Wie mag deelnemen?

Aan de campagne mogen alle organisaties en personen op lokaal,
nationaal en Europees niveau deelnemen:
werkgevers in de openbare en de privésector, inclusief het
MKB/de KMO’s;
managers, toezichthouders en werknemers;
vakbonden en veiligheidsmedewerkers;
instellingen voor veiligheid en gezondheid;
deskundigen en vakmensen op het gebied van veiligheid en
gezondheid op het werk;
aanbieders van opleidingen en onderwijsinstellingen en
organisaties;
regionale en lokale arbo/preventie en verzekeringsdiensten.

Europese Awards voor goede praktijken
Uitmuntende innovaties op het gebied van veiligheid en gezondheid
worden beloond met Europese Awards voor goede praktijken voor
die ondernemingen en organisaties die het meest doen om
consequent onderhoud op de werkplek tot een standaardonderdeel
van hun beheer te maken. De winnaars worden gekozen uit
nationale inzendingen die zijn ingediend door het netwerk van
nationale focal points van het Agentschap.
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De inzendingen worden beoordeeld in een van de volgende twee
categorieën: bedrijven of organisaties met minder dan 100 werknemers
en bedrijven of organisaties met 100 of meer werknemers.

Nationale contactpunten in uw regio
Meer weten over de Awards voor goede praktijken en over hoe u
kunt meedoen met de campagne„Een gezonde werkplek”? Ga dan
naar http://hw.osha.europa.eu voor de contactgegevens van het
focal point van het Agentschap in uw land.

Wat kunt u doen?
Op de website van de campagne„Een gezonde werkplek”
http://hw.osha.europa.eu kunt u een ruime waaier van
campagnematerialen downloaden in 22 Europese talen:
een samenvatting van de campagne;
factsheets;
PowerPoint-presentaties;
voorbeelden van goede praktijken;
campagne-ideeën en informatie over wat anderen doen;
video’s met het populaire animatiefiguurtje Napo;
links naar relevante websites;
en nog veel meer …
Ieder jaar vinden tijdens de Europese week diverse activiteiten
plaats. Activiteiten die u kunt opzetten zijn bijvoorbeeld:

Over het Europees Agentschap
voor veiligheid en gezondheid op het werk
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
fungeert als een katalysator voor de ontwikkeling en verspreiding
van informatie die de veiligheid en gezondheid op het werk in
Europa moet verbeteren. Door vertegenwoordigers van regeringen,
werkgevers- en werknemersorganisaties, alsmede vooraanstaande
deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het
werk in alle 27 EU-lidstaten en daarbuiten bijeen te brengen, vormt
het Agentschap een betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige
bron van informatie op zijn werkterrein.
De Europese campagne wordt gesteund door het Spaanse en
Belgische EU-voorzitterschap in 2010, het Hongaarse en Poolse
EU-voorzitterschap in 2011, het Europees Parlement, de Europese
Commissie en de Europese sociale partners.

Hoogtepunten

EEN GEZONDE WERKPLEK
GOED VOOR JOU EN VOOR DE ZAAK
http://hw.osha.europa.eu

film-, video- en multimediapresentaties;
opleidingen, seminars en workshops;
affichewedstrijden en quizzen;
tentoonstellingen en open dagen;
reclame en promotiecampagnes;
persconferenties en media-activiteiten.
Een gezonde
gezonde wer
werkkplek

EEN GEZONDE WERKPLEK – HEt vEiLiG uitvOEREN vAN ONDERHOuDsWERK
„Een gezonde werkplek” is een tweejarige Europese campagne
die tot doel heeft een geïntegreerde en gestructureerde aanpak van
onderhoudswerk, en daarmee een veilige en gezonde werkplek, te
bevorderen.
Onderhoudswerk is een proces dat van invloed is op elk aspect van
veiligheid en gezondheid. Beroepsziekten en ongevallen op het werk
worden in belangrijke mate veroorzaakt door slecht onderhoud en
het niet in goede staat houden van de werkomgeving.
Het is een proces dat begint met een goede planning voordat het
onderhoudspersoneel zelfs maar de werkruimte betreedt, en dat pas
hoort te eindigen als elke onderhoudsactiviteit gecontroleerd en
afgevinkt is.
Wat nodig is, is een geïntegreerde, op risicobeoordeling gebaseerde
benadering van onderhoudswerk, die rekening houdt met de
verschillende stappen van het onderhoudsproces en met de
verschillende behoeften van werkgevers en aannemers, en die
werknemers rechtstreeks bij het proces betrekt.

Een gezonde werkplek — een campagne om werkplekken in Europa veiliger en gezonder te maken
Wat is onderhoudswerk?
Onderhoudswerk betekent eenvoudigweg: ervoor zorgen dat de
werkplek en de daar aanwezige constructies, apparaten, machines,
meubelen en materialen veilig kunnen blijven worden gebruikt en in
goede staat blijven. Regelmatig onderhoud kan ook voorkomen dat
zich plotseling onverwachte defecten of storingen voordoen.
Onderhoudswerk kan op twee manieren worden benaderd:
preventief of proactief onderhoudswerk: er worden controles en
reparaties verricht ook als daarvoor geen concrete aanleiding is.
Dit soort activiteiten — bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt van
een auto — wordt gewoonlijk gepland volgens instructies van de
fabrikant of een vastgesteld beleid;
correctief of reactief onderhoudswerk: er worden onvoorziene
reparaties uitgevoerd aan materialen of apparatuur op de werkplek
nadat plotseling een defect of storing is opgetreden. Dit is meestal
gevaarlijker dan gepland onderhoudswerk.
Voorbeelden van onderhoudstaken zijn:
inspectie

vervangen

defecten opsporen

testen

af-/bijstellen

onderdelen vervangen

meten

repareren

onderhoudsbeurt uitvoeren.

Waarom deze aandacht voor Onderhoudswerk?
Het verrichten van onderhoudswerk is niet uitsluitend voorbehouden
aan monteurs en werktuigkundigen. Het is de verantwoordelijkheid
van vrijwel alle werknemers in alle sectoren en vindt in bijna elke
werkomgeving plaats. En het is een intrinsiek gevaarlijke activiteit.
Iedere werknemer die onderhoudstaken uitvoert, kan aan grotere
risico’s worden blootgesteld dan de gemiddelde werknemer.
Mogelijke gevaren zijn:
fysieke gevaren: lawaai, trillingen, extreme temperaturen, straling,
een hoge fysieke werklast, getroffen worden door vallende
brokstukken of bewegende machineonderdelen, werken op
hoogte of in kleine ruimten;
chemische gevaren: werken met asbest, blootstelling aan andere
gevaarlijke stoffen, met name wanneer men in besloten ruimten
werkt;
biologische gevaren: blootstelling aan bacteriën zoals legionella
pneumophila en aan het hepatitis A of hepatitis B virus;
psychosociale gevaren: de negatieve gevolgen van een slechte
organisatie van de werkzaamheden, of van het lange dagen
maken of het werken op abnormale tijden.

Wat zal het resultaat zijn van de campagne
„Een gezonde werkplek”?
De campagne zal:
mensen bewustmaken van de risico’s die samenhangen met
onderhoudswerk op de werkplek en laten zien dat deze risico’s
kunnen — en moeten — worden weggenomen of beperkt;
goede onderhoudspraktijken bevorderen;
de EU en haar lidstaten ondersteunen bij het veiliger maken van
onderhoudsprocessen via wetgeving, beleid, activiteiten en
initiatieven.
Werkgevers hebben de morele plicht en de juridische
verantwoordelijkheid de veiligheid en gezondheid van hun
werknemers te beschermen in elk aspect van hun werkzaamheden.
Deze campagne zal werkgevers aanmoedigen vooruit te plannen en
risico’s te beoordelen voordat er dingen misgaan.

De campagne„Een gezonde werkplek” wordt gecoördineerd door
het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het
werk. Werkgevers, werknemers en hun veiligheidsvertegenwoordigers,
vakmensen, arbo-/preventiediensten, beleidsmakers en andere
partijen zullen via de campagne allemaal worden aangemoedigd
hun eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering
van gestructureerde onderhoudsprocedures.
De campagne zal een eenvoudige aanpak in vijf stappen promoten.
Stel een plan op — o.a. informatie verzamelen, een
risicobeoordeling uitvoeren en vaststellen welke maatregelen
nodig zijn om risico’s te beperken, bijvoorbeeld het opleiden of
regelmatig informeren van werknemers.
Maak het veilig — o.a. de bevoegde autoriteiten om
toestemming vragen voor het werk, zorgen dat de toegang tot
en uitgang uit het werkgebied veilig is, installaties uitschakelen
en het werkgebied afsluiten met het oog op de veiligheid van de
onderhoudswerkers.
Werk veilig — o.a. uitsluitend werken met gereedschap dat
voor de specifieke werkzaamheden bedoeld is; niet alleen de
juiste instrumenten gebruiken, maar ook de juiste
beschermende uitrusting en kleding.
Werk volgens plan — werken volgens de overeengekomen
planning en de goedgekeurde werkwijze, zonder stappen over
te slaan.
Controleer — vóór het afvinken van het werk controleren of de
onderhoudsprocedure succesvol is afgerond en geen nieuwe
risico’s heeft veroorzaakt.

Werknemers kunnen risico’s lopen door het
uitvoeren van onderhoudswerk — maar het
niet uitvoeren van onderhoudswerk kan meer
werknemers in gevaar brengen. Werkgevers
die hun apparatuur niet onderhouden of die
veiligheidsprocedures voor installaties
negeren, riskeren defecten met rampzalige
gevolgen.
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