
25 jaar samenwerking voor een veilig 
en gezond Europa
In 2019 viert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 25 jaar 
samenwerking samen met een uitgebreid netwerk van partners waarmee zij werkplekken in Europa 
veiliger en gezonder te maaktn. EU-OSHA werd in 1994 opgericht en is sinds 1997 gevestigd in Bilbao. 
Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid, ontwikkelt en verspreidt hierover 
betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie en organiseert campagnes in heel Europa.
Volg de hashtag #EUOSHA25.
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EU-OSHA’s raison d’être 
EU-OSHA werd in 1994 opgericht na het succesvolle Europese jaar voor Veiligheid en Gezondheid op 
het werk (1992-93), om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de toenemende wetgeving op 
het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

EU-OSHA zet zich vanaf het begin in voor veiligere, gezondere en productievere werkplekken in 
Europa. De belangrijkste doelstellingen van EU-OSHA zijn steeds het verstrekken van betrouwbare 
en relevante informatie, analyses en instrumenten die tegemoetkomen aan de behoeften van de 
betrokkenen bij VGW, de bewustmaking voor risico’s op de werkvloer en het bevorderen van een 
betere veiligheid en gezondheid door werkplekken te bereiken via zijn netwerken.

Hierbij is cruciaal belang dat de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties altijd vertegenwoordigd 
in de Management Board. Deze tripartiete werkwijze is een van de belangrijkste troeven van EU-OSHA. 
Hierdoor worden alle stemmen gehoord en vertegenwoordigd in de besluitvorming.

Andere sterke punten van EU-OSHA zijn een uitgebreid netwerk van partners en een sterk geloof in 
het werken in partnerschappen.

Netwerkactiviteiten 
EU-OSHA is een netwerkorganisatie. Haar belangrijkste partners zijn: het netwerk van nationale focal points, 
als vertegenwoordiging van de 39 Europese landen samen methun nationale tripartiete netwerken, 
de trouwe groep van officiële campagnepartners, mediapartners en het Enterprise Europe Network.

Het is dankzij deze partners dat EU-OSHA er zo goed in slaagt om werkplekken in heel Europa te 
bereiken en haar boodschap te verspreiden.

Doelgroepen
Vele belanghebbenden hebben baat bij de rol van EU-OSHA als verstrekker van gezaghebbende informatie: 
werknemers, werkgevers, de sociale partners, beleidsmakers, arbeidsinspectiediensten en VGW-
professionals en -onderzoekers. Andere belangrijke begunstigden zijn micro- en kleine ondernemingen — 
die vanwege een gebrek aan middelen of know-how moeilijkheden kunnen ondervinden bij VGW-beheer. 
Door zich te richten op kleine ondernemingen en praktische adviezen en instrumenten aan te reiken, 
maakt EU-OSHA een goed niveau van veiligheid en gezondheid op het werk voor iedereen haalbaar.

“ Veiligheid en gezondheid van werknemers is een essentieel onderdeel 
van de menselijke veiligheid. Veilig werk is niet alleen een kwestie van 
gezond economisch beleid, het is een fundamenteel mensenrecht. ”

Kofi Annan, in zijn toespraak ter gelegenheid van de Workers’ Memorial Day, New York, 28 april 2002
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