
Nationale economie en veiligheid en gezondheid op het werk
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Overheden, hun regelgevers en  instanties streven naar de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk om de maatschappelijke kosten van letsels 
en ziekte terug te dringen en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de nationale 
doelmatigheid te bevorderen. Veiligheid en gezondheid op het werk kunnen de 
productiviteit vergroten door: 

n   het aantal mensen dat vroegtijdig met pensioen 
gaat of niet meer kan werken wegens letsel of ziekte 
terug te dringen,

n   de maatschappelijke en zorgkosten in verband met 
letsels en ziekten te beperken,

n   het arbeidsvermogen van mensen te vergroten 
door hun gezondheid te verbeteren, en 

n   de productiviteit te vergroten door het gebruik van 
doelmatigere  werkwijzen  en  technologieën  te 
stimuleren.

Het intuïtieve en waargenomen bewijs  is dat zowel 
gezonde individuen als de maatschappij als geheel 
productiever zijn. Eén van de bevindingen van een 
Duits onderzoek naar de arbeidsmarkt was dat een slechte gezondheid de kans dat 
iemand volledig blijft werken met 6 % verkleint, en de kans dat hij of zij op een gegeven 
moment helemaal geen bijdrage meer levert aan de arbeidsmarkt verdubbelt. 

In een studie van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescher-
ming (1) werd het volgende vastgesteld:

„Als alle overige omstandigheden gelijk zijn, levert een toename van de levensverwachting 
met vijf jaar een land een 0,3-0,5 % hogere jaarlijkse groei van het bbp op.” 

Uit de studie „Employment of disabled people in Europe in 2002” (Tewerkstelling van 
personen met een handicap in Europa in 2002) (2) bleek dat de oorzaak van langdurige 
gezondheidsproblemen of arbeidsongeschiktheid voor 18,4 % van de mensen 
verband houdt met werk.

Er zijn veel onderzoeken en casestudies van bedrijven die aangeven dat veiligheid 
en gezondheid op het werk de productiviteit op een aantal manieren kan stimuleren, 
door: 

n   de productiviteit van bedrijfsmiddelen te vergroten door minder verspilling, minder 
productieonderbreking, hogere procesopbrengsten, enz., 

n   producten van betere kwaliteit te produceren, 
n   bedrijven aan te sporen op zoek te gaan naar productievere werkwijzen omdat 

een eind moet worden gemaakt aan oude methoden, en 
n   de vervanging van oudere en minder productieve technologie en apparatuur te 

bevorderen. 

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft naast 
ranglijsten over gezondheid en veiligheid op het werk 
ook  ranglijsten  over  het  concurrentievermogen 
opgesteld (gebaseerd op de ranglijsten van het Institute 
for Management Development te Lausanne) — zie 
onderstaande grafiek (3). Hieruit blijkt dat landen met 
een groter concurrentievermogen beter scoren voor 
veiligheid en gezondheid op het werk. Dit geeft in ieder 
geval aan dat economieën die lagere normen hanteren 
op het gebied van veiligheid en gezondheid op het 
werk niet beter concurreren, en dat investeringen in 
veiligheid en gezondheid op het werk niet ten kosten 
gaan van het concurrentievermogen.

Nationale kosten-batenanalyse
Kosten-batenanalyses worden vaak gebruikt om ervoor te helpen zorgen dat bij elke 
getroffen maatregel een redelijk evenwicht wordt bereikt tussen de kosten en de 
baten van de invoering ervan. Kosten-batenanalyse wordt gedefinieerd als: 

„Een techniek voor het evalueren van de totale kosten en baten uitgedrukt in monetaire 
eenheden op het niveau van de maatschappij of van een specifiek project… een instrument 
dat economische gevolgen zichtbaar maakt, die op hun beurt kunnen bijdragen aan 
politieke discussies” (4).

De voordelen van kosten-batenanalyses zijn onder meer dat:

n   verschillende opties met elkaar worden vergeleken om erachter te komen welke 
optie het grootste voordeel oplevert tegen de laagste kosten,

n   de belangrijkste nalevingskosten in kaart worden gebracht zodat die beperkt kunnen 
worden (zonder te bezuinigen op veiligheid en gezondheid op het werk),

n   de voordelen van de regelgeving naar voren komen,
n   ze een leidraad zijn bij het nemen van besluiten door lidstaten over het relatieve 

belang van overheidsingrepen, en

(1)   The contribution of health to the economy in the European Union (De bijdrage van gezondheid aan de economie in de Europese Unie) (http://ec.europa.eu/health/
ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf). 

(2)   Kijk voor meer informatie op internet: (http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF).
(3)   Grafiek overgenomen uit Safety in numbers, ILO (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/report_eng.pdf).

Grafiek: Concurrentievermogen en veiligheid (World Economic Forum, IAO/SafeWork).

Landen  met  minder  ontwikkelde  systemen  voor 
veiligheid en gezondheid op het werk geven een veel 
hoger percentage van hun bbp uit aan beroepsgebon-
den letsels en ziekten — daardoor hebben zij minder 
middelen over voor productievere activiteiten.

De  IAO  schat  dat  beroepsgebonden  letsel  en 
ongevallen in Latijns-Amerika tot wel 10 % van het bbp 
kosten, tegenover slechts 2,6 % tot 3,8 % in de EU.
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n   een open en transparant besluitvormingsproces wordt gegarandeerd.

Het uiteindelijke doel van kosten-batenanalyses, zoals die worden toegepast door 
regelgevers en lidstaten,  is dat de kwaliteit van de besluitvorming over bepaalde 
regelgeving wordt verbeterd. Het gebruik van monetaire eenheden zorgt ervoor dat 
besluiten transparanter en consistenter worden.

Toch moet onderkend worden dat kosten-batenanalyses beperkingen hebben. De 
Britse Health and Safety Executive heeft hierover het volgende gezegd:

„Kosten-batenanalyse is een doeltreffend instrument voor het nemen van beleids-
beslissingen, maar we moeten niet doen alsof we er nauwkeuriger beslissingen mee  
kunnen nemen dan de beschikbare informatie toelaat” (5).

Kosten-batenanalyses gaan gepaard met onzekerheden en kunnen slechts een 
onderdeel van het besluitvormingsproces zijn.

Prikkels voor ondernemingen
Er bestaat grote belangstelling voor het gebruik van prikkels om ondernemingen 
aan te moedigen de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren. Uit 
onderzoek blijkt dat vooral de volgende bedrijfsoverwegingen ondernemingen 
stimuleren tot het doorvoeren van verbeteringen:

n   ze  willen  zich  kunnen  profileren  als  maatschappelijk  verantwoordelijke  en 
goedbestuurde organisaties,

n   ze willen kunnen voldoen aan de verwachtingen van klanten op het gebied van 
veiligheid en gezondheid,

n   ze willen de verzekeringskosten beperken,
n   ze willen de productiviteit handhaven, het moreel van medewerkers hoog houden 

en beter in staat zijn om geschoolde werknemers aan te trekken en te behouden, 
en

n   ze willen het ziekteverzuim terugdringen.

Dit  heeft  ertoe  geleid  dat  er  een  reeks  initiatieven  is  genomen  met  als  doel 
ondernemingen te overtuigen van de „business case” voor veiligheid en gezondheid 
op het werk, en het leggen van een duidelijker verband tussen veiligheid en gezondheid 
op het werk en bedrijfsprestaties. Deze initiatieven hebben verschillende doelen.

1.  Bevorderen van de bewustwording van de voordelen van veiligheid 
en gezondheid op het werk

Ondernemingen hebben de neiging te vertrouwen op gezond verstand als zij de 
„business case” voor veiligheid en gezondheid op het werk in overweging nemen. 
Er  is  weinig  bewijs  dat  zij  in  de  eerste  plaats  afgaan  op  cijfermatige  kosten-
batenanalyses bij hun besluiten over veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom 
heeft een aantal initiatieven tot doel de aandacht te vestigen op de succesfactoren 
die verbonden zijn met veiligheid en gezondheid op het werk, zoals bedrijfsreputatie, 
eisen  in  verband  met  de  toeleveringsketen,  kostenbeheersing  (bijvoorbeeld 
verzekeringskosten) en de motivatie van het personeel. Omdat veel van deze factoren 
moeilijk te meten zijn (met name bij kleine ondernemingen), komt de nadruk meer 
te liggen op de kwalitatieve bevordering van de „business case” en minder op het 
gebruik van een cijfermatige kosten-batenanalyse.

2.  Koppelen van prestaties op het gebied van veiligheid en 
gezondheid op het werk aan bedrijfsresultaten

Voor het ontwerp, de aard en de reikwijdte van prikkels zijn een aantal overwegingen 
van belang.

Ten eerste moeten de prikkels verband houden met die bedrijfsmatige succesfactoren 
waarvan  is vastgesteld dat zij voor ondernemingen een motivatie vormen. De 

belangrijkste zijn reputatie, de toeleveringsketen, verzekeringen, productiviteit en 
de motivatie van het personeel.

Ten tweede is een belangrijk doel een verband te leggen tussen de prestaties van 
ondernemingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en deze 
prikkels. Ondernemingen moeten ervan overtuigd zijn dat het bedrijfsresultaat 
een afspiegeling is van hun prestaties op het vlak van veiligheid en gezondheid 
op het werk.

Ten derde kunnen de prikkels om de veiligheid en gezondheid op het werk te 
verbeteren worden opgevoerd. De overheid kan bijvoorbeeld de eis stellen dat 
aannemers moeten voldoen aan bepaalde normen wat betreft veiligheid en 
gezondheid op het werk.

Ten slotte varieert de mate waarin deze prikkels ondernemingen beïnvloeden per 
onderneming, afhankelijk van de grootte en de bedrijfstak. Bouwbedrijven zullen 
zich wellicht eerder  laten beïnvloeden door de wensen van hun klanten dan 
bijvoorbeeld kleine winkeliers.

Veel voorkomende prikkels zijn onder meer:

n   aandacht voor goede en slechte prestaties op het gebied van veiligheid en 
gezondheid op het werk door prijzen uit te reiken en publiciteit te maken,

n   stimulering van openbare verslaglegging over prestaties op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk,

n   koppeling van verzekeringskosten aan prestaties op het gebied van veiligheid en 
gezondheid op het werk,

n   gebruik van criteria voor veiligheid en gezondheid op het werk bij de selectie van 
aannemers, en

n   bevordering van de belangen van investeerders.

3.  Bieden van financiële steun en ondersteuning op het vlak van 
veiligheid en gezondheid op het werk

Mogelijke obstakels voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het 
werk zijn de kosten ervan en het gebrek aan kennis over veiligheid en gezondheid 
op het werk binnen ondernemingen. Daarom zijn sommige prikkels gericht op de 
beperking of compensatie van de kosten door ondernemingen in staat te stellen 
goedkoop of gratis advies in te winnen. Maatregelen in dit verband zijn onder meer 
belastingprikkels, subsidies en tegemoetkomingen voor kleine ondernemingen, en 
goedkope adviezen en ondersteuning.

Meer  informatie over veiligheid en gezondheid op het werk en economische 
prestaties is beschikbaar op: http://osha.europa.eu/topics/business/performance.

Meer  informatie over veiligheid en gezondheid op het werk en economische 
prestaties in België is beschikbaar op: www.werk.belgie.be en op www.beswic.be.

Meer  informatie over veiligheid en gezondheid op het werk en economische 
prestaties in Nederland is beschikbaar op: http://nl.osha.europa.eu/topics/business/
performance.
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(4)   „The costs and benefits of occupational safety and health” (De kosten en baten van veiligheid en gezondheid op het werk) (http://www.eurofound.eu.int/
publications/files/EF9844EN.pdf).

(5)  N. Hallet, „The UK experience”, Magazine of the European Agency for Safety and Health at work, nr. 1, 1999.

Zakelijke drijfveren vaststellen

Drijfveren koppelen aan prikkels

Drijfveren vergrotenDrijfveren bekendmaken


