traditionele aanpak en een aantal zeer belangrijke voor-
delen meebrachten, waaronder:  

• snellere systematische analyse van gevaren, risico’s en incidenten;
• groter bewustzijn van gevaren en risico’s; 
• grotere doorzichtigheid van interne processen;
• betere onderlinge communicatie van de werknemers;
• sterkere motivatie van het personeel en grotere betrokkenheid bij

het bedrijf; 
• een meer geïntegreerde kijk op de arbeidsomgeving; 
• betere OSH-prestatie-indicatoren.

De conclusie van het rapport is dat zorgvuldige planning van een OSH-
managementsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de spe-
cifieke bedrijfsomstandigheden, de belangrijkste sleutel tot succes is. 

Hoe kan men het rapport verkrijgen?

De volledige tekst van het rapport is in het Engels verkrijgbaar op de
website van het Agentschap:

http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/

De papieren versie van het verslag - “The use of  Occupational Safety
and Health Management Systems in the Member States of the Euro-
pean Union”, Europees Agentschap voor de gezondheid en de veilig-
heid op het werk, 2002, ISBN 92-95007-59-X - kan besteld worden bij
het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen
EUR-OP in Luxemburg (http://eur-op.eu.int/), of bij één van de ver-
koopagenten. De prijs exclusief BTW bedraagt 7 euro.

MIBRAG

MIBRAG heeft een innovatief en werknemersgeoriënteerd
OSHMS waarmee het niet alleen het aantal bedrijfsongevallen
drastisch omlaag wist te brengen, maar tevens de hoogste on-
derscheiding won van de Britse Royal Society for the Prevention
of Accidents. Het door de top van het bedrijf ondersteunde sys-
teem gaat uit van de visie dat er nul ongevallen mogen plaats-
vinden en is gebaseerd op een speciaal OSH-programma om per-
soneel te motiveren een actieve bijdrage te leveren aan de
inrichting van een veilige en gezonde werkomgeving en de op-
sporing van mogelijke risico’s. Een belangrijk kenmerk van dit
programma is een rigoureuze documentering van alle beoorde-
lingen, risico’s, ongevallen en hiermee verband houdende initia-
tieven. Op deze wijze kan het bedrijf zijn regelmatig uitgevoerde
trainingsprogramma’s aan de laatste interne ontwikkelingen
aanpassen. MIBRAG heeft ook een goed georganiseerd com-
municatiesysteem waarmee snel met OSH verband houdend
nieuws kan worden doorgespeeld naar het personeel. Al deze en
andere initiatieven zijn duidelijk in een gedetailleerd driejaren-
programma beschreven. 

Sermelux

Sermelux heeft vier belangrijke maatregelen genomen om zijn
doel, te weten nul ongevallen, te verwezenlijken. Het heeft in de
eerste plaats een gedetailleerde analyse van de risico’s gemaakt.
Ten tweede worden er regelmatig cursussen gegeven door twee
externe consultants die tevens alle OSH-activiteiten van het be-
drijf coördineren en erop toezien dat de relevante regelgeving
wordt nageleefd. Ten derde zijn er werknemers met duidelijk
omschreven taken op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Dit betekent overigens niet dat zij alleen hiervoor verantwoorde-
lijk zijn. Alle werknemers wordt verzocht mee te doen aan het
programma en hun ideeën naar voren te brengen. Alle inge-
voerde initiatieven worden vervolgens op een heldere, makkelijk
te begrijpen wijze medegedeeld. Tot slot wordt onmiddellijk in-
gegrepen, zodra zich een risico in een activiteitensector van het
bedrijf manifesteert. Al deze ontwikkelingen samen hebben hier
geleid tot minder ongevallen en een lager ziekteverzuim. 


