
Leven lang lekker werken 
8 april 2013 | Duurzame inzetbaarheid bij 
een afval-energiecentrale 



Aanleiding  
Stijging pensioenleeftijd van 62 naar 65+ 

Stijgende gemiddelde leeftijd 

Lange dienstverbanden 

Eenzijdige belasting in het werk 

Potentiële risico’s in de arbeidsomstandigheden 

 

Huidig P-beleid vooral ‘ontzie’ maatregelen 



Doelstelling  
Ondersteuning organisatie bij het formuleren van beleid D.I. 

 



Welke info heeft organisatie nodig 
Visie medewerker op eigen gezondheid en inzetbaarheid 

 

Functie gebonden arbeidsrisico’s mbt inzetbaarheid 

 

Visie bedrijfsarts op gezondheid en inzetbaarheid 



De aanpak 
Meten werkvermogen + 

 

Onderzoek risico’s in de arbeidsomstandigheden; AH en ergonomie 

 

In kaart brengen gezondheidstoestand medewerkers 

 

 

 

 

Dus: Samenwerking A&O, AH, ergonoom en BA 



De organisatie 

Welkom bij Afvalenergiecentrale ARN B.V.



Bedrijfsproces 

Afvalverbranding                energie

1150º

Elektriciteit 

voor 50.000

huishoudens

+ 5º 

1150 º



Recente ontwikkelingen 

Verwerking GFT-afval

38.000 ton/jaar
2500 ton CO2

2,5 mln m³ biogas

38.000 ton GFT-afval/jaar:          ·2,5 mln m³ biogas, 

·2.500 ton CO2 

·15.200 ton compost



Ontwikkelingen 28 jaar  
Opgericht door aantal gemeentes 

Doel: verbranden afval om de afvalberg te verkleinen 

 

Nu energiecentrale 

Verdienmodel ingrijpend veranderd 

Continue vernieuwing is noodzakelijk 



Kenmerken ARN  
100 medewerkers 

Afval stort 

Afval verwerking 

Onderhoud 

Kantoor en staf 

 

Meestal mannen 



Project onderdelen 
Duurzaam@work 

WAI 

Fysieke vitaliteit 

Mentale vitaliteit 

Betrokkenheid 

Loopbaantevredenheid 

 

Onderzoek arbeidsomstandigheden 

Arbeidshygiëne 

Ergonomie 

 

PAGO 

BRAVO 

Conditie 

Gehoor 

Gezondheid algemeen 

 



Uitkomsten 
Duurzaam@work: 

Workability Index 7% matig / slecht 

Fysieke vitaliteit goed 

Mentale vitaliteit goed 

Betrokkenheid wisselend 

Loopbaantevredenheid wisselend 

 

Conclusie;  

WAI goed 

Verbetering mogelijk op andere onderdelen 

Geen relatie met leeftijd 

 

 

 



Arbo risico’s mbt inzetbaarheid - 1 
ARN kent goed beleid mbt blootstellingsmetingen 

 

Grootste risico’s tijdens onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden 

 

PBM’s niet altijd goed gebruikt 

 

Advies om meetprogramma iets uit te breiden, ook ivm nieuwe installatie 



Arbo risico’s mbt inzetbaarheid – 2 
Veel technische hulpmiddelen om fysieke belasting te beperken 

 

Eén afdeling voldoet niet meer aan de huidige ergonomische eisen 

 

4 x 10 uurs-rooster vergroot de fysieke belasting 

 

Rooster heeft ook invloed op blootstelling aan biologische agentia 



Uitkomsten PAGO 
Gezondheidsklachten bij 30% vd deelnemers 

 

Uiteenlopende klachten, gehoor en psychische klachten bovenaan 

 

Meestal geen aantoonbare relatie met werk 

 

Achteruitgang gehoor t.o.v. 4 jaar eerder (relatie met werk) 

 

Verslechtering beeldscherm gerelateerde klachten 

 

BRAVO factoren matig / slecht bij 25 – 40% vd deelnemers  

 

Conditie bij 35% matig / slecht 

 

Deel daarvan is wel tevreden over eigen conditie 

 

 



Conclusies 
Werkvermogen is goed (93%) 

 

Gezondheidstoestand is voor 30% minder goed 

 

Er lijkt verschil tussen ervaren gezondheid, en ‘echte’ gezondheid 

 

Sommige gezondheidsproblemen leiden nog niet tot uitval 

 

Wil bij medewerkers om lifestyle te veranderen aanwezig 

 

Veel aandacht voor arbeidsomstandigheden 

 

Medewerkers soms minder zorgvuldig met arbeidsomstandigheden 

 

Deel werkt in ploegendienst, vergroot de risico’s 

 

Deel werkt 4 x 10 uur, meetprogramma’s daar niet op afgestemd 

 



Aanbevelingen (samenvattend) 
Voer ergonomische verbeteringen door op één afdeling 

 

Zorg voor veiliger gedrag medewerkers 

 

Enkele verbeteringen op de blootstellingsmetingen, en protocollen 

Uitbreiding 

Toetsing aan verlengde werkdag 

 

Verbeter vaccinatie beleid 

 

 



Aanbevelingen - 2 
Schaf de 4 x 10 roosters af 

 

Meer maatwerk in werkroosters 

 

Meer maatwerk in werkzaamheden 

 

Programma voor gezondheid en lifestyle 

 

Aandacht voor betrokkenheid en motivatie 

 

Adviezen voor beter omgaan met ploegendienst 



Aanbevelingen - 3 
Continueer gezondheidsonderzoeken 

 

Meer aandacht voor gezondheid en onregelmatig werken 

 

Eventueel aandacht voor gezondheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

 

 

 

Aandacht voor onderscheid in: 

Chronische ziekte (45 jaar) 

Ervaren gezondheid (60 jaar) 

Lichamelijke beperkingen (65 jaar) 

 

Bron: CBS 

 

 


