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DE GEVOLGEN VAN ONVEILIGHEID: ONGEVALLEN IN NEDERLAND
Onveiligheid leidt tot:
-

Letsel;
Schade.

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot
schade aan de gezondheid. Ernstige arbeidsongevallen moeten direct aan de Inspectie SZW worden gemeld.
De inspectie kan overgaan tot ongevallenonderzoek. Er is sprake van een ongevallenonderzoek wanneer er
een vermoeden van een meldingsplichtig arbeidsongeval of het vermoeden dat het ongeval de wettelijke
voorschriften heeft overtreden. Voor een betere veiligheidscultuur kunt u kijken naar de tien tips van het ministerie van SZW.
Jaarlijks vinden er gemiddeld gezien in Nederland 450.000 arbeidsongevallen plaats. Bijna 50% van de werknemers heeft daardoor letsel wat leidt tot minimaal 1 dag verzuim. Een gedeelte van deze slachtoffers, circa
20.000 werknemers, heeft na 6 maanden nog steeds last en kan om die redenen niet werken.
Jaarlijks hebben 50 tot 80 werknemers een arbeidsongeval met dodelijke afloop. Aan veel ongelukken houden
werknemers blijvend letsel over dat hen vaak voor de rest van het leven beperkt in hun mogelijkheden.
Stand van zaken in 20171
Het aantal geregistreerde slachtoffers van dodelijke arbeidsongevallen daalt van 70 in 2016 naar 50 in 2017.
Het aantal dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen beweegt al jaren binnen de bandbreedte van 50 tot 70
per jaar. Het aantal ongevalsmeldingen dat in 2017 bij de Inspectie is binnengekomen, is met 12% toegenomen ten opzichte van 2016 (van 3.785 naar 4.225).
Opmerkelijk: Uit de inspectiegegevens blijkt dat de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen per
100.000 arbeidsjaren vallen in de leeftijdscategorieën 15 t/m 24 jaar en 55 jaar en ouder. (Bron: Inspectie
SZW)
En nu?
Moeten we gelijk stoppen met het werk? Nee dat hoeft zeker niet, want er is iets tegen te doen! Zorg voor een
veilige werkplek samen met de collega’s en leidinggevenden.

Dit begint met:
Eerst vaststellen van de risico’s, voordat je begint met de klus;
maatregelen nemen om het gevaar en risico’s te voorkomen of te beheersen;
veilige gereedschappen en methoden gebruiken;
afwijkingen, gevaarlijke situaties, onveilige handelingen en bijna ongevallen te (laten) stoppen en
te melden;
geen dingen doen die je niet kunt of beheerst.
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De ongevalstatistieken van het jaar 2018 worden in de loop van 2019 verwacht en bekend gemaakt door Inspectie SZW.
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Veilig werken!

1

Toolbox onderwerp: 0348
De gevolgen van onveiligheid

Kosten
Over de schade die onveiligheid meebrengt zijn geen cijfers en schattingen bekend.
Per ongeval kan de totale schade variëren tussen de € 5000 en € 240.000 euro.
Als we uitgaan van een geschatte gemiddelde schade van €15.000 en dat 50 % van de gevallen / bezoeken
meer is dan een hechting of gips, dan is de geschatte schade ten gevolge van ongevallen 615 miljoen euro.
Is al dit geld te besparen?
Nee. We blijven mensen en we maken fouten. Maar als we de Pareto regel hanteren (80/20 regel) dan hadden
80% van de ongevallen voorkomen kunnen worden. Er ligt dus nog een grote uitdaging voor ons.
Afsluitend:
Werken is niet zonder gevaar er is altijd sprake van een restrisico! Dit vraagt om bewustwording, oplettendheid en constante aandacht van zowel werknemer als werkgever binnen de organisatie.

Lees deze informatie zorgvuldig en bewaar het
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Niemand wil een ongeval maar toch gebeuren ze. Laat het jou niet gebeuren en werk veilig!
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