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Voorwoord 
 

Voor u ligt het onderzoek “Hoe kan Goglio North Europe B.V. haar oudere werknemers in de 

Productie omgeving duurzaam inzetbaar houden?”. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het bedrijf 

waar ik als Environmental-, Health- & Safety Manager werkzaam ben sinds drie jaar. In het kader van 

mijn opleiding aan de Middelbare Veiligheidskundige opleiding aan Apply Groep is dit onderzoek tot 

stand gekomen.  

Na intern overleg met de HRM-Manager van het bedrijf, bleek er belangstelling te zijn om eens te 

onderzoeken wat Goglio North Europe kan doen om haar oudere werknemers duurzaam inzetbaar te 

houden. Gezien de ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt en de wet- en regelging, 

komt er steeds meer druk op bedrijven. Gezien de behoefte en mijn interesse voor het onderwerp, is 

deze onderzoek tot stand gekomen. Mijn doel hieruit is om Goglio North Europe B.V. een aanpak te 

kunnen adviseren en zelf ook nieuwe onderwerp te leren. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik veel steun en begeleiding mogen ontvangen van mijn promotor, 

Patrick van der Lem. Vanuit mijn werkgever, Goglio North Europe B.V., ben ik begeleid door Berend 

Claus (Directeur), Jean-Louis Huurdenman (HRM-Manager), Annette Bos (Personeelszaken), Caroline 

Keja (Bedrijfsarts) en Erwin Heijnsbroek (Coördinator Verbond P&K).  

Bij deze wil ik een iedere die mijn onderzoek mogelijk heeft gemaakt enorm bedanken voor de 

begeleiding en ondersteuning. In het bijzonder mijn dank aan Patrick van der Lem die ik tijdens mijn 

opleiding heb mogen leren kennen en als een gewaardeerd voorbeeld zie van een (Hoger) 

veiligheidskundige.  Verder wil ik Jean-Louis Huurdeman en Annette Bos enorm bedanken voor hun 

inzet om mij tot het afstuderen te begeleiden. Aan Berend Claus mijn dank voor de mogelijkheid die 

Goglio North Europe B.V. mij heeft kunnen bieden om mijn kennis en kunde uit te breiden. En niet 

onbelangrijk, wil ik mijn ouders, mijn zus en broer bedanken voor hun warme ondersteuning en lieve 

woorden om mijn studie met succes te kunnen afronden.  

Ik heb in deze periode ontzettend veel geleerd en hoop mijn opgedane kennis in de praktijk te 

kunnen toepassen.  

 

Ik wens iedereen heel veel leesplezier toe!  

 

Rand Hamam  

Amsterdam, 08-05-2015 
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Samenvatting 
 

De technologische ontwikkelingen en het aandeel oudere werknemers binnen organisaties zijn de 

afgelopen jaren tegelijkertijd fors toegenomen. Vooral in de Grafimedia branche werken veel 

bedrijven tegenwoordig met geavanceerde apparatuur, en men digitaliseert. Deze ontwikkelingen 

stellen nieuwe eisen aan werknemers, en wordt een beroep gedaan de flexibiliteit van de 

werknemer.  

Door de verschuiving van de pensioenleeftijd moeten werknemers langer doorwerken. Als gevolg 

hiervan zal het aandeel oudere werknemers alleen maar blijven toenemen. Met de oplopende 

tekorten die verwacht worden op de arbeidsmarkt, en over het algemeen de hogere risico’s van 

oudere werknemers in vergelijking met jongere, vraagt dit een directe aanpak van de werkgever. Die 

aanpak is tevens een primaire taak van de werkgever om te voldoen aan de wettelijke vereisten.  

 

In dit onderzoek is gekeken naar de factoren die een rol spelen bij het duurzaam inzetbaar houden 

van oudere werknemers. Hiermee is gepoogd antwoord te geven op de hoofdvraag ‘Hoe Goglio 

North Europe B.V. haar oudere werknemers in de Productie omgeving duurzaam inzetbaar kan 

houden?’.  

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, interviews en documentanalyse. Hierbij zijn de 

beschikbare risico-inventarisatie en –evaluatie, en recentelijk uitgevoerd Preventief Medisch 

Onderzoek leidend geweest.  

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers 

afhangt van de belasting en belastbaarheid. Deze twee factoren zijn weer afhankelijk van een aantal 

kenmerken op persoonlijk niveau, en de werksituatie.  

Een organisatie die duurzaam inzetbaarheidsbeleid wil realiseren voor haar werknemers dient vier 

aangrijpingspunten aan te pakken. Deze worden in het onderzoek verder toegelicht.        

 

Geconcludeerd kan worden dat Goglio North Europe B.V. op de eerste plaats gezondheid en leefstijl 

(vitaliteit) van haar werknemers dient aan te pakken. Voornamelijk overgewicht is sterk aanwezig in 

het bedrijf. Dit kan de gezondheid van werknemers beperken en hiermee de belastbaarheid en 

inzetbaarheid. Op de tweede plaats dienen de arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd te worden, 

en met name op het gebied van Geluid, Fysieke belasting en Klimaat. Verder kan geconcludeerd 

worden dat werknemers stress ervaren. Risicofactoren hiervoor zijn gebrek aan sociale steun, 

beperkte doorgroeimogelijkheden en werkdruk. Verder blijkt nog aandacht nodig te zijn voor de 

werktijden. Voornamelijk voor oudere werknemers kan dit gevolgen met zich mee brengen.    

 

Dit onderzoek sluit af met een implementatieplan dat gebaseerd is op de risicoprioritering.  Dit plan 

kan direct worden geïmplementeerd met ondersteuning en begeleiding van de veiligheidskundige.  
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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 
 

Door de sterke technologische ontwikkelingen is er veel verandering in de Grafimedia branche. 

Tegenwoordig werken veel bedrijven met geavanceerde apparatuur en digitalisering en internet 

heeft nieuwe markten aangebracht. Hiermede wordt steeds meer beroep gedaan op het vermogen 

en de flexibiliteit van de medewerkers. De ontwikkelingen zorgen voor meer eisen aan de 

werknemers door de krappe marges, de snelle veranderingen en het werken onder hoge tijdsdruk.  

Tevens wordt van werknemers verwacht langer door te werken door de veranderende 

pensioenleeftijd (67 jaar). Preventie van uitval en verhogen van werkplezier leveren een belangrijke 

bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.   

  

1.2 Probleemstelling 
 

Het aandeel oudere werknemers binnen organisaties is de afgelopen jaren fors toegenomen. 

Enerzijds door demografische ontwikkelingen en anderzijds door toenemende politieke en 

maatschappelijk druk tot langer doorwerken. Tevens verschuift de pensioenleeftijd van 65 naar 67 

jaar. Het gevolg daarvan is dat mensen die tot voor kort een uitkering kregen of via de VUT vervroegd 

uittraden, nu langer in het arbeidsproces blijven. Veel oudere werknemers zijn niet in staat of willen 

werken tot hun 65
e
 leeftijd. Vanuit de organisaties is het hard nodig om aandacht te besteden aan 

deze groep. Dit vanwege het feit dat ouderen hard nodig zijn om bij een krappe arbeidsmarkt het 

personeelsbestand op peil te houden. Door de juiste afstemming van arbeidsinhoud en 

arbeidsomstandigheden optimaal, kan er tevens gebruik worden gemaakt van het rijke kennis- en 

vaardighedenniveau. Hierbij is het de noodzaak om juiste afstemming van arbeidsinhoud en 

arbeidsomstandigheden optimaal te maken, om uitval te voorkomen en optimaal gebruik te maken 

van hun ruime kennis- en vaardighedenniveau. Oudere werknemers hebben een hoger risico op 

leeftijd gerelateerde gezondheidsaandoeningen en hiermee ook op langdurige ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid.  

Het onderzoek richt zich dan op het inventariseren van tools die beschikbaar zijn, toelichten van de 

werking en de toepassingsmogelijkheden hiervan. Het onderzoek kan dan een pakket van initiatieven 

opleveren waarmee vanuit de Arbo hoek het maximale gedaan wordt om veilige 

arbeidsomstandigheden te bieden (waardoor mensen beschikbaar blijven) en om de duurzaamheid 

inzet te verbeteren. De hoofdvraag van het onderzoek luidt ‘Hoe kan Goglio North Europe B.V. haar 

oudere werknemers binnen de productie omgeving duurzaam inzetbaar houden’?  
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1.3 Subvragen 
 

Om antwoord te geven op het onderzoek, is de hoofdvraag onderverdeeld in de volgende subvragen:  

1. Welke regelgeving geeft de Arbowet en (aanvullende) wet- en regelgeving t.a.v. oudere 

werknemers?  

2. Wat is duurzame inzetbaarheid?  

3. Welke Arbo-gerelateerde factoren kunnen duurzame inzetbaarheid beïnvloeden?  

4. Welke arbeidsrisico’s voor oudere werknemers worden geïdentificeerd?  

5. Hoe is de leeftijdsopbouw binnen het personeelsbestand van Goglio North Europe B.V. nu 

opgebouwd?  

6. Welke maatregelen zijn nodig om duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te 

realiseren?  

 

1.4 Scope  
 

Het onderzoek richt zich op oudere werknemers binnen de productie omgeving. In de Arbowet wordt 

geen definitie gegeven van oudere werknemers. In tegenstelling tot jongeren, zwangere vrouwen en 

bijzondere groepen wordt over ouderen niets genoemd. De cao van de Grafimedia hanteert wel een 

leeftijdsgrens van 55 jaar.  

 

1.5 Onderzoekstraject   
 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal methodieken om informatie te verzamelen.  

 

Literatuuronderzoek (desk research). 

Tijdens dit onderzoek zal voornamelijk onder het literatuuronderzoek het wettelijk kader worden 

uitgewerkt. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van diverse bronnen zoals internet, boeken en 

bladen om het wettelijk kader te beschrijven. Dit onderzoek zal antwoord moeten geven op welke 

wettelijk aspecten en wet- en regelgeving van toepassing zijn. Tevens zal literatuur geraadpleegd 

worden om inzicht te krijgen in de thema duurzame inzetbaarheid. Dit onderdeel zal antwoord geven 

op de sub vraag wat duurzame inzetbaarheid inhoudt. Bij de literatuuronderzoek is gebruik gemaakt 

van een aantal AI-bladen. Deze zijn onder anderen AI-01 Arbo- en verzuimbeleid, AI-52 Duurzame 

inzetbaarheid van oudere werknemers en AI-42 Werkdruk, stress en energie.  

 

Interviews 

Aan de hand van interviews wordt informatie verzameld uit mededelingen van ondervraagde 

personen. Voor het onderzoek zijn een aantal functionarissen benaderd om nader informatie te 

verzamelen. Hierbij is gesproken met de HRM-Manager, Personeelszaken en de Bedrijfsarts. Daarbij 

is getracht informatie te verzamelen rondom leeftijdsopbouw, verzuim en oorzaken en lopende 

onderzoeken. Ook is het reeds uitgevoerde Preventief Medisch Onderzoek besproken.   

 

Documentenanalyse  

Tevens zal bij het onderzoek gebruik worden gemaakt van documentenanalyse. Daarbij zal gebruik 

gemaakt van de risico-inventarisatie en evaluatie, Preventief Medisch Onderzoek, verzuimanalyses 

en eventueel andere werkplekonderzoeken.  
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1.6 Planning  

 

Om het onderzoek uit te voeren, is er een planning gemaakt om stapsgewijs tot antwoord te komen 

van de hoofdvraag. Deze ziet er als volgt uit. 

 

 
 

Figuur 1: Onderzoek planning 
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2. Bedrijfsbeschrijving  
 

Goglio North Europe is onderdeel van een Italiaans bedrijf Goglio S.p.a. dat flexibele verpakkingen 

maakt. Goglio heeft productie vestigingen in Italië, Nederland, Polen, America en China. Verder zijn 

de Sales en service afdelingen in verschillende Europese landen gevestigd en in het verre oosten. 

Goglio bestaat sinds 1850 in Milaan en is de leider op het gebied van flexibele verpakkingen, 

kunststoffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de vestiging Zaandam waar  ook 

productie van flexibele verpakkingen plaats vindt. Het bedrijf telt ca. 100 medewerkers. Hiervan zijn 

ca. 65 medewerkers werkzaam in de productie. Het overige deel is administratie/ sales en 

ondersteuning.  

Er wordt met regelmaat in ploegendienst gewerkt (2 ploegendienst en soms 3 ploegendienst). Een 

van de afdelingen werkt regelmatig in 3-ploegendienst. De andere afdelingen in 2-ploegendienst en 

indien nodig wordt dat opgeschaald naar 3-ploegen.   

Het organigram ziet er als volgt uit.  

 

 

 

Figuur 2: Organigram Goglio North Europe B.V.  
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Het productie proces ziet er als volgt uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Productieproces Goglio North Europe B.V. 

 

Goglio North Europe B.V. in Zaandam werkt samen met een arbodienst. Met regelmaat vinden er 

gesprekken plaats met de bedrijfsarts.  

Verder heeft Goglio North Europe B.V. een belangrijke taak weggelegd voor de veiligheidskundige bij 

de EH&S Manager. Deze is verantwoordelijk voor Arbo en veiligheid binnen het bedrijf. Tevens is de 

Veiligheidskundige het aanspreekpunt voor collega’s, Inspecties uit SZW en overige instanties.  

Voor de veiligheidskundige is een taak weggelegd om het management te adviseren op 

arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheid. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd over allerlei 

vraagstukken. De organisatie kan een beroep doen op de kennis van de veiligheidskundige door 

vraagstellingen.  

Met betrekking tot de risico-inventarisatie en evaluatie heeft de veiligheidskundige het 

totstandkoming ervan gebracht alsmede de samenwerking en adviseren van de OR. Verder houdt de 

veiligheidskundige zicht op het veilig werken en uitvoeren van werkzaamheden. Daar waar nodig 

wordt die ingezet op voorbereidende gesprekken om de taken en werkzaamheden conform de 

voorschriften te laten uitvoeren. De veiligheidskundige initieert aan de hand van de risico’s de 

benodigde onderzoeken, voorlichtingen en instructies binnen de organisatie.    

Tevens is er een OR aangesteld. De OR heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden 

instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 1
.  

Bij het totstandkoming van de RI&E, heeft de OR instemmingsrecht. In de eerste instantie is de plan 

voor de RI&E door de veiligheidskundige opgezet. Deze is met de OR en het management besproken 

en toegelicht. De OR heeft de tijd gekregen om het plan te bestuderen waarna in de OR-vergadering 

met de directie de OR de instemming van de RIE bekend heeft gemaakt.  

  

                                                           
1
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/HoofdstukIVA/Artikel27/geldigheidsdatum_06-

05-2015  
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3. Wettelijk kader  
 
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader behandeld waarop antwoord zal worden gegeven welke 

relevante wet- en regelgeving en aanvullende eisen er zijn t.a.v. oudere werknemers.  

 

3.1 Arbowet en Arbobesluit  
 

De Arbowet is een kaderwet: er staan algemene bepalingen in over het arbobeleid in een 

onderneming. Deze wet bevat algemene voorschriften, die als uitgangspunt dienen voor het 

arbeidsomstandighedenbeleid in een onderneming. De regels, die het basisniveau van bescherming 

aangeven, zijn verder uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de 

Arbeidsomstandighedenregeling. Het uitgangspunt van de Arbowet is dat het een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is van zowel de werkgever als de werknemer en waar nodig met deskundige 

ondersteuning.  

Artikel 3 (bijlage 1) van de Arbowet benoemt de zorgplicht van de werkgever t.a.v. de gezondheid en 

veiligheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Daarbij voert de 

werkgever een beleid uit waarbij gelet op wordt zo goed als mogelijke arbeidsomstandigheden. 

Hierbij dient het werk in redelijkerwijsheid zo georganiseerd te worden, dat er geen nadelige invloed 

op de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Tenzij redelijkerwijs niet kan worden gevergd, 

worden de risico’s en gevaren door middel van een brongerichte aanpak opgepakt (Arbeid 

hygiënische strategie).  

Volgens de Arbowet dient de werkgever te zorgen voor afstemming in de inrichting van de 

arbeidsplaats, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de 

arbeidsinhoud zoveel mogelijk aan de eigenschappen van de werknemer. Het monotone en 

tempogebonden werk dient als redelijkerwijs beperkt te worden. Tevens is Psychosociale 

arbeidsbelasting als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het 

Arbeidsomstandigheden besluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak 

hiervan in het bedrijf. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken zoals 

werkdruk, agressie, geweld, intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.  

Van de werkgever wordt ook verwacht een beleid uit te voeren dat gericht is op voorkoming en 

indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Tevens dient de werkgever 

een goede verdeling te hebben van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden waarbij rekening 

wordt gehouden met de bekwaamheid van de werknemers. De werkgever toetst ook het beleid met 

regelmaat en past maatregelen daartoe indien aanleiding voor is.  

Sommige werknemers lopen tijdens het werk extra risico’s. Voor hen gelden aanvullende 

voorschriften. De extra risico’s van deze bijzondere groepen dienen apart te worden opgenomen in 

de risico-inventarisatie en evaluatie. Bij het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de 

werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid met zich brengt 

(Artikel 5) (bijlage 2). De risico-inventarisatie en evaluatie wordt voorzien van een plan van aanpak. 

De werkgever zorgt dat iedere werknemer ook kennis neemt hiervan. Dat betekent voor Goglio 

North Europe B.V. dat er een actuele RIE aanwezig dient te zijn. Dit onderzoek betreft de groep 

oudere werknemers. Aan de hand van de beschikbare risico-inventarisatie en evaluatie is niet te zien 

dat oudere werknemers meegenomen worden in de risico-inventarisatie en evaluatie.  
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Artikel 18 benoemt het Arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De werkgever stelt de werknemers 

periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan. Het onderzoek is erop gericht om de 

risico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Goglio North Europe B.V. heeft recentelijk de 

werknemers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Preventief Medisch Onderzoek.    

 

Met betrekking tot oudere werknemers, geeft de Arbowet geen definitie hiervoor. Op een indirecte 

manier wordt de link wel gelegd zoals te lezen in Artikel 3 van de Arbowet.   

 

3.2 Branche afspraken  

 

Goglio North Europe B.V. valt onder de Grafimedia. De organisatie is aangesloten bij de 

brancheorganisatie Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en deels bijzonder 

lidmaatschap bij Verbond Papier & Karton. Binnen de branche zijn er een aantal Arbocatalogussen 

opgesteld waaronder: Van werkdruk naar werkplezier, Fysieke belasting, Machineveiligheid, Geluid 

op de werkplek, Gevaarlijke stoffen, Oplosmiddelenreductie in de Offset en Gebruik van organische 

oplosmiddelen in de Zeefdruk.  Binnen de Verbond Papier & Karton is er ook een aparte 

Arbocatalogus Psychosociale Arbeidsbelasting.  

De Arbowet verplicht de werkgever om binnen het eigen arbobeleid een beleid op te stellen en te 

voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).  

Psychosociale arbeidsbelasting splitst zich op in werkdruk en ongewenst gedrag (pesten, 

discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie) die beide kunnen leiden tot werkstress
2
.  

Werkdruk wordt in de Arbowet genoemd als een van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting 

(PSA). Er is sprake van werkdruk als een werknemer structureel niet kan voldoen aan de taakeisen 

ofwel de eisen die aan het werk worden gesteld (onbalans tussen belasting en belastbaarheid). De 

Arbocatalogus hanteert de definitie van werkdruk wanneer het gevoel ontstaat niet of met veel 

moeite te kunnen voldoen aan de eisen die het werk stelt. In de Arbowet staat geen norm voor de 

maximale werkdruk. Dit omdat mensen sterk verschillen in de mate waarin zij werkdruk kunnen 

verdragen en het ervaren van werkdruk ook sterk afhankelijk is van de werksituatie. Werkdruk wordt 

dus bepaalt door de combinatie van kenmerken van het werk en van de medewerker of een groep 

medewerkers.      

Werkdruk kan voor ieder individu verschillen en anders worden ervaren.  De balans tussen een aantal 

aspecten bepaalt de mate van werkdruk:  

1. Werkkenmerken/ taakbelasting: wat iemand op zijn werk moet doen 

2. Belastbaarheid: wat iemand aankan  

3. Regelmogelijkheden  

4. Hulpmiddelen  

 

De drie factoren die zorgen voor werkdruk en werkstress zijn: 

1. Kenmerken van het werk: 

In kenmerken van het werk wordt gesproken over ‘Energievreters’  en ‘Energiegevers’ die werk 

stressvol maken. Onder ‘Energievreters’ worden werkdruk, onder-belasting en werkonzekerheid 

genoemd die aanleiding geven voor stress. Aan de andere kant zijn ‘Energiegevers’ de bron voor 

energie tijdens het werk. Hierin worden sociale steun, feedback, autonomie, rechtvaardige 

                                                           
2
 Arbocatalogus Psychosociale arbeidsbelasting – PKGV-Industrie 
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beloning, rechtvaardige besluitvorming (participatiemogelijkheden), taakvariatie en groei- en 

ontwikkelingsmogelijkheden genoemd.  

  

2. Kenmerken van de persoon  

Dat werknemers werkstress op een andere manier ervaren, heeft met de kenmerken van een 

persoon te maken. Kenmerken die invloed hebben op de mate waarin mensen werkstress 

ervaren wordt veroorzaakt door zelfkennis, ‘Juist werk’, vaardigheden, levensfase en gezondheid.  

 

3. Kenmerken van de werk-privé situatie  

Werknemers met een verstoorde balans tussen werk en privé hebben meer risico op uitval en 

een lager kans om gezond en werkend het pensioen te halen. Diverse ontwikkelingen in de 

maatschappij maken het noodzakelijk om deze balans bespreekbaar te maken.      

 

3.3  CAO  
 

Goglio North Europe B.V. valt onder de Grafimedia Cao (Collectieve arbeidsovereenkomst). De cao 

Grafimedia stelt in 6.1.1. vast dat de werkgever en werknemers afspraken maken over de 

arbeidstijdregeling of arbeidsrooster betreffende arbeidsduur, arbeidstijden, pauzes en rusttijden, 

per dienst en per week, dan wel per cyclus van meerdere weken. Bij het vaststellen van een 

arbeidsrooster dient rekening gehouden te worden met de sociale en fysieke aspecten van de 

werknemer als uitgangspunt. In cao’s wordt vrijwel altijd een leeftijdgrens gehanteerd om de groep 

ouderen waarvoor de regeling van toepassing is af te bakenen.  

Onder 6.2 betreffende de arbeidstijdregelingen en 6.3 flexibele uren wordt de werkgever verplicht 

gesteld rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. Bij 6.4 Meer- 

en minderuren pleegt de werkgever overleg met de betrokken werknemer waarbij hij rekening houdt 

met diens persoonlijke omstandigheden. Een werknemer van 55 jaar en ouder kan niet verplicht 

worden tot het verrichten van meeruren of het accepteren van minderuren.  

In de cao wordt onder 8.3 benoemt dat er een uitwerking van leeftijdsbewust personeelsbeleid in de 

onderneming uitgevoerd dient te worden.  

Dit leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt verder onderbouwd in 8.6; indien blijkt dat continuering 

van de functie en/ of de overeengekomen arbeidspatronen leidt tot onoverkomelijke problemen 

voor de werknemer, moet de werkgever alles in het werk stellen om de werknemer binnen het 

bedrijf een meer passende functie en/ of een aanpassing van de arbeidspatronen aan te bieden. 

Zoals eerder vermeld, een werknemer van 55 jaar en ouder kan niet verplicht worden gesteld tot het 

verrichten van meeruren (artikel 8.6.2).  

Verder wordt in de Cao Grafimedia ook aangegeven dat er afspraken rondom werktijdvermindering 

voor oudere werknemers gemaakt kunnen worden. Dit dient in onderling overleg tussen de 

werkgever en werknemer plaats te vinden (Artikel 2.4).  

Daarnaast wordt in de cao genoemd (7.1.2) dat werknemers met een leeftijd van 55 jaar en ouder, 

recht hebben op 7,2 uur bovenwettelijke extra vakantie met behoud van salaris.  

In het kader van opleidingen geeft de cao aan dat bij het opleidingsbeleid specifiek aandacht besteed 

aan de loopbaanmogelijkheden van oudere werknemers (8.3.1).  
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3.4 Regeling Arbeidstijdenwet  
 

De Arbeidstijdenwet geeft de bepalingen rondom de maximale werktijden en minimale rusttijden 

van werknemers. De wet geeft hoeveel uren werknemers in een bepaalde periode mogen werken en 

hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust (Bijlage 3). De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen 

vanaf 18 jaar en is ook van toepassing op uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs. Tussen de 

Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet is er een duidelijke verband. Vanuit de Arbowet 

moet de werkgever een beleid uitvoeren betreft de arbeidstijden. In het beleid moet de werkgever 

rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. Vanuit de AI-38 Arbeids- 

en rusttijden worden de maximumarbeidstijden, minimumrusttijden, aanvullende regels bij 

nachtdiensten en pauzes behandeld. De Arbeidstijdenwet is hierin leidend en wordt een gezond 

rooster besproken.  

Bij het beoordelen van een gezond rooster is het van belang dat alle factoren die belangrijk zijn 

worden meegewogen. Naast aandacht aan werktijden, is ook belangrijk aandacht aan 

medezeggenschap van werknemers ten aanzien van hun werktijden, overige belastende kenmerken 

van het werk en aan kenmerken van de persoon en de privé situatie.   

Bij het element werktijd spelen een aantal factoren een rol bij het tot stand komen van een gezond 

rooster:  

• De duur van de rust 

• Het tijdstip van werken  

• Regelmaat of voorspelbaarheid  

Onder zeggenschap over het werk en de werktijden wordt verstaan het kunnen nemen van pauzes 

als men daar behoefte  aan heeft en zelf het werktempo kunnen bepalen blijken intermediaire 

factoren bij het voorkomen van overbelasting.  

In hoeverre er sprake van belasting is, hangt daarnaast samen met de belasting van de overige 

arbeidsomstandigheden. Onregelmatige lange werkdagen kunnen ook belastend zijn.  

Tevens geldt voor het belastende karakter dat de belastbaarheid van de individuele werknemer 

samenhangend is.   

Een overzicht van de norm
3
 omtrent arbeidstijdenwet is te zien in bijlage 3.  

 

3.5 Deelconclusie     

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving en andere vereisten, dient Goglio North Europe B.V. een 

risico-inventarisatie en evaluatie te hebben waarin de risico’s met betrekking tot oudere werknemers 

apart worden opgenomen.  

Er dient rekening te worden gehouden met de afspraken binnen de cao van de Grafimedia en de 

Arbeidstijdenwet. De uitvoering van het beleid van Goglio North Europe B.V. dient gebaseerd te zijn 

door aanpassing van de arbeidsplaats, werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en de 

arbeidsinhoud aan de eigenschappen van de werknemer. Dit vraagt maatwerk op individueel niveau. 

De Cao en de Arbeidstijdenwet biedt voldoende ruimte voor aangepaste situaties van werknemers.   

Er kan  geconcludeerd worden dat Goglio North Europe B.V. nog onvoldoende inzicht heeft op 

leeftijd en functie niveau in welke risico’s ouderen op kunnen lopen, er bestaat nu geen waardoor er 

maatwerk ontbreekt.  

                                                           
3
 De arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers; Ministerie van Sociale 

Zaken en werkgelegenheid; Maart 2010  
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4. Duurzame inzetbaarheid  
 

Dit hoofdstuk zal duurzame inzetbaarheid nader behandelen en antwoord geven op de vraag wat 

duurzame inzetbaarheid inhoudt. Daarnaast wordt antwoord gegeven op welke Arbo-gerelateerde 

factoren duurzame inzetbaarheid kunnen beïnvloeden.  

 

4.1 Wat is duurzame inzetbaarheid  
 

Duurzame inzetbaarheid wordt gedefinieerd als de mate waarin medewerkers productief, 

gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Een 

optimale en duurzame inzetbaarheid van werknemers kenmerkt zich door gezonde, gemotiveerde, 

flexibele en productieve werknemers gedurende de gehele arbeid carrière. 

Een belangrijke uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, waarbij een goede communicatie van essentieel belang 

is.  

 

Om tot een succesvol en duurzaam inzetbaarheidsbeleid te komen, zijn er vier aangrijpingspunten 

van belang. Namelijk: Organisatiecultuur, Vitaliteit, Werksituatie en Loopbaan (bijlage 4)
 4
. 

Vitaliteit is het in stand houden en bevorderen van de vitaliteit van de individuele werknemers. 

Hierbij wordt gelet op de gezondheid en welzijn, fysieke en mentale belasting, motivatie, 

arbeidssatisfactie en lifestyle.  

Werksituatie betreft het afstemmen van de werksituatie op de veranderende capaciteiten, 

omstandigheden en behoeften die optreden gedurende de arbeid carrière. Hierbij wordt gelet op de 

werkinhoud- en taken, de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en de organisatie van het 

werk. 

   

In een ideale geval zijn de belasting en de belastbaarheid van de medewerker in evenwicht. De 

balans hierin geeft de werkbelasting aan. Werkbelasting is het beroep dat wordt gedaan op de 

capaciteit van een medewerker. De mate waarin een medewerker last krijgt van deze werkbelasting 

is afhankelijk van zowel kenmerken van de werksituatie als die van een persoon
5
. 

 

 

Figuur 4: Duurzaam inzetbaarheidsbeleid 

                                                           
4
 AI-01 Arbo- en verzuimbeleid  

5
 AI-42 Werkdruk, stress en energie 
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4.2 Beïnvloedingsfactoren duurzaam inzetbaarheid  
 

In de voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat er geen hanteerbare definitie is van oudere 

werknemers in termen van leeftijdsgrenzen. Dit komt doordat er een grote variatie is in het 

verouderingsproces tussen personen. Daarnaast is de term niet los te maken van de werksituatie 

waarin een medewerker zich verkeert. Het uiteindelijke verloop van het verouderingsproces wordt 

bepaalt door viertal factoren die in interactie met elkaar liggen en het verouderingsproces kunnen 

beïnvloeden. Deze viertal factoren resulteren uiteindelijk in de mate van belastbaarheid van oudere 

werknemers. Er worden twee veroudering typen onderscheid die van invloed zijn op de 

belastbaarheid van werknemers
6
. Deze twee typen zijn: absolute en relatieve veroudering.  

Met absolute veroudering wordt bedoeld de verandering van functionele capaciteiten en 

vaardigheden dat plaatsvindt met het toenemen van de leeftijd. Bij relatieve veroudering gaat het 

om de waardevermindering van kennis en vaardigheden ten gevolge van veranderende taakeisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Verouderingsproces en belastbaarheid  

 

Belastbaarheid is de (werk) last die een individu kan dragen, zowel op het geestelijke als lichamelijke 

vlak bij het uitvoeren van werkzaamheden. Belastbaarheid wordt onderscheid in twee typen: fysieke- 

en mentale/ cognitieve belastbaarheid. Fysieke belastbaarheid is het vermogen om te kunnen 

voldoen aan fysieke belastende arbeidstaken. De mentale/ cognitieve belastbaarheid betreft het 

vermogen om te kunnen voldoen aan mentaal/ cognitief belastende arbeidstaken.  

Beide typen belastbaarheid worden bepaald door tweetal factoren naast het verouderingsproces. 

Aan de ene kant de persoonsgebonden factoren (zoals geslacht, opleidingsniveau, lifestyle, etc.) en 

aan de andere kant de werkgebonden factoren (arbeidsomstandigheden, taakinhoud, 
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ontwikkelingsmogelijkheden, etc.). Beide typen belastbaarheid zijn onderbouwd uit verschillende 

componenten. Zo is fysieke belastbaarheid onderbouwd uit:  

• Energetische capaciteit: het vermogen om energie vrij te maken voor het uitvoeren van 

zogenaamde dynamische arbeidsbelasting. 

• Spiercapaciteit: is de spieractiviteit (kracht, uithoudingsvermogen en contractiesnelheid) die 

nodig is om bewegingen uit te voeren en/ of bepaalde houdingen aan te nemen.   

• Lichaamskenmerken: lichaamslengte, lichaamsgewicht en flexibiliteit van gewrichten.  

 

Daarentegen omvat mentale/ cognitieve belastbaarheid het component waarnemen, leervermogen 

en kennis en ervaring. 

• Waarnemen: zintuigelijke waarneming zoals zien en horen  

• Leervermogen: het duurt bij ouderen langer voordat een leereffect wordt bereikt.  

• Kennis en ervaring: ouderen hebben hoger kennis- en ervaringsniveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figuur 6: Belastbaarheid 
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Belasting is datgene wat een werknemer in zijn werk moet doen en van hem/ haar verwacht wordt. 

Belasting wordt in vijf elementen verdeeld
7
: Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen, 

Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid.  

 

 

 

 

 

Figuur 7: Belasting 

 

 

Door aandacht te besteden aan een goede balans tussen de belasting en belastbaarheid door het 

verlagen van de belasting en verhogen van de belastbaarheid, blijven medewerkers gezond en 

duurzaam inzetbaar. Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn 

(werkbelasting) het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat is er sprake 

van hoge werkdruk. Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden en het ontbreken van 

voldoende steun door collega’s en leidinggevende om aan de gestelde eisen te voldoen vormt 

werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers.  

Een verstoorde balans tussen werk en privé kan ook bijdragen aan psychosociale arbeidsbelasting.    
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4.3 Stressfactoren en energiebronnen  
 

De onbalans tussen belasting en belastbaarheid kan gevolgen met zich dragen zoals stress en in het 

ergste geval burn-out. Naast factoren die stress kunnen stimuleren, zijn er ook factoren die als een 

energiebron gelden. Deze worden energiebronnen genoemd en zijn aspecten die functioneel zijn 

voor het bereiken van werkdoelen en die werkstressoren en de negatieve gevolgen daarvan kunnen 

verminderen of wegnemen. In het overzicht hierna zijn beide te zien
8
:  

 

Stressfactoren Energiebronnen 

Strategie en beleid  

(Slechte) relatie met collega’s of leidinggevende en 

werksfeer 

(Goede) relatie met collega’s of leidinggevende 

en werksfeer 

Regelmogelijkheden en zelfstandigheid Sociale steun 

Werkdruk Waardering door leidinggevende en inspraak 

(Gebrek aan ) informatie over (veranderingen in) 

werktaken 

Regelmogelijkheden en zelfstandigheid 

Storingen in het werkproces Afwisseling in baan 

Onvoldoende samenwerking met collega’s en in 

teams 

Leren en ontwikkelen 

Vermogen en bereidheid tot veranderen Feedback 

Rol- en taakonduidelijkheid Samenwerking met collega’s en in teams 

Toekomstonzekerheid  

Conflicten  

 

Tabel 1: Stressfactoren en Energiebronnen  

 

Als primaire verantwoordelijkheid van de werkgever is de taak gelegd om PSA aspecten aan te 

pakken in het bedrijf. Gevolgen van onbalans tussen belasting en belastbaarheid en/ of stress 

actoren en energiebronnen kunnen uiteen lopen. Deze worden in de volgende paragraaf ook 

behandeld.    

 

4.4 Deelconclusie  

 

Duurzaam inzetbaarheid van werknemers vraagt balans tussen de belasting en belastbaarheid. 

Aangezien belasting en belastbaarheid bepaald wordt door factoren die individueel als werksituatie 

afhankelijk is, is hierbij individueel maatwerk nodig vanuit Goglio North Europe B.V. Belangrijk in 

deze maatwerk is dat er op individuele niveau de zogenaamd stressoren als de energiebronnen van 

de individu bepaald worden opdat er voldaan kan worden aan de wettelijk vereiste vanuit de 

Arbowet waarbij de arbeidsplaats, werkmethoden, gebruikte middelen als de arbeidsinhoud aan de 

eigenschappen van de werknemers worden aangepast (Artikel 3).    

                                                           
8
 AI-42 Werkdruk, stress en energie 
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5 Ouderen en arbeidsrisico’s  
 

Dit hoofdstuk zal de arbeids- en gezondheidsrisico’s nader behandelen. Aan de ene kant zal gekeken 

worden welke arbeids- en gezondheidsrisico’s bij oudere werknemers herkenbaar zijn. Vervolgens zal 

getoetst worden in hoeverre deze arbeids- en gezondheidsrisico’s te herkennen zijn binnen Goglio 

North Europe B.V.  Uiteindelijk zal antwoord worden gegeven op de deelvraag welke arbeids- en 

gezondheidsrisico’s worden geïdentificeerd voor oudere werknemers.   

 

5.1 Algemene Arbeidsrisico’s bij ouderen  

 

De groeiende aandeel van oudere werknemers en de specifieke risico’s die erbij komen kijken, 

vragen extra aandacht vanuit bedrijven. Oudere werknemers hebben in het algemeen hoger risico op 

het optreden van arbeid gerelateerde aandoeningen in vergelijking met jongere werknemer. Dit valt 

te verklaren doordat oudere werknemers gemiddeld een grotere aantal blootstellingsjaren hebben 

aan belastende arbeidsomstandigheden dan jongere werknemers. Daarnaast is de belastbaarheid 

van oudere werknemers lager dan die van jongeren. Oudere herstellen langzamer dan jongere 

werknemers.  

Dit hoofdstuk zal de focus specifiek leggen op de arbeidsrisico’s die zich specifiek kunnen voordoen 

voor ouderen in het arbeidsproces. Hierbij is gebruik gemaakt van de AI-52 Duurzame inzetbaarheid 

van oudere werknemers.  

Arbeidsrisico’s voor ouderen betreffen:  

Fysieke belasting: de fysieke belastbaarheid van werknemers daalt vanaf de leeftijd van dertig jaar. 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen langere tijd nodig hebben om lichamelijk te herstellen van een 

fysiek belastend taak dan jongeren. Het herstel na fysieke belasting is belangrijk om overbelasting en 

gezondheidsklachten te voorkomen. Dit geldt eveneens tijdens pauzes gedurende de werkdag als in 

de avond en nacht tussen werkdagen. 

Een andere arbeidsrisico is op het mentale/ cognitieve belasting vlak. Het informatieverwerking 

proces is op oudere leeftijd trager dan bij jongeren. In functies waar een verhoogde waakzaamheid 

en oordeelsvermogen nodig is, kan leeftijd gerelateerde achteruitgang een beperking opleveren. 

Daarnaast is de veroudering of waardevermindering van specifieke kennis en vaardigheden een van 

de arbeidsrisico’s bij ouderen.    

Tevens blijkt dat werken in ploegendienst voor werknemers zwaarder wordt met het toenemen van 

de leeftijd. Dit heeft met de aanpassingsvermogen te maken. door het werken in ploegendienst, 

wordt het biologische ritme ernstig verstoord. Factoren zoals zonlicht, klimaat en sociale omgeving 

hebben invloed op de biologische ritme en kunnen die ernstig verstoren. Voor ouderen is het 

omschakelen van soort dienst ook problematischer dan voor jongeren.  

Op thermische belasting wordt aangegeven dat het oudere lichaam anders reageert dan die van 

jongeren. In koude omstandigheden bestaat een hoger risico op onderkoeling bij oudere 

werknemers dan bij jongeren. Bij warme omstandigheden geldt hetzelfde. Ouderen hebben hoger 

risico op het optreden van warmteziekten dan jongeren aangezien de fysieke conditie afneemt met 

de leeftijd.  

Voldoende verlichting op de werkplek is van essentieel belang voor ouderen. Ouderen hebben meer 

licht nodig dan jongeren aangezien de visuele waarneming ook verandert bij het toenemen van de 

leeftijd.  
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Verder lijkt uit onderzoek dat oudere werknemers minder arbeidsongevallen met verzuim oplopen 

dan jongeren. Dit heeft voornamelijk te maken met de kennis en ervaring die een oudere werknemer 

bezit ten opzichte van een jongere werknemer. Wel zijn de dodelijke arbeidsongevallen vaker te zien 

bij ouderen. 

Uit de meldingen van beroepsziekten telt 48% van het totaal bestand aan meldingen van 

werknemers ouder dan 50 jaar. Deze hoge percentage is vermoedelijk te verklaren aan de 

blootstellingsjaren van oudere werknemers aan belastende arbeidsomstandigheden maar ook de 

verminderde belastbaarheid. Ouderen hebben dus hogere risico op beroepsziekten dan jongere 

werknemers. uit de meldingen blijkt dat ouderen voornamelijk kampen met klachten van de oren. 

Geluidschade is een risico wat ook aan leeftijdstoename gebonden is.      

 

5.2 Arbeidsrisico’s binnen Goglio  

 

Risico-inventarisatie en evaluatie  

Om arbeidsrisico’s te inventariseren wordt aangegeven de risico-inventarisatie en evaluatie (Artikel 

5) als kapstok te gebruiken
9
. Daarin dient in het bijzonder aandacht besteed te worden voor 

bijzondere categorieën werknemers. Vervolgens wordt uitsplitsing gevraagd in het 

werknemersbestand naar leeftijdsgroepen en functiegroepen. Na de selectie is het nodig om een 

aantal risico’s zeker mee te nemen in de inventarisatie. Dit betreft de risico’s die in de voorgaande 

paragraaf aangekaart zijn als zijnde arbeidsrisico’s voor oudere werknemers: fysieke belasting, taken 

waarbij een snel en adequaat oordeelsvermogen van belang is, werken in ploegendienst, thermische 

belasting en verlichting.  

Goglio North Europe B.V. heeft in 2012 de risico-inventarisatie en evaluatie geactualiseerd. Voor de 

RIE is gebruik gemaakt van de branche RIE voor de Grafimedia. Daarin zijn een aantal thema’s 

behandeld:  

 

- Arbobeleid  

- Verzuimbeleid 

- Psychosociale arbeidsbelasting 

- Fysieke arbeidsbelasting  

- Geluid/ trillingen  

- Machineveiligheid  

- Gevaarlijke stoffen  

- Oplosmiddelenreductie in de Diepdruk  

- Bedrijfshulpverlening  

- Gebouw aspecten 

 

Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie blijkt dat oudere werknemers (bijzondere groep) 

niet als onderwerp behandeld wordt. Verder zijn er op de bovengenoemde thema’s een aantal 

elementen die aanleiding geven voor verder aandacht. Hierna is een overzicht samengesteld van 

deze onderwerpen:  

                                                           
9
 AI-52 Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers 
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Risico-inventarisatie en 

evaluatie  

 

Arbobeleid  - Beleid, Arbobeleid, kennis van beleid en opleidingsbeleid  

 - Stimulans voor gezondheid  

 - Stimulans voor inzetbaarheid  

 - Arbeidsconflicten-protocol 

 - TVB op arbeidsomstandigheden niet duidelijk 

 - Beleid alcohol, medicijnen en drugs  

 - Voorlichting en onderricht  

 - Periodieke veiligheidsrondgangen  

 - Onvoldoende borging van tijdige keuringen van arbeidsmiddelen 

Verzuimbeleid  - Op de hoogte van de kwaliteiten en behoeften van de medewerkers  

 - Systematisch beoordelen  

 - Intrede onderzoek  

Psychosociale arbeidsbelasting - Relaties op het werk  

 - Informatievoorziening  

 - Onregelmatige diensten (Ploegendienst) 

 - Rust- en pauzetijden (Niet vast) 

Fysieke belasting - Fysieke belasting maakt geen onderdeel uit van het beleid  

 - Voorlichting over ergonomische verantwoord werken  

Geluid - Geluidsbelasting 

 - Lawaaibestrijdingsplan  

 - Risico’s van geluid in het beleid opnemen 

 - Gebruik gehoorbescherming  

Gevaarlijke stoffen   - Aanwezigheid van veiligheidsinformatiebladen  

 - Gebruik van kankerverwekkende producten  

 - Voorlichting persoonlijke beschermingsmiddelen  

 - Voorlichting, onderricht en toezicht  

Gebouw aspecten - Aanwezigheid van bedrijfskantine  

 - Orde en netheid  

 Tabel 2: Samenvatting Risico-Inventarisatie en evaluatie 

 

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Uitval van oudere 

werknemers   

Risico’s voor oudere werknemers niet 

opgenomen in RIE  

3 6 5 90 

 

Preventief Medisch Onderzoek  

Goglio North Europe B.V. heeft recentelijk ook het Preventief Medisch Onderzoek laten uitvoeren. In 

2009 is dit onderzoek voor het laatst aangeboden. Uit die resultaten van 2009 zijn zowel ‘Geluid’ als 

‘Klimaat’ als risico’s benoemd. In 2014 is het PMO opnieuw aangeboden. De inhoud van het 

onderzoek is te zien in de bijlage 5.In totaal hebben 51 (52%) personen de vragenlijsten van het PMO 

ingevuld en 60 personen (61%) meegedaan aan het lichamelijk onderzoek. Het totale gemiddelde 

leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek is 45 jaar (44,92). De resultaten van het onderzoek 

geven inzicht in de gezondheid, leefstijl en werksituatie van de medewerkers. Deze worden hierna 

behandeld.  
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Algemene gezondheid: 

Uit de resultaten blijkt dat de medewerkers op de productie vaker een slechte gezondheid ervaren. 

Men scoort hierop (met 18%) slechter dan het landelijk gemiddelde. De productie is ook de afdeling 

waar medewerkers zich het minst algemeen gezond voelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Algemene gezondheid Productie 

 

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Verzuim door 

gezondheidsklachten  

Onvoldoende energie en levenslust  3 10 10 300 

 

Leefstijl:  

Zowel aan de beweegnorm als aan de fit norm voldoet de productie onder het landelijke gemiddelde. 

54%  voldoet aan de beweegnorm ten opzichte van een landelijke gemiddelde van 58%. Voor de 

fitnorm scoort de productie 36% ten opzichte van de 47% voor het landelijk gemiddelde. Op de 

productie valt het overmatig alcohol drinken met 18% hoger op dan de landelijke gemiddelde van 

10%. Leefstijl heeft een grote invloed op de gezondheid van werknemers.  

 

 

Figuur 9: Resultaten leefstijl 
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Figuur 10: Resultaten leefstijl bewegen 

 

 

 

Figuur 11: Resultaten leefstijl consumptie 

 

 

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Verzuim door 

gezondheidsklachten  

Ongezonde leefstijl  3 10 10 300 
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Medische gesteldheid:  

De medische vragenlijst wordt gebruikt om een globale inschatting van risicofactoren te kunnen 

inschatten. Zo is bij de Productie huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist bezoek de top drie 

van zorgprofessional. Op gebruik van medicijnen is het voor de productie voornaamste pijnstillers, 

maagzuurremmers en luchtwegverwijders.  

 

 

 

Biometrie:  

Deze gegevens geven inzicht in het voorkomen van overgewicht en/ of obesitas. In het algemeen valt 

op dat overgewicht en een te hoog vetpercentage aanwezig is. Overgewicht zorgt voor een verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten. Voor de productie telt 29% van de aandeel voor verhoogde bloeddruk 

en 44% had een verhoogd vetpercentage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Resultaten health check 

 

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Verzuim door 

gezondheidsklachten  

Overgewicht en verhoogde 

bloeddruk  

3 10 10 300 

 

Lichamelijk onderzoek:  

Bij het lichamelijk onderzoek zijn er een aantal afwijkingen geconstateerd. Voornamelijk op 

verminderde gehoor is gemiddeld 43% gescoord in totaal. Verder heeft gemiddeld 30% een 

afwijkende cholesterolwaarde in het bloed en gemiddeld 18% een verminderde oogfunctie. 

Daarnaast is bij circa 20% van de deelnemers overige afwijking gevonden in het bloed.  

Figuur 12:  

Resultaten Bezoek aan zorgprofessional Goglio 

 

Figuur 13:  

Resultaten Gebruik medicatie Goglio 
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Bij werknemers in de productie zijn vaker afwijkingen gevonden tijdens het longfunctieonderzoek. 

Dit zou kunnen komen door het hogere percentage rokers (55%). De afwijkingen aan de oren zijn ook 

meer dan bij het kantoorpersoneel. Ook zijn bij deze werknemers enkele afwijkingen gevonden in de 

urine en vaker afwijkingen gevonden. Verder zijn er bij een labonderzoeken grotere afwijkingen te 

zien in de cholesterolwaarden. Daarnaast heeft een deel verhoogde leucocytenwaarden, dit kan 

duiden op een infectie zoals bijvoorbeeld een verkoudheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Resultaten aanvullend onderzoek afdeling Productie 

 

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Blijvend gehoorverlies   Ouderdom 7 10 5 350 

Verzuim door gezondheidsklachten   Verhoogde 

cholesterolwaarden  

3 10 10 300 

 Letsel aan longen door overmatig 

roken  

Overmatig roken  3 6 10 180 

 

Werkvragen:  

Over het algemeen resulteert het PMO dat er aandacht gevraagd wordt voor de 

doorgroeimogelijkheden. Door 67% van de totale deelnemers wordt de doorgroeimogelijkheden als 

ongunstig ervaren en dat 33% er weleens over nadenkt om de baan te veranderen. Ook ervaart 42% 

van de medewerkers stress in het werk. Betreft de productie zijn de werknemers op de afdeling het 

meest tevreden. Zij kunnen echter het minst vaak voldoende ontspanning vinden buiten werktijden. 

Tevens vinden zij dat er weinig doorgroeimogelijkheden zijn waarop 55% als ongunstig de 

doorgroeimogelijkheden ervaart.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Resultaten werkvragen Goglio 
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Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Werkdruk en stress  Onvoldoende kunnen ontspannen   3 6 10 180 

Weinig doorgroeimogelijkheden  3 6 10 180 

 

Psychosociale arbeidsbelasting:  

Uit de totale deelname aan het onderzoek blijkt dat 51% van de deelnemers scoort ongunstig/ onder 

gemiddeld op afwisseling in het werk. Steun van collega’s en leidinggevende door respectievelijk 74% 

(leidinggevenden) en 67% (collega’s) laag wordt gescoord. Bij leidinggevende worden zaken 

regelmatig gemist zoals mensen laten samenwerken, helpen met het werk, welzijn en aandacht voor 

wat er gezegd wordt. Bij collega’s komt dit voort uit elkaar helpen, persoonlijke belangstelling en 

vriendelijkheid. Een belangrijke resultaat is betreffend de regelmogelijkheden. Deze worden 

daarentegen wel hoog gescoord. Verder neemt men weinig problemen van thuis mee naar het werk. 

Andersom is dit wel het geval soms.  Specifiek voor de productie geeft men aan dat men vaker 

onvoldoende sociale steun ontvangt van collega’s (71%) en leidinggevenden (65%). Ook al is men wel 

tevreden over de algemene relatie. Net iets meer medewerkers geven aan de afwisseling in het werk 

ongunstig of onder gemiddeld te beschouwen. Wat opvalt is dat de sociale steun van de 

leidinggevende door meer medewerkers als ongunstig wordt beschouwd. Gelukkig voelt men zich in 

de productie vaker opgewassen tegen de emotionele eisen die het werk met zich meebrengt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Resultaten PSA productie en overige 

 

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Werkdruk en stress  Onvoldoende afwisseling in het werk  3 6 10 180 

Gebrek aan sociale steun door 

leidinggevenden en collega’s  

3 6 10 180 

Werken onder hoge tempo  3 6 10 180 

Mentale 

overbelasting  

Werken in veeleisende functie  1 6 10 60 
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Arbeidsomstandigheden:  

Arbeidsomstandigheden verwijzen naar de fysieke omstandigheden waarin het werk wordt 

uitgevoerd. Arbeidsomstandigheden hebben een belangrijke rol in de gezondheid, productiviteit en 

inzetbaarheid van werknemers. Gezien het belang van deze onderwerp, is bij dit onderzoek ook 

gekeken naar de resultaten in het totaal. Bijna 60% van de deelnemers geeft aan de werkplek 

ongunstig of onder gemiddeld te scoren. Ook de kwaliteit van middelen om het werk uit te voeren 

wordt door 50% als ongunstig of onder gemiddeld beschouwd.   

De grafiek hierna geeft specifiek de resultaten weer voor de productie. Hieruit blijkt dat werkplek, 

waardering- kwaliteit van middelen, geluid, klimaat en fysieke belasting als ongunstig scoort. Wel valt 

op dat werknemers iets vaker tevreden zijn over de verlichting vergeleken met de totale groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Resultaten Arbeidsomstandigheden productie en overige 

 

 

 

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS 

Oudere 

werknemers 

Blijvend gehoorverlies   Werken in hoge geluidsomgeving   7 6 5 210 

Klachten door ongunstige 

klimaat  

Werken in koude/ warme 

omgeving  

1 6 10 60 

Verstoring van het 

biologisch ritme door 

onregelmatig werken  

Werken in ploegendienst  3 10 5 150 

Letsel door ongunstige 

werkomgeving en 

middelen  

Werken in een onopgeruimde 

omgeving  

1 6 5 30 

Letsel door fysieke 

overbelasting 

Langdurig werken in een ongunstig 

werkhouding en zwaar tillen  

3 6 10 180 
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Verzuimanalyse  

GNE houdt de verzuimcijfers bij en probeert deze te analyseren op kort en lang verzuim. De 

doelstelling is opgesteld om onder 4,5% te houden. Uit de onderstaand grafiek blijkt dat het verzuim 

cijfer steeds boven de target uitsteekt. Uit de gesprekken met HRM-Manager, Personeelszaken en de 

bedrijfsarts blijkt dat de grootste aandeel van het verzuimcijfer veroorzaakt wordt door kortstondig 

verzuim. Alhoewel wel er een aantal gevallen bij zitten die te maken hebben met langdurig verzuim. 

Uit de langdurige verzuimanalyse blijkt dat de oorzaken liggen aan fysieke belasting en overige.        

Uit de analyse van de onderstaande gegeven op afdelingen, blijkt dat de structureel hoge cijfers op 

verzuim voortvloeien uit de productie afdelingen.   

 

 
 

Figuur 19: Verzuimcijfers 

     

 

5.3 Gevolgen arbeidsrisico’s  
In de voorgaande hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat er een balans dient te zijn tussen belasting en 

belastbaarheid waarbij er voldoende regelmogelijkheden dienen te zijn. Hierin is eveneens een 

balans tussen stressfactoren en de energiebronnen erg belangrijk. Een onbalans hierin kan bepaalde 

gevolgen met zich meebrengen.  

Zo is bijvoorbeeld wanneer een hoge of juist een lage werkbelasting wordt aangehouden kan dit 

gevolgen hebben in de vorm van demotivatie, productiviteit dat achteruit gaat, gedrag dat ongepast 

is, stress, verzuim, werkdruk, etc. Daarnaast kunnen de capaciteiten van een medewerker tijdelijk of 

structureel niet afdoende zijn op de belasting dat verwacht wordt uit te voeren. Het geheel kan 

gevolgen hebben als werkstress, verzuim en in het ergste geval burn-out.  

 

Van werkdruk is sprake als er geen balans is tussen de belasting en de belastbaarheid. Dit komt voor 

wanneer de hoeveelheid werk en de tijd waarin de taak uitgevoerd dient te worden het 

draagvermogen van de werknemer overstijgt. Werkdruk kan risico voor de gezondheid van de 

werknemers veroorzaken en wordt versterkt door gebrek aan regelmogelijkheden. De klachten 

kunnen zich uiten op lichamelijk als psychische klachten. Werkdruk kan eveneens het functioneren 

van werknemers beïnvloeden en leidt tot stressklachten, hart- en vaatziekten
10

. Daarnaast 

veroorzaakt het bij werknemers vermoeidheid. Acute vermoeidheid treedt op als de werknemer zich 
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mentaal dient in te spannen en niet meer kan reageren op de eisen die het werk stelt. Wanneer deze 

klachten aanhouden zonder ingrijpen, kunnen deze klachten zich ontwikkelen tot langdurige 

vermoeidheid.  

Werkdruk kan overspanning en burn-out tot stand brengen. Structureel een hoge werkdruk kan op 

termijn leiden tot burn-out. Ook angst en depressie kunnen gevolgen zijn van werkdruk. Verder is 

een mogelijke gevolg van werkdruk namelijk RSI. Dit uit zicht om klachten als pijn, kramp, tintelingen, 

gevoelsstoornissen, etc.  

Een overzicht dat de Multidisciplinaire Richtlijn Werkdruk biedt op mogelijke gevolgen van werkdruk 

ziet er als volgt uit:  

 

Psychologische gezondheid  Fysieke gezondheid  Gedragsmatige gevolgen  

Stress-gerelateerde aandoeningen  Hartziekten  Ziekteverzuim  

Depressie  Slaapproblemen  Personeelsverloop 

Vermoeidheid Afname van algemene fysieke 

gezondheid  

Ongelukken en verwondingen op 

de werkvloer  

Herstelbehoefte   Werk-familie conflict  

Angststoornissen   Vervroegd pensioen vanwege 

uitval  

Burn-out klachten    

Psychosomatische klachten    

Ontevredenheid met het werk    

Ontevredenheid met het leven    

Verminderde mentale gezondheid    

Tabel 3: Gevolgen werkdruk 

 

5.4 Deelconclusie  

Het gevaar ‘Ouderen werknemers’ heeft de intrinsieke eigenschap dat de belastbaarheid anders ligt 

dan bij jongere werknemers. Uit de het onderzoek blijkt dat er een aantal risicofactoren gedefinieerd 

kunnen worden die de inzetbaarheid van oudere werknemers beperkt kan houden. De risico’s voor 

ouderen werknemers zijn gerangschikt op de risicoscore, het grootste risico staat bovenaan. De 

risicoscore is tot stand gekomen aan de hand van de Fine & Kinney methode (Zie bijlage 7).  

De beheersmaatregelen die hierop gedefinieerd zijn, zijn op basis van de Arbeid hygiënische strategie 

waarbij op de eerste plaats bronmaatregelen getracht te realiseren, dan collectieve maatregelen en 

als laatst individuele maatregelen.  

 

Gevaar: Oudere werknemers 

Risico  Prioritering 

Verzuim door gezondheidsklachten  300 

Blijvend gehoorverlies  210 

Letsel door fysieke overbelasting  180 

Werkdruk en stress 180 

Verstoring van het biologische ritme door onregelmatig werken  150 

Letsel aan longen door overmatig roken  90 

Uitval van ouderen werknemers  90 

Mentale overbelasting  60 

Klachten door ongunstige klimaat  60 

Letsel door ongunstige werkomgeving en middelen  30 
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6. Leeftijdsopbouw    
 

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de vraag hoe de leeftijdsopbouw binnen Goglio 

North Europe B.V. samen is gesteld. Via personeelszaken is het personeelsbestand geraadpleegd. Het 

overzicht ziet er als volgt uit:  

Leeftijd  Aantal  

< 24  5 

25 – 34  11  

35 – 44  18  

45 – 54  45  

55 – 64  18 

> 65  1  

Tabel 4: Leeftijdsverdeling 

 

Het personeelsbestand telt in totaal 98 medewerkers. Het gemiddelde leeftijd in de productie is 46 

jaar (46,32). Ca. 65% van het personeelsbestand telt aan leeftijd > 45 jaar.  

Uit statistieken van het CBS
11

 blijkt dat de grootste aandeel van de werkzame beroepsbevolking 

tussen de 45 – 55 jaar is. Gemiddeld gezien sluit het personeelsbestand van GNE daar gunstig op aan.  

Daarnaast geeft de Nationaal Kompas Volksgezondheid
12

 aan dat het aantal ouderen alleen maar zal 

toenemen. Het aantal 65-plussers zal een hoogtepunt van 4,7 miljoen bereiken in 2041. Tot 2060 zal 

het aantal blijven schommelen. Ook wordt verwacht dat de leeftijdscategorie 65 – 79 jarigen zal 

stijgen en vanaf 2025 de groep van 80-plussers ook sterk toenemen.  

Figuur 20: Beroepsbevolking    Figuur 21: 65 en 80-plusser 

 

6.1 Deelconclusie  
Uit de analyse van het personeelsbestand blijkt dat er 65% van de werknemers met een leeftijd van 

45 jaar en ouder is. Dit is een leeftijdscategorie waarbij specifiek arbeidsrisico zich beginnen voor te 

doen. Goglio North Europe B.V. dient zich te realiseren dat zij kampen met een oudere werknemers 

bestand. Dit vraagt specifiek aandacht voor deze (bijzondere) groep om te kunnen voldoen aan de 

wettelijke kader en maatwerk te kunnen bieden en zich voor te bereiden op de toename.   

                                                           
11

 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-

beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm  
12

 http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/  
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7. Beheersmaatregelen  
 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag welke maatregelen goglio North Europe kan 

nemen om duurzame inzetbaarheid te realiseren. De maatregelen zijn vastgesteld conform de arbeid 

hygiënische strategie door bron-, collectieve- en individuele maatregelen te benomen.  

 

7.1 Bronmaatregelen  
In het onderzoek is duidelijk geworden dat ouderen werknemers hogere risico´s hebben dan jongere 

werknemers. Om de risico´s uit te sluiten is een bron maatregel om geen oudere werknemers in te 

zetten. Dit is een maatregel dat in redelijker wijsheid niet uitvoerbaar is. Vooral door de vergrijzing 

en steeds toenemende mate van aandeel oudere werknemers dienen bedrijven zich voor te bereiden 

op de steeds toenemende groep ouderen. De risico´s kunnen wel beperkt worden door maatregelen 

te nemen op de belasting en belastbarheid.  

 

7.2 Collectieve maatregelen  
Om oudere werknemers in te kunnen zetten worden de volgende collectieve maatregelen 

aanbevolen ten behoeve van de genoemde risico’s:  

 

Gezondheid en leefstijl  

Overgewicht, ongezonde leefstijl, verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden en 

overmatig roken zijn risicofactoren die de belastbaarheid van een werknemer kunnen beïnvloeden.  

Aanbevolen wordt om collectief: 

� Organiseren van programma’s voor gezonde voeding en leefstijl  

� Gezamenlijke bedrijfsactiviteiten organiseren zoals bedrijfsfitness, fietsenplan, lunchwandelen en 

korting op fitness  

� Minder snackautomaten beschikbaar stellen, aanbieden van gezonde maaltijden in de kantine, 

fruit en voldoende drank   

 

Geluid  

� Zet oudere werknemer op werkplaatsen waarbij geen geluidswaarden overschreden worden  

� Pas roulatie toe in de werkzaamheden zodat blootstelling minimaal wordt  

� Pas indeling en ontwerp van de werkplek aan en zorg dat geluidsbron op afstand is  

� Gebruik geluidsabsorberende bekleding van wanden en plafonds   

� Breng omkasting en scherm geluidsbron af  

 

Fysieke overbelasting  

� Stem af taken op de gesteldheid van de werknemer en wissel werk af met andere taken.  

� Verdeel de werkzaamheden naar zwarte tussen jongeren en ouderen 

� Voorzie oudere werknemers van voldoende hulpmaterialen en laat ze niet onnodig tillen    

� Organiseer voorlichting op gezonde werkhouding  

 

Werkdruk en stress  

� Organiseer voldoende ontspannend activiteiten  

� Competentiemanagement, loopbaanbegeleiding functioneringsgesprekken en werkoverleg 

worden sterk aanbevolen  
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� Voorzie in voldoende afwisseling in het werk en taken en maak werknemers verantwoordelijk 

� Creëer een veilige werkomgeving om knelpunten bespreekbaar te maken  

� Stel een vertrouwenspersoon aan  

� Organiseer training en workshops voor lager kader voor ondersteuning op leiderschap, 

signaleren van stres signalen en voeren van moeilijke gesprekken    

� Toon waardering en geef feedback door alle lagen van de organisatie  

� Verscherp kwaliteit en effectiviteit van planning en vergroot de instroom van de beheersing van 

werkopdrachten 

 

Biologische ritme verstoring  

� Oudere werknemers niet in ploegendiensten of onregelmatig werk inplannen  

� Stem werktijden af aan de gesteldheid van de werknemer  

 

Overmatig roken 

� Schaf rookruimte af  

� Voorzie in stoppen-met-roken programma’s en organiseer campagnes  

� Pas rookverbod beleid toe  

 

Mentale overbelasting  

� Voorzie werknemers van duidelijke informatie en verwachtingen  

� Vergroot de regelmogelijkheden voor de oudere werknemer  

 

Klimaat 

� Verstrek bedrijfskleding afgestemd op klimaat  

� Verspreid voldoende drank in warme periodes  

� Zorg voor voldoende pauze momenten  

� Voorzie ruimtes van verwarming/ airco’s  

� Beperk de blootstellingsduur door werktijden aan te passen  

 

Werkomgeving en materialen  

� Voer Leanmagement en 5s toe. Materialen en gereedschappen vaste plekken geven   

� Creëer draagvlak voor orde en netheid  

 

7.3 Individuele maatregelen   
Op individuele niveau zijn er een aantal maatregelen die genomen kunnen worden. Deze zijn:  

� Oudere werknemers in de gelegenheid stellen om periodiek deel te kunnen nemen aan 

Preventief Medisch Onderzoek  

� Individuele diëtist begeleiding  

� Loopbaanbegeleiding, functioneringsgesprekken en werkoverleg houden  

� Voldoende verlof dagen voor oudere werknemers  

� Informeer werknemers over de individuele gesprekken bij Bedrijfsarts   

� Organiseren van eigen werk 

� Voldoende bewegen en gezonde voeding nemen  

� Vermijd zwaar tillen en gebruik de verstrekte hulpmiddelen  

� Gebruik gehoorbescherming  
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8. Conclusies 
 

In dit onderzoek is antwoord gegeven op de vraag hoe Goglio North Europe B.V. haar oudere 

werknemers in de productie omgeving duurzaam inzetbaar kan houden in het bedrijf.  

Middels het bestuderen van de wettelijke vereisten, onderzoek in de huidig situatie en risicoanalyse 

is deze vraag beantwoordt.  

Goglio North Europe B.V. kan duurzaam inzetbaarheid van oudere werknemers bereiken door de 

belasting van het werk voldoende af te stemmen op de belastbaarheid van haar oudere werknemer.  

De balans in belasting en belastbaarheid verschilt van de ene medewerker op het andere en wordt 

bepaalt door kenmerken van de persoon als de werksituatie. Daarnaast zijn er een aantal factoren 

die een oudere werknemer kunnen beïnvloeden in het bereiken van deze balans en kunnen stress of 

juist energie opwekken. Dit vraagt maatwerk op individuele niveau.    

 

De wetgeving geeft ook duidelijk aan dat er afstemming dient te zijn in de inrichting van de 

werkplaats, de methoden en de daarbij gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud zoveel 

mogelijk aan de eigenschappen van de werknemer. Er kan geconcludeerd worden dat oudere 

werknemers over het algemeen hoger risico hebben in vergelijking met hun jongere collega’s  door 

de lagere belastbaarheid die zij hebben. Om adequate maatregelen te kunnen realiseren dient eerst 

inzichtelijk te zijn aan welke risico’s en gevaren deze specifieke groep blootgesteld wordt. Uit het 

onderzoek blijkt dat Goglio North Europe B.V. dit nog niet in kaart heeft gebracht of opgenomen in 

de risico-inventarisatie en evaluatie. Hierdoor mist Goglio North Europe de kans om adequate 

maatregelen te kunnen nemen en de afstemming tussen de belasting en belastbaarheid van de 

individuele oudere werknemer te realiseren.   

 

Verder blijkt uit de analyse van het verdiepend onderzoek dat in de huidige situatie een aantal 

gevaren aanwezig zijn die de inzetbaarheid van oudere werknemers kan beïnvloeden. Gezien de 

aandeel van oudere werknemers (65%) in het personeelsbestand kan verwacht worden dat oudere 

werknemers hieraan risico’s kunnen oplopen. Aan de hand van de risicoprioritering (Zie bijlage 7) is 

vastgesteld dat de volgende risico’s aanwezig zijn:    

1) Gezondheidsrisico’s  

2) Geluid (Gehoorschade) 

3) Fysieke belasting  

4) Werkdruk en stress  

5) Onregelmatig werken  

 

Aan de hand hiervan kan geconcludeerd worden dat Goglio North Europe B.V. vanuit een duurzaam 

inzetbaarheidsbeleid zich dient te richten op de Vitaliteit en de Werksituatie van oudere werknemers 

(zie bijlage 6 voor schematisch weergave).  
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9. Aanbevelingen  
 

Op basis van de conclusies, is aanbevolen om de groep oudere werknemers op te nemen in de risico 

inventarisatie en evaluatie. Aan de hand hiervan kunnen risico’s in groepen, individuen of functies 

geïnventariseerd worden waarop adequate maatregelen genomen kunnen worden. Zoals eerder 

aangegeven is de balans in belasting en belastbaarheid per individu verschillend. Maatwerk is in 

potentie vereist om adequate maatregelen te kunnen treffen.  

Om een goed inventarisatie en evaluatie te maken, wordt Goglio North Europe B.V. geadviseerd om 

eerst in kaart te brengen in welke functies oudere werknemers werkzaam zijn. In de RI&E dienen de 

bijzondere risico’s te worden geïnventariseerd en geëvalueerd gevolgd met een plan van aanpak 

waarbij om risico’s te elimineren.   

 

Om de gezondheid en leefstijl van oudere werknemers te verbeteren, adviseer ik Goglio North 

Europe B.V. om gezondheidsprogramma’s aan te bieden, gezonde voeding en leefstijl te stimuleren 

en individueel voedingsadvies ter beschikking te stellen. Daarnaast kan worden aanbevolen om 

gezonde maaltijden ter beschikking te stellen in de bedrijfskantine. Stimuleer ook het gebruik van 

fietsen en het lunchwandelen. Het doel hiervan is om werknemers in beweging te houden en te 

helpen in bewust gezond voeding en leefstijl. Voor overmatig roken adviseer ik om stop-met-roken 

programma’s te starten. Voorzie werknemers van individuele begeleiding en schaf rookruimte af.  

Betreft geluid en fysieke belasting, adviseer ik eerst te inventariseren op welke werkplekken en 

activiteiten dit voorkomt. Vervolgens kunnen maatregelen genomen worden door bijvoorbeeld het 

automatiseren van fysiek belastende taken en het wegnemen van de geluidsbronnen. Daarnaast 

beveel ik aan om op individuele niveau de werktaken af te stemmen op de belastbaarheid van 

werknemer. Bedrijfsarts, veiligheidskundige en arbeid hygiënist kunnen hierin helpen.     

De aanpak van werkdruk en stress vereist maatwerk. Maatwerk is nodig omdat werkdruk afhankelijk 

is van veel factoren die per individu verschillen. Bij de aanpak van werkdruk adviseer ik om vooral 

rekening te houden met de factoren binnen de organisatie. Tegelijk moet ook gekeken worden naar 

de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen. Goglio North Europe B.V. kan bij 

het verminderen van werkdruk zorgen dat signalen vroegtijdig worden opgepikt. Zorg dat werkdruk 

bespreekbaar wordt gemaakt en voorzie werknemers van duidelijke taakomschrijving, voldoende 

informatie en feedback. Aangezien men vindt dat er onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn en 

weinig afwisseling in het werk is, adviseer ik om taakroulatie en –verdeling, 

competentiemanagement en werknemers met meer regelmogelijkheden te voorzien. Zorg dat 

werknemers voldoende opleiding en ervaring hebben voor het werk. Creëer werksfeer dat door de 

totale organisatie gedragen wordt en waarin collega’s onderling elkaar kunnen helpen en stimuleer 

samenwerking. Voorzie leiding in voldoende ondersteuning om signalen op stres en werkdruk tijdig 

te kunnen signaleren en moeilijke gesprekken te kunnen voeren.     

Ik adviseer verder om oudere werknemers uit te sluiten van ploegendiensten en onregelmatig werk. 

Stem werkrooster af op de individu. Bied voldoende momenten van rust en verlof zodat werknemers 

zich kunnen herstellen na een werkdag. 

Bovengenoemde aanbevelingen kunnen met begeleiding van de veiligheidskundige worden 

geïmplementeerd. Voor de implementatieplan wordt verwezen naar bijlage 8.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Arbowet   
 

Artikel 3 

 

1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de 

arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke 

arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele 

dienstverlening, het volgende in acht neemt±    

a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig 

dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer; 

b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de 

veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron 

daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de 

bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende maatregelen 

getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven 

maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden 

doeltreffende en passende persoonlijke  beschermingsmiddelen  aan de werknemer ter 

beschikking gesteld; 

c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte 

arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden 

gevergd aan de persoonlijke  eigenschappen van werknemers aangepast; 

d. monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, 

vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt; 

  e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, 

de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en 

doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe 

hulpverleningsorganisaties; 

 f. elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van 

anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende 

maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij 

artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is. 

 

2. De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op 

voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. 

 

3. Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goede verdeling van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij 

hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers. 

 

4. De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die daarmee 

zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring daartoe 

aanleiding geeft. 
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Bijlage 2 - Arbeidsomstandighedenbeleid 

 
Inventarisatie en evaluatie van risico's 

Artikel 5 

 

1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en 

evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-

inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende 

maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. 

 

2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers 

tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst. 

 

3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband 

met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, 

maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens 

aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen. 

 

4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane 

ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en 

professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. 

 

5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt 

gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer 

ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risico 

beperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, 

opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer. 

 

6. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en 

-evaluatie. 
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Bijlage 3 - Arbeidstijdenwet  

  Norm  

Arbeidstijd Per dienst  12 uur  

 Per week  60 uur  

 Per week per 4 weken  Gemiddeld 55 uur  

(Bij collectieve regeling)  

 

 Per week per 16 weken  Gemiddeld 48 uur  

 

Rusttijden  Dagelijkse rust  11 uur (aaneengesloten)  

1x per week: 8 uur, indien 

noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of 

bedrijfsomstandigheden)  

 

 Wekelijkse rust  36 uur (aaneengesloten) of 72 uur 

per 14 dagen (te splitsen in 

stukken van minimaal 32 uur)  

 

Pauze Bij > 5,5 uur arbeid per dienst  30 minuten  

(eventueel 2 x 15 minuten) 

 

 Bij > 10 uur arbeid per dienst  45 minuten  

(eventueel 3 x 15 minuten)  

 

 Bij > 5,5 uur arbeid per dienst 15 minuten  

(bij collectieve regeling)  

 

Zondagrust  Zondagsarbeid  Geen arbeid op zondag, tenzij:  

- In overeenstemming met het 

soort werk en bedongen of 

- Noodzakelijk in verband met 

het soort werk of 

bedrijfsomstandigheden  

- Overeengekomen met OR (bij 

afwezigheid: belanghebbende 

werknemers) 

- Individuele instemming  

 

 Vrije zondagen  13 (per 52 weken) 

elke ander aantal (bij collectieve 

regeling), mits:  

- Individuele instemming indien 

minder dan 13 vrije zondagen 

per jaar  

Nachtarbeid  

Nachtdienst: > 1 uur arbeid 

tussen 00.00 en 06.00 uur 

Arbeidstijd per dienst  10 uur 

12 uur, mits:  

- rust na dienst 12 uur  

- 5 x per 2 weken  

- maximaal 22 x per 52 weken  
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 Arbeidstijd per week  40 uur (per 16 weken),  

indien ≥ 16 x per 16 weken arbeid 

in nachtdienst  

 

 Rusttijd na nachtdienst 

Geldt voor nachtdiensten 

eindigend na 02.00 uur  

14 uur  

(1x per week: 8 uur, indien 

noodzakelijk in verband met soort 

werk of bedrijfsomstandigheden)  

 

 Rusttijd na ≥ 3 nachtdiensten  46 uur  

 

 Maximum lengte reeks  

Geldt als minimaal één van de 

diensten uit de reeks een 

nachtdienst is 

 

7 of 8 (bij collectieve regeling)  

 Maximum aantal  

Geldt voor nachtdiensten 

eindigend na 02.00 uur  

- 36 nachtdiensten per 16 weken 

of 

- 140 nachtdiensten per 52 

weken (bij collectieve regeling) 

hetzij 

- 38 uur tussen 00.00 en 06.00 

uur per 2 aaneengesloten 

weken (bij collectieve regeling) 

 

Consignatie  Consignatieverbod - 14 consignatie-vrije dagen per 

4 weken  

- 2 x 2 dagen per 4 weken geen 

consignatie en geen arbeid  

- geen consignatie 11 uur vóór 

en 14 uur ná een nachtdienst 

  

 Arbeidstijd per 24 uur 13 uur  

 

 Arbeidstijd per week in geval 

van nachtelijke consignatie  

 

Geldt indien per 16 weken 16 x 

of meer consignatie wordt 

opgelegd tussen 00.00 en 06.00 

uur  

- gemiddeld 40 uur (per 16 

weken) of  

- gemiddeld 45 uur (per 16 

weken), mits:  

- 8 uur onafgebroken rust vóór 

aanvang nieuwe dienst (in 

geval van laatste oproep 

tussen 00.00 en 06.00 uur) 

hetzij  

- gedurende 8 uur onafgebroken 

rust in de 18 uur volgend op 

06.00 uur (als laatste oproep 

tussen 00.00 en 06.00 uur 

plaatsvond en direct gevolgd 

wordt door een nieuwe dienst)  
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Bijlage 4 - Duurzaam inzetbaarheidsbeleid  

 

Organisatiecultuur  

Het doel hiervan is om een organisatiecultuur te creëren waarin het investeren in en het behoud van 

menselijk kapitaal als een belangrijke voorwaarde wordt gezien voor het bereiken van doelen. 

Belangrijk hierin is dat deze cultuur door de hele organisatie wordt gedragen en uitgedragen in alle 

lagen.  

Te denken valt hierbij aan thema’s op het gebied van visie en doelen, draagvlak en bewustwording, 

stijl van leiding en leiderschap, verantwoordelijkheid dat gedeeld wordt, communicatie en de 

werksfeer.  

Vitaliteit  

Het doel van deze pijler is gedurende de gehele arbeidsduur om de vitaliteit van de individuele 

werknemers in stand te houden en te bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan de gezondheid 

en welzijn van werknemers, de fysieke en mentale belastbaarheid, motivatie en satisfactie en 

leefstijl.  

 

Werksituatie    

 

Hierbij gaat het om het afstemmen van de werksituatie op de veranderende omstandigheden, 

capaciteiten en behoeften. Dit houdt in dat er naar de werkinhoud, de arbeidsomstandigheden, -

voorwaarden en de organisatie van het werk te kijken.  

Loopbaan  

Hierbij wordt afstemming bereikt tussen de individuele loopbaan van de werknemers op de 

veranderingen die kunnen optreden gedurende de arbeidsuur ten aanzien van capaciteit, behoeften 

en omstandigheid. Daarbij kan gedacht worden in beleidsthema’s als interne en externe mobiliteit, 

competenties en scholing, functioneringsgesprekken en persoonlijk ontwikkelingsplan.   
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Bijlage 5 – Inhoud Preventief Medisch Onderzoek  

 

Component PMO  Toelichting 

Korte medische vragenlijst  De vragenlijst wordt gebruikt voor een globale 

inschatting van risico factoren 

Biometrie   

� lengte  

� gewicht  

� BMI (Body Mass Index) 

Deze gegevens geven inzicht in het voorkomen 

van overgewicht en/ of obesitas  

Bloeddruk  Screening op hoge bloeddruk  

Urineonderzoek  

� Eiwit  

� Bloed  

� Glucose 

Indien (één van deze) stoffen wordt gevonden in 

het urinemonster, kan dit onder andere 

aanduiden op een verminderde nierfunctie.  

Bloedonderzoek:  

� Cholestrol  

� HDL-cholestrol  

� LDL-cholestrol  

� Glucose  

� HbA1C 

� Creatinine/ MDRD 

� Leucocyten  

� Hemoglobine  

 

Extra bloedonderzoek:  

� Leverfunctiewaarden  

� TSH 

� PSA 

 

Vetachtige stof in het bloed  

“Goed” cholestrol  

“Slecht” cholestrol  

Screening op suikerziekte  

Suikerwaarde (afgelopen 6 weken)  

Beoordeling nierfunctie  

O.a. infecties/ ontstekingen  

Aanwezigheid van bloedarmoede  

 

Beoordeling leverfunctie  

Beoordeling schildklierfunctie  

Tumormarker voor prostaatkanker  

Aanvullend lichamelijk onderzoek  

� Schild- en lymfeklieren  

� Oren  

� Reflexen  

� Longen  

� Hart  

� Buik  

Het aanvullend lichamelijk onderzoek geeft een 

goede weergave van de fysieke gesteldheid en 

orgaanfuncties.   

Aanvullend medisch onderzoek:  

� Audiometrie  

� Longfunctie onderzoek  

� Ogen/ beeldschermtest  

� Hartfilmpje (ECG)   

 

Onderzoek naar het gehoor  

Het onderzoeken van de longfunctie  

Beoordelen van het zicht/ gezichtsveld  

O.a. hartritmestoornissen of hartschade 

opsporen  

Schriftelijk rapport opgesteld door arts  Persoonlijk risicoprofiel en advies  
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Bijlage 6 – Schematisch weergave conclusies 
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Bijlage 7 - Risico Prioritering  
 

Rol veiligheidskundige  

In de rol van veiligheidskundige is bij dit onderzoek de wetgeving bestudeerd. Dit om inzichtelijk te 

krijgen en onderbouwd advies te kunnen geven aan welke wettelijk eisen en andere voorschriften 

Goglio North Europe B.V. dient te voldoen. Verder zijn er met betrekking tot het onderzoek 

interviews uitgevoerd en documenten geanalyseerd. Hiermee is getracht informatie te verzamelen 

voor het onderzoek. Aan de hand van de verzameld en geanalyseerd informatie is getracht antwoord 

te geven op de hoofdvraag.  

De veiligheidskundige kan tijdens de implementatie een rol hebben bij het gevraagd en ongevraagd 

adviseren bij veiligheidsstukken. Tevens kan de veiligheidskundige indicatieve metingen verrichten 

voor het verzamelen van aanvullend informatie. Hij/ zij ondersteunt en begeleidt de uitvoering van 

de implementatieplan.   
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Bijlage 8 – Implementatieplan  

 

Nr. Maatregel Prioriteit  Verantwoordelijke Termijn  Rol 

veiligheidskundige  

1 Risico-inventarisatie en 

evaluatie Oudere 

werknemers  

 

Substantieel  Veiligheidskundige  < 2 maanden  Uitvoerende, 

adviserend, 

meewerkend  

2.  Opstellen 

gezondheidsprogramma 

Hoog  HRM-Manager  < 3 maanden  Adviserend, 

ondersteunen en 

motivator  

3. In kaart brengen fysieke 

belastend werkplekken 

en werkzaamheden  

 

Hoog  Productie Manager  < 4 maanden  Adviseren, 

uitvoerend, 

meedenkend  

4.  In kaart brengen van 

overschrijdend geluid  

Hoog Veiligheidskundige < 1 maand  Uitvoerend, 

adviserend, 

meedenkend, 

voorbereider 

5. Draagvlak creëren en 

werkdruk bespreekbaar 

maken in de organisatie 

(middels werkoverleggen, 

thema bijeenkomsten, 

etc.) 

 

Hoog Management en 

leiding 

< 4 maanden  Adviserend, 

meedenkend,  

6. Organiseren van 

workshops en training 

voor midden kader 

 

Hoog HRM-Manager  < 4 maanden  Adviserend  

7. Regels scherper trekken 

voor uitvoering van 

Functioneringsgesprekken 

en individuele begeleiding 

  

Hoog  HRM-Manager  < 2 maanden  Adviserend, 

meedenkend  

8.  Sociaal beleid opstellen  

 

Hoog  HRM-Manager  < 3 maanden  Adviserend  

9. Werktijdenregeling 

afstemmen voor oudere 

werknemers  

 

Hoog  HRM-Manager  < 3 maanden   
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Risicoweging Restrisicoweging
Gevaar Risico Risicofactor E B W RS Bronmaatregel Collectieve maatregel Individuele maatregel E B W RS

Overgewicht 3 10 10 300

Geen oudere werknemers inzetten (Jongere 

werknemers) 

Aanbieden bedrijfsfitness programma, fietsenplan, 

lunchwandelen stimuleren, Fietsen naar het werk 

promoten, traplopen stimuleren, printers en 

koffiezetapparaten op loopafstand van de werkplek 

plaatsen, korting op sportabonnement, gezamenlijke 

sportactiviteiten organiseren.   Individuele dietist begeleiding 3 3 5 45

Ongezonde leefstijl 3 10 10 300

Geen oudere werknemers inzetten (Jongere 

werknemers) 

Stimuleren gezond voeding door aanbieden gezonde 

maaltijd in bedrijfskantine, Bedrijfsfitness programma's 

aanbieden, fietsenplan, fruit op de werkvloer, minder 

snackautomaten, korting op gezonde producten, 

bedrijfsuitjes gezond(er) aankleden, lunchwandelen 

stimuleren

Periodieke keuring, individuele 

vitaliteitsbegeleiding en voedingsadvies  3 3 5 45

Verhoogd bloeddruk 3 10 10 300

Geen oudere werknemers inzetten (Jongere 

werknemers) 

Stimuleren gezond voeding door aanbieden gezonde 

maaltijd in bedrijfskantine, Bedrijfsfitness programma's 

aanbieden, fietsenplan Periodieke keuring 3 3 5 45

Verhoogde cholestrolwaarden 3 10 10 300

Geen oudere werknemers inzetten (Jongere 

werknemers) 

Stimuleren gezond voeding door aanbieden gezonde 

maaltijd in bedrijfskantine, Bedrijfsfitness programma's 

aanbieden, fietsenplan Periodiek keuring 3 3 5 45

Werken in hoge geluidsomgeving 7 6 5 210

Vervang de geluidsproducerende bron, andere 

methode toepassen  

Pas omkasting toe, machine verplaatsen, dempers 

plaatsen, roulatieschema, ouderen inzetten op 

werkplekken zonder risico's, onderhoud    Gehoorbescherming 7 0 0 0

Ouderdom 7 10 5 350

Geen oudere werknemers inzetten (Jongere 

werknemers) Pas roulatieschema toe, intrede onderzoek  Gehoorbescherming 7 10 5 350

Langdurig werken in een ongunstige 

werkhouding 3 6 10 180

Flexibel verstelbare werkplekken,  automatisering 

ongunstige werkhouding taak 

Toepassing van afwisselende taken en roulatieschema, 

Indeling taken, hulpmaterialen, werkverdeling, 

verbeteren werkplekinrichting, verdeling van 

werkzaamheden naar zwarte tussen jongeren en 

ouderen, 

Periodiek keuring, individueel fysieke staat 

bezien, ergonomietraining, individuele 

aanpassingen werknemer   3 0 0 0

Zwaar tillen 3 6 10 180

Vervang zware middelen door lichtere, 

automatisering tiltaak Pas roulatieschema toe, stel tilhulp ter beschikking.  

Periodiek keuring, individueel fysieke staat 

bezien, ergonomietraining, inividuele 

aanpassingen werknemer   3 0 0 0

Onvoldoende kunnen ontspannen 3 6 10 180

Geen oudere werknemers inzetten (Jongere 

werknemers) 

Aanbieden bedrijfsfitness programma en overige 

ontspannend activiteiten, werktijdenregeling afgestemd 

op individu   

Voldoende tijd nemen voor ontspanning die 

energie geven, voldoende slaap en beweging. 

Verbeteren leefstijl. Sociaal netwerk.    3 3 1 9

Weinig doorgroeimogelijkheden 3 6 10 180 Creeeren nieuwe functies Competentiemanagement invoeren,  

Individuele opleidingsplan, 

functioneringsgesprekken 3 0,5 0,5 0,75

Onvoldoende afwisseling in het werk 3 6 10 180

Taakeisen en verantwoordelijkheden aanpassen, 

routinematige taken uitsluiten, taakvariatie    Taakroulatie toepassen, regelmogelijkheden, inspraak 

Functioneringsgesprek, werknemers behoefte 

bespreekbaar maken, 3 0,5 0,5 0,75

Gebrek aan sociale steun door 

leidinggevenden en collega's  3 6 10 180

Mensen laten samenwerken, waardering, 

verbeteren werksfeer, werken aan relaties 

onderling  

Creeer een 'veilige werkomgeving', stel een 

vertrouwenspersoon beschikbaar, ondersteun lager 

kader in hun leiderschap (managementcoaching, 

stresssignalering, voeren van moeilijke gesprekken), 

organiseer sessie's om verwachtingen naar elkaar te 

kunnen uitspreken   

Tijdig signaleren, functioneringsgesprekken, 

werkoverleg  3 0,5 0,5 0,75

Werken onder hoog werktempo en 

hoeveelheid  3 6 10 180

Taakeisen aanpassen, verscherpen kwaliteit en 

effectiviteit van de planning, vergroot beheersing 

van instroom werkopdrachten  

Feedback, sociale steun door leiding en collega's, 

vergroten regelmogelijkheden, voer 

competentiemanagement in, werkdruk bespreekbaar 

maken, communicatie  

Cognitieve- en gedragstherapie, verplaatsen 

van functie, functioneringsgesprekken, werk 

organiseren, autonomie, vraag om hulp, zorg 

voor een goed planning van werkzaamheden.     3 0,5 0,5 0,75

Letsel aan longen door overmatig roken Overmatig roken 3 6 10 180 Verbod op roken 

Rookruimte afschaffen, stoppen-met-roken-

pogramma's Individuele begeleiding 3 3 5 45

Bijlage 7 - Risicoprioritering

Blijvend gehoorverslies 

Werkdruk en stress 

Verzuim door gezondheidsklachten 

Letsel door fysieke overbelasting 

Ouderen werknemers 



Verstoring van het biologisch ritme door 

onregelmatig werken Werken in ploegendienst 3 10 5 150

Vrijstelling voor oudere werknemers voor werken 

in ploegendienst, vrijstelling overwerk

Toepassen van voorwaartse rotatie in rooster, extra 

vakantiedagen, aangepaste arbeidstijden   

Voldoende individuele verlof dagen, aanpassing 

werkrooster, voldoende ontspanning, slaap en 

beweging.  3 0 0 0

Uitval van ouderen werknemers 
Risico's voor ouderen werknemers 

niet opgenomen in RIE 3 6 5 90 Opnemen ouderen werkenemers in de RIE Ouderen beleid 3 0 0,2 0

Mentale overbelasting Werken in mentale veeleisend functie 1 6 10 60

Geen oudere werknemers inzetten (Jongere 

werknemers) 

Vergroten regelmogelijkheden, duidelijk informatie 

taken Periodiek keuring 1 0 0,2 0

Klachten door ongunstige klimaat 

Werken in een koude/ warme 

omgeving 1 6 10 60

Toepassen klimaatbeheersingsssysteem, scherm 

hittebron af, voldoende klimaatbeinvloeding 

(ramen, zonweringen, ventilatie) 

Verstrek bedrijfskleding afgestemd op klimaat, 

verspreid voldoende drank in warme periodes, zorg 

voor voldoende pauze momente, pas airco's/ extra 

verwarming toe, voer warmte af door ventilatie, beperk 

blootstellingsduur, pas werktijden aan, 

Draag isolerende kleding bij koude, Voorkom 

overmatig zweten 1 0,5 0,5 0,25

Letsel door ongunstige werkomgeving en 

middelen  
Werken in een onopgeruimde 

omgeving 1 6 5 30 Aanpassen arbeidsomstandigheden 

Lean management toepassen, materialen vast plek 

geven 3 0,5 0,5 0,75

Uitleg cijfers

Effect Blootstelling-frequentie Waarschijnlijkheid Risicoscore Risico

40 = Ramp, verscheidene doden 10 = Voortdurend 10 = Kan worden verwacht (50%) >320 Zeer hoog

15 = Zeer ernstig, één dode 6 = Dagelijks 5 = Zeer wel mogelijk (5%) 160-320 Hoog

7 = Ernstig letsel, invaliditeit 3 = Wekelijks 3 = Ongewoon maar mogelijk (1%) 70-160 Substantieel

3 = Belangrijk, letsel met verzuim 2 = Maandelijks 1 = Onwaarschijnlijk, mogelijk in grensgeval (10-3) 20-70 Mogelijk

1 = Gering, 1e hulp vereist 1 = Jaarlijks 0,5 = Denkbaar maar onwaarschijnlijk (10-4) <20 Licht

0,5 = Zeer zelden 0,2 = Praktisch onmogelijk (10-5)

0,1 = Bijna niet denkbaar (10-6)


