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Terugkijkend op een jaar waarin we wederom talloze uitdagingen het hoofd hebben geboden en veel 
hebben bereikt, kunnen we zeggen dat 2015 voor EU-OSHA een jaar vol hoogtepunten was. De eerste 
bevindingen van de vlaggenschipenquête van EU-OSHA, de tweede editie van de Europese 
bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2), zijn verspreid. Bovendien is er een 
nieuw online enquêtedashboard geïntroduceerd, waarmee gebruikers de gegevens van Esener-2 kunnen 
‘verkennen’. Er is veel tijd besteed aan het project ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd’ van het 
Europees Parlement. De resultaten van dit project zijn verwerkt in de campagne 2016-2017 ‘Een gezonde 
werkplek’. Bovendien was het een bijzonder succesvol jaar voor het interactieve online-instrument voor 
risicobeoordeling (Online interactive Risk Assessment – OiRA) van EU-OSHA. Uit de evaluatie is gebleken 
dat men erg tevreden is over dit project, en het instrument heeft in het kader van de awards voor de 
Europese publieke sector (European Public Sector Award – EPSA) een certificaat voor beste praktijken 
gekregen. De uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek en de top ‘Een 
gezonde werkplek’ waren belangrijke evenementen op de campagnekalender en bovendien zijn de 
voorbereidingen voor de campagne 2016-2017 ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’ van start gegaan.  

 

1 Anticiperen op veranderingen 
In een tijd waarin de wereld van arbeid voortdurend in 
beweging is, wordt het steeds belangrijker om op alle 
veranderingen te anticiperen en vast te stellen welke 
nieuwe en opkomende risico’s voor de veiligheid en 
gezondheid op het werk (VGW) deze veranderingen 
meebrengen. Om deze doelstelling te kunnen realiseren 
voert EU-OSHA grootschalige verkennende onderzoeken 
uit, waarin op basis van het uitwerken van scenario’s de 
risico’s op  lange termijn worden vastgesteld. 
Voortbouwend op het succes van twee in 2014 afgeronde 
onderzoeken naar nieuwe en opkomende risico’s 1  heeft 
EU-OSHA een oproep gepubliceerd tot het indienen van 
voorstellen voor een tweejarig Foresight-project over de verspreiding van ICT en veranderingen van de 
werkplek 2 . In het kader van dit contract, dat in december 2015 is toegekend, zullen mogelijke 
toekomstscenario’s voor een periode van 10 jaar gepresenteerd worden. Begin 2016 is met de eerste 
werkzaamheden in het kader van dit project begonnen. 

Naast het verrichten van onderzoek naar toekomstige uitdagingen op het gebied van VGW is het ook 
belangrijk om het debat tussen belanghebbenden over nieuwe en opkomende risico’s te stimuleren. Met 
dit doel in het achterhoofd heeft EU-OSHA in 2015 deskundigen de opdracht gegeven om drie 
overzichtsartikelen te produceren over verschillende aspecten van de toekomst van arbeid en de invloed 
ervan op veiligheid en gezondheid: (1) crowdsourcing, een manier om online betaalde arbeid uit te 
wisselen; (2) prestatiebevorderende middelen, die vanwege de toenemende concurrentie op werkplekken 
naar verwachting steeds meer gebruikt zullen gaan worden; en (3) robottechnologie en de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie. In 2015 hebben de auteurs hun artikels   tijdens een bijeenkomst in Bilbao 
aan de nationale focal points en vertegenwoordigers van de Europese Commissie gepresenteerd, hetgeen 
tot veel discussie heeft geleid. 

Ten slotte is er in december 2015 een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste kernfactoren voor een 
doeltreffende verwerking van de resultaten van toekomststudies3. De resultaten van dit overzicht zullen 
de impact van deze studies vergroten en de bredere integratie ervan in de beleidsvorming bevorderen. 

                                            
 
1 ‘Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges’ en ‘Foresight 

of new and emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs’. 
2 ‘Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 

location by 2025’. 
3 ‘Hoe toekomststudies kunnen doorwerken in beleid’. 
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https://osha.europa.eu/nl/emerging-risks
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Feiten en cijfers 
Esener 
Esener is een van de vlaggenschipprojecten van EU-OSHA. Deze uitgebreide enquête naar Europese 
werkplekken, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen, geeft een gedetailleerd overzicht van de 
manier waarop risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) worden beheerd. 
In het kader van Esener-2 zijn op bijna 50.000 werkplekken in 36 landen enquêtes uitgevoerd. De eerste 
analyse van de resultaten en de samenvatting zijn in respectievelijk februari en juni 2015 gepubliceerd, 
waarna in april 2015 de belangrijkste bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de conferentie van het Lets 
EU-voorzitterschap in Riga.  

Via het nieuwe online interactieve enquêtedashboard van EU-OSHA kunnen gebruikers de bevindingen 
van de enquête op een eenvoudige manier verkennen. De resultaten kunnen worden gefilterd op basis 
van de omvang van de onderneming of de sector en weergegeven worden voor heel Europa of voor 
afzonderlijke landen, waarbij de resultaten als kaarten of staafdiagrammen worden gepresenteerd. Over 
het algemeen is uit Esener-2 gebleken dat psychosociale risico’s en risico’s die tot aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat leiden de meest voorkomende risicofactoren zijn. Daarnaast heeft de enquête 
uitgewezen dat risicobeoordeling nog steeds de beste manier is om risico’s op het werk aan te pakken en 
dat een hoge mate van werknemersparticipatie een betrouwbare indicator van goed VGW-beheer is. 

 

VGW-overzichten 
In 2015 zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies 
van het proefproject “Veiliger en gezonder werk op elke 
leeftijd – veiligheid en gezondheid op het werk in het kader 
van een ouder wordende beroepsbevolking’ van EU-
OSHA gepresenteerd aan beleidsmakers, VGW-
professionals en vertegenwoordigers van sociale partners. 
Het doel van dit project is om te begrijpen welke 
uitdagingen de ouder wordende Europese 
beroepsbevolking met zich meebrengt op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk. De conferentie bood 
de mogelijkheid om feedback te krijgen, de mening van 
deskundigen te vernemen en van gedachten te wisselen 

over de bevindingen, zodat er een bijdrage geleverd kan worden aan de ontwikkeling van een meer 
holistische benadering van VGW in Europa. En het belang van dit onderwerp is zodanig dat het het thema 
zal zijn van de campagne 2016-2017 – Gezond werk, voor alle leeftijden. 

Het tweede VGW-overzicht van EU-OSHA richt zich op een andere belangrijke doelgroep: kleine en micro-
ondernemingen4. Deze ondernemingen zijn van essentieel belang voor de economie van Europa – ze 
bieden werk aan meer dan de helft van de Europese beroepsbevolking. Wat het beheer van VGW-risico’s 
betreft, moeten dit soort ondernemingen echter specifieke uitdagingen het hoofd bieden. Het eerste 
werkpakket (van de vier) in het kader van dit project is in 2015 afgerond. Eén van de conclusies hiervan 
was dat het succes van het VGW-beheer in kleine en micro-ondernemingen niet alleen afhangt van de 
beschikbare middelen, maar ook van de bredere context. 

Bovendien zijn in 2015 nieuwe VGW-overzichten van start gegaan. Het eerste overzicht, gericht op 
werkgerelateerde  ziektes en arbeidsongeschiktheid, belicht drie onderwerpen: (1) de revalidatie van 
werknemers die worden getroffen door kanker, (2) werkgerelateerde ziektes veroorzaakt door biologische 
agentia en (3) methoden om werkgerelateerde ziektes vast te stellen. Het tweede overzicht is gericht op 
een van de belangrijkste doelstellingen van het Agentschap: beleidsmakers en onderzoekers helpen 
inzicht te krijgen in de kosten van slechte veiligheid en gezondheid op het werk en de voordelen van goed 

                                            
 
4 ‘Verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen kleine en micro-ondernemingen in Europa’. 
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https://osha.europa.eu/nl/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/nl
https://osha.europa.eu/nl/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/nl/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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VGW-beheer. Dit is een meerjarig project dat erop gericht is de kosten van werkgerelateerde ziektes, 
verwondingen en sterfgevallen beter in te kunnen schatten. 

 

3 Tools voor VGW-beheer 
OiRA is een online platform waarop gebruikers snel, eenvoudig en gratis risicobeoordelingen kunnen 
uitvoeren. Het bevat specifieke sectorale tools en is speciaal ontwikkeld voor kleine en micro-
ondernemingen. Begin 2015 is opdracht gegeven voor een beoordeling van OiRA. Uit de resultaten van 
deze beoordeling is gebleken dat de belanghebbenden erg tevreden zijn met het project en dat zij 
verwachten dat het project zal blijven groeien. Eind 2015 bevatte OiRA in totaal 86 tools en waren nog 
eens 30 tools in ontwikkeling. Het aanbod omvatte nieuwe tools voor een groot aantal verschillende 
sectoren, zoals catering, sport en live performance. Bovendien is in 2015 een nieuwe gebruikersinterface 
gelanceerd, OiRA 2.0, deze interface heeft het algemene gebruiksgemak van de tool vergroot. Het OiRA-
project eindigde het jaar in stijl en heeft in november in het kader van de awards voor de Europese publieke 
sector een certificaat voor beste praktijken gekregen. 

Naast OiRA worden steeds meer andere elektronische tools (e-tools) ontwikkeld. EU-OSHA heeft zich tot 
taak gesteld de ontwikkeling en promotie van e-tools via zijn website te faciliteren, in plaats van de e-tools 
zelf te ontwikkelen. In 2015 heeft het Agentschap twee seminars over e-tools georganiseerd: één over de 
ontwikkeling van applicaties voor mobiele telefoons en een andere over e-tools voor kleine en micro-
ondernemingen. 

 

4 Bewustmaking 
Campagnes 
De partners van EU-OSHA, waaronder officiële campagnepartners, mediapartners en focal points, hebben 
aanzienlijke bijdragen geleverd aan de 2014-15 campagne Gezond werk is werk zonder stress!. Er zijn 
meer dan 100 officiële campagnepartners aangesloten en deze hebben een groot aantal verschillende 
activiteiten georganiseerd, waaronder cursussen, workshops en seminars. Daarnaast hebben de 34 
mediapartners van de campagne geholpen om de boodschap van de campagne bij zoveel mogelijk 
mensen onder de aandacht te brengen, en ook zij hebben evenementen georganiseerd. 

De uitreiking van de Awards voor goede praktijken 
voor een gezonde werkplek was een van de 
hoogtepunten van de 2014-15 campagne. De Awards 
zijn in april 2015 uitgereikt tijdens de conferentie van 
het Lets EU-voorzitterschap in Riga, waarbij elf 
organisaties in de prijzen zijn gevallen en twaalf een 
eervolle vermelding hebben gekregen. Deze 
voorbeelden van goede praktijken laten zien dat alle 
soorten organisaties psychosociale risico’s met succes 
kunnen beheren. De Europese Week voor veiligheid 
en gezondheid op het werk in oktober 2015 heeft het 
debat over psychosociale risico’s in Europa op gang 
gebracht en in het kader van deze week hebben de 
focal points verschillende evenementen 
georganiseerd. De in november gehouden top ‘Een 

gezonde werkplek’ was één van de andere hoogtepunten. Aan deze bijeenkomst namen meer dan 300 
deelnemers uit heel Europa deel, die samen terug keken op de campagne en vooruit blikten  op de 
toekomst. Dit evenement is opgedragen ter nagedachtenis van dr. Eusebio Rial González (1966-2014), 
de architect van deze campagne.  
Benchmarking – of het uitwisselen van goede praktijken – wordt steeds belangrijker voor de 
campagnepartners van EU-OSHA. Het eerste benchmarkingevenement is tijdens de campagne 2012-13 

Top ‘Een gezonde werkplek’, november 2015, 
opgedragen aan de nagedachtenis van dr. Eusebio Rial 
G ál  
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https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl/campaign-partners/media-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/nl/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/nl/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl/get-involved/summit-2015
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/nl/get-involved/summit-2015
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georganiseerd en sindsdien hebben deze evenementen een toenemend succes gekend. In juli 2015 heeft 
EU-OSHA een verslag gepubliceerd over succesvolle benchmarkinginitiatieven5. 
 Het pakket voor Europese campagnes (European 
Campaign Assistance Package – ECAP) biedt de 
nationale focal points praktische ondersteuning bij 
campagneactiviteiten. Het ECAP van 2015 bleek zeer 
populair. De focal points hebben 19 nationale 
partnerbijeenkomsten, 65 seminars voor 
belanghebbenden en 11 interviews aangevraagd, om 
maar een paar voorbeelden te noemen. Ten slotte kende 
deze campagne enkele belangrijke primeurs: iedere twee 
maanden verschijnt een campagnenieuwsbrief met 
informatie en nieuws over campagneactiviteiten en er is op 
succesvolle wijze gebruik gemaakt van sociale media om 
de campagne @EUmanagestress onder de aandacht te 
brengen. Aan het einde van de campagne had @EU_OSHA 14.000 volgers op Twitter. 

De voorbereidingen voor de campagne 2016-17 Gezond werk, voor alle leeftijden waren in een 
vergevorderd stadium. Deze campagne richt zich op de ouder wordende Europese beroepsbevolking door 
het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven voor alle leeftijden.  

 

Bewustmakingsactiviteiten 
In oktober 2015 is voor de zevende keer de 
jaarlijkse filmprijs ‘Een gezonde werkplek’ 
uitgereikt in DOK Leipzig. Twee films zijn in de 
prijzen gevallen. De eerste prijswinnaar was de 
documentaire ‘Work for One Day (Dagloners)’ van 
Rita Bakacs, waarin een beeld wordt geschetst van 
banen voor één dag, die ’s morgens worden 
verdeeld, en het afstompende effect van hard 
werken, een laag salaris en een gebrek aan 
bescherming. De tweede film die in de prijzen is 
gevallen, is de animatiefilm ‘Automatic Fitness’ van 
Alejandra Tomei en Alberto Couceiro, een 
cynische satire van ‘human resources’ in de 
moderne wereld van arbeid, waarbij deze wereld 
met veel te veel werk in schril contrast staat met de 
wereld van onzeker werk. 

Ook Napo speelde in 2015 een cruciale rol in de bewustmakingsactiviteiten van EU-OSHA. Er is een 
nieuwe film over elektrische gevaren gemaakt, Onder hoogspanning, en de nieuwe Napo-website is 
gelanceerd, waardoor het nu nog eenvoudiger is geworden om films en afleveringen te downloaden. EU-
OSHA heeft een externe evaluatie laten uitvoeren van Napo voor leerkrachten, een online toolkit van 
lespakketten en lesmateriaal op basis van de Napo-films, waaraan 3 jaar is gewerkt. Uit de evaluatie is 
gebleken dat de nationale focal points en gebruikers erg tevreden waren over de kwaliteit van het 
beschikbare materiaal, maar dat de verspreiding van de toolkit nog verbeterd kon worden. 

Ten slotte is er in 2015 een groot aantal verschillende evenementen georganiseerd. Op de Dag van 
Europa had EU-OSHA een stand om met de bevolking van Bilbao in gesprek te gaan over veiligheid en 
gezondheid. Daarnaast heeft EU-OSHA deelgenomen aan verschillende evenementen, waaronder de 31e 
internationale conferentie over gezondheid op het werk (ICOH) in Seoul, de 13e conferentie van het 

                                            
 
5 ‘Overzicht van succesvolle benchmarkinginitiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk’. 

Evenement ten behoeve van de uitwisseling van 
goede praktijken, Brussel, 5-6 maart 2015 

Uitreiking van de filmprijs ‘Een gezonde werkplek’  
in DOK Leipzig 
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https://www.healthy-workplaces.eu/nl
https://osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/nl/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/nl
https://www.napofilm.net/nl/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV in Parijs en de internationale conferentie en vakbeurs A+A 
in Düsseldorf (eind oktober). 

 

Kennis van netwerken 
OSHwiki is het meertalige webplatform van EU-OSHA, waarmee gebruikers kennis op het gebied van 
veiligheid en gezondheid met elkaar kunnen delen en online kunnen netwerken. Dit platform is bedoeld 
als toegankelijke en betrouwbare bron van informatie, die snel door de OSHwiki-gemeenschap kan 
worden bijgewerkt en vertaald. Alleen geaccrediteerde auteurs kunnen artikelen schrijven. Toen OSHwiki 
in 2014 van start ging, was het doel voor 2015 om de kennis uit te breiden door OSHwiki via sociale media 
te promoten en nieuwe auteurs aan te trekken. Als gevolg hiervan zijn nieuwe artikelen gepubliceerd en 
bestaande artikelen bijgewerkt en vertaald en is het aantal bezoekers van de website van OSHwiki fors 
toegenomen. 

 

Netwerken en bedrijfscommunicatie 
In 2015 hebben de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van EU-OSHA maatregelen genomen om 
verder vooruit te kunnen plannen, waaronder een reorganisatie van de planning van vergaderingen om 
een betere afstemming op de plannings- en rapportagecyclus van de activiteiten van EU-OSHA te 
realiseren. Daarnaast hebben de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van EU-OSHA het beheerplan 
voor 2016 en het thema vastgesteld voor de campagne 2018-19 ‘Een gezonde werkplek’ (waarin 
gevaarlijke stoffen centraal zullen staan) en aanvullende maatregelen genomen om fraude en 
belangenconflicten te voorkomen. 

Op Europees niveau is EU-OSHA samen blijven werken met het Europees Parlement en de Europese 
Commissie en heeft het een bijdrage geleverd aan kwesties op het gebied van veiligheid en gezondheid 
op het werk en sectorale comités voor de sociale dialoog. Daarnaast is het ondersteuning blijven bieden 
aan de Raad van de EU. EU-OSHA heeft tevens nauw samengewerkt met Europese sociale partners. Zo 
heeft het agentschap in maart tijdens de conferentie van het Europees Vakbondsinstituut over de 
gezondheid van vrouwen en werk meegewerkt aan de inhoud en promotie van een workshop over gender 
en duurzame. 

In juni is de nieuwe website van EU-OSHA 
gelanceerd; de website ziet er nu niet alleen 
fraaier uit, maar is ook eenvoudiger te 
navigeren en beter geschikt voor gebruik 
op mobiele apparaten. Eind 2015 hadden 
2,5 miljoen personen een bezoek aan de 
website gebracht. De website zal gepaard 
gaan met een nieuwe 
cliëntrelatiebeheerstrategie, waar in 2015 
aan is gewerkt. Met behulp van sociale 
media heeft EU-OSHA meer mensen dan 
ooit tevoren weten te bereiken. Het aantal 
volgers en fans neemt gestaag toe. 

In het kader van het instrument voor pretoetredingssteun werkt EU-OSHA al meer dan 10 jaar samen met 
de focal points van Turkije en andere landen en gebieden in de Westelijke Balkan om deze voor te 
bereiden op integratie in het systeem van EU-OSHA. Na een onderbreking van een jaar is in 
november 2015 een nieuwe overeenkomst gesloten, die EU-OSHA in staat stelt om in 2016 financiële en 
praktische ondersteuning te kunnen blijven bieden.  

Het tweejarige project van EU-OSHA inzake het Europees nabuurschapsbeleid is in januari 2016 
afgesloten. In de twee jaar dat het project heeft gelopen, heeft EU-OSHA een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van VGW-systemen in de zuidelijke en oostelijke landen van het partnerschap 
door te helpen focal points op te zetten, capaciteit op te bouwen, goede praktijken te delen en belangrijk 
materiaal in verschillende talen te vertalen.  

https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/oshwiki
https://osha.europa.eu/nl/
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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 aanrekenen. 

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  

12 Santiago de Compostela, 
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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