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Inleiding  
Om de  (duurzame) inzetbaarheid van werknemers in de Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie 
(NRK)te vergroten, heeft Arboplaats een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Omdat in deze industrie 
nog zo veel winst te behalen is op het gebied van veiligheid en gezondheid1, is er in dit onderzoek 
specifieke aandacht besteed aan de volgende vraag: 
 

Hoe kan de veiligheid en gezondheid van werknemers in de NRK worden verbeterd?  
  
 

Methoden en technieken  
Middels een vragenlijst werden 35 factoren gemeten die te maken hadden met veilig en gezond 
werken en duurzame inzetbaarheid. Van vrijwel alle 50 bedrijven (MKB) is een responspercentage 
van 75 tot 100% bereikt met in totaal 2213 ingevulde vragenlijsten van productiemedewerkers. 
Tevens hebben arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiepsychologen bij elk bedrijf observaties 
gedaan en vele interviews gehouden. Tijdens het onderzoek en de analyses stond het door 
Arboplaats ontwikkelde TOI-model centraal, waarbij aandacht besteed wordt aan Technische 
aspecten (een RI&E werd uitgevoerd middels MijnRI&E), aan Organisatorische aspecten 
(communicatie, leiderschapsstijl, werkdruk etc.) en aan Individuele aspecten (kennis van veiligheid, 
bevlogenheid, gezondheid etc.) 
 

                                                           
1
 Zo blijkt uit recente cijfers van de Inspectie SZW (rapport ACFKR, 2012) dat er in de Nederlandse rubber en kunststofindustrie (NRK) nog 

heel wat winst te behalen is op het gebied van veiligheid. 
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Theorie
Gezond en veilig werken is meer dan 
techniek
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Resultaten  
- Op technisch gebied heeft men over het algemeen de zaken op orde 
- Op organisatorisch gebied zijn leiderschap en sociaal klimaat factoren die een belangrijke rol 

spelen in Veilig en Gezond werken 
- De rol van de leidinggevende in Veilig & Gezond werken is groot. Deze rol werkt onder 

andere door in het verzuim, de waardering, het teamklimaat, de communicatie, de 
bevlogenheid binnen de afdeling. 

- Op individueel gebied spelen factoren als bevlogenheid, motivatie en kennis een centrale rol. 
- De aandacht voor duurzame inzetbaarheid laat bij veel bedrijven te wensen over. 
- Het trainen van leidinggevenden op het gebied van coachend leiderschap levert de NRK veel 

winst op 
- Daar waar medewerkers tevredener zijn over de bedrijfsvoering, is het verzuim beduidend 

lager 
 

Conclusie  
Bedrijven in de NRK focussen te veel op de technische kant en besteden te weinig aandacht aan de 
menselijke kant van het bedrijf als het gaat om veiligheid en gezondheid. Dit onderzoek biedt de NRK 
concrete handvaten om de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers te vergroten.  
 
 


