
Gezond werk, voor alle leeftijden: 
de voordelen

• De personeelsleden zijn gezond, productief en 
gemotiveerd en zorgen dat de organisaties concurrerend 
en innovatief blijven.

• Waardevolle vaardigheden en werkervaring kunnen 
in een organisatie worden behouden vanwege 
kennisoverdracht tussen jong en oud en een groter en 
diverser aanbod van talenten en vaardigheden.

• Er is minder ziekteverlof en -verzuim, resulterend in 
minder arbeidsongeschiktheidskosten voor organisaties 
en een hogere productiviteit.

• Er is minder personeelsverloop.

• De werkomgeving is positiever en het stimuleert 
werknemers van alle leeftijden om hun talenten 
optimaal te benutten.

Veilig en gezond aan ‚t werk, dat raakt iedereen. 
Goed voor jou en voor de zaak.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger,  helpt werkplekken in Europa veiliger, 
gezonder en productiever te maken. Het Agentschap, dat in gezonder en productiever te maken. Het Agentschap, dat in 
1994 door de Europese Unie werd opgericht en gevestigd 1994 door de Europese Unie werd opgericht en gevestigd 
is in Bilbao, Spanje, verricht onderzoek naar veiligheid en is in Bilbao, Spanje, verricht onderzoek naar veiligheid en 
gezondheid, ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, gezondheid, ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, 
evenwichtige en onpartijdige informatie en werkt daarbij evenwichtige en onpartijdige informatie en werkt daarbij 
samen met een netwerk van organisaties uit heel Europa om samen met een netwerk van organisaties uit heel Europa om 
arbeidsomstandigheden te verbeteren.

EU-OSHA voert ook twee jaar durende campagnes voor campagnes voor 
een gezonde werkplek, die worden ondersteund door de , die worden ondersteund door de 
EU-instellingen en de Europese sociale partners en die op instellingen en de Europese sociale partners en die op 
nationaal niveau worden gecoördineerd door het netwerk nationaal niveau worden gecoördineerd door het netwerk 
van focal points van het Agentschap. De campagne 2016-van focal points van het Agentschap. De campagne 2016-
2017, „Gezond werk, voor alle leeftijden”, is bedoeld om , is bedoeld om 
werkgevers te helpen bij de aanpak van de uitdagingen van werkgevers te helpen bij de aanpak van de uitdagingen van 
een ouder wordende beroepsbevolking en aandacht te vragen een ouder wordende beroepsbevolking en aandacht te vragen 
voor het belang van duurzaam werk gedurende het gehele voor het belang van duurzaam werk gedurende het gehele 
arbeidsleven van werknemers.
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Het ondersteunen van gezond 
ouder worden op het werk zorgt 
ervoor dat werknemers goed 
leven, goed werken en goed 
ouder worden.

Gezond werk, 
voor alle 

leeftijden
Het bevorderen van een  
duurzaam arbeidsleven

www.healthy-workplaces.eu
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Wie kan aan de campagne deelnemen?

Alle organisaties — ongeacht hun grootte of de 
sector waartoe zij behoren — en particulieren worden 
aangemoedigd om aan de campagne „Gezond werk, voor 
alle leeftijden” deel te nemen. Deelname aan de campagne 
staat open voor:

• alle werkgevers in de publieke en private sector;
• managers, leidinggevenden en werknemers;
• vakbonden en veiligheids- en 

gezondheidsvertegenwoordigers;
• VGW- en HR-professionals;
• werkgevers- en beroepsorganisaties;
• alle organisaties en particulieren die zich inzetten voor de 

verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk.

De campagne
Werken is niet het probleem, maar een deel van de 
oplossing voor de vergrijzende beroepsbevolking van 
Europa. Werken kan goed zijn voor zowel de lichamelijke 
als de geestelijke gezondheid. Het bevorderen van 
duurzaam werk en gezond ouder worden kan resulteren 
in gezondere en beter gemotiveerde medewerkers, een 
lager personeelsverloop en ziekteverzuim en een hogere 
bedrijfsproductiviteit.

Deze campagne vraagt meer aandacht voor het belang 
van veilig en gezond werk (VGW) gedurende het gehele 
arbeidsleven en van de aanpassing van het werk aan 
de individuele capaciteiten, van het begin tot aan het 
einde van de loopbaan van een werknemer. Bij een goed 
VGW-beheer, waarbij men rekening houdt met de diversiteit 
onder het personeel, wordt gezond ouder worden op het 
werk en gezond met pensioen gaan haalbaar.

De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017
heeft de volgende doelstellingen:

• het bevorderen van duurzaam werk en duurzaam werk en duurzaam werk gezond ouder 
worden en het benadrukken van het belang van 
preventie gedurende het gehele arbeidsleven;

• het assisteren van werkgevers en werknemers (inclusief 
micro- en kleine ondernemingen) door informatie en 
hulpmiddelen voor VGW-beheer in het kader van een 
vergrijzende beroepsbevolking aan te reiken;

• het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie 
en goede praktijken op dit gebied.

Belangrijke data

Lancering van de campagne: april 2016

Europese weken voor veiligheid en 
gezondheid op het werk: oktober 2016 en 2017

Uitreikingsceremonie awards voor goede 
praktijken voor een gezonde werkplek:
april 2017

Topbijeenkomst „Een gezonde werkplek”:
november 2017

Een gezonde werkplek is 
een eerste vereiste voor een 
duurzaam arbeidsleven.

Preventie gedurende het 
gehele arbeidsleven is van 
essentieel belang om de 
uitdagingen van een vergrijzende 
beroepsbevolking het hoofd te 
bieden.

Hoe kunt u deelnemen?

Deelnemen aan deze campagne kan door:

• campagnemateriaal te verspreiden of te publiceren om 
veiligheid en gezondheid op het werk meer onder de 
aandacht te brengen;

• activiteiten en evenementen te organiseren, zoals 
opleidingscursussen, conferenties en competities;

• de beschikbare praktische hulpmiddelen voor 
leeftijdsmanagement te gebruiken en het gebruik van deze 
hulpmiddelen te bevorderen;

• mee te dingen naar de awards voor goede praktijken voor 
een gezonde werkplek;

• deel te nemen aan de Europese weken voor veiligheid en 
gezondheid op het werk in 2016 en 2017;

• een officiële of nationale campagnepartner te worden;
• op de hoogte te blijven via onze socialmedia-activiteiten. 

Vind ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en andere kanalen.

Meer informatie en materiaal

U kunt meer informatie vinden en allerhande 
materiaal downloaden via de campagnewebsite 
(www.healthy-workplaces.eu), bijvoorbeeld:

• de campagnegids „Gezond werk, voor alle leeftijden”;„Gezond werk, voor alle leeftijden”;„Gezond werk, voor alle leeftijden”
• een nieuwe e-gids over VGW-beheer in het kader van 

een vergrijzende beroepsbevolking;
• feiten en cijfers en infografieken;
• een Napo-film;
• promotiemateriaal.

Volg ons op Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



