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

Gezond werk:

VERLICHT DE LAST!

#EUhealthyworkplaces

www.healthy-workplaces.eu

Awards voor goede praktijken voor een
gezonde werkplek
Oproep tot het inzenden van nominaties

Beheersen van aandoeningen aan
het bewegingsapparaat

Deze campagne geeft meer bekendheid
aan werkgerelateerde aandoeningen aan
het bewegingsapparaat en aan het belang
van samenwerking tussen werkgevers,
leidinggevenden en werknemers om
deze aandoeningen te voorkomen en te
beheersen. De campagne ondersteunt
bedrijven bij een systematische aanpak van
deze aandoeningen met praktische tips en
informatie en goede praktijkvoorbeelden
en casestudy's, in combinatie met ander
informatiemateriaal en andere publicaties.
De campagne voor een gezonde werkplek
2020-22 heeft zes doelstellingen:
1. meer bekendheid geven aan het
belang en de relevantie van preventie
van werkgerelateerde aandoeningen
aan het bewegingsapparaat door het
verstrekken van feiten en cijfers over
blootstelling aan de risico’s op deze
aandoeningen en de effecten daarvan;
2. bevorderen van risicoanalyses
en proactieve beheersing van
werkgerelateerde aandoeningen
aan het bewegingsapparaat door
beschikbaarstelling van materiaal
over deze aandoeningen, waaronder
hulpmiddelen, informatie en
audiovisueel materiaal;
3. laten zien (onder meer met goede
praktijkvoorbeelden) dat aandoeningen
aan het bewegingsapparaat iedereen

aangaan, op veel soorten werkplekken
in uiteenlopende sectoren, en dat zij
met succes kunnen worden aangepakt;
4. vergroten van kennis over
nieuwe en opkomende risico’s
en andere ontwikkelingen in
verband met aandoeningen aan
het bewegingsapparaat;
5. meer bekendheid geven aan
het belang van re-integratie en
het behoud van werknemers
met chronische aandoeningen
aan het bewegingsapparaat, en
aan de manier waarop dit in de
praktijk kan worden gedaan;
6. mobiliseren en stimuleren van effectieve
samenwerking tussen verschillende
partijen door hen samen te brengen en
de uitwisseling van informatie, kennis en
goede praktijkvoorbeelden te stimuleren.
Ga voor meer informatie over de campagne
naar www.healthy-workplaces.eu

Aandoeningen aan het
bewegingsapparaat zijn de meest
voorkomende werkgerelateerde
gezondheidsproblemen in Europa.
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Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
zijn de meest voorkomende werkgerelateerde
gezondheidsklachten in Europa en behoren
tot de meest voorkomende oorzaken van
arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en
vroegtijdige uitval. Daardoor gaan zij niet
alleen ten koste van de levenskwaliteit van
individuele werknemers, maar hebben zij
ook zeer schadelijke effecten op bedrijven
en nationale economieën. Er moet dus iets
aan dit probleem worden gedaan om de
gezondheid en het welzijn van werknemers
te verbeteren, bedrijven concurrerender te
maken en zorgkosten in de hand te houden.

Awards voor goede praktijken voor een
gezonde werkplek

Meer specifiek zijn de awards voor
goede praktijken voor een gezonde
werkplek 2020-22 bedoeld om aandacht
te schenken aan de beste voorbeelden
van organisaties die aandoeningen
aan het bewegingsapparaat op
de werkplek actief voorkomen en
beheersen. EU-OSHA is op zoek naar
voorbeelden die blijk geven van een
holistische benadering van veiligheidsen gezondheidsmanagement op het werk

(VGW), waarbij werkgevers en werknemers
samen optrekken om aandoeningen
aan het bewegingsapparaat te
voorkomen. De jury let er hierbij ook op
of de maatregelen duurzaam zijn en ook
elders toegepast kunnen worden.
EU-OSHA verwelkomt inzendingen van alle
belanghebbende organisaties en personen
in heel Europa, evenals van tussenpersonen,
waaronder sociale partners, vakmensen en
deskundigen op het gebied van veiligheid
en gezondheid, en van adviseurs op het
gebied van VGW op werkplekniveau.
De winnaars worden in april 2022
bekendgemaakt, waarna de awards later dat
jaar tijdens een speciale ceremonie zullen
worden uitgereikt. Bij die gelegenheid
zullen ook de prestaties van alle andere
deelnemende organisaties onder de
aandacht worden gebracht. Meer informatie
over alle bekroonde en aanbevolen
voorbeelden wordt overal in Europa en op
de website van EU-OSHA bekendgemaakt.
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Het Europees Agentschap voor
veiligheid en gezondheid op het werk
(EU-OSHA) organiseert, naast haar eigen
campagnes voor een gezonde werkplek,
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.

Welke soorten goede praktijken kunnen
worden ingezonden?
Alle praktijkvoorbeelden van innovatieve
en effectieve benaderingen van VGWmanagement die aandoeningen aan het
bewegingsapparaat voorkomen, mogen
worden ingezonden. In de inzending
moet duidelijk zijn beschreven hoe de
goede beheerspraktijken zijn toegepast
op de werkplek en wat er is bereikt,
met aandacht voor aspecten zoals:
• de manier waarop is voorzien in een
brede en doeltreffende risicoanalyse,
met aandacht voor alle relevante risico’s
voor alle groepen werknemers;
• de manier waarop de arbeidshygiënische
strategie is gevolgd;
• de manier waarop de risico’s
op aandoeningen aan het

bewegingsapparaat zijn weggenomen
door ontwerpoplossingen
(“ergonomisch ontwerp”). Voorbeelden
van werkplekontwerp, het ontwerp
van werkuitrusting, processen enz.
zijn in het bijzonder welkom;
• op welke manieren bewustzijn is versterkt
en een preventiecultuur is bevorderd;
• de manier waarop ondersteunende
maatregelen (bijvoorbeeld aanpassingen
of verbeteringen op de werkplek)
werden ingevoerd om te zorgen dat
een werknemer die al klachten aan het
bewegingsapparaat had, kon blijven
werken of weer aan de slag kon. De
aandoening aan het bewegingsapparaat
kan al dan niet werkgerelateerd zijn.

Door aandoeningen aan het bewegingsapparaat aan
te pakken verbeteren we de gezondheid en het welzijn
van de werknemer, worden bedrijven concurrerender
en houden we de zorgkosten in de hand.

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
werkgerelateerde aandoeningen
aan het bewegingsapparaat;
• een aanpak waarin collectieve
maatregelen voorrang krijgen op
maatregelen die op individuele
werknemers zijn gericht;
• daadwerkelijke participatie en
betrokkenheid van werknemers
en hun vertegenwoordigers;
• 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 gekregen).
Verder moet de maatregel voldoen aan de
op dit moment geldende wettelijke eisen
van de desbetreffende lidstaat en in het
ideale geval zelfs aan hogere eisen dan die
minimumnormen. Producten, hulpmiddelen
en diensten die voor commerciële
doeleinden zijn ontwikkeld, komen niet voor
de competitie in aanmerking.
Ga naar de website — https://healthyworkplaces.eu/nl/get-involved/goodpractice-awards — voor voorbeelden van
goede praktijken die in vorige jaren zijn
bekroond.
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Aandoeningen aan het bewegingsapparaat gaan
iedereen aan, op allerlei soorten werkplekken in elke
branche, en kunnen met succes worden aangepakt.

Wie kan deelnemen? Hoe kunt u
deelnemen?
Inzendingen voor de competitie kunnen
worden ingediend door alle organisaties
die actief zijn in de lidstaten van de EU,
kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaatlidstaten en leden van de Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA), waaronder:
• individuele bedrijven of
organisaties van alle grootten;
• aanbieders van trainingen en
onderwijsinstellingen;
• werkgeversorganisaties,
brancheorganisaties, vakbonden en
niet-gouvernementele organisaties;
• regionale of lokale arbodiensten,
verzekeringsdiensten en andere
intermediaire organisaties.

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 competitie, waarna de
algemene winnaars worden gekozen.
De netwerkpartner in uw land kan
u meer informatie geven over hoe u
aan de competitie kunt deelnemen.
Ga naar https://healthy-workplaces.
eu/nl/get-involved/good-practiceawards voor de contactgegevens van
uw nationale focal point en informatie
over de deadlines in uw land.

Volg de campagne
op de sociale media:
#EUhealthyworkplaces
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Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid
op het werk (EU-OSHA) roept op tot inzendingen voor de
15e editie van de awards voor goede praktijken op het
gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. In het
kader van de campagne 2020-22, Gezond werk: verlicht de
last!, is deze competitie bedoeld om erkenning te geven aan
organisaties die uitmuntende en innovatieve bijdragen aan
veiligheid en gezondheid leveren door aandoeningen aan het
bewegingsapparaat op het werk te voorkomen.

EU-OSHA voert ook campagnes voor een gezonde
werkplek uit, die door de EU-instellingen en de
Europese sociale partners worden ondersteund en
op nationaal niveau worden gecoördineerd door
het netwerk van focal points van het Agentschap.
De campagne voor 2020-22 draagt de naam
“Gezond werk: verlicht de last” en is bedoeld om
meer bekendheid te geven aan werkgerelateerde
aandoeningen aan het bewegingsapparaat en aan
de noodzaak om deze aandoeningen te beheersen
en een cultuur van risicopreventie te bevorderen.
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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 werd
in 1994 door de Europese Unie opgericht, is
gevestigd in Bilbao, Spanje, en 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.

