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Gezonde werkplekken

GEVAARLIJKE 
STOFFEN, ZO PAK 

JE DAT AAN!
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Gevaarlijke stoffen op het werk, zo pak je dat aan
Veilig en gezond aan ‘t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.

In sommige sectoren 
kunnen werknemers met 
honderden verschillende 
chemische producten in 
aanraking komen.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan de 
kwaliteit van het leven negatief beïnvloeden 
of kan zelfs fataal zijn. Het is daarom van 
essentieel belang om dergelijke risico’s 
op alle werkplekken te voorkomen — 
geen enkele sector is volledig vrij van 
gevaarlijke stoffen. Het bevorderen van een 
risicopreventiecultuur komt de werknemers, 
het management en ook het milieu ten 
goede.

Deze campagne versterkt het bewustzijn van 
gevaarlijke stoffen op de werkplek en geeft 
informatie over manieren om de daarmee 
samenhangende risico’s te voorkomen. 
De campagne is met name gericht op 
werknemers met specifieke behoeften en op 
doelgroepen die meer dan andere gevoelig 
zijn voor deze risico’s, zoals migrerende 
werknemers en jongeren.

De campagne „Een gezonde werkplek” 2018-
2019 beoogt de volgende doelstellingen:

 • het bewustzijn van het belang van een 
goede aanpak van gevaarlijke stoffen 
versterken;

 • risicobeoordeling stimuleren door 
informatie over praktische hulpmiddelen te 
verstrekken en kansen te creëren voor het 
uitwisselen van goede praktijken;

 • het bewustzijn van de risico’s van 
blootstelling aan kankerverwekkende 
stoffen op het werk versterken;

 • groepen van werknemers met specifieke 
behoeften en verhoogde risiconiveaus 
aanspreken;

 • kennis van de desbetreffende EU-
wetgeving bevorderen en ontwikkelingen 
in het beleid onder de aandacht brengen.

Deze doelstellingen zullen worden bereikt 
door het verstrekken van relevante feiten 
en cijfers en het uitwisselen van goede 
praktijken.

Meer informatie over de campagne is te 
vinden op http://healthy-workplaces.eu

http://healthy-workplaces.eu


Awards voor goede praktijken voor een gezonde 
werkplek
Het Europees Agentschap voor de veiligheid 
en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) 
organiseert, naast zijn eigen „Een gezonde 
werkplek”-campagnes, in samenwerking 
met de lidstaten de awards voor goede 
praktijken voor een gezonde werkplek. 
De awards helpen de voordelen van een 
goede veiligheid en gezondheid op het werk 
te belichten, en dienen daarbij als platform 
voor het uitwisselen en bevorderen van 
goede praktijken in heel Europa.

De awards voor goede praktijken voor 
een gezonde werkplek 2018-2019 hebben 
met name tot doel voorbeelden die 
navolging verdienen, onder de aandacht 
te brengen van organisaties die de risico’s 
van gevaarlijke stoffen op de werkplek 
actief beheren. EU-OSHA is op zoek naar 
voorbeelden van een holistische aanpak 
van veiligheid en gezondheid op het werk 
(VGW) en daadwerkelijke verbeteringen 
in het gebruik van en het omgaan met 
gevaarlijke stoffen waardoor veilige 
en gezonde arbeidsomstandigheden 
gewaarborgd zijn. De jury let er hierbij ook 
op of de maatregelen duurzaam zijn en ook 
elders kunnen worden toegepast.

EU-OSHA verwelkomt inzendingen van alle 
belanghebbende organisaties en personen 
in heel Europa, evenals van tussenpersonen/
vertegenwoordigers, zoals de sociale 
partners, vakmensen en deskundigen op 
het gebied van veiligheid en gezondheid, 
en adviseurs op het gebied van VGW op 
werkplekniveau.

De awards zullen tijdens een ceremonie in 
november 2019 worden uitgereikt. Hierbij 
zullen ook de prestaties van alle andere 
deelnemende organisaties onder de 
aandacht worden gebracht. Informatie over 
alle winnende voorbeelden en inzendingen 
met een eervolle vermelding zal verschijnen 
in een publicatie die in brede kringen in 
Europa zal worden verspreid en zal worden 
gepromoot via de website van EU-OSHA.

Als mensen zich beter 
bewust zijn van het belang 
van risicopreventie in 
verband met gevaarlijke 
stoffen, komen er eerder 
goede oplossingen.



Welke soorten goede praktijken kunnen worden 
ingezonden?
Alle praktijkvoorbeelden van innovatief en 
doeltreffend VGW-beheer bij het omgaan 
met en het gebruiken van gevaarlijke 
stoffen kunnen worden ingezonden. In de 
inzending moet duidelijk zijn beschreven hoe 
de goede beheerpraktijken zijn toegepast 
op de werkplek en wat er is verwezenlijkt, met 
aandacht voor aspecten zoals:

 • de manier waarop is voorzien in een brede 
en doeltreffende risicobeoordeling, met 
inbegrip van alle relevante risico’s voor alle 
groepen werknemers;

 • de manier waarop de hiërarchie van 
preventie is gevolgd als uitgangspunt 
voor het beleid (het STOP-principe, dat 

de volgorde aangeeft van de te nemen 
maatregelen: Substitution (vervanging), 
Technological measures (technologische 
maatregelen), Organisational measures 
(organisatorische maatregelen), Personal 
protection measures (persoonlijke 
beschermingsmaatregelen)) en waarop 
de blootstelling van werknemers aan 
gevaarlijke stoffen dankzij de maatregelen 
is geëlimineerd of aanzienlijk is verminderd, 
met indien mogelijk vermelding van de 
kosten en voordelen;

 • de manieren waarop het bewustzijn 
is versterkt en een preventiecultuur is 
bevorderd.
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Doeltreffend beheer 
van gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s komt alle 
betrokkenen ten goede.



Wat moet een inzending aantonen?

De tripartiete jury is op zoek naar bewijs van:
 • een holistische aanpak van veiligheid en 

gezondheid op het werk;
 • werkelijke en aantoonbare verbeteringen 

van veiligheid en gezondheid met 
betrekking tot gevaarlijke stoffen;

 • een aanpak waarin collectieve maatregelen 
voorrang krijgen boven maatregelen die op 
individuele werknemers zijn gericht;

 • daadwerkelijke participatie en 
betrokkenheid van werknemers en hun 
vertegenwoordigers;

 • een blijvend karakter van de maatregelen;
 • overdraagbaarheid naar andere 

werkplekken (in andere lidstaten, in andere 
sectoren en in kleinere dan wel grotere 
organisaties);

 • juiste timing (de maatregel moet van 
recente datum zijn of nog niet veel 
publiciteit hebben gehad).

Verder moet de maatregel in overeenstemming 
zijn met de huidige wettelijke vereisten van de 
desbetreffende lidstaat en in het ideale geval 
die zelfs overstijgen. Producten, hulpmiddelen 

en diensten die voor commerciële doeleinden 
zijn ontwikkeld, komen niet voor de wedstrijd 
in aanmerking.

Ga naar de website van EU-OSHA — 
https://osha.europa.eu/nl/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards — voor voorbeelden van 
goede praktijken die in voorgaande jaren zijn 
onderscheiden.©
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Werknemers moeten 
worden beschermd tegen 
ongevallen en ziekte als 
gevolg van gevaarlijke 
stoffen. Door een 
preventiecultuur te vestigen 
kunnen we ervoor zorgen 
dat genomen maatregelen 
succes hebben.

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Wie kan deelnemen? Hoe kunt u deelnemen?

Inzendingen voor de wedstrijd kunnen 
worden ingediend door alle organisaties 
die actief zijn in de lidstaten van de EU, de 
kandidaat-lidstaten, de potentiële kandidaat-
lidstaten en in de landen van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA), zoals:

 • individuele bedrijven of organisaties, 
ongeacht hun omvang;

 • aanbieders van opleidingen en leden van 
de onderwijsgemeenschap;

 • werkgeversorganisaties, 
brancheorganisaties, vakbonden en niet-
gouvernementele organisaties;

 • regionale of lokale diensten voor 
preventie op het gebied van VGW, 
verzekeringsdienstverleners en andere 
intermediaire organisaties;

 • officiële campagnepartners.

Alle inzendingen worden eerst op nationaal 
niveau beoordeeld door EU-OSHA’s netwerk 
van focal points. Vervolgens nemen de 
nationale winnaars deel aan de pan-Europese 
wedstrijd, waarna de algemene winnaars 
worden gekozen.

De netwerkpartner in uw land kan u meer 
informatie geven over hoe u aan de wedstrijd 
kunt deelnemen. Ga naar www.healthy-
workplaces.eu/nl/national-focal-points 
voor contactinformatie over uw nationale 
focal point.

De deadline voor inzendingen in 
Nederland staat vermeld op  
www.arboineuropa.nl. Inzenden in België 
is mogelijk tot en met 14 december 2018.

Volg de campagne 
op Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op 
het werk (EU-OSHA) roept op tot inzendingen voor de 14e editie 
van de awards voor goede praktijken op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk. Met deze wedstrijd, die 
deel uitmaakt van de campagne voor „Gezonde werkplekken — 
Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” in 2018-2019, wordt 
beoogd organisaties te onderscheiden die een buitengewone en 
innoverende bijdrage leveren aan veiligheid en gezondheid op het 
werk door middel van een effectief beheer van gevaarlijke stoffen 
op de werkplek.
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Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid 

op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, 

gezonder en productiever te maken. Het Agentschap, dat in 1994 

door de Europese Unie werd opgericht en gevestigd is in Bilbao, 

Spanje, verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid, ontwikkelt 

en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige 

informatie en werkt daarbij samen met een netwerk van organisaties 

uit heel Europa om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

EU-OSHA voert ook de twee jaar durende campagnes „Een 

gezonde werkplek”, die worden ondersteund door de EU-

instellingen en de Europese sociale partners en op nationaal niveau 

worden gecoördineerd door het netwerk van focal points van het 

Agentschap. Doel van de campagne van 2018-2019, „Gevaarlijke 

stoffen, zo pak je dat aan!”, is het versterken van het bewustzijn 

van de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het 

bevorderen van een risicopreventiecultuur.

http://www.healthy-workplaces.eu

