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UN report
A Million Voices:
The World We Want
• Wat zijn de onderwerpen
die van belang zijn
•

7,8 miljoen mensen
hebben hun zegje gedaan
bij de VN!

• 70% van alle stemmen was
jonger dan 30 jaar .
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Good Education
Better health care
A honest and responsible
government
Better job opportunities
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Resultaten: My World survey- alle regio's (UN)

Sustainable development goals

SDG 8
Eerlijk werk en economische groei
• https://www.youtube.com/watch?v=mZpyJwevPqc

levert heeft een positieve bijdrage aan:

De Relatie
link met
andere
SDG’s
met andere SDG’s

Wereldwijd
• 192 miljoen mensen werkloos: 5,6% van de
beroepsbevolking
• 2,78 miljoen werknemers elk jaar sterven aan
werkgerelateerde verwondingen en ziekten
• 2,4 miljoen van deze sterfgevallen kunnen alleen
worden toegeschreven aan werkgerelateerde ziektes
• 3,94 % wereldwijde BBP/ jaar
Nederland
• 352 duizend werklozen: 3,9% van de
beroepsbevolking
• Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een
arbeidsongeval (2300 ernstige ongevallen per jaar).
• Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk
slachtoffer.
• 3.000 mensen overlijden jaarlijks aan beroepsziekten
die samenhangen met de blootstelling aan gevaarlijke
stoffen.

Een duurzame, inclusieve en duurzame economie, bevorderen van groei,
volledige en productieve inzet en fatsoenlijk werk voor iedereen
• 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve
tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook
voor jonge mensen en personen met een handicap, als ook een
gelijk loon voor werk van gelijke waarde.
• 8.7 Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om
gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan
moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de
afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen,
met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en
tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen.
• 8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde
werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip
van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en
zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

Doelstellingen plus bijbehorende indicatoren
Per inwoner hoort NL in EU-top qua bbp,
grondstofproductiviteit en werkgelegenheid.
Langdurige werkloosheid is gemiddeld.

Voortgang t.ov. Target 8.8
Uitgedrukt in fatale en niet fatale ongevallen.
Conclusie: Er missen relevante indicatoren
Dus ook in Nederlands is er nog steeds werk aan de winkel
Extra geld voor versterken van onze handhavingsketen.
Inzet op Thema Eerlijk werk (SDG 8).
• Bestrijden van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting (8.7).
• Verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (8.8)
• Verminderen arbeidsdiscriminatie (8.5)

Voortgang SDG 2018
Rapport, Nederlandse overheid mei 2018

Waar liggen onze kansen als NVvA
Waarom is de NVvA nog niet een van de organisaties die zich
profileert en kenbaar maakt dat zij werkt aan SDG 8?
•
•
•
•

Preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
Update van richtlijn/beleid t.a.v. ASTMA/COPD
RI&E en PAGO bij de preventie van beroepsziekten
Buitenlandbeurs

Aandacht besteden aan waar wij direct en indirect invloed op
uit oefenen met aandacht voor eerlijk werk.
• Investeren om effect van preventie van arbeidsgebonden ziekten
beter inzichtelijk maken. Weinig voorbeelden gepubliceerd
Schildersziekte (CTE) en RSI.

Kennis en expertise gebruiken voor nieuwe risico’s waar wij
de komende jaren mee te maken krijgen.
•
•
•
•

Demografische veranderingen (duurzame inzetbaarheid)
Automatisering, robotisering
Circulaire economie, groene banen
Impact van de nieuwe platform economy/ Gig economy

Nederlandse organisaties die aan SDG 8 werken

Waar liggen onze kansen als NVvA
Samen met de overheid en andere organisaties komen
tot een multidisciplinaire aanpak van Eerlijk werk in
Nederland en daar buiten
Als NVvA initiatieven ontplooien daar waar we kunnen
en gericht op
• Bewustwordingscampagnes richting werkgevers om hen te
attenderen op hun directe en indirecte bijdrage aan de SDG’s
(onderdeel bedrijfsvoering).
• Ondersteuning van overheid en bijv. ILO (decent work
projecten)
• Een (buitenland)beurs speciaal gericht op SDG’s
Kortom laten we de slogan
Samen kunnen we .... Ook in het kader van de SDG gaan gebruiken

Dank voor jullie aandacht
Thank you for your attention

İlginiz için teşekkür ederiz
感谢您的关注
여러분의 관심에 감사드립니다
Gracias por su atención

Andrea Hiddinga:
Andrea@Hiddinga.net

Project funding
Cooperation within EU

AIR SAMPLING FOR A BETTER
WORLD
AN INNIATIVE BY BECOH &
SYSMEX

https://content.sysmex.nl/whwb

