
Veilig en gezond aan ’t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.

Europa: op weg naar een veiligere, 
gezondere en productievere werkplek

Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk
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Samen met onze 
partners willen we het begrip 

en bewustzijn van risico’s 
op het werk verbeteren 

en betrokkenheid bij veiligheid 
en gezondheid in heel 

Europa vergroten.
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Welkom
We bevorderen veiligheid 

en gezondheid op het werk 
ten bate van betere arbeids-

omstandigheden en een 
hogere productiviteit.

©
 E

U
-O

S
H

A
/D

av
id

 T
ije

ro
 O

so
ri

o
/ 

M
a

n
u

 d
e

 A
lb

a



EU-OSHA — Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werkhet werk

Iedereen heeft een fundamen-
teel recht op veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden. 
De  missie van het Europees 
Agentschap voor gezondheid en 
veiligheid op het werk (EU-OSHA) 
is werkplekken in Europa veiliger, 
gezonder en productiever te 
helpen maken.

Elk jaar overlijden meer dan 

vier duizend werknemers door 

ongevallen op het werk en worden meer dan drie miljoen 

werknemers slachtoffer van een  ernstig bedrijfsongeval. 

Bovendien geeft 25 % van de werknemers aan dat hun 

werk vooral een negatief effect op hun gezondheid heeft. 

De kosten voor werknemers, bedrijven en de EU-lidstaten 

worden geraamd op circa 3 % van het bruto binnenlands 

product (bbp).

Gezondheid en veiligheid op het werk (occupational safety and 

health – OSH) zijn meer dan ooit belangrijke en uitdagende 

beleidsdomeinen.

Met de opkomst van nieuwe risico’s en werkterreinen, 

een veranderende demografie en de Europese reactie op de 

economische crisis is er dringend en meer behoefte aan ge-

zondheid en veiligheid op het werk (OSH), die werknemers 

beschermt en bedrijven winstgevender maakt.

Om een voorbeeld te geven: Door het stijgen van de 

pensioenleeftijd in veel Europese lidstaten, is er bij 

beleidsmakers en ondernemingen een toenemende vraag 

naar praktische informatie over manieren waarop mensen 

kunnen worden geholpen om langer te werken en op een 

veilige en gezonde manier hun pensioen te halen.

In economisch moeilijke tijden moeten we zakelijke 

argumenten voor goed OSH-beheer aanvoeren, vooral voor 

kleinere ondernemingen. Micro- en kleine ondernemingen 

zijn  een onmisbaar onderdeel van de Europese economie, 

maar beschikken vaak over onvoldoende middelen om  

maatregelen voor de aanpak van veiligheid en gezondheid 

op het werk te treffen. Er is echter meermaals bewezen dat 

geld dat besteed wordt aan verbetering van de veiligheid 

en gezondheid op het werk, zich ruimschoots terugbetaalt 

in de vorm van een hogere productiviteit en vermeden 

kosten. Het beschermen van werknemers tegen veiligheids- 

en gezondheidsrisico’s is niet alleen een plicht, maar ook een 

investering.

EU-OSHA kiest voor een gezamenlijke aanpak met regeringen, 

werknemersvertegenwoordigers en bedrijven.  om veiligheid 

en  gezondheid op het werk in heel Europa te promoten. 

We streven ernaar ons werk op een efficiënte, transparante en 

verantwoorde wijze uit te voeren.

In lijn met de doelstellingen van het strategisch EU-kader 

voor gezondheid en veiligheid op het werk voor de periode 

2014-2020 en de strategie Europa 2020 voor de totstandbrenging 

van een slimme, duurzame en inclusieve Europese economie, heeft 

het Agentschap EU-OSHA een strategisch meerjarenprogramma 

2014-2020 ontwikkeld om te waarborgen dat onze inspanningen 

een duidelijke focus hebben. We hebben zes prioriteiten 

vastgesteld:

1.  anticiperen op veranderingen en op nieuwe en opkomende 

risico’s aan de hand van prognoseactiviteiten;

2.  feiten en cijfers – informatie verzamelen en verspreiden, 

bijvoorbeeld via de ESENER bedrijvenenquête;

3.  ontwikkelen van instrumenten voor goed OSH-beheer, zoals 

OiRA, (Online interactieve Risicobeoordeling);

4.  bewustmaking, in het bijzonder door de ‘Gezonde werkplek’ 

campagnes; 

5.  kennis van netwerkactiviteiten, op de eerste plaats door de 

ontwikkeling van de online-encyclopedie OSHwiki; en

6.  netwerken (zowel op strategisch als op operationeel niveau) 

en bedrijfscommunicatie.

Met het vastleggen van deze doelstellingen en samen met onze 

partners werken we hard om het begrip en bewustzijn van 

risico’s op het werk te verbeteren en betrokkenheid bij veiligheid 

en gezondheid op de werkvloer in heel Europa te verhogen.

Dr. Christa Sedlatschek, directeur

Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk
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Anticiperen op 
veranderingen

Wat brengt de toekomst voor 
werknemers en werkgevers 

in Europa? Wij helpen risico’s 
op het gebied van veiligheid 

en gezondheid te voorkomen 
door ze nu al vast te stellen.
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Bij EU-OSHA weten we hoe belangrijk het is om vooruit 
te denken. Naarmate de arbeidsmarkt verandert, dienen 
zich nieuwe risico’s aan. Een van onze belangrijkste 
doelstellingen is het verschaffen van gegevens en 
informatie waarmee beleidsmakers en onderzoekers 
tijdig effectieve maatregelen kunnen nemen.

Technologische innovatie, demografische verschuivingen 

en sociale veranderingen kunnen grote gevolgen hebben 

voor de veiligheid en gezondheid op het werk en nieuwe 

risico’s veroorzaken. Omdat 45 % van de werknemers in 

de EU zegt te maken te hebben met zulke veranderingen, 

is het duidelijk dat we naar de toekomst moeten kijken. 

De Europese Waarnemingspost voor risico’s van EU-OSHA 

anticipeert op en onderzoekt nieuwe en opkomende risico’s 

op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk 

door betrouwbare, hoogwaardige gegevens te verschaffen 

waarmee beleidsmakers, onderzoekers en tussenpersonen 

op het werk passende actie kunnen ondernemen en de 

juiste prioriteiten kunnen stellen.

Het Agentschap voert prognoses uit om toekomstige proble-

men op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk 

vast te stellen en aan te pakken. Er worden belangrijke prog-

noseprojecten geïmplementeerd, elk met een looptijd van 

twee jaar en een jaarlijkse evaluatie. De activiteiten omvatten:

•  verkennende literatuurbesprekingen;

•  vraaggesprekken, focusgroepen, workshops en online-

enquêtes waaraan deskundigen deelnemen;

• modules voor het opstellen van scenario’s.

EU-OSHA heeft niet alleen als doelstelling nieuwe en opko-

mende risico’s te identificeren, maar ook om beleidsmakers 

en OSH-professionals een basis te verschaffen voor het 

vaststellen van prioriteiten, instrumenten te verstrekken om 

problemen aan te pakken en ideeën aan te reiken om de 

bevindingen te vertalen in beleid.

GROENE BANEN
Het eerste prognoseproject van EU-OSHA richtte zich op 

de milieusector, die relatief jong is en snel groeit. In deze 

sector heerst een gebrek aan informatie over potentiële ri-

sico’s en werken relatief onervaren arbeidskrachten, wat het 

risico op ongevallen en beroepsziekten vergroot. Het prog-

noseproject heeft de factoren onderzocht die waarschijnlijk 

van invloed zijn op groene banen, zoals het ondernemings-

klimaat, de toenemende omarming van ‘groene waarden’ 

door de maatschappij en het tempo van de technologische 

innovatie. Het project heeft enkele belangrijke mogelijke 

risicofactoren geïdentificeerd, waaronder windenergie, 

groene gebouwen en kleinschalige zonne-energie, en heeft 

vervolgens praktische informatie en instrumenten ter be-

schikking gesteld om risico’s te helpen voorkomen. 

https://osha.europa.eu/nl/topics/green-jobs
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Feiten 
en cijfers

Onze activiteiten leiden 
tot hoogwaardig 

onderzoek en up-to-date 
informatie die kunnen 

helpen prioriteiten 
te stellen en preventie 

te plannen.
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Beleidsmakers moeten kunnen beschikken over adequate 
en betrouwbare feiten en cijfers. Wij verschaffen hun een 
correct en uitgebreid beeld van de huidige risico’s op het 
gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. We 
bieden ook actuele, praktische informatie over manieren 
om deze risico’s te voorkomen en te beheersen.  

We doen dit door opdracht te geven tot nieuw 

wetenschappelijk onderzoek naar risico’s op het gebied van 

veiligheid en gezondheid op het werk, dergelijk onderzoek 

bijeen te brengen en de resultaten ervan te publiceren, maar 

ook door statistische informatie afkomstig van verschillende 

Europese bronnen te monitoren, nauwkeurig te vergelijken 

en te analyseren. De gegevens die we verstrekken, helpen 

onderzoekers en beleidsmakers  de beste manieren 

te  ontdekken om risico’s voor werknemers in Europa aan 

te pakken en de productiviteit te vergroten.

Ons grote proefproject “Veiliger en gezonder werk op elke 

leeftijd” bijvoorbeeld heeft als doel inzicht te krijgen in de 

uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid 

om oudere werknemers langer aan het werk te houden en 

gedurende hun arbeidsleven productiever te houden. Het 

project wordt uitgevoerd in opdracht van het Europees 

Parlement en de Europese Commissie en kijkt naar het 

bestaande beleid, naar voorbeelden van goede praktijken 

om de inzetbaarheid van oudere werknemers op peil te 

houden en te vergroten, en naar manieren waarop we de 

terugkeer van oudere werknemers op het werk na langdurig 

ziekteverlof kunnen bevorderen.

EUROPESE BEDRIJVENENQUÊTE
De “Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende 

risico’s” (ESENER) is een gedetailleerde en uitgebreide enquête 

die manieren onderzoekt waarop risico’s op het gebied 

van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken 

worden beheerd. Het is een unieke bron die noodzakelijke en 

internationaal vergelijkbare gegevens verschaft en is daarmee 

een van de belangrijkste instrumenten die we gebruiken 

om  bij te dragen aan de databank voor beleidsmakers en 

onderzoekers.

Vertegenwoordigers van duizenden bedrijven en organi-

saties in heel Europa hebben gereageerd op onze ESENER-

vragenlijsten, die bijzondere aandacht schenken aan enkele 

belangrijke terreinen:

•  regelingen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer;

•  psychosociale risico’s zoals stress, intimidatie en pesten;

•  drijfveren en belemmeringen voor actie in het OSH-

beheer;

•  de werknemersparticipatie op het gebied van veiligheid 

en gezondheid op het werk.

De enquête wordt om de vijf jaar gehouden. Om een beeld 

te geven van de omvang van de enquête: de tweede ESENER-

enquête bestreek 36 landen en er werden 49 000  interviews 

afgenomen. De focus op nieuwe en opkomende risico’s zorgt 

ervoor dat de antwoorden licht werpen op OSH-gebieden die 

tot nu toe onvoldoende zijn verkend, maar steeds belangrij-

ker worden, zoals psychosociale risico’s – de zorgen daarover 

werden voor het eerst door ESENER aan het licht gebracht.

 http://www.esener.eu
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Tools voor 
OSH-beheer

Risicobeoordeling 
is van essentieel belang 

voor goede veiligheid en 
gezondheid op het werk.
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De voordelen van het voorkomen van bedrijfsongevallen 
en beroepsziekten, in plaats van het hoofd bieden aan de 
gevolgen ervan, zijn duidelijk. Het kan echter vooral voor 
kleinere organisaties een hele klus zijn om uit te zoeken 
hoe de juiste preventiemaatregelen effectief kunnen 
worden geïmplementeerd. Wij bieden hulp door enerzijds 
gerichte en gebruiksvriendelijke tools te verschaffen 
opdat micro- en kleine ondernemingen de risico’s voor 
hun werknemers correct beoordelen en anderzijds door 
pasklare voorbeelden van beste praktijken vast te stellen 
en te publiceren.

ONLINE INTERACTIEVE RISICOBEOORDELING
Er wordt vaak gedacht dat veiligheids- en gezondheidsbeheer 

op het werk bijkomende kennis en inspanningen vereisen  

die kleine bedrijven niet hebben of zich niet kunnen 

veroorloven. De online interactieve risicobeoordeling (OiRA) 

verheldert het risicobeoordelingsproces en maakt het 

evalueren van potentiële risico’s op werkplekken eenvoudig. 

OiRA biedt kosteloos te downloaden gebruiksvriendelijke 

online tools die micro- en kleine ondernemingen stap 

voor stap door het risicobeoordelingsproces leiden. Het 

helpt werkgevers ook te besluiten over de juiste stappen die 

ze moeten zetten, en ondersteunt hen bij het toezicht op en 

de verslaglegging over OSH-aangelegenheden. EU-OSHA 

verschaft het platform, de software, de algemene tools en de 

helpdesk, en brengt de OiRA-gemeenschap bijeen. De tools 

worden vervolgens door OiRA-partners op nationaal niveau 

toegesneden op specifieke sectoren en landen.

OiRA is niet alleen een effectieve technische oplossing, 

maar ook een praktische manier om de boodschap over te 

brengen dat kleine bedrijven ook kunnen profiteren van 

de voordelen die goed veiligheids- en gezondheidsbeheer 

op het werk brengt, zoals een geringer verzuim en een 

gemakkelijker behoud van werknemers. De bevordering 

van OiRA draagt bij tot groter bewustzijn van veiligheid 

en gezondheid op het werk in het algemeen en tot 

verhoging van de  bedrijfsprestaties van de EU, waar de 

meerderheid van de bedrijven bestaat uit micro- en kleine 

ondernemingen.

OiRA wordt erkend als een belangrijke stap op weg naar 

verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk 

in micro- en kleine ondernemingen in Europa. Het project 

groeit en ontwikkelt zich voortdurend met steeds weer 

nieuwe tools. Een groep van OiRA-ontwikkelaars werkt in 

heel Europa aan het maken en verfijnen van tools en het 

aanpassen en vertalen van bestaande tools voor nieuwe 

landen. Het doel is om van OiRA de belangrijkste strategie 

voor risicopreventie en veiligheids- en gezondheidsbeheer 

op het werk te maken, met tools die steeds flexibeler 

worden, steeds beter zijn afgestemd op de behoeften van 

de gebruikers, en die gebruikers en ontwikkelaars steeds 

meer mogelijkheden bieden om ideeën uit te wisselen.

 http://www.oiraproject.eu

EU-OSHA — Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk

http://www.oiraproject.eu
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Bewustzijn 
creëren

Onze campagne- en 
promotieactiviteiten verspreiden 

onze boodschappen naar 
werkplekken in heel Europa 

en daarbuiten.
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Als informatie- en netwerkorganisatie is contact leggen 
met onze doelgroepen – van beleidsmakers en werkgevers 
tot leidinggevenden, OSH-professionals, werknemers en 
vakverenigingen – een van onze kerntaken. We brengen 
onze boodschappen aan hen over om hen meer bewust 
te maken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het 
werk en van manieren om deze risico’s te voorkomen. 
We gebruiken diverse communicatiekanalen, waaronder 
conferenties en workshops, onze uitgebreide, meertalige 
website, OSHmail en sociale media.

CAMPAGNES
De tweejaarlijkse ‘Gezonde werkplek’ campagnes zijn 

onze meest opvallende bewustmakingsactiviteiten die het 

bewustzijn moeten vergroten. Deze campagnes zijn een 

belangrijke manier om werkplekken in heel Europa te be-

reiken. Ze worden gecoördineerd door het Agentschap en 

onze partners in de lidstaten. Met honderden evenementen 

en activiteiten zijn de campagnes wereldwijd de grootste 

in hun soort. De onderwerpen variëren tot nu toe van ri-

sicobeoordeling, veilig onderhoud en gehoorschade tot 

psychosociale risico’s en jongeren aan het werk. Ongeacht 

het onderwerp staat het belang van samenwerking (leider-

schap en werknemersparticipatie combineren op het niveau 

van de werkplek) steeds centraal in al onze activiteiten.

De “Europese wedstrijd voor Goede Praktijken” behoort 

tot de hoogtepunten van elke campagne en erkent de uit-

muntende en innovatieve oplossingen voor veiligheids- en 

gezondheidsbeheer op het werk. Een ander belangrijk eve-

nement is ‘de Europese Week voor veiligheid en gezondheid 

op het  werk’, die in heel Europa plaatsvindt. Het groeiende 

aantal officiële campagnepartners is een belangrijk kenmerk 

van onze campagnes. In ruil voor hun steun profiteren cam-

pagnepartners van evenementen zoals benchmarkingwork-

shops, die OSH-professionals bijeenbrengen om geleerde les-

sen te delen en goede praktijken uit te wisselen.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO — VEILIGHEID MET EEN GLIMLACH
Om de belangrijke boodschappen op een gemakkelijk te 

onthouden en luchtige manier over te brengen, roepen we 

de hulp in van Napo, de held in een taalonafhankelijke reeks 

animatiefilms.

De films worden geproduceerd door het Napo Consortium, 

een kleine groep van Europese organisaties actief op het 

gebied van veiligheid en gezondheid. Napo is een inne-

mend personage – een gewone werknemer die op het werk 

te maken krijgt met alledaagse risico’s. Hij is echter ook een 

echte ‘OSH-kampioen’, die met zijn collega’s samenwerkt om 

risico’s aan te wijzen en praktische oplossingen voor te dra-

gen. Mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen 

kunnen zich met Napo identificeren, en de films zijn bedoeld 

om de discussie op het werk over belangrijke veiligheids- en 

gezondheidskwesties te stimuleren.

Het initiatief ‘Napo voor leerkrachten’ van het Agentschap 

biedt een onlinereeks van lespakketten voor leerkrachten 

in het basisonderwijs, met inbegrip van de belangrijkste 

boodschappen, leerdoelen, lesplannen en ideeën voor acti-

viteiten, allemaal gebaseerd op de Napo-filmpjes. Het doel 

is om belangrijke boodschappen op het gebied van veilig-

heid en gezondheid bij kinderen te introduceren en ze goe-

de gewoonten aan te leren die ze meenemen in hun latere 

arbeidsleven. Hiermee voldoen we aan onze verbintenis om 

OSH in het onderwijs te integreren.

http://www.napofilm.net

EU-OSHA — Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk

http://www.healthy-workplaces.eu
http://www.napofilm.net
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Kennis van 
netwerken

We brengen 
professionals op het 

gebied van veiligheid en 
gezondheid wereldwijd 

bijeen en genereren 
hoogwaardige kennis 

door middel van nieuwe 
tools en kanalen.
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Het mobiliseren van OSH-professionals om een verzame-
ling van hoogwaardige, actuele informatie op te bouwen 
is een andere kerntaak van EU-OSHA. We maken gebruik 
van nieuwe technologie om onze verbintenis na te komen 
en de ontwikkeling en uitwisseling van informatie te ver-
gemakkelijken. Deze technologie stelt ons in staat om 
efficiënter en flexibeler te voorzien in de behoeften van 
onze eindgebruikers – en geeft de OSH-gemeenschap 
een centrale plaats in al onze activiteiten door het proces 
van kennisoverdracht socialer en interactiever te maken.

OSHwiki
OSHwiki is onze collaboratieve, meertalige online-encyclo-

pedie, die betrouwbare informatie verschaft over veiligheid 

en gezondheid en die OSH-professionals een omgeving 

biedt om te netwerken en kennis te delen in een online 

gemeenschap. Het is een rendabele en belangrijke manier 

om de OSH-gemeenschap te bereiken. Via onze website 

staat OSHwiki voor iedereen open. Om de kwaliteit van de 

informatie hoog te houden, kunnen, anders dan bij andere 

wiki’s, echter uitsluitend door het Agentschap geaccredi-

teerde auteurs inhoud toevoegen of bestaande artikelen 

bewerken of vertalen. Eenieder van een erkende beroeps- 

of wetenschappelijke organisatie kan geaccrediteerd auteur 

worden.

De inhoud omvat de volgende hoofdcategorieën: OSH in 

het algemeen, OSH-beheer en -organisatie, preventie- en 

controlestrategieën, fysische agentia, gevaarlijke stoffen, 

ergonomie, veiligheid, werkorganisatie, psychosociale kwesties, 

gezondheid, sectoren en beroepen, en risicogroepen.

http://www.oshwiki.eu
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Samenwerken 
met partners

Om onze doelen te bereiken, 
werken we nauw samen met 

ons netwerk van partners.
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We zijn in wezen een netwerkorganisatie, en samen werken 
met andere organisaties op alle niveaus – nationaal, Euro-
pees, wereldwijd – staat centraal in wat we doen. Dit wordt 
weerspiegeld in de tripartiete samenstelling van onze raad 
van bestuur, waarin vertegenwoordigers van nationale 
regeringen, werknemers- en werkgeversorganisaties en de 
Europese Commissie zitting hebben.

Ons eerste en belangrijkste netwerk is dat van onze 

nationale focal points – zij zijn onze cruciale schakel met 

onze eindgebruikers. Elke lidstaat, kandidaat-lidstaat en 

potentiële kandidaat-lidstaat draagt een focal point voor, 

net als de landen van de Europese Economische Ruimte/

Europese Vrijhandelsassociatie. Een focal point is doorgaans 

een vertegenwoordiger van de leidende veiligheids- of 

gezondheidsorganisatie in zijn of haar land. De focal points 

werken samen met hun nationale tripartiete netwerken 

– werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en de 

regering – om informatie te verspreiden, onze initiatieven 

te ondersteunen en het Agentschap gegevens, feedback en 

aanbevelingen te verschaffen. Ze vervullen een onmisbare 

rol in onze ‘Gezonde werkplek’ campagnes. Op onze 

beurt bieden we hun ondersteuning voor campagne-

evenementen, publicaties en media-activiteiten.

We vertrouwen erop dat samen met onze sociale partners – 

organisaties die werkgevers en werknemers vertegenwoor-

digen – ons bereik zich uitstrekt tot micro- en kleine on-

dernemingen in geheel Europa. Zij ondersteunen ook onze 

activiteiten en projecten, zoals het OiRA-project, en verschaf-

fen waardevolle feedback en advies.

Enterprise Europe Network is een netwerk voor bedrijfs-

ondersteuning en heeft als doelstelling kleine bedrijven 

te  helpen zo veel mogelijk te profiteren van de kansen in 

Europa. Het is ons grootste communautaire netwerk en is, 

met meer  dan zeshonderd lidorganisaties in vijftig landen, 

voor ons een krachtige bondgenoot om kleine ondernemingen 

te bereiken.

Een toenemend aantal campagnepartners – waaronder 

sociale partners, beroepsorganisaties en grote bedrijven – 

ondersteunt onze campagnes en helpt ons het bewustzijn 

van het belang van veiligheid en gezondheid te vergroten. 

We hebben ook een toenemend aantal mediapartners; 

hun  hulp is van onschatbare waarde voor het verspreiden 

van de campagneboodschap.

We werken ook nauw samen met arbeidsinspecties, 

adviseurs en onderzoeksteams van toonaangevende 

wetenschappelijke instellingen op het gebied van veiligheid 

en gezondheid. Op Europees niveau werken we samen met 

veel EU-organen – het Europees Parlement, de Europese 

Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité 

en onze zusteragentschappen – en met sociale partners 

zoals BusinessEurope en het Europees Verbond van 

Vakverenigingen. Internationaal werken we samen met 

partners zoals de  Internationale Arbeidsorganisatie en de 

Wereldgezondheidsorganisatie.

https://osha.europa.eu/nl/about/focal_points
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Meer 
informatie

Er zijn veel manieren 
om in contact te 

komen met EU-OSHA 
en op de hoogte te 

blijven van de laatste 
ontwikkelingen op 

het gebied van veiligheid 
en gezondheid op 

het werk.
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Website
Onze meertalige website is een uitstekende bron van 

informatie over alle aangelegenheden op het gebied van 

veiligheid en gezondheid, van campagnematerialen tot nieuw 

onderzoek. De site geeft toegang tot een schat aan middelen 

en praktische tools.

https://osha.europa.eu

OSHmail
Onze gratis maandelijkse elektronische nieuwsbrief, OSHmail, 

houdt u op de hoogte van het laatste nieuws, van wetswij-

zigingen tot nieuwe publicaties en komende evenementen. 

De nieuwsbrief is beschikbaar in meer dan twintig EU-talen.

Schrijf u hier in: https://osha.europa.eu/nl/news/oshmail

Sociale media
Wij geloven in de kracht van sociale netwerken om bood-

schappen over te brengen, houdingen te veranderen en re-

laties op te bouwen. U vindt ons op:

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/

EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/european-

agency-for-safety-and-health-at-work

We publiceren ook regelmatig op onze blog :

https://osha.europa.eu/en/about/director_

corner/blog/front-page.

Publicaties
Al onze publicaties kunnen kosteloos van onze website worden 

gedownload. We publiceren veel over OSH-aangelegenheden, 

van brochures tot gedetailleerde technische rapporten, en hel-

pen zo diverse doelgroepen in geheel Europa diepgaande en 

actuele veiligheids- en gezondheidsinformatie te verschaffen.

U vindt onze publicaties op: 

https://osha.europa.eu/nl/publications.

Evenementen
We organiseren veel bewustmakingsevenementen en activi-

teiten om informatie, goede praktijken en adviezen te delen. 

Deze variëren van kleine seminars tot grote internationale top-

bijeenkomsten. Schrijf u in op onze nieuwsbrief OSHmail als u 

op de hoogte wilt blijven van komende evenementen, of ga 

naar onze website op: 

https://osha.europa.eu/nl/events/events.html.

Persbureau
Media kunnen hun vragen stellen door een e-mail te sturen 

naar news@osha.europa.eu of contact op te nemen via het 

telefoonnummer +34 944358359. De meest recente persbe-

richten en mediaberichten zijn te vinden op:

https://osha.europa.eu/nl/press.

©
 E

U
-O

S
H

A
/K

rz
ys

zt
o

f 
M

a
ks

ym
o

w
ic

z

Omslagfoto’s, met de klok mee, te beginnen links boven:

© EU-OSHA/Arpad Pinter, ©EU-OSHA/Arpad Pinter,

© EU-OSHA/Emmanuel Biard, ©EU-OSHA/József Radó, 

© EU-OSHA/Michel Wielick, ©EU-OSHA/David Tijero.
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Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op 
het werk (EU-OSHA) draagt ertoe bij om werkplekken in Europa 

veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap 

onderzoekt, ontwikkelt en verspreidt betrouwbare, evenwichtige 

en onpartijdige informatie op het gebied van veiligheid en 

gezondheid op het werk en organiseert voorlichtingscampagnes 

in heel Europa. Het Agentschap is in 1996 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.

Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op 
het werk

C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, SPANJE

Tel. + 34 944358400 

Fax + 34 944358401

E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu
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