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Arbovisie 2040: opvattingen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene 
 
6 juli 2020 
 
De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en Beroepsvereniging voor 
Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) hebben kennis hebben genomen van deze 
notitie en onderschrijven de reactie op hoofdlijnen. 
 
Inleiding 
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene (NVvA) is door het Ministerie van SZW 
gevraagd haar opvattingen en ideeën te in te brengen over de mogelijke invulling van de 
Arbovisie 20401. Deze opvattingen en ideeën zijn hieronder uitgewerkt. We volgen 
daarbij de thematische indeling zoals die is gehanteerd in de startnotitie Arbovisie 20402 
van het Ministerie. 
 
Voor dat we dat doen willen we het Ministerie complimenteren met manier waarop ze 
het gesprek met stakeholders over de nieuwe beleidsagenda organiseert. We zien in de 
opzet dat het Ministerie de inspanningen pleegt om zich zowel in de breedte te 
oriënteren als om op thema’s en met partijen het gesprek te verdiepen. En dat het goed 
inspeelt op de beperkingen van de Corona-epidemie om dat gesprek goed te 
organiseren. We herkennen hierin in ieder geval de passie voor het thema veilig en 
gezond werk die wij ook onder onze leden zien. Vanuit onze kant heeft dat er toe geleid 
dat verschillende leden van onze vereniging hebben geparticipeerd in de verschillende 
gesprekken in het kader van Arbovisie 2040 en dat we als bestuur op deze wijze onze 
bijdragen willen leveren aan de nieuwe beleidsagenda. 
 
Vooraf 
In de startnotitie wordt een beeld neergezet over het huidige stelsel en de huidige 
situatie rondom thema veilig en gezond werk. Dat beeld leunt sterk op de analyses van 
het WRR-rapport Het Betere Werk3 en de Commissie Regulering werk4.  
De NVvA onderschrijft deze analyse en de uitdagingen voor de toekomst voor het 
arbostelsel. We menen dat dit een breed gedeeld beeld is onder andere disciplines en 

                                                           
1 https://www.arboportaal.nl/campagnes/arbovisie-2040 
2 https://www.arboportaal.nl/campagnes/arbovisie-
2040/documenten/brochure/2020/5/14/startnotitie-arbovisie-2040 
3 https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/01/15/het-betere-werk 
4 https://reguleringvanwerk.archiefweb.eu/#archive 
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stakeholders in dit veld. Het verslag van de Arbovisie 2040 bijeenkomsten in mei5 is ook 
een bevestiging hiervan.  
 
We stellen daarmee vast dat we, ongetwijfeld met enkele nuance verschillen, naar het 
zelfde plaatje zitten te kijken. Met ‘we’ bedoelen we het Ministerie, veel stakeholders en 
ook de NVvA.  Het plaatje bestaat er uit, zonder volledig te willen zijn, dat het huidige 
stelsel veel goede kanten heeft maar tegelijkertijd dat primaire preventie onvoldoende 
van de grond komt, dat ‘arbo’ en primaire preventie complex is voor arbeidsorganisaties 
en werkenden, dat de samenleving en inrichting arbeidsorganisaties verandert 
(flexiblisering, digitalisering, …), dat we met technologische ontwikkelingen te maken 
hebben en dus met nieuwe uitdagingen.  
 
De thema’s 
Hieronder onze reactie op de afzonderlijke punten. Daarbij zien we dat er sprake is van 
wisselwerking tussen de thema’s 1-4 en 5 en 6. Dat zal dan ook in onze reactie 
enigszins door elkaar lopen. 
 
1.Stelsel 
De primaire verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werk ligt bij werkgevers en 
werknemers6. En wat ons betreft moet die daar ook vooral blijven liggen. Tegelijkertijd 
constateren we dat de positie van werkenden veelal zwak is. Daar is een palet aan 
reden voor te geven waarvan flexibele arbeid in ieder geval een belangrijke is. Maar 
versterken van de werknemerspositie vinden we in ieder geval een belangrijk 
aandachtspunt. En dan zou de energie moeten zitten in het ontsluiten van arbozorg voor 
groepen die daar nu niet of nauwelijks toegang toe hebben. 
 
De NVvA heeft geen uitgesproken mening of arbozorg op een andere manier 
gefinancierd zou moeten worden. We onderkennen de enorme Berlijnse Muur tussen de 
reguliere zorg en arbozorg en dat dit een van de grote barrières is in de preventie van 
arbeidgebonden aandoeningen. We denken dat een andere financiering ook als 
voordeel kan hebben dat groepen die nu verstoken zijn van arbozorg daarmee wel 
toegang krijgen. Tegelijkertijd moeten we goed nadenken of een andere financiering er 
niet toe leidt dat er onvoldoende financiële prikkels meer zijn voor arbeidsorganisaties 
om iets te doen aan primaire preventie. 
 
2. Preventie 
Ja, hier is nog een wereld te winnen. We willen hier noemen dat we ook binnen ons 
actieplan Preventie Beroepsziekten7 bezig zijn om het RI&E- en het PAGO-instrument 
betere te benutten voor primaire preventie8.  
 
De ingewikkeldheid hier is dat er geen ‘pijn’ wordt gevoeld. Dit zie je bijvoorbeeld bij 
veiligheid. Een val van hoogte doet pijn voor de werknemer en de werkgever (ongeluk, 
verzuimcijfers). Hier wordt iets mee gedaan. Bij iemand die over 20, 30 of 40 jaar ziek 
wordt, wordt de rekening bij de overheid en de individuele werknemers neergelegd. 
Omgekeerd heeft de werkgever geen direct voordeel bij investeren in gezondheid omdat 
de baten zich over een langere tijd uitbetalen. En zo ten goede komen aan een 
volgende werkgever, een zorgverzekeraar of de werknemer zelf. Maar niet bij de 
werkgever die vandaag investeert. 
 
We vinden dus dat vooral sectororganisaties hierin een rol moeten spelen. We geloven 
niet direct dat sectoren van elkaar kunnen leren. We zien dat elke sector zijn eigen 

                                                           
5 https://www.arboportaal.nl/campagnes/arbovisie-
2040/documenten/publicatie/2020/06/15/verslag-meibijeenkomsten-arbovisie-2040 
6 Voor de goede orde: de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk primair bij de werkgever. We pleiten 
niet voor een andere verantwoordelijkheidsverdeling dan in de Arbowet is vastgelegd. 
7 https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/nvva-webversie.pdf 
8 https://www.arbeidshygiene.nl/beroepsziekten/arboprofessional/ 
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infrastructuur en cultuur heeft op het thema veilig en gezond werk. Er zijn koplopers en 
innovators, sectoren die stevig investeren en waar bedrijven en medewerkers tools en 
ondersteuning krijgen aangereikt (branche-RI&E-instrument, arbocatalogus, advies-op-
maat en training). En er zijn sectoren waar het onderwerp een winkeldochter is. Bij de 
achterblijvers wordt die houding niet doorbroken met ‘goede voorbeelden’ maar met 
financiële prikkels en handhaving is onze stelling (zie ook thema 1 en 4).  
 
‘Arbo’ blijft hoe je het went of keert ingewikkeld. In het bijzonder voor het kleinbedrijf. 
Eenvoudiger kan niet, makkelijker wel. Een sterke arboinfrastructuur in de sector kan 
hierbij grote toegevoegde waarde opleveren. De grote uitdaging is hoe op sectorniveau 
de prikkels zo ingericht kunnen worden dat sectororganisaties ook een belang krijgen 
om een goede arboinfrastructuur in te richten. 
 
3. Deskundige ondersteuning 
Deskundige ondersteuning moet contractueel worden vastgelegd (een ‘basiscontract-
plus’). Dat is naar onze mening ook de gemiste kans geweest in de herziening Arbowet 
2017, de doelstelling om preventie te bevorderen is te smal is ingevuld. Nu wordt alleen 
de bedrijfsarts vastgelegd in een contract. Dit komt een bedrijf na. Dat er ook nog 
andere disciplines zijn, daarvan is men vaak niet van op de hoogte. Zorg ervoor dat alle 
kerndisciplines worden vastgelegd in het contract.  
 
Een betere borging van de toegang van werknemers tot bedrijfsarts is absoluut 
wenselijk, met name dus voor die groepen die nu geen of weinig toegang hebben. 
Wellicht is de route via de reguliere zorg (doorverwijzing van de huisarts) een optie. 
Daarnaast pleiten we voor het recht op toegang van werknemers tot preventieadviseurs 
(zoals arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, a&o-ers).  
 
De samenwerking tussen reguliere zorg en arbozorg is een grote uitdaging. In het 
huidige stelsel kunnen we leren uit de pilots die lopen en de initiatieven van de 
Longalliantie9. Dit kan versterkt worden doordoor gespecialiseerde poli’s op te zetten 
waar medewerkers met een onduidelijk beeld aan bijvoorbeeld huid of luchtwegen 
kunnen worden gezien. Hier moeten specialisten zitten die kennis hebben van arbeid, 
toxicologie en curatieve sector. Deze poli’s moeten de link zijn tussen arbo en curatieve 
zorg. In deze poli’s worden dan preventieve deskundigen ingezet.  De Commissie 
Heerts komt, vanuit een andere aanvliegroute, met dezelfde aanbeveling10: investeer in 
een stevige infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten. 
 
 
Voor de arboprofessionals is er de uitdaging om meer samen te werken. Wij, samen met 
onze collega’s uit de andere disciplines, kunnen daarin verbeteren. Dat werd ook mooi 
geïllustreerd tijdens het congres Arbozorg 202011. We vatten dit op als één van onze 
verantwoordelijkheden als beroepsverenigingen om dit te stimuleren.  
 
Tegelijkertijd is meer nodig om dit goed van de grond te krijgen. De basis hiervoor kan 
gelegd worden door het contractueel vastleggen (middels een ‘basiscontract-plus) 
tussen werkgever en arbodienstverlener. Daarnaast is een stevige sectorale aanpak 
nodig die met name het kleinbedrijf de hand reikt. Zie verder ook onze opmerkingen 
over het stelselwijziging onder thema 1 en preventie onder thema 2. 
 
4. Bevorderen naleving 
Het start- en ijkpunt voor veilig en gezond werk is risicoinventarisatie en -evaluatie 
(RI&E). Het vergroten van de naleving door bedrijven van de RI&E-plicht is van 
essentieel belang. Wat we als een zeer belangrijke verbetering zien is het loslaten van 

                                                           
9 http://www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/ 
10 Commissie Vergelmakkelijking Schade Afhandeling Beroepsziekten 
https://www.commissievsab.nl/commissie-maak-werk-van-preventie-en-erkenning/ 
11 https://www.arbozorg2020.nl/103834 
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de volledigheidseis van de RI&E. De wet is zo ver opgetuigd dat het moeilijk is om aan 
alles te voldoen. De volledigheidseis maakt dat daardoor geen prioriteiten gelegd 
kunnen worden. En dat veel organisaties iets van ‘arbovermoeidheid’ ervaren.  
We zijn daarom zeer benieuwd naar uitwerking van het meerjarenplan RI&E12. We zien 
dat daar wordt nagedacht, met name voor kleinere bedrijven, over een andere invulling 
van de volledigheidseis van de RI&E.  
 
Bij naleving is het zoeken naar de goede mix tussen overheidshandhaven en 
zelfregulering. Systemen zoals VCA lijken eerder nageleefd te worden dan de wet, ook 
omdat deze door het bedrijfsleven zelf of vanuit een internationale hoofdkantoor worden 
opgelegd. Alleen zelfregulering werkt niet. Dan is vooral de gezondheid op lange termijn 
de dupe.  
We zijn hoopvol over de positieve effecten van het voornemen van de Inspectie-SZW 
om bij grote aantallen bedrijven de RI&E, het Plan van Aanpak en het basiscontract 
schriftelijk op te vragen13. 
 
Een andere optie is om via (verzuim)verzekeraars een korting te geven aan werkgevers 
die laten zien dat zij met het plan van aanpak aan de slag gaan. Een vorm die door 
Super Garant wordt gehanteerd is de volgende: een adviseur komt op het bedrijf en vult 
samen met werkgever de (bij voorkeur) branche RI&E in. Dit kost niet al te veel. Na een 
jaar neemt de adviseur contact op. Als de werkgever aan kan tonen dat hij zijn 
doelstellingen (plan van aanpak) voor het jaar heeft gehaald, dan krijgt hij geld terug. 
 
We ervaren in de praktijk dat inspecteurs soms te weinig kennis lijken te hebben en 
vasthouden aan wetten en normen terwijl er juist behoefte is aan een vertaling naar de 
praktijk. Hierdoor blijven ze star handhaven en komen ze niet tot praktische 
oplossingen. Het gevolg is dat bedrijven niet meer willen en boetes worden opgelegd.  
 
5. Arbeidsrisico’s 
Veranderingen in de samenleving en in organisaties leiden tot nieuwe 
arbeidsomstandigheden. Toch denken we dat vanuit arbeidshygiënisch oogpunt niet 
heel veel nieuwe risico’s zullen ontstaan. Er is wel behoefte aan verdieping en bundeling 
van kennis op bestaande thema’s. Denk aan COVID-19. Daar ontstaat een nieuw 
perspectief van een klassiek arborisico als biologische agentia. 
 
Als het gaat om de arbeidsrisico’s van dit moment dan hoeft het geen betoog dat we er 
nog lang niet zijn. We hebben nog te veel verloren levensjaren (doden, gehoorverlies, 
beperkte longcapaciteit en overgevoeligheidsreacties) als gevolg van slechte 
arbeidsomstandigheden. De campagne van SZW preventie beroepsziekte heeft dit nog 
eens geagendeerd.  
Er is nog veel te winnen in kennisoverdracht naar bedrijven, preventiemedewerkers en 
medewerkers als het gaat om de huidige ‘body of knowledge’ die er is op het gebied van 
preventie van onveilig en ongezond werk. Daar zit wat ons betreft de grote uitdaging. 
 
6. Kennis 
Wat we hier op de eerste plaats naar voren willen brengen is onze grote zorg over het 
tekort aan nieuwe instroom van arbeidshygiënisten. Enerzijds is er sprake van een 
behoorlijke vergrijzing (de gemiddelde leeftijd van de NVvA-leden ligt op 57 jaar) en 
anderzijds is er nauwelijks aanwas van nieuwe beroepsbeoefenaren. Eén van de 
oorzaken die hieraan debet is, is dat er in Nederland geen regulier dagonderwijs meer is 
op HBO of academisch niveau in de arbeidshygiëne.  
 
Verder kijken we met interesse naar de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde14, we hebben daar op verschillende momenten aan 

                                                           
12 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/29/kamerbrief-
meerjarenplan-verbeteren-naleving-riene 
13 https://www.inspectieszw.nl/jaarplan-2020/publicaties/jaarplannen/2019/11/18/jaarplan-2020  
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deelgenomen. We zien dat daar is nagedacht en nu ook wordt gewerkt aan het 
structureel organiseren en financieren van de kennisontwikkeling van de 
bedrijfsgezondheidszorg. Wij stellen vast dat in ons vakgebied structurele financiering 
voor kennisontwikkeling ontbreekt en node wordt gemist. Dit zou grote meerwaarde 
opleveren. Ook dit moet gezien worden in combinatie met de gewenste aanwezigheid 
van HBO-onderwijs met z’n lectoraten en academisch onderwijs en onderzoek. 
 
Verder zijn er de volgende punten die we naar voren willen brengen: 

 Meer leren van primaire preventie van beroepsziekten. Hierin is nog veel te doen. Zoals 
het ontwikkelen van preventieve instrumenten om een PAGO gevaarlijke stoffen uit te 
voeren. Welk onderzoek is nodig bij blootstelling aan welke stof? Nu is dit vaak beperkt 
tot algemeen bloedonderzoek, longfunctie en een paar vragenlijsten. Dit kan echt veel 
concreter worden gemaakt. Als het meer concreet is dan zal er ook meer gebruik van 
worden gemaakt. Voor biomonitoring zal moeten worden uitgezocht hoe je de gegevens 
zonder AVG te schenden wel bruikbaar kan maken voor de werkgever.  
 

 Centraal verzamelen en analyseren van meetgegevens. Rondom asbest is nu het VIP 
ingericht. Naar analogie daarvan zou de BV Nederland veel profijt kunnen hebben van  
een database waarin meetgegevens verzameld worden door bedrijven met een indeling 
naar taak, functie, gevaarlijke stof en branche. Dat kan leiden tot een enorme impuls 
aan primaire preventie, evidence based adviezen en sectorspecifieke aanpakken. 
 
Maatschappelijke opgave 
We onderschrijven de formulering zoals die in de startnotitie staat. Wat we daarin 
missen is het perspectief van de individuele werkende. De werkende is een vakman die 
gezond en veilig werken ziet als een integraal onderdeel van vakmanschap.  
 
Als we die maatschappelijke opgave vertalen naar het perspectief van onze 
beroepsuitoefening dan ziet dat er zo uit: 

 Geen doden door slechte arbeidsomstandigheden. 

 Minder ziektelast door slechte arbeidsomstandigheden. 

 Toegang tot arbozorg voor alle werkenden. 

 Bewustzijn over de gevaren van werk bij alle werkenden. 

 Meer samenwerking tussen de verschillende arbo disciplines. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
14 https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/voortgang-kwaliteitstafel-bedrijfs-en-
verzekeringsgeneeskunde 
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