
 

 

 

 

Op weg naar de Arbovisie 2040! 
 

 

1 Inleiding 

 

In 2012 is de arbobeleidsagenda 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden1. Dat is 

inmiddels 8 jaar geleden. De evaluatie van de beleidsagenda is recent aan de Tweede 

Kamer gestuurd.2 Uit deze evaluatie blijkt dat de agenda grotendeels is uitgevoerd. 

Tegelijkertijd blijken sommige problemen nog niet opgelost of verminderd. Zo overlijden 

ondanks alle inspanningen er in Nederland jaarlijks nog ongeveer 4.100 mensen als gevolg 

van blootstelling aan belastende factoren op het werk, waarvan 3.000 als gevolg van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Andere arbeidsrisico’s onder werknemers nemen toe 

zoals de ervaren werkdruk en burn-out klachten. Ook is een forse stijging waar te nemen 

als het gaat om de sociale veiligheid van werknemers. Intimidatie door klanten, zoals 

passagiers, leerlingen, patiënten neemt sterk toe, evenals lichamelijk geweld door klanten.  

Bovendien komen er nieuwe uitdagingen op ons af. Wat zijn de gevolgen van 

ontwikkelingen als de flexibilisering van de arbeidsmarkt, globalisering, robotisering en 

demografische ontwikkelingen, voor de arbeidsomstandigheden van de toekomst? 

Verder zien we dat de politieke context is veranderd. Met het WRR-rapport “Het betere 

werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht”3 staat goed werk voor iedereen en de 

intensivering van werk op de agenda. Werk vraagt steeds meer van mensen en 

overbelasting dreigt. Niet iedereen kan voldoen aan de steeds hogere eisen die het werk 

stelt. Daarnaast doet de commissie Regulering van Werk (de commissie Borstlap) 

aanbevelingen voor een integraal herontwerp van de regels rondom werk.4 Daarbij gaat 

het onder meer over het creëren van een overzichtelijk stelsel van contractvormen, een 

fiscaal gelijke behandeling van alle werkenden en het terugbrengen van de duur van de 

loondoorbetaling bij ziekte.  

De onderzoekers van de beleidsevaluatie concluderen voorts dat de nadruk in de 

beleidsagenda 2020 lag op efficiency en het toedelen van verantwoordelijkheden. Zij 

constateerden dat sterk is in gezet op ‘zachte’ instrumenten zoals voorlichting en 

zelfregulering. Zij adviseren om een breder pakket aan (minder vrijblijvende) interventies 

te hanteren en ook te overwegen ambities te formuleren in plaats van inputdoelstellingen. 
 
 

 
1 Visie op het stelsel van gezond en veilig werken, 30 maart 2012. Kamerstukken II 2011-2012, 25 883, nr. 
209. 
2 Evaluatie arbobeleidsagenda en Arbovisie 2040, 17 februari 2020, Kamerstukken 2019-2020, 22883, nr. 374. 
3 WRR-rapport nr. 102: Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht, 15-01-2020. 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/01/15/het-betere-werk  
4 Eindrapport Commissie Regulering van Werk, 23-01-2020. 

https://www.reguleringvanwerk.nl/actueel/nieuws/2020/01/23/index  

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/01/15/het-betere-werk
https://www.reguleringvanwerk.nl/actueel/nieuws/2020/01/23/index


 

 

Hoe nu verder? 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer 

geïnformeerd over het voornemen te starten met het ontwikkelen van een nieuwe Arbovisie 

2040. Aan dit voornemen wordt nu uitvoering gegeven. Dit proces doen we zoveel mogelijk 

samen met alle betrokkenen; van individuele werkenden en werkgevers tot en met de 

landelijke vertegenwoordigers en het brede veld. Daarbij is het de bedoeling om in een 

dialoog breed op te halen wat er leeft op het terrein van arbeidsomstandigheden. Wat zijn 

de belangrijke risico’s? Waar moeten we voor de komende tijd op inzetten? Wat behoeft 

een nieuwe aanpak en hoe moet die aanpak er dan uitzien of waar is meer aandacht voor 

nodig? Het streven is om daarbij zo mogelijk, een breed onderschreven maatschappelijke 

centrale ambitie te formuleren gericht op goede arbeidsomstandigheden in de toekomst 

(‘de opgave’). SZW heeft de regie over dit proces, maar uiteindelijk is de politiek aan zet 

om hierover beslissingen te nemen.  

Het is voor deze dialoog belangrijk dat de deelnemers over dezelfde basisinformatie 

beschikken. Het terrein van de arbeidsomstandigheden is breed en kent veel thema’s. 

Daarom wordt in paragraaf 2 een indeling gemaakt van thema’s die aan bod kunnen komen 

in de dialoog. Deze thema’s dienen ter inspiratie en om vraagstukken te clusteren en in 

samenhang te kunnen bespreken. In de dialoog wordt ook ingegaan op de mogelijkheid 

om gezamenlijk een maatschappelijke opgave voor de Arbovisie 2040 te formuleren. Bij 

wijze van start wordt in paragraaf 3 een eerste, globale aanzet gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 De thema’s 

 

Op het terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid spelen vele vraagstukken. Ten 

behoeve van de discussie worden deze hier verdeeld in zes hoofdthema’s, die overigens 

wel onderling gerelateerd zijn. 

 

 

Stelsel  

Bij de inrichting van het stelsel gaat het over fundamentele ordeningsvraagstukken van 

het arbeidsomstandighedenbeleid. Het gaat om de taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen onder meer het Rijk, de (centrale 

vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers en de daarvan afgeleide rollen bij het 

voeren van arbeidsomstandighedenbeleid. In de Arbovisie 2020 werd in belangrijke mate 

naar werkgevers en werknemers gekeken om verantwoordelijkheden op zich te nemen en 

werden ze als samen verantwoordelijk beschouwd. Kijken we daar in de huidige politieke 

context nog zo tegenaan?  

 

Vraagpunten die aan de orde kunnen komen zijn: 

• Hoe verloopt de samenwerking tussen werkgevers en werknemers op bedrijfsniveau 

bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden? Welke rol speelt de 

medezeggenschap in bedrijven?   

• Moeten de verantwoordelijkheden van opdrachtgevers voor gezond en veilig werken 

verduidelijkt/verder uitgewerkt worden? 

• In hoeverre is het wenselijk om de financiering en aansturing van de deskundige 

ondersteuning van de werkgever op een andere wijze in te richten? En op welke wijze 

kan de samenwerking met de reguliere zorg wat betreft preventie en behandeling van 

werkenden met gezondheidsklachten worden verbeterd? 

• Hoe is de relatie met de internationale context (Europese en internationale regelgeving; 

nationale koppen)? 

• Hoe kan het stelsel veerkrachtiger worden, met het oog op ontwikkelingen als de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt en demografische en technologische 

ontwikkelingen?  

• Hoe beschermen we werkenden met een flexibele arbeidsrelatie, zoals werknemers met 

een uitzendcontract, werknemers met een tijdelijk contract, werkenden in de 

platformeconomie en zzp’ers? En welke verantwoordelijkheden kunnen deze 

werkenden zelf invullen? 

 

 

Preventie 

Het streven van het arbeidsomstandighedenbeleid is dat niemand gezondheidsschade 

ondervindt als gevolg van zijn werk, of slachtoffer is van een arbeidsongeval. Werkenden 

moeten beschermd worden tegen de risico’s die voortvloeien uit het werk. De praktijk blijkt 

helaas vaak een andere. Preventie komt in nogal wat bedrijven niet goed van de grond. 

Werkgevers, met name in het MKB, scoren bijvoorbeeld laag op het nakomen van de 

systeembepalingen in de wet. Het gaat dan om onder meer de verplichting om een risico-

inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen, inclusief een plan van aanpak, maar ook 



 

 

om (basis)verplichtingen als het voorlichten en instrueren van de werknemers, en het 

aanbieden van een Periodiek Arbeidsgeneeskundige Onderzoek (PAGO).  

De vraag is hoe kan worden bereikt dat werkgevers en werkenden uitvoering geven aan 

de basisbepalingen van de wet en de juiste (preventieve) maatregelen nemen. Uiteindelijk 

doel is dat werkgevers en werknemers zich inspannen voor goede arbeidsomstandigheden 

en daardoor een veilige en gezonde werkomgeving bereiken.  

 

Vraagpunten die aan de orde kunnen komen zijn: 

• Kan het werkgevers en werkenden gemakkelijker worden gemaakt preventieve 

maatregelen te nemen?  

• Is een aanpassing van de wet nodig en/of zijn er ook andere manieren om naleving 

van de preventiebepalingen te bevorderen, bijvoorbeeld met voorlichting, 

ondersteunende instrumenten of een andere financieringswijze? Wat kunnen sectoren 

van elkaar leren? 

• Wat zijn passende preventieve instrumenten?  

• Hoe kan voorlichting en instructie door de werkgever worden bevorderd? 

• Hoe bereiken we dat voor opdrachtgevers, werkgevers en werkenden gezond en veilig 

werken ‘normaal’ is? Wat hebben zij hiervoor nodig?  

 

 

Deskundige ondersteuning 

De wet schrijft voor dat een werkgever zich bij zijn taken laat ondersteunen door een 

preventiemedewerker en door één of meer kerndeskundigen.5 

Het aanwijzen van een preventiemedewerker is in veel bedrijven (nog) geen gemeengoed 

en de invloed van de preventiemedewerker is beperkt. Hoe kan (de rol van) de 

preventiemedewerker worden ondersteund? In hoeverre kunnen eisen aan de opleiding of 

certificaten een positief effect hebben? In hoeverre is het wenselijk om in bepaalde 

sectoren of naar bedrijfsgrootte specifieke of nadere eisen aan een preventiemedewerker 

te stellen? 

De deskundige ondersteuning richt zich op alle onderdelen van de wet. Deze ondersteuning 

wordt verleend door de arbokerndeskundigen. In de praktijk concentreert de deskundige 

ondersteuning zich voornamelijk op de begeleiding bij ziekteverzuim. Andere punten (zoals 

aandacht voor preventie) komen (veel) minder aan bod. Soms wordt in het geheel geen 

deskundige persoon ingeschakeld door de werkgever of wordt niet de juiste 

(kern)deskundige betrokken bij preventieve maatregelen. Een punt is dat door het 

toegenomen aandeel flexibele arbeidsrelaties een groeiende groep werkenden geen 

toegang heeft tot de bedrijfsgeneeskundige zorg. 

 

Vraagpunten die aan de orde kunnen komen zijn: 

• In hoeverre is het gewenst om de deskundige ondersteuning aan werkgevers en 

werknemers aan te passen, bijvoorbeeld door nadere (wettelijke) eisen te stellen of de 

deskundige ondersteuning anders in te richten? 

• Hoe kan worden bereikt dat de deskundige ondersteuning zich niet alleen richt op het 

verzuimbeleid, maar ook op preventie?  

 
5 Artikel 13 (preventiemedewerker), 14 en 14a (de deskundige persoon) van de Arbeidsomstandighedenwet.  



 

 

• Hoe kan de vrije toegang van de werknemer tot de bedrijfsarts (nog) beter worden 

geborgd?  

• Hoe kan worden bereikt dat andere categorieën werkenden dan werknemers (ook) 

gemakkelijk toegang hebben tot de bedrijfsgezondheidszorg?  

• Wat is nodig om te bereiken dat alle werkgevers een contract met een arbodienst of 

bedrijfsarts hebben? 

• Hoe kunnen de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg elkaar versterken? 

 

 

Bevorderen naleving 

Hoe kan de naleving van de Arboregelgeving het best geborgd worden? Dit vraagstuk kent 

vele aspecten. Daarbij geldt dat de meeste werkgevers zich aan de wet kunnen en willen 

houden en zich opstellen als een goed werkgever. In dat geval is er sprake van spontane 

naleving. Anderen willen dit wel, maar kunnen het om uiteenlopende redenen (nog) niet. 

In dat geval kan het bevorderen van naleving zich richten op het bieden van ondersteuning, 

bijvoorbeeld door informatie aan te bieden of ondersteunende instrumenten. Naast deze 

in beginsel goedwillende werkgevers zijn er echter ook organisaties die bewust de grenzen 

van de wet opzoeken en daar soms overheen gaan met als doel om daar voordeel uit te 

halen. Hier zijn strenge handhavende maatregelen op zijn plaats. 

 

De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de regelgeving. Het hanteert een brede 

interventiemix, met zowel preventieve als handhavende instrumenten. Het totaal aan 

interventies (stok en wortel) moet leiden tot een goede naleving.  

 

Vraagpunten die aan de orde kunnen komen zijn: 

- Hoe kan de naleving van de regelgeving door werkgevers en werkenden het best 

worden bevorderd en wie kan hierbij welke rol spelen? 

- Wat kan de rol zijn van zelfregulering, zoals certiciferings- en accrediteringssystemen, 

cao-afspraken, arbocatalogi of convenanten? 

- Is de regelgeving voldoende naleefbaar voor de werkgever en ook handhaafbaar voor 

de Inspectie?  

- Zijn er aanpassingen nodig in (de inzet van) het toezichts- en handhavings-

instrumentarium van de Inspectie SZW. Hoe kan de handhavingsketen worden 

versterkt?  

- Zijn er alternatieve prikkels denkbaar, die het gedrag van werkgevers en werkenden 

beïnvloeden naar een grotere naleving?  

- Wat kunnen sectoren van elkaar leren?  

 

 

Arbeidsrisico’s 

In het kader van de Arbovisie 2040 is een belangrijke vraag wat de belangrijkste 

arbeidsrisico’s zijn, nu en in de toekomst en hoe daar goed op kan worden ingespeeld, 

bijvoorbeeld met aanpassingen van het stelsel of met specifieke maatregelen. Het WRR-

rapport ‘Het betere werk’ onderscheidt bijvoorbeeld drie trends die bepalend kunnen zijn 

voor de arbeidsomstandigheden van de toekomst. Daarbij gaat het om de 

technologisering-, de flexibilisering- en de intensivering van werk. Hieruit kunnen nieuwe 

arbeidsrisico’s voortvloeien, die nu nog onvoldoende in beeld zijn.  

 



 

 

Daarnaast speelt de vraag of het nodig of gewenst is om specifieke risico’s wat diepgaander 

bij de kop te nemen. Daarvoor is binnen dit thema ruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld 

gaan om het voorkomen van ongevallen en incidenten, om de blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen of om psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit zijn onderwerpen waarvoor ook op 

dit moment politiek aandacht wordt gevraagd.  

 

Vraagpunten die aan de orde kunnen komen zijn: 

• Wat zijn momenteel de belangrijkste arbeidsrisico’s en waarom? Wat zijn de feiten? 

Zijn er maatregelen nodig om hierop in te kunnen spelen, en zo ja welke? 

• Wat zijn in de toekomst de belangrijkste arbeidsrisico’s en waarom? Wat zijn de feiten? 

Zijn er maatregelen nodig om hierop in te kunnen spelen, en zo ja welke? 

• Hoe is de kennis over de arbeidsrisico’s? Waar weten we nog weinig van?  

• Waar ontbreekt nog beleid of regelgeving gericht op arbeidsrisico’s? 

 

 

Kennis 

Kennis, kennisoverdracht, kennisontwikkeling en de organisatie en het uitwisselen van 

kennis zijn belangrijke voorwaarden om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren 

en om werkgevers en werkenden hun verantwoordelijkheid hieromtrent goed te kunnen 

laten invullen. Bekendheid over gezondheidsrisico’s en over maatregelen om deze risico’s 

te ondervangen bij werkgevers en werkenden kunnen bijdragen aan het aanpakken van 

ziekmakende werkomstandigheden. De SER doet in de verkenning ‘Diversiteit 

arbeidsrelaties’ (december 2019) de aanbeveling om met voorlichting werkgevers en 

werknemers beter bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor gezond en veilig 

werken. 

 

Vraagpunten die aan de orde kunnen komen zijn: 

- In hoeverre sluit de kennis die wordt aangeboden op het terrein van gezond en veilig 

werken goed aan op de kennisbehoefte van werkgevers en werkenden?  

- In hoeverre landt kennis die is ontwikkeld in onderzoeken en pilots, ook echt in de 

praktijk? Hoe zit dit bij kleine bedrijven in het MKB? Hoe kan dit beter of effectiever?  

- Wat is er nodig om van kennis tot gedrag & cultuurverandering te komen in de praktijk? 

- Zijn er afspraken nodig tussen stakeholders om de kennisontwikkeling, de kennis-

infrastructuur, de kennisuitwisseling en kennisimplementatie te verbeteren? Zo ja 

welke? 

- In hoeverre is er behoefte aan een centraal kenniscentrum en faciliteiten zoals het 

Arboportaal, waar iedereen terecht kan? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

3 De maatschappelijke opgave 

 

In het kader van de ontwikkeling van de Arbovisie 2040 is het een mogelijkheid om 

gezamenlijk een maatschappelijke opgave te formuleren. Een opgave kan op verschillende 

manieren vorm worden gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van concrete doelstellingen op 

onderdelen van de Arbowet of hieraan gerelateerde doelen, die met een goed arbobeleid 

kunnen worden bereikt (bijvoorbeeld minder ziekteverzuim). Ook kan het in de vorm van 

een ambitieniveau. Daarbij gaat het ook om de vraag hoever de ambitie reikt, de mate 

waarin iedereen zich wil committeren aan een concrete doelstelling en hoe hierop kan 

worden gestuurd. Hier wordt een eerste aanzet van een maatschappelijke opgave 

gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de maatschappelijke opgave meegroeit in het 

proces en telkens naar aanleiding van discussies weer wordt aangescherpt.  

 

Voorstel voor een voorlopige formulering van de maatschappelijke opgave  

Nederland werkt gezond en veilig. Werk mag niet ten koste gaan van de gezondheid en 

veiligheid van werkenden; ongevallen, belastende en ongezonde arbeidsomstandigheden 

moeten worden voorkomen. Dat is het doel van het arbeidsomstandighedenbeleid. Dit 

beleid draagt bovendien bij aan de duurzame inzetbaarheid en het welbevinden van 

werkenden en in bredere zin aan de volksgezondheid, de performance van bedrijven en 

het beheersbaar houden van de (maatschappelijke) uitgaven die voortvloeien uit 

arbeidsgerelateerde ziekten, gebreken of arbeidsongeschiktheid. Nederland is zo een 

aantrekkelijk land om in te werken. 

 

Dat vraagt om een goed functionerend en adaptief arbostelsel, waarin iedereen zijn 

verantwoordelijkheid neemt en dat wendbaar is als het gaat om nog niet bekende risico’s 

en huidige en toekomstige ontwikkelingen als de flexibilisering van de arbeidsmarkt, 

demografische en technologische ontwikkelingen. Het stelsel, de regelgeving, andere in te 

zetten instrumenten en de handhaving moeten daarbij voldoen aan eisen op het terrein 

van effectiviteit, uitvoerbaar- en handhaafbaarheid. 

 

Bij deze opgave past een stevige gezamenlijke ambitie, waaraan partijen zich willen 

committeren. Daarbij gaat het om het komen tot (veel) betere uitkomsten dan nu, 

bijvoorbeeld bij de blootstelling aan risico’s, de gevolgen daarvan en de naleving van de 

wet. De overheid werkt daartoe aan het oplossen van knelpunten in het stelsel, of het nu 

gaat om de verantwoordelijkheidsverdeling, de naleving door kleinere bedrijven of om 

freerider gedrag. Daarnaast gaat het om het bereiken van een houding bij werkgevers, 

opdrachtgevers en werkenden, waarin goede arbeidsomstandigheden vanzelfsprekend 

zijn. Opdrachtgevers en werkgevers zijn dan intrinsiek gemotiveerd om de juiste kaders te 

bieden voor gezond en veilig werken en werkenden maken daarvan op een goede manier 

gebruik. 


