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Het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven

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 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.

Meer informatie over de campagne is te 
vinden op www.healthy-workplaces.eu

Het aanmoedigen 
van gezonde 
werkpraktijken 
onder jonge 
werknemers 
bevordert duurzaam 
werk.

https://www.healthy-workplaces.eu/nl?set_language=nl


Het Europees Agentschap voor 
veiligheid en gezondheid op het 
werk (EU-OSHA) roept op tot 
inzendingen voor de dertiende 
editie van de awards voor goede 
praktijken op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op 
het werk. Met deze competitie, die 
deel uitmaakt van de campagne 
2016-2017 „Gezond werk, voor alle 
leeftijden”, wordt beoogd erkenning 
te geven aan organisaties die een 
uitstekende en innoverende bijdrage 
leveren aan veiligheid en gezondheid 
op het werk gericht op een ouder 
wordende beroepsbevolking.
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Awards voor goede praktijken voor een gezonde 
werkplek

EU-OSHA organiseert, in samenwerking met de 
lidstaten en het voorzitterschap van de Raad 
van de Europese Unie, de awards voor goede 
praktijken voor een gezonde werkplek, die 
aansluiten op de campagnes voor een gezonde 
werkplek. De awards zijn een belangrijk 
onderdeel van elke campagne. Deze helpen 
de voordelen van een goede veiligheid en 
gezondheid op het werk te belichten en dienen 
daarbij als platform voor het uitwisselen 
van informatie over en het bevorderen van 
goede praktijken in heel Europa.

Met de awards voor goede praktijken voor 
een gezonde werkplek 2016-2017 willen 
we de aandacht vestigen op belangrijke 
voorbeelden van organisaties die zich actief 
inzetten voor het beheer van veiligheid 
en gezondheid op het werk met aandacht 
voor de ouder wordende beroepsbevolking. 
EU-OSHA zoekt voorbeelden van een 
allesomvattende benadering van 

VGW-beheer en van risicopreventie vanuit 
een levensloopperspectief om gezond 
ouder worden op het werk te ondersteunen. 
De jury let ook op de duurzaamheid en de 
overdraagbaarheid van maatregelen.

Inzendingen van alle Europese werkgevers, 
werknemers en tussenpersonen/
vertegenwoordigers, zoals de sociale partners, 
vakmensen en deskundigen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid, en adviseurs over 
VGW op werkplekniveau zijn welkom.

De winnaars ontvangen hun prijzen tijdens 
een uitreikingsceremonie in april 2017, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de prestaties van 
alle deelnemers. Informatie over alle winnende 
voorbeelden en voorbeelden met eervolle 
vermelding zal verschijnen in een publicatie die 
in brede kringen in Europa wordt verspreid en 
gepromoot via de website van EU-OSHA.

Gezonde en productieve 
werkplekken vormen 
een antwoord op 
de uitdagingen van 
een ouder wordende 
beroepsbevolking.



Welke soorten goede praktijken kunnen worden 
ingezonden?
Alle voorbeelden uit de praktijk van 
doeltreffend beheer van veiligheid en 
gezondheid op het werk in het kader van 
een ouder wordende beroepsbevolking 
kunnen worden ingezonden. Inzendingen 
moeten duidelijk beschrijven hoe de 
goede praktijken op het gebied van 
leeftijdsmanagement zijn toegepast op 
de werkplek en wat er is verwezenlijkt, met 
aandacht voor aspecten zoals:

 • hoe er rekening wordt gehouden met 
leeftijdsdiversiteit in VGW-beheer en 
personeelsbeheer (bijvoorbeeld via beleid 
inzake leeftijdsmanagement);

 • leeftijdsbewuste risicobeoordeling en een 
dienovereenkomstige aanpassing van de 
werkplek;

 • de ontwikkeling en toepassing 
van maatregelen en/of praktische 
hulpmiddelen voor het omgaan met een 
vergrijzend personeelsbestand;

 • preventie van arbeidsongeschiktheid en 
re-integratiebeleid of -maatregelen;

 • specifieke maatregelen gericht op oudere 
werknemers en/of gevaren en risico‘s voor 
oudere werknemers.

Een goede inrichting van de 
werkplek en organisatie van het 
werk komen ten goede aan alle 
leeftijdsgroepen.
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Wat moet een inzending aantonen?

De tripartiete jury is op zoek naar bewijs van:

 • een allesomvattende benadering van 
veiligheid en gezondheid op het werk, met 
alle aspecten van leeftijdsmanagement op 
de werkvloer;

 • preventie vanuit een levensloopperspectief;
 • werkelijke en aantoonbare verbeteringen 

van veiligheid, gezondheid en welzijn op het 
werk;

 • daadwerkelijke participatie en 
betrokkenheid van werknemers en hun 
vertegenwoordigers;

 • prioritering van collectieve maatregelen 
boven maatregelen gericht op 
individuen (gezondheidsbevordering 
moet worden gecombineerd met 
gezondheidsbescherming);

 • de duurzaamheid van de maatregel in de 
tijd;

 • 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 wettelijke vereisten van de 
desbetreffende lidstaat en in het ideale 
geval zelfs aan hogere eisen voldoen dan die 
minimumnormen. Producten, hulpmiddelen en 
diensten die voor commerciële doeleinden zijn 
ontwikkeld, komen niet voor de competitie in 
aanmerking.

Voorbeelden van goede praktijken die in 
voorgaande jaren in de prijzen vielen, kunt 
u vinden op de website van EU-OSHA: https://
osha.europa.eu/nl/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards

Gezond ouder worden  
betreft iedereen.

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/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Wie kan deelnemen?
Inzendingen voor de wedstrijd kunnen worden 
ingediend door organisaties die actief zijn in 
de lidstaten van de EU, kandidaat-lidstaten, 
potentiële kandidaat-lidstaten en de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA), te weten:

 • individuele bedrijven of organisaties van 
alle grootten;

 • aanbieders van trainingen en leden van de 
onderwijsgemeenschap;

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

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

 • officiële campagnepartners.

Hoe kunt u deelnemen?
Als u een multinational of een pan-Europese 
organisatie bent en tevens een officiële 
partner van de campagne, kunt u uw 
inzending rechtstreeks bij EU-OSHA indienen. 
Meer informatie over hoe u kunt meedoen 
aan de wedstrijd op Europees niveau, kunt 
u verkrijgen via gpa@healthy-workplaces.eu

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

De netwerkpartner in uw land kan u meer 
informatie geven over hoe u aan de wedstrijd 
kunt deelnemen. Om uw nationale focal 
point te vinden en te contacteren, ga naar 
www.healthy-workplaces.eu/fops

Volg ons op Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Het Europees Agentschap voor veiligheid en 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 twee jaar durende campagnes voor 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. De campagne 

2016-2017 „Gezond werk, voor alle leeftijden”, is bedoeld om werkgevers 

te helpen bij de aanpak van de uitdagingen van een ouder wordende 

beroepsbevolking en aandacht te vragen voor het belang van duurzaam 

werk gedurende het gehele arbeidsleven van werknemers.

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

FOP NL
Postbus 3005
2301 DA Leiden
mail: info@arboineuropa.nl
www.arboineuropa.nl/campagnes

FOP België
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
mail: focalpoint@werk.belgie.be

www.healthy-workplaces.eu

TE-04-15-362-N
L-N

doi:10.2802/636540     ISBN
 978-92-9240-843-5


