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Samenvatting 
 

Dit rapport presenteert de bevindingen van een verkennend onderzoek over arbeidsongevallen dat is 

uitgevoerd in opdracht van de Stichting Arbeidsongevallen. De bevindingen dienen een overzicht te 

bieden van bestaand onderzoek naar de situatie van arbeidsslachtoffers en de eventuele hiaten in dat 

onderzoek. Ook is het doel om inzichtelijk te krijgen welke aspecten relevant zijn verder te 

onderzoeken in een meerjarig onderzoeksprogramma. Het onderzoeksrapport start met een 

kwantitatieve uiteenzetting (over de cijfermatige gegevens) en een overzicht van de kwalitatieve 

literatuur (de niet-numerieke beschrijvingen over relevante perspectieven en concepten omtrent 

arbeidsongevallen). Beide worden ondersteund door inzichten van verschillende stakeholders en 

deskundigen die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd. Daarnaast bevat dit rapport de bevindingen van 

een empirisch deel van het onderzoek. Empirisch betekent dat er inzichten zijn verzameld uit het 

onderzoeksveld. Zodoende presenteert dit laatste onderdeel de bevindingen van diepte-interviews 

met drie slachtoffers en een nabestaande. Het rapport sluit vervolgens af met een conclusie en 

aanbevelingen. 

 

Historische context en kwantitatieve gegevens  
Vanaf het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde het politieke beleid zich richting het verbeteren 

van de arbeidsomstandigheden en het beschermen van de gezondheid van werkenden. Sindsdien zijn 

de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen onderhevig geweest aan grote veranderingen door onder 

andere globalisering, digitalisering, individualisering en flexibilisering. Daarbij hebben toenemende 

privatisering en zelfregulering vanaf de jaren ’80 geresulteerd in een separatie tussen staat en 

arbeidsomstandighedenzorg. Arbeidsomstandighedenzorg en wetenschappelijk onderzoek naar 

beroepsmatige gezondheid zijn de afgelopen decennia steeds meer op de achtergrond geraakt.  

Jaarlijks overkomt ongeveer 250 duizend werkenden een arbeidsongeval. Grote verbeteringen om 

de aantallen te verlagen, zijn de afgelopen jaren gestagneerd. Met het duiden van cijfers over 

arbeidsongevallen moet er echter rekening mee worden gehouden dat in Nederland geen dekkend 

registratiesysteem voor arbeidsongevallen bestaat. Ook de basis (methoden en definities) van 

verschillende registraties variëren, waardoor deze niet een-op-een met elkaar te vergelijken zijn. 

Aangezien in andere landen ook andere manieren van registreren bestaan, is internationale 

vergelijking tevens niet goed mogelijk. 
Risico’s op arbeidsongevallen komen vaker voor in bepaalde sectoren zoals de bouw, industrie, 

vervoer, horeca en landbouw/bosbouw/visserij. Ook komen arbeidsongevallen vaker voor in kleine tot 

middelgrote bedrijven. Risico’s op arbeidsongevallen hangen tevens samen met bepaalde 

persoonskenmerken. Zo zijn slachtoffers vaker man en zijn personen tot 24 jaar en tussen de 55 en 

64 jaar relatief vaak slachtoffer. Ook komen arbeidsongevallen relatief vaak voor bij mensen met een 

migratieachtergrond. Daarnaast is ook de arbeidsrelatie van invloed en zijn betrekkelijk veel 

uitzendkrachten of flexkrachten slachtoffer van een arbeidsongeval. Taalproblemen, zoals 

laaggeletterdheid of meertaligheid op de werkvloer, dragen eveneens bij aan een verhoogd risico op 

een arbeidsongeval. Ook psychosociale factoren, zoals stress, autonomie, werkdruk en vermoeidheid 

spelen een rol binnen de risico’s op de werkplek voor arbeidsongevallen. 
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Als we kijken naar het beleid rondom arbeidsongevallen, wordt duidelijk dat in Nederland de 

afgelopen jaren minder wordt geïnvesteerd in het verbeteren van preventie en handhaving rondom 

arbeidsveiligheid. Er is veel kritiek geweest op de beperkte capaciteit van de Arbeidsinspectie. Uit het 

meerjarenplan 2019-2022 van de Arbeidsinspectie blijkt echter dat zij bezig zijn met een uitbreiding 

van hun capaciteit en een verbetering van hun rol op zowel preventief als reactief gebied. 
 

Kwalitatieve inzichten en empirisch onderzoek 
Naast cijfermatige gegevens wordt in veel literatuur beschreven dat de focus op arbeidsveiligheid vaak 

wordt gelegd op het kwantificeren van arbeidsongevallen en het terugdringen van incidentie: ‘Hoe 

minder ongevallen, hoe veiliger de werksituatie is’. Op deze wijze wordt echter alleen gekeken naar de 

uitkomst van een ongeval waardoor een nauw begrip van veiligheid gehanteerd wordt. Structurele 

risico’s, gevaren of bijna-ongevallen kunnen hierdoor over het hoofd gezien worden en 

arbeidsongevallen worden ook vaak losgekoppeld van de context waarin ze plaatsvinden. Hierbij 

speelt de toenemende privatisering, individualisering en flexibilisering ook een rol, omdat deze zorgen 

voor een afname van collectieve verantwoordelijkheden. Arbeidsrisico’s en ongevallen worden daarom 

veelal begrepen als individuele misstappen in plaatst van een sociaalmaatschappelijk probleem. 

Berustend op dit idee, en aangedreven door de toename van wetenschappelijk-rationele 

benaderingen van arbeidsveiligheid, zijn veel systemen, protocollen en richtlijnen ontwikkeld. Deze 

systematische, certificerende en kwantificerende benaderingen van arbeidsongevallen bieden echter 

beperkte vooruitgang, zo bevestigen de cijfers.  

In veel literatuur en door verschillende geïnterviewde deskundigen/experts wordt deze 

veelvoorkomende benadering binnen arbeidsveiligheid kritisch bekeken. Volgens meerdere bronnen 

heeft deze benadering geresulteerd in een kloof tussen een papieren werkelijkheid en de praktijk. De 

noodzaak naar meer onderzoek naar de praktijk en de belevingen en ervaringen rondom 

arbeidsongevallen wordt daarom onderstreept. Behalve meer oog te hebben voor de context rondom 

arbeidsongevallen, kunnen inzichten vanuit de ervaringen van slachtoffers, nabestaanden en 

werkenden ook bijdragen om deze kloof tussen theorie en praktijk aan te vullen. Persoonlijke verhalen 

zijn tevens krachtige aansprekende middelen om bewustzijn te stimuleren en inzichten op te doen 

voor zowel preventie als in de nasleep van een arbeidsongeval. 

Een eerste stap hier naartoe wordt gezet in het laatste deel van dit onderzoek. Hierin zijn 

profielschetsen beschreven aan de hand van diepte-interviews met drie slachtoffers en één 

nabestaande. De persoonlijke verhalen laten zien dat hun ervaringen complex en uiteenlopend zijn 

binnen zowel de toedracht als de gevolgen van het ongeval. Hoewel deze ervaringen met 

arbeidsongevallen niet eenduidig zijn, kunnen er relevante paralellen getrokken worden en komen 

nuttige inzichten aan het licht over de factoren binnen de oorzaken en de gevolgen van een 

arbeidsongeval. Zo blijken een gebrek aan kennis over gezond en veilig werken en het werken onder 

een hoge werkdruk belangrijke oorzaken te zijn van een arbeidsongeval. Daarbij illustreren al hun 

ervaringen, hoewel op uiteenlopende manieren, dat zij door het arbeidsongeval te maken kregen met 

meerdere vormen van letsel: zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en financieel. Ook wordt uit de 

verhalen duidelijk dat het leed van de slachtoffers en de nabestaande in de nasleep van een ongeval 
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vergroot kan worden door een gebrek aan erkenning en begrip vanuit het bedrijf of andere betrokken 

instituties, wat tevens tot moeizame bureaucratische processen kan leiden. Erkenning, begrip en 

ondersteuning vanuit de werkplek zijn belangrijke factoren in het herstel en eventuele re-integratie-

trajecten.  

 
Conclusie en aanbevelingen 
Uit het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat er nog veel terrein te winnen valt om 

arbeidsongevallen beter te begrijpen en te voorkomen. Ook wordt uit de literatuur alsmede uit de 

diepte-interviews duidelijk dat in de nasleep van arbeidsongevallen verbeteringen nodig zijn. Dit vraagt 

om een breuk met het dominante wijze waarop arbeidsongevallen worden begrepen en de 

genormaliseerde, gestandaardiseerde procedures die hieruit voortvloeien, waardoor beleid en 

preventie vaak niet corresponderen met de praktijk van het werk en de ervaringen van slachtoffers en 

nabestaanden. Meer empirisch, praktijkgericht onderzoek naar de situaties van werkenden, 

arbeidsslachtoffers en nabestaanden draagt bij aan een dieper begrip van deze factoren. Door de 

ervaringen van werkenden, slachtoffers en nabestaanden meer centraal te zetten binnen onderzoeken 

en hun een actieve rol laten spelen op het gebied van preventie en/of de nasleep van een ongeval, 

komen nuttige context-specifieke inzichten aan het licht zowel over de werkvloer als daarbuiten. Ook 

dragen persoonlijke verhalen bij aan (maatschappelijke) erkenning en bewustzijn over 

arbeidsveiligheid en arbeidsongevallen. 

Een onderzoeksprogramma vanuit de Stichting Arbeidsongevallen, met voorkeur in 

multidisciplinair samenwerkingsverband, waarbinnen empirisch onderzoek wordt gedaan, is 

wetenschappelijk relevant, omdat dit type onderzoek tot dusver schaars is en meerdere studies op het 

belang hiervan wijzen. Daarbij zet de Stichting zich in voor slachtoffers en nabestaanden, 

vertegenwoordigt hun belangen op politiek gebied en wil een bron van onderbouwde kennis binnen dit 

thema zijn. Juist vanwege deze doelstellingen en omdat de Stichting zich op deze verschillende 

niveaus omtrent arbeidsongevallen begeeft, kan zij een belangrijke schakel zijn tussen verschillende 

onderzoekers, organisaties, (politieke) actoren in bestuurs- en beleidsorganen en andere stichtingen 

met overeenkomstige doelstellingen. Zo kan de Stichting enerzijds rijke en brede kennisuitwisseling 

stimuleren en anderzijds een sterker (politiek) geluid laten horen op basis van gedegen kennis. Op 

deze wijze zal een dergelijk onderzoeksprogramma niet alleen een wetenschappelijke bijdrage zijn, 

maar ook een sociaal-maatschappelijk doel dienen. Een concretere opzet van dit programma wordt in 

de aanbevelingen van dit rapport uiteengezet. 
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Inleiding 
 
De Stichting Arbeidsongevallen wil de komende jaren streven naar een meerjarig 

onderzoeksprogramma dat periodiek inzicht geeft in de situatie van werkenden die slachtoffer zijn 

van een arbeidsongeval alsmede hun eventuele nabestaanden. De bedoeling is om een dergelijk 

programma in gezamenlijkheid met andere actoren (onderzoeksinstituten, maatschappelijke 

organisaties, overheid e.d.) op te zetten en uit te voeren. Dit verkennend onderzoek gaat hieraan 

vooraf en heeft een tweeledig doel: (1) Een overzicht bieden van bestaand onderzoek 

(kwantitatief en kwalitatief) naar de situatie van arbeidsslachtoffers en de eventuele hiaten in dat 

onderzoek. (2) Daarnaast is het doel om een onderbouwd beeld te geven van de inhoud van een 

meerjarig onderzoeksprogramma slachtoffers arbeidsongevallen. De centrale onderzoeksvraag in 

dit verkennend onderzoek luidt daarom als volgt: 

 

Wat is er bekend over de situatie van arbeidsslachtoffers in Nederland en waar liggen eventuele 

kansen in het verzamelen van informatie over dit thema? 

 
In dit onderzoek is op basis van (inter)nationale data en literatuur een overzicht gemaakt van 

belangrijke maatschappelijke trends en theoretische inzichten omtrent arbeidsongevallen. Naast 

een literatuuronderzoek hebben ook interviews met verschillende stakeholders, experts en 

deskundigen plaatsgevonden. Om deze verzameling van informatie ook aan te vullen met 

empirische data over de ervaringen van arbeidsslachtoffers, zijn voor dit onderzoek drie 

slachtoffers en een nabestaanden geïnterviewd.  

Het onderzoeksrapport begint met een korte uiteenzetting van de historische context 

rondom arbeidsongevallen. Hierna wordt in het eerste hoofdstuk een overzicht gegeven van de 

huidige kwantitatieve gegevens over arbeidsongevallen (cijfermatige gegevens). In het tweede 

hoofdstuk worden de kwalitatieve inzichten over arbeidsongevallen uiteengezet (de niet-

numerieke beschrijvingen over relevante perspectieven en concepten omtrent 

arbeidsongevallen). Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens uit het 

literatuuronderzoek worden ondersteund door inzichten uit interviews met verschillende 

stakeholders en deskundigen van arbeidsongevallen. Vervolgens worden in hoofdstuk drie de 

ervaringen van slachtoffers en nabestaanden beschreven. Het onderzoeksrapport sluit hierna af 

met een conclusie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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Historische context 
 
Industriële revolutie 
Aandacht voor arbeidsomstandigheden en arbeidsongevallen kreeg een grotere relevantie in de 

negentiende eeuw door de toenemende ontwikkelingen vanuit de industriële revolutie. Ongeveer 

in 1830 begon de mechanisering binnen de industriële productie waar de zwaardere industriële 

producten, zoals ijzer en staal, in toenemende mate werden gebruikt (Swuste et al.: 2008: 5, 

Barling & Griffiths 2003). Een belangrijke bron waarin de staat van de arbeidsomstandigheden 

van werkenden in de negentiende eeuw wordt geïllustreerd, komt van filosoof en politicoloog 

Friedrich Engels. In zijn publicatie The Condition of the Working Class in England in 1845 

beschreef hij gedetailleerde voorbeelden van de fysieke en psychologische 

gezondheidsproblemen waar werkenden mee geconfronteerd werden. Op basis van een 

vragenlijstonderzoek dat hij had uitgevoerd, stelde Engels dat dit werd veroorzaakt door zowel de 

organisatie van arbeid als de sociale en fysieke werkomgeving (Barling & Griffiths 2003: 20). Ook 

wordt de hoge frequentie van ongevallen duidelijk in zijn beschrijvingen. Uiteenlopende ziekten, 

verminkingen en afwijkingen aan het lichaam met name bij werkenden in industriële beroepen 

kwamen toentertijd geregeld voor (Engels 1845: 176). Zo beschrijft hij bijvoorbeeld dat alleen al 

door de straten van Manchester te wandelen duidelijk te zien was dat veel mensen een 

arbeidsongeval hadden meegemaakt (ibid.: 182).  

Engels’ observaties zijn niet vreemd met het oog op de tijdsgeest waarin (ernstige) 

arbeidsongevallen en beroepsziekten regelmatig voorkwamen. Er bestond in die tijd vrijwel geen 

wetgeving op het gebied van veiligheid van de arbeidsomstandigheden en de 

arbeidsomstandigheden waren erg ongezond. Ook heerste in de negentiende eeuw veel 

werkeloosheid en waren er tegelijkertijd veel goedkope en onmondige arbeiders. Werkdagen van 

veertien tot zestien uur per dag waren niet ongewoon (Waterman 2009: 29). Zo stelt 

aansprakelijkheidsjuriste Yvonne Waterman: 

 
Het laat zich raden dat de vermoeidheid en zwakheid die hiervan het gevolg waren de kans op 

arbeidsgerelateerde letsel sterk verhoogden. De trieste arbeidsomstandigheden, nog verergerd door 

eenzijdige en karige voeding, vochtige en tochtige huisvesting, besmet drinkwater en gebrek aan 

sanitair en hygiënisch inzicht, leidden ertoe dat de gemiddelde levensduur van een arbeider slechts 32 

jaar was (ibid.: 29). 

 
Het toenemende gebruik van machines en de veranderde manier van werken zorgde voor een 

stijging in het aantal ongevallen, ziekten en sterfte door werk (Reese 2017: 9-10). In de 

Nederlandse wet- en regelgeving bestond echter geen specifieke bepaling waarin de schade 

door een beroepsziekte of een arbeidsongeval vergoed of gecompenseerd zou worden. De 

algemene artikelen boden de arbeider recht op een schadevergoeding wanneer iemand door een 

‘onrechtmatige daad’ door de werkgever tijdens de uitoefening van het werk een 



April 2022 - Stichting Arbeidsongevallen - S. Jonkhout 7 

schadeveroorzakend ongeval was overkomen. Onder een onrechtmatige daad werd echter tot 

1919 een handeling verstaan die in strijd was met de wet. Met oog op de toenmalige context van 

wetgeving kwam deze onrechtmatige daad nauwelijks aan de orde (Waterman 2009: 31). 

Kortom, in de negentiende eeuw was er amper sprake van het beschermen van werkenden tegen 

onveilige arbeidsomstandigheden en het handhaven hiervan (ibid.: 32).  

1 
Ondertussen nam de industrialisatie in de laatste decennia van de negentiende eeuw toe 

waardoor ook Nederland snel veranderde. De toenemende vraag naar arbeiders en expertise 

zorgde ervoor dat de positie van werknemers kon verbeteren; zij ontvingen meer loon en omdat 

zij in groten getale waren konden zij zich beter mobiliseren (ibid.: 32). In deze periode begonnen 

ook de eerste vakbonden zich te organiseren om zo werkenden te beschermen. Ook werd tijdens 

deze periode een aantal wetten en regels geïntroduceerd om de veiligheid van werkers te 

beschermen. Een voorbeeld hiervan is de luchtrem en automatische koppelingen op treinen 

waardoor veel ongelukken onder spoorwegpersoneel voorkomen werden (Reese 2017: 9-10). 

 
Ontwikkelingen richting verbetering voor werkenden 
Door maatschappelijke onrust, maar ook vanuit economische belangen, werd het voor de 

werkgever relevant om voor gezonde werknemers te zorgen. Er werden daarom verschillende 

fabrieksfondsen opgericht. In het geval van ziekte of verwonding mocht de arbeider zich 

beroepen op een uitkering uit een fonds (Waterman 2009: 33). Ook ontstonden er aan het einde 

van de negentiende eeuw meer politieke initiatieven om de werkomstandigheden te verbeteren, 

                                                       
1 Historiek: Nationaal Historisch Museum, 28 juli 2020. De sociale kwestie (het arbeidersvraagstuk, 19e eeuw): De 
arbeider tijdens de industrialisatie. 
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zoals de Arbeidswet uit 1889. Aanvankelijk behelsde deze wet louter bescherming qua 

werkzaamheden voor jonge kinderen en (zwangere) vrouwen, maar heeft uiteindelijk ook geleid 

tot de oprichting van de Arbeidsinspectie (ibid.: 34). Deze ontwikkelingen resulteerde in politieke 

ontwikkelingen rond dit thema en leidde uiteindelijk in 1895 tot de Veiligheidswet waarmee regels 

en richtlijnen de werkgevers om de veiligheid van de arbeider op werkplaatsen en fabrieken te 

beschermen (ibid.: 35).   

 De naleving en handhaving van de Veiligheidswet werd uitgevoerd door de 

Arbeidsinspectie. Door de rapportages van de Arbeidsinspectie groeide het maatschappelijke 

idee dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van hun werknemers en dat het 

van gemeenschappelijk belang is om letsel door het werk bij werkenden te voorkomen (ibid.: 36). 

Na een aantal jaren van politieke discussies over mogelijke wettelijke regelingen, kwam eindelijk 

in 1901 de Ongevallenwet; een collectief stelsel waarbij de staat de uitkering waarborgde, maar 

werkgevers via een premie een financiële prikkel gaf. De premie die werkgevers betaalden werd 

bepaald door de hoogte van de risico’s op het werk, middels een zogenoemde ‘gevarenklasse’ 

(ibid.: 38, Eshuis 2013: 23). 

 

Globalisering en neoliberalisme 
Tot dusver is beschreven dat in de twintigste eeuw ontwikkelingen plaatsvonden waarin de 

positie van werkenden aan het verbeteren was. Niet lang hierna valt echter een afbreuk op deze 

ontwikkelingen te ontdekken. Beleid in veel landen in de wereld richtte zich vanaf de jaren 

zeventig/tachtig in toenemende mate op marktwerking, een kleinere overheid en vrijheid op het 

gebied van handel en internationaal kapitaalverkeer. Het beleid hierachter, veelal aangeduid als 

het neoliberalisme, bevat de nadruk op het maximaliseren van individuele vrijheid en 

verantwoordelijkheid door privatisering van staatsbedrijven en zelfregulering van de 

markteconomie (Thorsen 2009: 12-15). Collectieve verantwoordelijkheden en voorzieningen 

werden door dit beleid steeds meer teruggedrongen. Individuele verantwoordelijkheid voor 

risico’s wordt in het neoliberale denken onderbouwd door het idee dat individuen effectiever voor 

veiligheid van zichzelf – en daarmee indirect ook voor hun naasten – zorgen wanneer zij 

deelnemen in een competitieve, groeiende markteconomie in plaats van zich afhankelijk op te 

stellen binnen de vangnetten van de overheid (Silbey 2009: 345). De staat en 

arbeidsomstandighedenzorg raakten in Nederland vanaf de jaren tachtig steeds losser van elkaar 

(Eshuis 2013: 338) 

Een belangrijk voorbeeld van een ontwikkeling binnen deze context is de koers van 

wetgeving rondom arbeidsongevallen in Nederland: de invoering van de Wet 

Arbeidsongeschiktheid (WAO) in 1967. Deze wet verving de Ongevallenwet uit 1901.2 De WAO 

is een algemeen sociaal vangnet vanuit de Nederlandse overheid voor mensen die verlies van 

inkomsten ervaren vanwege arbeidsongeschiktheid. Deze algemene, sociale compensatie had 

                                                       
2 Sinds 2005 is deze wet opgevolgd door de Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 
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als doel om geen onderscheid te maken in de oorzaken waardoor men arbeidsongeschikt was 

geraakt om daarmee de toenemende medicalisering in te perken. Deze wet verving de 

werknemerscompensatie, maar resulteerde er ook in dat de oorzaken van arbeidsongeschiktheid 

door het werk of ín de werkomgeving verwaarloosbaar zijn geworden. Deze niet-discriminerende 

benadering van arbeidsongeschiktheid onderscheidt zich van veel andere Europese landen, 

zoals Italië en België waarin politieke of juridische systemen bestaan die specifiek ingericht zijn 

op compensatie van werknemers met beroepsziekten of arbeidsongevallen (Eshuis 2013: 22-25). 

Daarbij hebben er over de afgelopen drie decennia grote veranderingen plaatsgevonden in 

Europa op het gebied van werk. Verschillende processen liggen hieraan ten grondslag, zoals 

globalisering3, veranderingen in demografische structuren en in de organisatie van werk, en 

technologische ontwikkelingen (Galgiardi et al. 2012: 10). Zo heeft de toename van 

technologische ontwikkelingen in de context van neoliberaal beleid en globalisering ervoor 

gezorgd dat er een steeds flexibel wordende arbeidsmarkt is ontstaan. Hoewel voor veel 

werkenden deze flexibele, moderne arbeidsmarkt niet direct nadelige effecten heeft – of soms 

juist positief voor hen uitwerkt – gaat dit vaak niet op voor werkenden met lage salarissen en 

onzeker werk, ook wel aangeduid met het precariaat.4  Er is sprake van een toename van precair 

werk alsmede arbeidsrelaties via onderaannemers, uitzendbureau of als zzp’ers. Het is bekend 

dat voor niet-vaste medewerkers het lastiger is om arbeidsomstandigheden aan te kaarten en dat 

het in flexibel, tijdelijk of onzeker werk onduidelijker is wie verantwoordelijk is voor de 

arbeidsomstandigheden (Koranyi et al. 2018: 341, Eshuis 2014: 66).5 Deze factoren hebben een 

grote impact op het werk-landschap en de kwaliteit van de manier waarop werk georganiseerd 

wordt.  

Belangrijke gevolgen van deze ontwikkelingen in Europa worden door Gagliardi et al. als 

zodanig beschreven: 

 
o De groeiende tendens om beroepsmatige gezondheidsdiensten uit te besteden; 

o Het creëren van nieuwe en competente professionals die zich bezighouden met beroepsmatige 

gezondheid en veiligheid wordt bedreigd. Veel academische programma’s hiervoor worden 

afgeschaald. Er is met name een groot verloop onder arbeidshygiënisten en verpleegkundigen; 

o Er wordt veel meer ingekort op investeringen in onderzoek naar beroepsmatige gezondheid en 

veiligheid. Zo moeten veel wetenschappelijk instituten reorganiseren of zelfs sluiten; 

                                                       
3 Globalisering verwijst naar het proces van toenemende internationalisering waarin economische, institutionele, 
technologische en sociale ontwikkelingen in toenemende mate mondiaal verspreiden en in verbinding staan met 
elkaar (Labonté 2015: 6258-6261). 
4 Het precetariaat bestaat uit mensen die afwisselend werken in onzekere banen en perioden werkloos zijn en 
daarnaast een onzekere of beperkte toegang hebben tot woonruimte en publieke diensten (Standing 2013: 57-
58). 
5 Definitie precair werk van de International Labor Organization (ILO): ‘Onzekerheid over de duur van het 
dienstverband, meerdere mogelijke werkgevers of een verkapte of ambigue arbeidsrelatie, een gebrek aan 
toegang tot sociale bescherming en uitkeringen die gewoonlijk worden geassocieerd met: werk, lage lonen en 
aanzienlijke juridische en praktische belemmeringen om lid te worden van een vakbond en collectief te 
onderhandelen’. International Labour Organization: 2012. From precarious work to decent work (11/03/2022).  
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o Er is beperkte erkenning en acceptatie over het belang en de potentie van beroepsmatige gezondheid, in 

meerdere sectoren in de samenleving (Gagliardi et al. 2012: 10-11). 

 
Ook in Nederland specifiek zijn ontwikkelingen te ontdekken die de arbeidsomstandighedenzorg 

hebben uitgehold. Vanaf de jaren ’80 is de staat zich meer gaan terugtrekken uit de 

arbeidsomstandighedenzorg. Gedetailleerde wet- en regelgeving en een sterk staatstoezicht op 

arbeidsomstandigheden vanuit de Arbeidsinspectie zijn ingeruild voor meer globalere regels, 

minder toezicht, maar wel meer boetes (Eshuis 2013: 338).6 Deze ontwikkelingen en van de 

afgelopen decennia onderstrepen het belang om de huidige situatie van arbeidsongevallen onder 

de loep te nemen. 

Arbeidsongevallen anno nu: 
 
De arbeidsmarkt, arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden en -verhoudingen zijn de afgelopen 

decennia onderhevig geweest aan veel veranderingen. Wat legt de huidige situatie bloot wat 

betreft arbeidsongevallen in Nederland?  

Vandaag de dag komen nieuws- en mediaberichten over arbeidsongevallen geregeld voor. 7 

Zoals het nieuws over de onderzoeksresultaten van The Guardian in 2021 waaruit bleek dat 6,5 

duizend arbeidsmigranten zijn gestorven door werkzaamheden in aanloop naar het WK voetbal in 

Qatar in 2022 (Duval 2021: 1). Ook het boek ‘Uitgebuit’ van Emiel Woutersen van 

onderzoeksplatform Investico heeft licht geworpen op de slechte en gevaarlijke 

arbeidsomstandigheden waarin veel mensen in Nederland werken (2019). Een ander belangrijk 

voorbeeld is het boek ‘Toon’ uit 2017 waarin de impact van een dodelijk arbeidsongeval wordt 

beschreven vanuit een nabestaanden perspectief. Een ander opvallend voorbeeld verscheen 

recent in een artikel van het NRC over misstanden bij de werkzaamheden van bouwvakkers aan 

de RijnlandRoute waar zeventien lichte en ernstige arbeidsongevallen zijn gemeld.8  

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de factoren die een rol spelen bij 

arbeidsongevallen. Eerst worden de feiten over arbeidsongevallen in Nederland uiteengezet aan 

de hand van kwantitatieve gegevens. Vervolgens worden in het hoofdstuk hierna de kwalitatieve 

inzichten over arbeidsongevallen uit verschillende literatuur beschreven. 

 
 

                                                       
6 Eshuis stelt dat deze ontwikkeling van de ontvlechting van de staat en maatschappij met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden zorg het verschil tussen de interventiestaat en het reflexief recht illustreert (ibid.) 
7 De Gelderlander: Gezienus Bruining. 18 september 2021: ‘De zoektocht naar de Poolse werknemers die met 
een dwarslaesie de bouwplaats verliet’. 
Trouw: Ramon van Flymen. 12 mei 2021: ‘Lange werkdagen, te weinig loon, ongevallen en corona; Inspectie 
ZSW krijgt hausse aan klachten’. 
RTL Nieuws. 2 februari 2022: ‘Bezorgers Gorillas vrezen ongelukken door gevaarlijke fietsen’.  
8 NRC Handelsblad: Tobiah Palm & Anouk Suntjens. 18 februari 2022: ‘Bouwvakkers werkten onder onveilige 
omstandigheden tunnel’.  



April 2022 - Stichting Arbeidsongevallen - S. Jonkhout 11 

1. Kwantitatieve gegevens 
 

1.1. Definitie arbeidsongeval 
 
Allereerst is het nuttig om stil te staan bij de definitie van aan arbeidsongeval en de wet- en 

regelgeving rondom arbeidsveiligheid in Nederland.9 De Nederlandse arbeidsinspectie van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hanteert de definitie van een 

arbeidsongeval zoals deze beschreven staat in de Arbowet: 

 
Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk 

leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een 

(bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ongevallen die plaatsvinden op de openbare weg kunnen 

dus ook onder de definities van bedrijfsongeval en arbeidsongeval vallen. In de regel is er echter géén 

sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden (woon-

werkverkeer).10 

 
De Nederlandse Arbeidsinspectie opereert vanuit het Ministerie van SZW en ziet erop toe dat de 

wetten op het gebied van arbeid worden nageleefd en houdt het aantal meldingen van 

arbeidsongevallen bij. De werkgever is verplicht om ernstige of dodelijke arbeidsongevallen te 

melden bij de Arbeidsinspectie, deze worden door de Inspectie geïnventariseerd en nader 

uitgezocht. Een arbeidsongeval wordt als ‘ernstig’ beschouwd wanneer een ongeval ofwel voor 

langdurig letsel heeft gezorgd, hospitalisatie of een dodelijk gevolg heeft gehad. Men is verplicht 

deze ernstige arbeidsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (Van Kampen & 

Lammers 2021:13).  

 

1.2. Arbeidsongevallen in cijfers 
 
De International Labor Organization (ILO) en de World Health Organization (WHO) hebben 

schattingen gemaakt van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten wereldwijd (Takala 

2014: 326). Volgens hen overlijden er wereldwijd jaarlijks naar schatting 2,3 miljoen mensen door 

beroepsmatige incidenten. De grootste oorzaken hierin zijn werkgerelateerde kanker (32%), 

aandoeningen van de bloedsomloop (23%) en arbeidsongevallen (18%). In landen waar veel 

industriële ontwikkelingen plaatsvinden, zoals in veel Aziatische landen, nemen beroepsmatige 

incidenten toe. In veel hoge-inkomens landen waar deze industrialisatieprocessen al langer de 

basis van de economie bepalen, zijn ook meer systemen ingericht op het veiliger maken van het 

                                                       
9 Niet alle organisaties of instituten die zich bezighouden met arbeidsongevallen gebruiken dezelfde definitie. Er 
zijn verschillende manieren om arbeidsongevallen te begrijpen, bijvoorbeeld aan de hand van de periode van 
verzuim of de ernst van het letsel. Hier wordt later uitgebreider bij stil gestaan. 
10 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arboportaal: 
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidsongeval (10/02/2022). 
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werk. De hoge-inkomens landen hebben bovendien veel van de gevaarlijke industrie verplaatst 

naar andere landen, veelal Aziatische landen. Desondanks blijven ook de cijfers over 

beroepsmatige incidenten in deze landen stagneren (ibid.: 329). Onderzoekers Takala et al. 

benadrukken dat de cijfers over arbeidsongevallen van de ILO en de Europese Unie gebaseerd 

zijn op nationale registraties die meestal niet gestandaardiseerd zijn. Binnen landen bestaan vaak 

verschillende regels met betrekking tot het includeren in de statistiek. Het vergelijken van 

internationale cijfers, afgezien van de dodelijke ongevallen, is daarom niet goed mogelijk (ibid.: 

327). 

 

Zo kent Nederland geen landelijke dekkende registratie van arbeidsongevallen, behalve de 

dodelijke arbeidsongevallen die door het CBS worden geregistreerd (Koppes et al. 2014: 54). 

Nederlandse cijfers over arbeidsongevallen worden verzamelend door meerdere instanties en op 

verschillende manieren vergaard. Op basis van deze gegevens wordt duidelijk dat de 

ontwikkelingen rondom arbeidsongevallen in Nederland tamelijk gelijk gebleven zijn over de loop 

der jaren (ibid.: 63). 

 In de Monitor voor Arbeidsongevallen wordt door de Arbeidsinspectie jaarlijks de 

meldingsplichtige ongevallen gerapporteerd. In 2019 waren er 3.655 meldingen van ernstige of 

dodelijke arbeidsongevallen (Monitor Arbeidsongevallen 2020: 8). Opvallend is dat het aantal 

ongevalsmeldingen tussen 2013 en 2019 fors toenamen (Arbobalans 2020: 150). Deze stijging 

wordt in een rapport van de Arbeidsinspectie verklaard door de (ver) bovengemiddelde groei in 

een aantal hoog-risicosectoren (bouw en industrie).11 Uit de cijfers van 2020 blijkt juist dat de 

aantallen weer zijn teruggelopen. Dit hangt vermoedelijk samen met de gevolgen van de COVID-

19 pandemie. Hierdoor zijn meer mensen thuis gaan werken, en bij de sectoren waarin veelal 

nog wel op locatie werd gewerkt, was door de pandemie minder grote economische activiteit 

(Monitor Arbeidsongevallen 2020: 8). 12  

Bij deze registratie van de Arbeidsinspectie moet, naast de specifieke afbakening van alleen 

ernstige en dodelijke ongevallen, echter ook rekening gehouden met een forse onderrapportage. 

In het rapport Staat van Arbeidsveiligheid van het ministerie SZW wordt gesteld dat in de 

discussie over ondermelding van (meldingsplichtige) arbeidsongevallen een marge aangehouden 

wordt van een onderrapportage van 30 tot 50 procent.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de gegevens vanuit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 

en Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) tot meer valide onderzoeksresultaten leiden (Koppes et 

al. 2014: 53-55). De NEA- en ZEA-enquête is het grootste periodieke onderzoek naar de 

werksituatie van Nederlandse werkenden. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNO en 
                                                       
11 Inspectie SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018: Staat van Arbeidsveiligheid, p. 24 
12 In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats (met ten minste vier dagen verzuim). Volgens het CBS is 
dit aantal de laatste jaren hiervoor vrijwel niet veranderd. In 2020 was er wel sprake van verandering in de data. 
Toen vonden er namelijk 77 duizend arbeidsongevallen plaats (met ten minste vier dagen verzuim). CBS Open 
Data StatLine: Ongevallen werknemers.  
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het CBS en gerapporteerd in de Arbobalans.13 Deze bevindingen laten zien dat in 2019 ongeveer 

245 duizend werknemers een ongeval tijdens het werk hebben meegemaakt met geestelijk of 

lichamelijk letsel tot gevolg. Dit is 3,3 procent van alle werknemers van 15 tot 75 jaar. In 2020 lag 

het percentage een stuk lager, op 2,5 procent (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020: 

10).14 De afgelopen vijf jaar schommelde het percentage werknemers met een arbeidsongeval 

tussen de 3,0 en 3,4 procent. Daarbij had 1,5 procent van alle werknemers in 2019 een 

arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim; ongeveer 114 duizend werknemers. De 

onderzoekers stellen daarnaast dat voor 84 duizend werkenden het arbeidsongeval tot 

langduriger verzuim heeft geleid. Deze groep zat vier dagen of langer thuis als gevolg van een 

ongeval tijdens het werk (Arbobalans 2020: 147-149).  

 

Daarnaast rapporteert VeiligheidNL jaarlijkse cijfers over verschillende soorten letsels, waaronder 

ook arbeidsongevallen, en baseert deze cijfers op gegevens over letsels die behandeld zijn op 

een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis.15 Deze registratiewijze onderscheidt 

zich daarmee van die van de Arbeidsinspectie en van CBS en TNO. Volgens hun meest recente 

onderzoek zijn er in 2020 naar schatting 270 duizend letsels tijdens werk opgelopen, waarvan 

ruim een derde (35%) ernstig letsel betrof. De cijfers van VeiligheidNL liggen een stuk hoger ligt 

dan die van TNO en het CBS (245 duizend). Dit verschil kan mogelijk verklaard worden omdat de 

onderzoekers van VeiligheidNL alle vormen van ongevallen meenemen in hun berekening; 

ongeacht het aantal verzuimdagen en type letsel. Bovendien gebruikt VeiligheidNL de registraties 

behandelingen van letsels op een SEH, veroorzaakt door een arbeidsongeval, in plaats van een 

steekproefonderzoek zoals de NEA en ZEA (Stam & Blatter 2021: 902).  

Opvallend aan de cijfers van VeiligheidNL is dat het totaal aantal letsels door een 

arbeidsongeval in 2020 sterk is afgenomen ten opzichte van 2019. Volgens VeiligheidNL werden 

in 2019 naar schatting 550 duizend letsels tijdens werk opgelopen (Stam & Blatter 2020: 43). Het 

aantal SEH-bezoeken in 2020 is aanzienlijk kleiner geworden. De onderzoekers wijzen erop dat 

de coronapandemie van invloed is geweest op het aantal SEH-bezoeken, maar het verschil van 

het aantal arbeidsongevallen tussen 2019 en 2020 is niet nader onderzocht (Stam & Blatter 2021: 

11-12).  

 

De verschillende methoden en het gebrek aan een dekkende registratie van arbeidsongevallen 

laten zien dat de aantallen arbeidsongevallen met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten 

                                                       
13 In hun registratie wordt dezelfde definiëring gebruikt zoals binnen de Arbowet is vastgesteld. In dit rapport 
wordt toegelicht dat ook verkeersongevallen tijdens het werk meetellen als een arbeidsongeval, maar ongevallen 
die plaatsvinden tijdens woon-werkverkeer worden niet als arbeidsongeval beschouwd (Arbobalans 2020: 147). 
14 Recent zijn nieuwe cijfers over werknemers (geen zelfstandigen) vanuit de NEA-enquête gepubliceerd over het 
jaar 2021. Uit deze cijfers blijkt dat 2,6% van de werknemers aangegeven heeft in 2021 betrokken te zijn geweest 
bij een arbeidsongeval dat lichamelijk letsel of geestelijke schade tot gevolg had. Tussen 2014 en 2019 was dit 
meer dan 3% (TNO & CBS: NEA Resultaten in Vogelvlucht 2022: 11).  
15 Deze gegevens worden ook aangevuld met verschillende databronnen, waaronder de 
gezondheidsenquête/leefstijlmonitor van het CBS (Stam & Blatter 2020: 902). 
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worden.16 ‘Er is geen gouden standaard’, antwoordt Anita Venema op de vraag over hoe we het 

beste arbeidsongevallen kunnen registreren en analyseren. Venema is onderzoeker Arbeid en 

Gezondheid bij TNO en heeft veel ervaring met het onderzoeken van arbeidsongevallen. Zij geeft 

aan dat er verschillende manieren zijn waarop arbeidsongevallen in kaart zijn gebracht en dat 

deze resultaten niet een-op-een te vergelijken zijn, zoals bijvoorbeeld de cijfers van VeiligheidNL 

en van TNO. Het is afhankelijk van hoe de onderzoekspopulatie is afgebakend: onderzoek je alle 

werkenden of alleen werknemers? Mensen die niet in Nederland ingeschreven staan? Kijk je 

naar een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval? Tel je verkeersongevallen tijdens werk wel of 

niet mee als arbeidsongeval? Verschillende definities en afbakeningen in de onderzoekspopulatie 

zijn bepalend voor de uitkomsten en kunnen daarom niet altijd een-op-een met elkaar vergeleken 

worden.  

Omdat een dekkende registratie ontbreekt, zijn de uitkomsten van de NEA- en ZEA-

enquête over arbeidsomstandigheden van werknemers en zelfstandigen in Nederland de 

voornaamste bron om de arbeidsveiligheid in Nederland te peilen (Koppes et al. 2014: 54). 

Ondanks dat er nadelen kleven aan vragenlijstonderzoeken (zie voetnoot 12), stelt Venema dat 

dit type data kan dienen als een startpunt voor vervolgonderzoeken die zich meer toespitsen op 

een specifiek thema uit de bevindingen van de enquête. Zo stelt zij dat een casestudy heel 

leerzaam kan zijn om nader te kijken naar de achterliggende factoren van ongevallen: 

 
Venema: Dat je dus niet alleen maar vaststelt: ‘Die trap was gammel en daarom is iemand er doorheen 

gezakt’. Maar dat je gaat doorvragen: ‘Maar hoe komt het nou dat die trap gammel was?’ 

 
Venema pleit ervoor dat factoren achter de directe oorzaken van ongevallen verder onderzocht 

worden. Volgens haar onderstreept het gemiddelde percentage van de werknemers dat een 

arbeidsongeval met lichamelijk of geestelijk letsel meemaakt de noodzaak van meer onderzoek. 

Venema onderbouwt dit ook door het argument dat de kosten van het verzuim door 

arbeidsongevallen op landelijk niveau ook blootleggen dat het nuttig is verder te onderzoeken 

welke achterliggende factoren een rol spelen, omdat investeren in arbeidsveiligheid op de lange 

termijn het meest duurzaam en financieel gunstig is. 

 
 
 
 
 

                                                       
16 Naast de verschillen tussen registraties zijn cijfers gebaseerd op vragenlijstonderzoek, zoals van TNO en het 
CBS, vaak onderhevig aan verschillende subjectieve factoren. Zo kan het geheugen en de bereidwilligheid van 
mensen van invloed zijn op hoe de enquête wordt ingevuld. Ook kan omgekeerde causaliteit een rol spelen bij 
enquêtes. Gevolgen van arbeidsongevallen kunnen geïnterpreteerd worden als oorzaken van arbeidsongevallen. 
Bijvoorbeeld: arbeidsongevallen kunnen het gevolg zijn van gevaarlijke werkomstandigheden, maar het is ook 
goed mogelijk dat een werknemer zich bewuster is van deze omstandigheden, omdat diegene een ongeval heeft 
meegemaakt (Koppes et al.: 2014: 63, Hooftman et al. 2020: 46). 
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1.3. Risico- en slachtofferkenmerken  
 
Wat weten we over de slachtoffers en risico’s van arbeidsongevallen? De meest recente en 

uitvoerige gegevens over de kenmerken van arbeidsongevallen worden beschreven in de 

Arbobalans 2020 van TNO. De onderstaande infographic van TNO geeft hiervan een beknopt 

overzicht: 

 

 
 
Volgens de steekproefanalyse van TNO zijn slachtoffers van arbeidsongevallen relatief vaak man 

en middelhoog tot praktisch opgeleid. Daarnaast hebben slachtoffers ook relatief vaak een jonge 
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leeftijd of zijn in de leeftijd van 55 tot 64. Mensen met een migratieachtergrond lopen extra risico 

op een arbeidsongeval. Daarbij zijn de meeste slachtoffers van arbeidsongevallen werkzaam in 

vervoer en opslag, de bouwnijverheid, horeca, industrie en de landbouw en de visserij en werken 

vaker in kleine tot middelgrote bedrijven. Ook is het opvallend dat relatief veel slachtoffers op 

uitzendbasis werkzaam zijn en dat maar liefst 1 op de 5 werkenden aangeeft dat psychische 

overbelasting de belangrijkste oorzaak is van het meest recente arbeidsongeval. Gevaarlijk-, 

fysiek zwaar werk en ervaring met ongewenst gedrag op het werk zijn de belangrijkste 

risicofactoren van een arbeidsongeval. Daarnaast lopen mensen die werken in ploegendiensten 

of onregelmatige werktijden een hoger risico op een arbeidsongeval (Arbobalans 2020: 146-162, 

Monitor Arbeidsongevallen 2020). Onderzoeksresultaten uit eerdere jaren stellen soortgelijke 

bevindingen vast. Net als de Arbobalans 2020, stelden Bakhuys-Roozeboom & Venema van 

TNO in 2009 ook al vast dat psychische overbelasting een belangrijke oorzaak van een 

arbeidsongeval kan zijn. Zij concluderen dat psychische overbelasting (o.a. het maken van veel 

werkuren, het hebben van weinig autonomie en het voorkomen van ongewenst gedrag door 

internen) zorgen voor verhoogde risico’s op een arbeidsongeval. 

 In een onderzoeksrapport van RIVM zijn de trends en ontwikkelingen rondom 

arbeidsongevallen beschreven in de jaren 1999 tot 2011. Ook hierin wordt geconcludeerd dat 

veel jonge mensen en werkenden achter in de 50 een verhoogd risico lopen op een 

arbeidsongeval. Daarnaast wordt ook vastgesteld dat uitzendkrachten per dag bijna 70 procent 

meer risico lopen dan medewerkers met een vaste werkweek (Berkhout et al. 2014: 10). In de 

publicatie van Bakhuys-Roozeboom & Venema uit 2009 worden deze bevindingen bevestigd. De 

groepen werknemers met een verhoogd risico op een arbeidsongeval zijn vaker man, praktisch 

geschoold, jong (20 tot 24-jarigen) of zijn inwoners met een migratieachtergrond. Ook 

werknemers met een chronische aandoening of werknemers met een arbeidsbeperking hebben 

een vergroot risico op een arbeidsongeval (Bakhuys-Roozeboom & Venema 2009: 6-8). 

 

1.4. Kwetsbare doelgroepen: Uitzendkrachten en (arbeids)migranten 
 
De onderzoeksresultaten uit de Arbobalans van TNO laten zien dat veel van de risicofactoren en 

risicogroepen, zoals de sector bouw of jonge mensen en uitzendkrachten, al jaren risicogroepen 

of -factoren zijn. Sinds 2012 neemt het aandeel van uitzendkrachten dat slachtoffer is van een 

arbeidsongeval echter toe. Meer dan een vijfde (21%) van de geregistreerde slachtoffers in 2017 

was uitzendkracht (Staat van Arbeidsveiligheid 2018). Daarbij is het bekend dat het voor niet-

vaste werknemers lastiger is om arbeidsomstandigheden aan te kaarten en is het voor 

flexwerkers, uitzendkrachten of zzp’ers onduidelijker wie hiervoor verantwoordelijk is (Eshuis 

2014: 66) 

Overeenkomstig met de Arbobalans, stellen ook onderzoekers van het RIVM dat 

werknemers in flexibele contracten of op uitzendbasis vaker een ongeluk op het werk meemaken. 

Het is echter niet duidelijk welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Volgens de RIVM-



April 2022 - Stichting Arbeidsongevallen - S. Jonkhout 17 

onderzoekers zijn geen grote verschillen tussen uitzendkrachten en vaste werknemers qua 

ervaring, opleiding, de algemene instructies, de kwaliteit van het gebruikte gereedschap of 

apparatuur en de aard van de gemaakte menselijke fouten. Als oorzaak van ongeval wordt bij 

uitzendkrachten vaker ‘competentie’ als reden gegeven, maar de reden hiervan is niet bekend. 

Opvallend aan de bevindingen van het RIVM is dat zij stellen dat uitzendkrachten juist vaker 

gereedschap of apparatuur op de voorgeschreven manier gebruiken dan vaste krachten. Daarbij 

blijken uitzendkrachten vaker specifieke werkinstructies te krijgen. De hogere incidentie van 

ongevallen bij deze groep kan daarom niet verklaard worden op basis van beperkt toezicht of 

beperkte instructies. Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen waarom uitzendkrachten een 

hoger risico lopen op een arbeidsongeval, stellen de RIVM-onderzoekers (Lammers et al. 2019: 

3).  

 

Ook internationale literatuur bevestigt deze bevindingen. Zoals eerder is beschreven, heeft 

globalisering bijgedragen aan het meer verplaatsen van mensen en arbeid over de wereld. Zo 

zijn er veel beroepen en industrieën verplaats naar ander werelddelen, maar zijn ook veel 

migranten naar Europa gekomen. Ook arbeidsmigranten of mensen met een migratieachtergrond 

lopen een verhoogd risico op een arbeidsongeval, blijkt uit de Arbobalans 2020. Zo blijkt ook uit 

de studie van Hämäläinen et al., waarin op basis van internationale bronnen geconcludeerd wordt 

dat arbeidsongevallen relatief vaak voorkomen bij migranten zonder opleiding voor het werk dat 

zij doen (Hämäläinen 2009: 737). 

 In Nederland is binnen bepaalde sectoren veel vraag naar relatief goedkope, fysieke 

arbeid. Veel uitzendbureaus hebben zich gericht op deze vraag in de arbeidsmarkt; zij werven 

mensen uit andere Europese landen en brengen hen in contact met werkplekken. Via het 

uitzendbureau krijgen arbeidsmigranten vaak een tijdelijk nul-uren-contract en wordt huisvesting 

voor hen geregeld. Het komt bij arbeidsmigranten relatief vaak voor dat zij onder slechte en 

onveilige omstandigheden wonen en werken (Eerenbeemt et al. 2016: 24-26, Goorts & Smal 

2022: 12).17 Voorbeelden van slechte arbeidsomstandigheden bij arbeidsmigranten komen 

geregeld voor. Zoals een recent nieuwsbericht van NOS over een aspergeteler uit Limburg die 

meer dan vijftig arbeidsmigranten in dienst had. Zij werkten onder gevaarlijke en erbarmelijk 

omstandigheden. Zo bleken de werknemers meer dan 80 uur per week te moeten werken voor 7 

euro per uur.18 

TNO heeft op basis van de NEA- en ZEA-enquête gegevens ook de arbeidssituatie van 

mensen met en mensen zonder migratieachtergrond onderzocht. Uit deze vergelijking blijkt dat 

werknemers met een migratieachtergrond onder ongunstigere arbeidsomstandigheden werken, 

vaker burn-outklachten hebben en minder tevreden zijn over hun werk in het algemeen. Dit geldt 

met name voor mensen met een niet-westerse of een Poolse migratieachtergrond (In der Maur 

                                                       
17 ‘Geen tweederangsburgers’: Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten 2020, p. 10-16. 
18 NOS Nieuws: 11 maart 2022. ‘Boete voor aspergeteler Limburg voor uitbuiting arbeidsmigranten’. www.nos.nl 
(15/03/2022). 

http://www.nos.nl/
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2020: 9). Daarbij zijn er een aantal studies waarbij de relatie tussen taalproblemen en veiligheid 

onderzocht is. Hieruit is gebleken dat de veiligheid en gezondheid van werknemers met een 

andere moedertaal of beperkte taalvaardigheid vaak beperkt is (Guldener et al. 2014, Lindhout 

2017: 27-28). Er kunnen drie vormen van taalproblemen onderscheiden worden: 

 
1. Laaggeletterden werknemers 

Onder productiemedewerkers, heftruckchauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, installateurs, monteurs en 

magazijnmedewerkers hebben relatief problemen met lezen en schrijven.  

2. Slecht leesbare documenten 

Vaak ligt de focus in ongevalsonderzoek op documenten die onjuist zijn. Er zijn echter ook veel 

documenten die wel juist zijn, maar waarvan de begrijpelijkheid niet voldoende blijkt.  

3. Communicatie op de meertalige werkvloer 

Door de toestroom van werkenden uit andere EU-landen zorg voor meer laaggeletterdheid en een 

toenemend aantal meertalige werksituaties. De European Agency for Safety & Health signaleerde al in 

2002 dat communicatie en culturele verschillen een veiligheidsprobleem vormen op de werkvloer. 

 
Op 18 april 2014 publiceerde de Stichting van de Arbeid een handreiking voor het herkennen en 

inventariseren van gevaren door taalproblemen, het beoordelen van de risico’s en het kiezen van 

de juiste maatregelen. Deze ‘Handreiking Taal en Veiligheid’ is ontwikkeld door TNO en kan 

gebruikt worden bij het opstellen van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in verschillende 

sectoren en branches (Lindhout et al. 2014: 13).19 

 

1.5. Psychosociale factoren 
 
Ook illustreert de infographic uit de Arbobalans dat psychische overbelasting een 

veelvoorkomend risico is bij arbeidsongevallen. In een ander onderzoek van TNO wordt 

geconcludeerd dat in Nederland arbeidsongevallen in de bouwsector vaker fysieke schade lijden 

in vergelijking tot andere sectoren. In de gezondheidzorgsector resulteren arbeidsongevallen juist 

vaker in mentale schade in vergelijking met andere sectoren. Voor zowel de bouw- als de 

gezondheidszorgsector geldt echter dat psychosociale factoren een rol spelen bij het voordoen 

van ongevallen. In de bouw heeft dit met name te maken met hoge werkdruk en blootstelling aan 

geweld en intimidatie door collega’s of leidinggevenden. In de gezondheidszorgsector heeft dit 

vaker te maken met een beperkte autonomie en blootstelling aan geweld en intimidatie door 
                                                       
19 Een recent NRC-artikel over de bouw van RijnlandRoute kaart de kwetsbare positie van arbeidsmigranten en 
taalproblemen aan. Nadat een video circuleerde op sociale media van een ongeval met een betonspuit waarbij 
twee bouwvakker weggeblazen worden, hebben de NRC-journalisten onderzoek gedaan naar het betreffende 
bouwproject van de provincie Zuid-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat veel arbeidsmigranten werken aan de 
RijnlandRoute, vaak via uitzendbureaus, en onder zware en onveilige omstandigheden. Ook is duidelijk geworden 
dat veel bouwvakkers vaak veel te lange werkdagen maken; soms rond de 80 uur per week. Een informant uit dit 
onderzoek legt uit dat sommige bouwvakkers geen Engels spreken, waardoor de uitleg over de machines via een 
vertaal-app en handgebaren wordt gegeven. In totaal zijn er binnen dit bouwproject zeventien meldingen van 
ongevallen met ziekteverzuim bekend. NRC Handelsblad: Tobiah Palm & Anouk Suntjens. 18 februari 2022: 
‘Bouwvakkers werkten onder onveilige omstandigheden tunnel’. 
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collega’s, leidinggevenden en patiënten/cliënten (van der Klauw et al. 2015: 5). De onderzoekers 

roepen daarom op om in beleid rondom preventie van arbeidsongevallen, naast de preventie van 

fysieke schade, ook de psychosociale aspecten rondom arbeidsongevallen mee te nemen; zowel 

als potentiele risico’s als gevolgen van arbeidsongevallen (ibid.: 6).  

Het verband tussen stress en onveilig gedrag wordt ook aangetoond in een recent 

onderzoek uit China (Liang et al. 2022: 1). Deze onderzoekers, Liang et al., bouwen voort op 

inzichten uit meerdere studies over veiligheidsgedrag. Veel andere studies hebben vastgesteld 

dat veilig gedrag het resultaat is van een safety cognitive process, ofwel een cognitief 

veiligheidsproces. Volgens dit model handelt een individu veilig tijdens het werk zodra diegene 

aan de volgende vijf cognitieve factoren voldoet: 

 
I. Bewust is van de veiligheidsrisico’s (safety awareness); 

II. Begrijp wat de risico’s zijn (safety knowledge); 

III. De veiligheidsreacties van anderen herkent (subjective norm); 

IV. Een gedrag aanneemt (safety attitude), en: 

V. Het gedrag toont (perceived behavioral control). 

 
Het ontbreken van één van de bovenstaande onderdelen leidt tot onveilig gedrag, wordt 

verondersteld met dit model. Liang et al. stellen op basis van hun bevindingen dat stress een 

problematische invloed heeft op het cognitieve veiligheidsproces. De ervaring van stress kan 

daarom een directe aanleiding zijn voor onveilig gedrag, stellen de onderzoekers (ibid.: 2). 

Daarnaast hebben bevindingen van een studie uit Maastricht uitgewezen dat er een 

verband is tussen vermoeidheid en risico’s op het werk. In dit onderzoek werd een onderscheid 

gemaakt tussen vermoeidheid en de behoefte aan herstel. Dit laatste heeft betrekking op korte 

termijneffect als gevolg van een werkdag, zowel mentaal als fysiek, en de behoefte aan om te 

herstellen hiervan. Ook deze onderzoeksbevindingen wijzen uit dat zowel vermoeidheid als 

behoefte aan herstel risicofactoren zijn voor het veroorzaken van arbeidsongevallen (Swaen et al. 

2003: i92).  

 

1.6. Beleid arbeidsongevallen in Nederland 
 
Hoe wordt er in Nederland voor gezorgd dat er veilige arbeidsomstandigheden zijn en ongevallen 

zo veel mogelijk worden voorkomen? De Arbeidsomstandighedenwet, ook wel de Arbowet 

genoemd, is de wet waarin regels staan voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, 

veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen en ziekten 

en ongevallen te voorkomen. Vanuit de Arbowet is het verplicht voor werkgevers om 

arbeidsongevallen direct te melden bij de Arbeidsinspectie indien er sprake is van een dodelijke 

afloop, ziekenhuisopname (niet poliklinisch) of wanneer blijvend letsel wordt verwacht. Wanneer 

later blijkt dat een ongeval alsnog tot een ziekenhuisopname heeft geleid of dat er alsnog sprake 
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bleek van blijvend letsel, moet de werkgever het ongeval alsnog melden (Monitor 

Arbeidsongevallen 2020: 8). Daarnaast is het voor iedere ondernemer met personeel verplicht 

een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben en bij te houden, inclusief een register 

van ongevallen die tot ziekteverzuim hebben geleid.20 

Hoewel wet- en regelgeving gericht is op het beperken van risico’s op werk gaat het toch 

nog vaak mis in de praktijk. Het blijkt dat dit komt omdat veel bedrijven zich onvoldoende aan de 

regels houden, zo hebben TNO onderzoekers vastgesteld. Zo heeft slechts 52% een RI&E 

opgesteld en voert 38% van de bedrijven geen beleid omtrent veiligheid en gezond werken. Ook 

stellen onderzoekers dat bepaalde aanpakken onvoldoende toereikend zijn of niet up-to-date, of 

houden werknemers zich niet aan de voorschriften (Bakhuys-Roozeboom et al. 2020: 2). Bij dit 

laatste punt moet volgens onderzoeker Wim Eshuis rekening gehouden worden met het feit dat 

de Arbowet weinig ruimte biedt voor de werknemer om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit 

heeft te maken met de afhankelijkheid van derden bij werknemers voor wat betreft hun veiligheid 

en gezondheid van werknemers. In de Arbowet wordt de individuele werknemer een paar 

(juridische) mogelijkheden geboden om de eigen arbeidssituatie gezond en veilig te maken. 

Werkenden zijn daarom beperkt in de invloed die zij kunnen uitoefenen over hun eigen 

werkomstandigheden (Eshuis 2016: 49). 21 

 

In de Monitor Arbeidsongevallen 2020 is beschreven hoe veel meldingen bij de Inspectie hebben 

geleid tot nader onderzoek. De Arbeidsinspectie SZW onderzoekt de meldingsplichtige 

arbeidsongevallen waarvan voldoende aanknopingspunten zijn voor vervolgonderzoek (ibid.: 9). 

Wanneer uit deze onderzoeken blijkt dat de werkgever in overtreding is, dan handhaaft de 

Inspectie. In 2020 zijn er 1.031 afgeronde onderzoeken naar meldingen van arbeidsongevallen 

gedaan waarbij een overtreding geconstateerd werd. De meeste overtredingen hebben te maken 

met het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en hebben betrekking op het niet of niet 

tijdig melden van ernstige arbeidsongevallen of het niet voeren van een registratie van 

ongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie dagen. Het blijkt echter dat lang 

niet alle onderzoeken door de Inspectie worden afgerond. Zie onderstaande grafiek: 

                                                       
20 Een RI&E is een handleiding waarmee alle arbeidsrisico’s in kaart gebracht kunnen worden om 
gezondheidsproblemen en ongevallen te voorkomen. De RI&E is een verplicht onderdeel van het Arbobeleid 
(vastgelegd in de Arbowet). Naast een RI&E zijn de volgende onderdelen verplicht in het Arbobeleid: Het hebben 
van een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts, het aanwijzen van een preventiemedewerker, de 
aanwezigheid van bedrijfshulpverlening, het aanbieden van voorlichting over veilig en gezond werken, het 
verlenen van toegang aan en tot een Arbo-deskundige en het aanbieden van een periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). De Arbeidsomstandigheden wet (09/03/2022). 
21 ‘De werknemer moet passende maatregelen kunnen nemen om ernstig gevaar te voorkomen; Voor zover 
mogelijk moet werknemer zorgdragen voor de eigen veiligheid en die van anderen; de werkgever stelt de 
werknemers in de gelegenheid tot periodiek onderzoek dat erop gericht is de risico’s bij de arbeid te voorkomen 
of te beperken. Ook heeft de werknemer klachtrecht. Hij kan een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie als het 
vermoeden bestaat dat een bedrijf de wettelijk voorschriften niet naleeft, en het niet mogelijk blijkt de problemen 
binnen het bedrijf, in overleg met de werkgever, op te lossen. De Arbeidsinspectie is echter niet verplicht om deze 
klacht te onderzoeken. Tenslotte hebben werknemers het recht kennis te nemen van de RIE. De werkgever is vrij 
in de wijze waarop hij dit regelt. De werknemer heeft geen wettelijk recht op een afschrift van de RIE. De RIE is 
evenmin openbaar. Wel heeft de werknemer een inzagerecht’ (Eshuis 2016: 49). 
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Grafiek Arbeidsinspectie: Aantal ontvangen ongevalsmeldingen, op grond daarvan gestarte 

ongevalsonderzoeken en afgesloten ongevalsonderzoeken in de periode 2016 t/m 2020. 

 

Het optreden van de Arbeidsinspectie is ook besproken tijdens het interview met Dolf van der 

Beek, onderzoeker/adviseur arbeidsveiligheid binnen de afdeling Work Health Technology bij 

TNO. Hij stelt dat de rol van de Arbeidsinspectie relatief beperkt is geweest de afgelopen jaren. 

Dit illustreert hij aan de hand van cijfers van een internationale vergelijking van 

overheidsinvesteringen in arbeidsveiligheid. Hoewel in het strategische framework van de 

Europese Commissie (2021) beschreven staat dat het versterken van de arbeidsinspecties 

binnen landen een van hun strategische doelen en belangrijke uitdagingen is, laten cijfers zien 

dat Nederland daar tot dusver slecht in heeft gepresteerd. 22 De impact van de beperkte rol van 

de Arbeidsinspectie wordt in meerdere bronnen beschreven. Toenemende zelfregulering en 

privatisering hebben ertoe geleid dat er is gekort in de arbeidsomstandighedenregelgeving en in 

de toezicht en controle vanuit de Arbeidsinspectie. Zo waren in 1994 er nog 400 inspecteurs en in 

2010 nog maar 220 en daalde de het aantal inspectiebezoeken van 87 duizend in 1996 naar 20 

duizend in 2010 (Eshuis 2014: 66).  

De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op de beperkte capaciteit van de Inspectie.23 

De Inspectie heeft echter in het meest recente jaarverslag aangekondigd de capaciteit uit te 

breiden (NLA Jaarplan 2022). Deze uitbreiding willen zij onder andere gebruiken bij één van hun 

doelstellingen om een goede balans te creëren tussen actieve en reactieve inzet van de 

Inspectie: 

 
De Inspectie moet niet alleen onderzoeken wat al fout is gegaan bij een bedrijf, maar ook interventies 

doen die veiligheid en gezondheid bevorderen. Preventie is van belang, net als achteraf vaststelling 

waarom de werkgever nalatig was (NLA Jaarplan 2022: 10). 
                                                       
22 European Commission 28 juni, 2021. Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: EU strategic 
framework on health and safety at work 2021-2027 Occupational safety and health in a changing world of work 
(p.18). 
23 Trouw: Ingrid Weel. 26 mei 2017: Arbeidsinspectie komt controleurs tekort (23/03/2022). 
Popma, J. (2011): Inkrimping Arbeidsinspectie in strijd met ILO Verdrag 81. ARBAC. 
NOS: Nik Wouters. 17 januari 2017: FNV: Arbeidsinspectie heeft zelf zaken niet op orde (23/03/2022). 



April 2022 - Stichting Arbeidsongevallen - S. Jonkhout 22 

Daarbij is de Arbeidsinspectie per 1 oktober 2020 gestart met de gedifferentieerde aanpak van 

ongevalsonderzoek. Binnen deze aanpak wordt een interventie ingezet op basis van de aard van 

het letsel van het slachtoffer, de mate waarin de werkgever de arbeidsomstandigheden op orde 

heeft en de typering van het ongeval. Vier verschillende interventies kunnen worden ingezet: 

Afsluiten onderzoek, Inspectie Arbeidsplaats, een Werkgeversrapportage op vrijwillige basis en 

Voortzetting ongevalsonderzoek.  

In 2022 gaat de Arbeidsinspectie hiermee door, gaat kijken naar de juridische mogelijkheden en 

brengt in kaart of er nog meer interventies zijn die een positief effect hebben op het verhogen van 

de veiligheid in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden (ibid.: 35).  

De Inspectie wil zich ook meer inzetten op het stimuleren van bewustwording bij werkenden 

en werkgevers. Meer voorlichting over wet- en regelgeving, waaronder de RI&E, moet bijdragen 

aan meer bekendheid en naleving van de wettelijke verplichtingen. Samengevat heeft de 

Inspectie de volgende doelen voor 2022: 

 
o Het aanpakken van onveilige en ongezonde werksituaties, blootleggen van de achterliggende oorzaken 

en ontwikkelen van een bijpassende effectieve aanpak;  

o Het doen van onderzoek naar arbeidsongevallen en klachten over (gevaarlijke en ongezonde) 

werksituaties en machines met het doel daarvan te leren, werkgevers te wijzen op tekortkomingen, 

handhavend op te treden waar nodig en daardoor bij te dragen aan een veiligere en gezondere werkplek. 

De leerervaringen zijn in eerste instantie bedoeld voor het bedrijf, de fabrikant en de branche, maar ook 

voor de Inspectie zelf;  

o Het bijdragen aan meer bewustwording van werkgevers en werknemers van de gevaren van ongezond 

en onveilig werken. Het in samenwerking met relevante ketenpartners stimuleren van een cultuur van 

veilig en gezond werken en het aanpakken van misstanden;  

o Om haar doelen te bereiken, intervenieert de Inspectie niet alleen bij de werkgever, maar ook bij andere 

betrokken partijen in het netwerk (NLA Jaarplan 2022: 33).  

 
Ook Marike Schooneveldt, beleidsadviseur Veilig & Gezond Werken bij FNV, vindt dat de 

handhavende rol van de Arbeidsinspectie van belang is om de noodzaak van arbeidsveiligheid 

over te brengen aan bedrijven. In een interview met Schooneveldt legt zij uit dat naast de 

verantwoordelijkheden binnen bedrijven ook de bredere, maatschappelijke context van invloed is 

op gezond en veilig werken. Als voorbeelden noemt zij de grote concurrentie tussen bedrijven, de 

toenemende technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen, zoals de 

energietransitie, die het waarborgen van veiligheid op werk complex maken.  

Volgens Schooneveldt is de arbeidsmarkt onderhevig aan aanhoudende veranderingen 

waardoor nieuwe risico’s zich zullen blijven voordoen. Het streven naar verbeterde 

arbeidsomstandigheden en het verminderen van ongevallen is daarom een continu proces. 

Daarom stelt Schooneveldt dat het optreden van de Arbeidsinspectie in de vorm van boetes op 
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zich een nuttig systeem is om werkgevers en bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheden, 

maar het daarnaast van belang is dat de Arbeidsinspectie ook handelt op preventie.  

 

Samenvattend 
Jaarlijks maken ongeveer 220 duizend werkenden een arbeidsongeval mee. Cijfers over 

aantallen moeten echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden: ‘Met uitzondering van 

dodelijke arbeidsongevallen Nederland geen dekkende en representatieve registratie van 

arbeidsongevallen kent’ (Koppes et al. 2014: 54). De registraties van TNO & CBS en 

VeiligheidNL geven vermoedelijk een meer valide beeld geven van de aantallen 

arbeidsongevallen in Nederland. De verschillende registraties zijn echter lastig te vergelijken 

vanwege de verschillende definities en meetmethoden die gebruikt worden bij het onderzoeken 

en registreren van ongevallen. Ook is goede internationale vergelijking niet mogelijk vanwege 

verschillende meet- en registratiemethoden. De aantallen over arbeidsongevallen illustreren in elk 

geval dat deze nog steeds vaak voorkomen. Daarnaast laten cijfers van de Nederlandse 

Arbeidsinspectie zien dat veel meldingen van ernstige ongevallen hen niet bereiken vanwege een 

aanzienlijke onderrapportage en hebben zij de afgelopen jaren te maken gehad met een beperkte 

capaciteit. 

Daarnaast zijn ook de veelvoorkomende risico’s van arbeidsongevallen over de afgelopen 

twee decennia niet veel veranderd. Zo zijn het vaak mannen, jonge mensen, mensen met een 

migratieachtergrond en uitzendkrachten die slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Ook de 

verschillende risicofactoren, zoals verschillende psychosociale aspecten, laten veel parallellen 

zien gedurende de jaren. Tot slot is duidelijk geworden dat de handhaving van arbeidsongevallen 

de afgelopen jaren ontoereikend is geweest en in vergelijking met andere Europese landen 

relatief weinig prioriteit heeft gekregen in Nederland. Huidig beleid en benaderingen rondom 

arbeidsomstandigheden zijn onvoldoende effectief geweest om de aantallen arbeidsongevallen 

aanzienlijk terug te dringen. 

 

Deze inzichten roepen op om verder te kijken dan alleen cijfers en ook meer kwalitatieve 

inzichten te verzamelen over arbeidsongevallen. 

2. Kwalitatieve inzichten 
 
Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat verschillende definities en meetmethoden het 

duiden van de situatie van arbeidsongevallen in Nederland complex maken. Het is daarom zinvol 

om dieper te duiken in de verschillende manieren waarop arbeidsongevallen begrepen kunnen 

worden. Welke perspectieven bestaan er en wat kunnen we hier voor lessen uithalen voor de 

toekomst? 
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2.1. Perspectieven op arbeidsongevallen 
 
Eerder is beschreven dat er verschillende registraties van arbeidsongevallen bestaan en dat de 

manieren waarop een arbeidsongeval gedefinieerd wordt, bepalend is in de registratie. In een 

artikel van Saldaña et al. (2003) wordt stilgestaan bij de verschillende manieren om te kijken naar 

arbeidsongevallen. Zij stellen dat er twee perspectieven bestaan waarmee een arbeidsongeval 

geduid kan worden: 

 

1. Het eerste perspectief richt zich op alle arbeidsongevallen; ongevallen zowel met als 

zonder letsel.  

2. Het tweede perspectief beperkt zich tot arbeidsongevallen waarbij letsel het gevolg is. 

 

In beide perspectieven wordt geen rekening gehouden met het aantal verzuimdagen dat het 

ongeval veroorzaakt, maar met de consequenties van arbeidsongevallen. Ongevallen met letsel 

lijken vaak ernstige financiële en lichamelijke gevolgen met zich mee te brengen, terwijl 

ongevallen zonder letsel minder impact lijken te hebben. Saldaña et al. stellen daarom dat 

arbeidsongevallen met letsel vaker een grotere relevantie worden toegeschreven (Saldaña et al. 

2003: 3).  

Deze onderzoekers beargumenteren echter dat een brede definitie van arbeidsongevallen 

de norm zou moeten zijn. Met een breder begrip kan rekening gehouden worden met alle 

ongevallen die mogelijk tot persoonlijke of organisationele schade kunnen leiden. Ook zullen 

hierdoor meer ongevallen worden geregistreerd (ibid.). Saldaña et al. geven toe dat een bredere 

definitie ook risico’s met zich meebrengt. De ernst van arbeidsongevallen kan worden 

onderschat, omdat veel niet-ernstige ongevallen ook worden meegenomen als arbeidsongeval. 

Desalniettemin, wegen de voordelen van een brede definitie zwaarder, stellen Saldaña et al. Dit 

levert namelijk meer mogelijkheden voor preventie op, in plaats van een beperkte focus op louter 

ernstige ongevallen. Juist door oog te hebben voor de samenhang tussen verschillende ernstige 

en minder/niet-ernstige ongevallen komen meer mogelijkheden qua preventie aan het licht (ibid.: 

6-8). De onderlinge samenhang van de verschillende factoren van arbeidsongevallen zijn door 

Saldaña et al. in onderstaande afbeelding weergeven: 

Ibid.: 8 
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Saldaña et al. illustreren hiermee dat een breed begrip van arbeidsongevallen ervoor kan zorgen 

dat meer risicofactoren in de werkomgeving zichtbaar worden en kan daarom een belangrijke 

bijdrage zijn binnen preventie. Daarnaast laten Saldaña et al. in de bovenstaande afbeelding zien 

dat het ontbreken van een ongeval niet noodzakelijkerwijs betekent dat het werk en de 

werkomstandigheden ook veilig zijn. Het is daarom belangrijk om oog te hebben voor de bredere 

context, in plaats van alleen het ongeval. 

 

2.2. De context van arbeidsongevallen 
 
Hoe kunnen we begrijpen hoe een individu een arbeidsongeval overkomt en hierbij rekening 

houden met de context? Om de keuzes en acties voorafgaand een ongeval te verklaren, wijst 

Veiligheidsadviseur Bart Vanraes in het interview op het concept ‘local rationality’. Vanraes 

onderzoekt ‘tippex-ongevallen’: arbeidsongevallen die niet (volledig) worden gemeld. Het concept 

local rationality helpt volgens hem om te begrijpen waarom soms bepaalde acties plaatsvinden 

die gevaarlijk zijn voor de veiligheid en gezondheid. In een artikel van professor Sidney Dekker 

wordt dit concept uitgewerkt. Een local rationality houdt in dat mensen situaties inschatten en 

keuzes maken op basis wat zij logisch achten binnen de specifieke context waarin zij zich 

bevinden. Dekker benadrukt dat mensen over het algemeen naar hun werk komen om goed werk 

te doen en niet om ongelukken te creëren. De keuzes die individuen maken op werk berusten op 

deze intentie, maar hun acties en afwegingen worden geïnformeerd door specifieke 

omstandigheden en de focus en aandacht die zij op dat moment hebben (Dekker 2014: 6, Dekker 

2017: 556). 

 Hoogleraar sociale wetenschappen Susan Silbey herkent ook het belang van de context 

en bekritiseert de neiging om de nadruk te leggen op de individuele verantwoordelijkheid van 

werknemers. Volgens Silbey hebben de ontwikkelingen van de moderne staat collectieve 

verantwoordelijkheden en solidair beleid steeds meer uitgehold. De verantwoordelijkheid van een 

ongeval en de focus in het achterhalen van de oorzaken, is daarom steeds vaker op het 

individuele gedrag gericht. Ook de systemen die worden ingezet om arbeidsongevallen te 

voorkomen en het doel hebben via protocollen en richtlijnen een ‘veiligheidscultuur’ te creëren, 

berusten volgens haar op het dominante idee dat risico’s en sociale problemen beheersbare 

eenheden zijn die op rationeel-wetenschappelijke wijze in dergelijke systemen te vangen zijn. 

Daarbij stelt zij dat een veiligheidscultuur op de werkvloer uiteindelijk meestal wordt toegepast op 

individuele acties van werkenden, vaak in lagere posities binnen een organisatie, waardoor 

belangrijke machtsrelaties rondom incidenten of ongevallen worden verwaarloosd (Silbey 2009: 

344-346, Eshuis 2013: 101). 

Ook in het interview met deskundige Carsten Busch, adviseur arbeidsveiligheid en auteur 

van meerdere boeken over arbeidsveiligheid, werd het belang van de context rondom een 

arbeidsongeval genoemd. Overeenkomstig met Silbey’s argument, herkent Busch ook het feit dat 

de terugtrekkende overheid een rol heeft gespeeld rondom arbeidsongevallen: 
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Busch: Mensen doen wat ze doen binnen een context; en die context is relevant. […] Als in de sociale 

context werkdruk zit of de dreiging van ‘Je gaat die ladder op of je schildert in je eigen tijd, of je vindt 

maar een andere baan’, dan ga je waarschijnlijk die ladder op […] Dan is de vraag enerzijds: Wie heeft 

dan die machtspositie? En anderzijds: hoe is eigenlijk dat hele stelsel in elkaar gezet? We zijn natuurlijk 

de afgelopen decennia een bepaalde kant op gegaan: globalisering, terugtrekkende overheid, open 

markt, meer grote bedrijven.  

 
Busch stelt ook dat de meer afwezige rol van de overheid binnen bedrijven juist heeft geleid tot 

meer bureaucratie binnen bedrijven. Minder bemoeienis van de overheid maakt het voor 

bedrijven en werkgevers onzekerder en onduidelijker over wat van hen wordt verwacht. Dit 

resulteert volgens Busch vaak juist in meer regels binnen de organisaties zelf. Regels, 

protocollen en certificering binnen bedrijven hebben weliswaar het doel om de werksituatie veilig 

te maken en de intentie hiervan is meestal heel goed, geeft Busch aan. Het probleem is echter 

dat de naleving ervan vaak meer op de vorm focust dan op de inhoud. 

Door aandacht te hebben voor de context - zowel de directe context van een individuele 

werknemer als de bredere, politieke context - wordt duidelijk dat arbeidsongevallen begrepen 

moeten worden als iets dat voorkomt uit interactie met deze context en dus niet op zichzelf 

staande gebeurtenissen zijn of puur gevolgen van individueel handelen zijn. Het is daarom zinvol 

om verder te kijken naar hoe deze inzichten zich verhouden tot de huidige manieren om 

arbeidsveiligheid te verbeteren. 

 

2.3. Huidige aanpak voorkomen van arbeidsongevallen 
 
Er bestaat veel literatuur over het voorkomen van arbeidsongevallen vanuit risicoanalyses, 

systeemdynamieken en systeemtechniek en zijn over de afgelopen dertig jaar een prominentere 

rol gaan spelen (Martinetti 2019: 67, Dekker 2014: 354-355). Zoals hierboven is beschreven, 

beargumenteren wetenschappers en deskundigen, zoals Silbey en Busch, de instrumentele 

benadering van de werkomgeving, waarin risico’s meetbare, controleerbare entiteiten zijn. Deze 

benadering werkt in de hand dat bedrijven niet leren van ongevallen of bijna-ongevallen en mist 

vaak de bredere context waarbinnen ongevallen plaatsvinden. De efficiënte en berekende 

aanpak om met risico’s om te gaan, heeft vaak een beperkte, gestandaardiseerde reactie op 

incidenten (Silbey 2009: 356-357).  

In meerdere interviews met de deskundigen werd een soortgelijke opvatting genoemd, 

namelijk het veelvoorkomende gat tussen de papieren werkelijkheid en de praktijk binnen 

bedrijven. Een bekend voorbeeld hiervan herkent Busch in de ‘Safety Culture Ladder’; de 

Veiligheidsladder. Dit instrument is een populair middel binnen bedrijven om de veiligheidscultuur 

te meten. Busch stelt: ‘Het lijkt een goed idee: als je aan dit instrumentje voldoet, dan zal het wel 

goed zijn, maar er zitten ook een hele hoop mitsen en maren in die aanname’. Is een 
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veiligheidscultuur eigenlijk wel zo makkelijk om te meten? En in hoeverre worden de inzichten uit 

dit soort instrumenten ook daadwerkelijk geïmplementeerd? De belangrijke vraag die volgens 

Busch gesteld moet worden, is: ‘Heeft die meneer op de steiger daar ook wat aan?’  

 

 
De Veiligheidsladder 24 

 
Veiligheidssystemen of benaderingen, zoals de Veiligheidsladder, zijn op zich goede 

instrumenten, stelt Busch. Zo helpt de Veiligheidsladder om in gesprek te gaan over de 

onderwerpen uit de checklist. Het gebruiken van dergelijke middelen en certificering zijn daarom 

niet noodzakelijk fout, zolang ze maar als middel worden ingezet en niet louter als doel, 

beargumenteert Busch.  

 
Busch: Doordat de Veiligheidsladder een middel voor prekwalificatie en/of gunning van opdrachten is, 

leidt dit tot (perverse) tegenstrijdige doelen. Enerzijds is er de pretentie om veiligheid te verbeteren, 

anderszins kun je ook zonder veiligheid te verbeteren goed scoren en daarmee werk binnenhalen. Het 

biedt dus een schijnveiligheid. 

 
Het is volgens hem belangrijk om de nadelen van dergelijke systemen zichtbaar te maken en om 

als maatschappij het belang van het leren van ongevallen te benadrukken.   

Richtlijnen en protocollen kunnen ook onterecht impliceren dat de organisatie de 

veiligheid goed op orde heeft, waardoor incidenten en ongevallen begrepen worden als 

                                                       
24 Arbo Rotterdam: Veiligheidsladder. https://www.arbo-rotterdam.nl/nl/bedrijfscertificeringen/veiligheidsladder/ 
(21/03/2022).  

https://www.arbo-rotterdam.nl/nl/bedrijfscertificeringen/veiligheidsladder/
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misstappen van individuele personen in het bedrijf. De gestandaardiseerde aanpak van risico’s, 

op basis van vaststaande protocollen en meeteenheden, lijkt te veronderstellen dat een 

organisatie goed omgaat met veiligheid in de werkplek en dat het ‘falen’ hiervan dan alleen nog 

maar de verantwoordelijkheid kan zijn van de werknemer die deze condities niet goed heeft 

geïnterpreteerd. Hier wordt dus weer zichtbaar dat de focus wordt verschoven op het individuele 

handelen, in plaats van de context waarin een ongeval plaatsvindt (zoals structurele aspecten 

van het werk, machtsrelaties, concurrentie of psychosociale factoren) (Silbey 2009: 357-359).  

Het verwaarlozen van de context en de praktijk binnen benaderingen van veiligheid, 

hangt samen aan bij het argument van professor Sidney Dekker. Volgens hem is er binnen 

bedrijven vaak sprake van een ‘bureaucratisering van veiligheid’. Dit betekent volgens hem onder 

andere dat organisaties steeds complexer wordende systemen bevatten om aan de regelgeving 

rondom veiligheid te voldoen. Mensen in managementfuncties of bestuursorganen beslissen over 

deze systemen die voortkomen uit wet- en regelgeving, maar niet noodzakelijkerwijs 

corresponderen met de praktijk van het werk. Dit zijn volgens Dekker autoritaire systemen van 

bovenaf die moeilijk te doorbreken zijn (Dekker 2017: 353).  

 

2.4. De noodzaak van een ander perspectief 
 

Inmiddels is duidelijk geworden dat binnen de benaderingen van arbeidsongevallen vaak de 

nadruk ligt op het kwantificeren en ook vaak een beperkt begrip is van arbeidsongevallen, omdat 

de context rondom een ongeval vaak verwaarloosd wordt. Daarnaast berusten veel systemen, 

richtlijnen en protocollen op systematische of rationeel-wetenschappelijke benaderingen van 

arbeidsveiligheid en zijn aangedreven door beleid van toenemende zelfregulering en 

privatisering. Deze benaderingen bevatten de neiging om niet als middel, maar als doel ingezet te 

worden en daarbij ook de relevante factoren uit de context rondom een ongeval te verwaarlozen. 

Bovenal berust een groot deel van deze benaderingen op ‘desktop research’ en theoretische 

inzichten.  

Dit sluit aan met wat de onderzoekers Rae et al. betogen in hun manifest voor meer 

empirisch onderzoek naar en vanuit de werkvloer (meer inzichten verzamelen uit de praktijk) 

(Rae 2020: 9). Rae et al. beargumenteren dat er veel systemen voor veiligheid worden 

ontwikkeld, maar dat vaak niet wordt onderzocht of deze ook werkelijk effect hebben. Zij stellen 

dat theoretici, veiligheidsdeskundigen en bedrijven zich vaak blindstaren op protocollen, 

richtlijnen en wet- en regelgeving, maar de beleving hiervan op de werkvloer mislopen (ibid.: 9-

10). 

In het interview met Dolf van der Beek van TNO kwam dit ook ter sprake. Hij stelt dat 

hoewel veel bedrijven voldoen aan het wettelijke minimum, het aantal arbeidsongevallen blootlegt 

dat er nog veel terrein te winnen valt, met name ook in de kleinere bedrijven. Duidelijke 

verbeteringen lijken spaak te lopen, ondanks alle preventiemaatregelen en 

veiligheidsbeheersystemen. Ook Van der Beek stelt dat er sprake is van een contrast tussen de 
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papieren werkelijkheid en de praktijk. Er is veel informatie en er zijn verschillende instrumenten 

beschikbaar om de arbeidsveiligheid in Nederland te verbeteren; Arbo-catalogi, branche RI&E’s 

en uiteenlopende inzichten uit onderzoeken. Er zijn veel middelen beschikbaar, maar als we ons 

tot het aantal arbeidsongevallen richten, blijven verbeteringen uit. De vraag is daarom volgens 

Van der Beek: hoe geven managers en werknemers in bedrijven nu daadwerkelijk invulling aan 

risico-gebaseerd denken en handelen in de operationele praktijk? En is er een cultuur van 

gezond en veilig werken die dit promoot?  

Volgens hem is een focus op de beheersing van risico’s in de primaire processen door 

alle lagen van de organisatie essentieel, en niet sec de papieren werkelijkheid op orde hebben. 

Zeker voor kleinere bedrijven begint dat bij het simpelweg hebben van een RI&E. Zo geeft Van 

der Beek aan dat van de bedrijven in Nederland 30 tot 50 procent niet beschikt over een wettelijk 

verplichte RI&E. Het is niet voor niets dat het Ministerie van SZW om deze reden een 

Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020 – 2023 heeft opgesteld.  

Het belang om oog te hebben voor gehele context en de verschillende betrokkenen in de 

arbeidsorganisatie wordt ook onderstreept door onderzoeker Wim Eshuis. In zijn proefschrift stelt 

hij dat, naast de rationeel-wetenschappelijke benadering van arbeidsongevallen, het in de 

preventie hiervan ook nuttig is om contextuele kennis te verkrijgen. Eshuis stelt dat alle relevante 

actoren (intern en extern) uit verschillende niveaus betrokken kunnen worden bij belangrijke 

leerprocessen over ongevallen. Het is daarbij belangrijk om mensen een stem te geven aan hun 

ervaringen en visies over de leerprocessen. Zowel slachtoffers, onderzoekers als professionals 

worden zo begrepen als stakeholders die praktische, context-specifieke en theoretische inzichten 

kunnen uitwisselen waaruit lessen voor preventie kunnen ontstaan (Eshuis 2013: 343-344, 

Eshuis 2015: 3-4). 

Dit sluit aan op een onderdeel uit een interview met Viola van Guldener, onderzoeker 

veiligheid bij het RIVM. Van Guldener stelt dat verhalen van slachtoffers en nabestaanden als 

belangrijk middel kunnen dienen omdat deze de boodschap over het verbeteren van 

arbeidsveiligheid en preventie bekrachtigen. Dit draagt eveneens bij aan bewustzijn over de 

oorzaken van arbeidsongevallen, maar ook over de gevolgen. Ook in het interview met Busch 

komt naar voren dat individuele verhalen belangrijk zijn om het bewustzijn over 

arbeidsongevallen te vergroten. Het kunnen krachtige middelen zijn binnen het nadenken over 

betere systemen voor zowel preventie als binnen de nasleep van een ongeval. 

 Orly Polak is sociologe en oprichter van Hub Creations, een bedrijf dat zich bezighoudt 

met het onderzoek en interventies die tot doel hebben een prettige en veilige werkplek te creëren. 

Zij maakt tevens de podcast ‘Verhalen in Veiligheid’. In een recente podcast-aflevering interviewt 

zij Jack Kusters, werkzaam bij de HSE-afdeling25 van Rijkswaterstaat, waarin het belang van 

verhalen uit de praktijk en de perspectieven van slachtoffers en nabestaanden wordt benadrukt. 

Volgens Kusters draagt het delen van ongevallenverhalen bij aan bewustzijn. Bovendien stelt hij 

                                                       
25 HSE: Health Safety & Environment  
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dat persoonlijke verhalen een aansprekend middel zijn en dat het belangrijk is om inzichten over 

de toedracht van ongevallen breed te delen: 

 
Kusters: Het is om mensen bewust te maken van: Weet wat je doet. Het wordt tastbaar en door het 

verhaal wordt het menselijk. Anders is het altijd zo afstandelijk. Door die verhalen wordt het 

menselijk en gaan mensen er zich ook echt in herkennen. […] Er wordt veel op papier gezet en het 

is keurig uitgewerkt. Maar dat verdwijnt dan ergens in de grote stapel. En dat moet dan toevallig 

een keer gelezen worden. Daarom ben ik een groot pleitbezorger van ongevalsonderzoek doen en 

daarna de bühne op om de resultaten van een onderzoek echt te gaan vertellen bij mensen. 26   
 
Een soortgelijke inspanning valt te herkennen in de Storybuilder-database van het RIVM. In deze 

database staat informatie over meer dan dertigduizend ongevalsrapportages uit de periode 1998 

tot en met 2014. De Inspectie heeft de ongevallen onderzocht en het RIVM heeft deze nader 

geanalyseerd. Via de Storybuilder kunnen deze op een systematische wijze worden 

geanalyseerd en kan er gekeken worden naar de achterliggende oorzaken van ongevallen. 

Veiligheidsdeskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder 

gebruiken om te leren van ongevallen en biedt onderbouwing van bepaalde maatregelen op de 

werkvloer. Het inzichtelijk krijgen van veelvoorkomende risico’s kan helpen bij het opstellen van 

inspecties en het uitvoeren van verbeteringen om arbeidsongevallen te voorkomen. 27  

Slachtoffer- en nabestaandenperspectieven en onderzoek naar de praktijk zijn waardevol, 

maar zijn echter schaars in de huidige informatie over arbeidsongevallen. Om de waarde van 

dergelijke verhalen te illustreren, wordt hier een aantal voorbeelden beschreven. Bijvoorbeeld het 

boek ‘En toen ging de bel’, geschreven door Laura Brugmans over haar persoonlijke ervaringen 

rondom het dodelijk arbeidsongeval van haar echtgenoot. Met haar persoonlijke verhaal wil 

Brugmans meer aandacht vragen voor slachtoffers en nabestaanden van dodelijke 

arbeidsongevallen en voor de arbeidsveiligheid (2012). Het boek ‘Toon’ belicht ook een 

nabestaandenperspectief over de nasleep van een dodelijk arbeidsongeval. Karien van der Loo-

van der Sande, echtgenote, en Patrick van der Sande, zwager, kijken kritisch naar de focus die 

komt te liggen op het juridisch gevecht na het ongeval en kaarten het gebrek aan begrip en 

medeleven vanuit instituties (2017). De inzet van deze auteurs om hun ervaringen te delen, 

hebben tevens belangrijke verbeteringen voortgebracht binnen het bedrijf waar het 

arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Ook hebben hun aanbevelingen andere bedrijven en 

politieke actoren bereikt, waaronder de Arbeidsinspectie.  

 

                                                       
26 Hub Creations: Verhalen in Veiligheid. Het gevolg van een ongeval gaat verder dan alleen de familie. Interview 
met Jack Kusters: 22 februari 2022 (00:07:28). https://www.hubcreations.nl/ 
27 RIVM. Leren van arbeidsongevallen met Story Building: https://www.rivm.nl/veilig-werken/leren-van-
arbeidsongevallen-met-storybuilder (05/04/2022). 

https://www.rivm.nl/veilig-werken/leren-van-arbeidsongevallen-met-storybuilder
https://www.rivm.nl/veilig-werken/leren-van-arbeidsongevallen-met-storybuilder
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2.5. Aandacht voor de gevolgen van een arbeidsongeval 
 
Inmiddels is duidelijk dat we veel kunnen leren van de ervaringen van slachtoffers en 

nabestaanden, met betrekking tot zowel de risico’s op het werk als de (lichamelijke, psychische 

en sociale) gevolgen van een arbeidsongeval. Vanuit de ervaringen van slachtoffers en 

nabestaanden kan in kaart worden gebracht tegen welke barrières zij aanlopen en waar 

belangrijke behoeften liggen. Secundaire literatuur over beroepsmatige trauma’s, bijvoorbeeld 

door (seksueel) geweld op de werkvloer, bevatten leerzame inzichten en illustreren dat aandacht 

voor de persoonlijke ervaringen van werkenden, slachtoffers en nabestaanden belangrijke lessen 

bevatten voor toekomstig beleid.  

Zo maken verschillende onderzoeken duidelijk dat slachtoffers van arbeidsongevallen of 

beroepsziekten vaak te maken krijgen met sociale en maatschappelijk onbegrip en uitsluiting, 

zoals institutioneel wantrouwen, onbegrip en complexe bureaucratische processen (door 

verzekeraars, wet- en regelgeving, juridische of strafrechtelijke procedures), maar ook onbegrip 

vanuit de directe omgeving en vanuit het werk (Beardwood et al. 2005: 31, Lippel 1999: 524-526, 

Eshuis 2014: 69). Uit meerdere studies blijkt dat dit in nog meer (psychologische) schade bij 

slachtoffers resulteert en staat bovendien het leren van hun ervaringen (voor preventie en voor 

betere ondersteuning en begeleiding) in de weg. Het gebrek of tekort aan sociale steun (vanuit 

familie, vrienden of werk), praktische en psychologische begeleiding tijdens na een ongeluk of 

incident belemmert fysiek en mentaal herstel en heeft tevens vaker een negatief effect op de 

mogelijkheden voor het terugkeren naar werk. Ook stigmatisering kan bijdragen aan een minder 

goed herstel (Prang et al. 2015, Lippel 2012, Beardwood et al. 2005: 46). 

Ook moet binnen de aandacht voor de individuele ervaringen rondom arbeidsongevallen 

rekening gehouden worden met het belang van compensatie (Hulst & Akkermans 2011: 245-

246). Meerdere studies wijzen uit dat slachtoffers verschillende motieven hebben voor 

compensatie na een ongeval en dat dit belangrijke factoren zijn voor zowel herstel als preventie. 

Het is bekend dat het ontzeggen van eerlijke compensatie (voor financiële doeleinden, sociaal-

emotionele en altruïstische doeleinden) herstel en preventie in de weg staat (Elbers et al. 2016: 

8-9, Elbers et al. 2015: 84-86, Eshuis et al. 2009: 105). Ook van de persoonlijke motivaties voor 

compensatie en/of erkenning kan geleerd worden om een beter systeem te ontwikkelen, waarbij 

recht gedaan wordt aan het letsel en bijdraagt aan preventie en ondersteuning in de nasleep van 

een arbeidsongeval.  

Een instrument dat voor soortgelijke doeleinden nuttig wordt geacht, is Restorative 

Justice. Restorative Justice is een benadering die naar voren is gekomen als een manier voor 

bedrijven en organisaties om te herstellen van het voordoen van onrecht of conflicten op de 

werkplek. Binnen Restorative Justice wordt 'rechtvaardigheid' begrepen als het herstellen van de 

relaties die zijn verstoord; het probeert het onrecht of het conflict aan te pakken in samenwerking 

met de overtreder en probeert gedeelde waarden zichtbaar te maken. Restorative Justice is 

situatie-afhankelijk en dus kan het herstelproces aanzienlijk variëren, maar vereist doorgaans een 
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dialoog tussen ‘dader’ en ‘slachtoffer’ (of vertegen-woordigers van de getroffen gemeenschap) en 

proberen een gedeeld begrip te creëren van de aangerichte schade en hoe ze ervan kunnen 

herstellen. Deelnemers worden aangemoedigd om goed te luisteren en open te staan voor 

alternatieve perspectieven op het incident, waaronder ook spijtbetuiging en vergevingsgezindheid 

worden gestimuleerd. Restorative Justice en vergeldende rechtvaardigheid (zoals sancties of 

smartengeld) sluiten elkaar niet per se uit. Van belang in de manier waarop deze processen 

verlopen, is dat dit afhankelijk is van de specifieke individuele behoeften (Okimoto et al. 2021: 63-

64, Elbers & Becx 2020: 15-16). Arbeidsongevallen, het type letsel en de ervaringen en de 

behoeften na een ongeval zijn persoons- en situatieafhankelijk. Een benadering die hier rekening 

mee houdt, is daarom van belang zodat bijkomend leed voorkomen kan worden. 

 
Samenvattend  
De inzichten die zijn verzameld in dit hoofdstuk maken duidelijk dat structurele, achterliggende 

factoren – de context - van arbeidsongevallen van belang zijn. Hierbij is het de uitdaging om te 

breken met registratiemethoden waarbij veiligheid louter wordt begrepen als het ontbreken van 

arbeidsongevallen of waarbij een nauwe definitie van arbeidsongevallen gehanteerd wordt. In 

plaats daarvan moet meer onderzoek plaatsvinden waarbinnen met een integrale blik gekeken 

wordt naar de praktijk en aandacht is voor de ervaringen van individuen en hun behoeften. Naast 

dat dit vraagt om een kritische reflectie op het gebrek aan een collectief gedeelde 

verantwoordelijkheid voor arbeidsveiligheid, illustreert dit hoofdstuk het belang om meer oog te 

hebben voor de persoonlijke ervaringen van werkenden, slachtoffers en nabestaanden. Aandacht 

hiervoor stelt ons in staat een brug te slaan tussen de kloof van theorieën, protocollen en wet- en 

regelgeving en van de praktijk (ervaringen in de arbeidsorganisatie of de ervaringen in de 

nasleep van een ongeval). Om een indruk te geven van de waarde van de perspectieven van 

slachtoffers en nabestaanden wordt hier in het volgende hoofdstuk aandacht aan geschonken.  

 

3. Empirische data-verzameling 
 
De Stichting Arbeidsongevallen wil ook kwalitatief onderzoek doen naar de situatie van 

slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen. Op deze manier kan de stem van de 

slachtoffers duidelijk naar voren komen en wordt tegelijkertijd ook ruimte geboden aan de 

veelheid aan typen slachtoffers, nabestaanden en de vraagstukken waarvoor zij zich gesteld 

zien. Zoals eerder is beschreven, is er in de bestaande literatuur over arbeidsongevallen weinig 

aandacht voor dit type onderzoek. Daarom bevat dit laatste hoofdstuk een uiteenzetting van vier 

persoonlijke ervaringen met arbeidsongevallen. Op basis van een vier individuele, diepte-

interviews zijn profielschetsen gemaakt waarmee persoonlijke ervaringen worden belicht en de 

complexiteit van de doelgroep zichtbaar gemaakt wordt.  
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3.1. Profielschetsen: slachtoffers en nabestaanden 28 
 
 

Anna 
Anna is een jonge vrouw en is bijna vijftien jaar werkzaam geweest voor een zaak die elektronische apparatuur 

verkocht. Zij was op haar werk verantwoordelijk voor vrijwel alles dat te maken heeft met de opslag en logistiek 

van verschillende apparaten. Veel van Anna’s werkzaamheden waren het in-, uitladen en verplaatsen van 

apparatuur, zoals televisies of witgoed. Anna had voorafgaande het ongeval nooit een tilcursus of een andere 

training gevolgd voor haar werkzaamheden in het bedrijf. Zij had geen toegang tot tilapparatuur, behalve 

steekkarretjes en elektrische palletwagens die zij zonder toezicht gebruiken kon. Anna vond het zware werk en 

het vele tillen niet vervelend; zij vond haar werk erg leuk en genoot juist van aanpakken. Anna’s leven 

veranderde toen zij een aantal jaar geleden een ongeval op het werk meemaakte. Op de dag van het ongeluk was 

het erg druk op haar werk. Er was een aanbieding-actie gaande waardoor er sprake was van extra veel verkoop 

en bestellingen. Zij was bezig met het controleren en wegrijden van geloste goederen van de nieuwe apparaten 

die geleverd werden. Het was belangrijk om snel alle spullen in het magazijn te laden, zodat de vrachtwagen ook 

weer snel uitgeladen kon worden. De chauffeur moest zo lang blijven als de klus duurde en ondertussen hield de 

vrachtwagen parkeerplekken bezet.  

Het was een hectische ochtend. Toen Anna bijna klaar was en de laatste apparaten uit aan het laden was, 

ging het mis. Zij moest twee zware machines die op elkaar gestapeld waren wegrijden op een steekkar, maar 

vanwege het grote gewicht en de schuin aflopende ondergrond, kantelde het bovenste apparaat waardoor de 

tegenkracht Anna te zwaar werd. Beide apparaten vielen op Anna en hebben – naast de schrik, pijn en een hoop 

blauwe plekken - Anna’s hand toen ernstige en permanente schade opgeleverd. Anna’s handfunctie is sindsdien 

beperkt, waardoor zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. Jaren na het ongeval heeft Anna nog dagelijks 

veel pijn aan haar hand en kan zij niet meer dezelfde dingen doen als ze voor het ongeval kon. Daarbij 

ontwikkelen zich ook weer nieuwe klachten, die voortkomen uit het oorspronkelijke letsel. 

Na het ongeval is Anna meermaals geconfronteerd met onbegrip vanuit haar werkgever. Anna zat in een 

rumoerige periode van haar werk omdat er veel organisatorische veranderingen plaatsvonden. Deze 

veranderingen zorgden voor veel onduidelijkheid en het onbegrip ten aanzien van Anna’s situatie leidde ertoe dat 

er meerdere onenigheden plaatsvonden met haar werkgever. Hoewel Anna andere functies binnen het bedrijf 

wilde vervullen die zij wel fysiek aankon, werd haar functiebeperking door de werkgever meerdere keren in 

twijfel getrokken. Zo zou zij haar letsel overdrijven of aandikken. Het werd daarom voor Anna herhaaldelijk 

moeilijk gemaakt om gepast werk te krijgen, waardoor Anna’s hand overbelast raakte en het letsel zelfs 

verergerde. Het aanhoudende onbegrip resulteerde in veel tegenwerking in Anna’s proces om weer op een goede 

en veilige manier aan het werk te gaan en erkenning te krijgen voor het letsel dat zij had opgelopen. Dit proces 

heeft meerdere jaren geduurd en heeft een grote impact gehad op Anna.  

Behalve het fysieke letsel heeft Anna door het ongeval financiële schade opgelopen vanwege loonderving, 

maar daarnaast heeft Anna ook emotioneel letsel opgelopen. Het onbegrip en gebrek aan steun uit de 

                                                       
28 De namen die hiervoor gebruikt worden, zijn fictief en alle persoonsgevoelige informatie is weggelaten. Ook zijn 

sommige specifieke details veralgemeniseerd om ervoor te zorgen dat de verhalen niet naar personen te 

herleiden zijn. 
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werkomgeving heeft ertoe geleid dat Anna in een burn-out terecht kwam. Ook was het voor Anna moeilijk om te 

wennen aan de nieuwe manier waarop zij met de beperking aan haar hand om moest gaan; ze moet haar hand 

veel rust geven waardoor zij veel minder dingen kan doen dan voorheen.  

Alle onrust op haar werk heeft er bovendien ook voor gezorgd dat Anna wantrouwig is geworden op 

werkgebied. Gelukkig werkt Anna inmiddels bij een andere werkgever waar wel rekening wordt gehouden met 

haar situatie, maar het letselschade-proces met haar voormalige werkgever is nog steeds niet afgesloten. Het kost 

veel tijd door het vele administratieve werk, zorgt voor spanningen en vraagt daarom veel energie van Anna. 

Hoewel zij waarschijnlijk nooit meer helemaal de oude zal zijn en het geregeld moeilijk heeft met haar situatie, 

is Anna ook erg blij met haar nieuwe werk en gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ze heeft veel aan de steun die 

zij krijgt vanuit haar nieuwe werk alsmede uit haar privéomgeving. 

 

Pieter 
Pieter is een man die vrijwel zijn hele leven in de bouw heeft gewerkt en inmiddels bijna de pensioengerechtigde 

leeftijd heeft bereikt. Gedurende de jaren had Pieter enkel wat kleine verwondingen op zijn werk opgelopen. Hij 

had vertrouwen in zijn kunnen en in de veiligheid waardoor hij niet altijd bezig was met de mogelijke gevaren 

tijdens het werk. Ongeveer vijftien jaar geleden waren Pieter en zijn collega’s bezig met een aanbouw van een 

woning waarin een lichtkoepel gebouwd werd. Tijdens deze werkzaamheden stond Pieter op een balklaag om 

een dekzeil te verwijderen. Hierbij stapte Pieter mis waardoor hij drie meter naar beneden op een stapel houten 

balken viel. Eenmaal in het ziekenhuis bleek dat Pieter een instabiele rugwervelfractuur had opgelopen. Kort na 

het ongeval is hij aan zijn rug geopereerd waarbij er schroeven en staven rondom de beschadigde wervel zijn 

geplaatst. Vervolgens is Pieter in een revalidatietraject terecht gekomen dat in totaal ongeveer een jaar heeft 

geduurd. Na een periode van rustig aan uren opbouwen op zijn werk, is Pieter weer volledig aan de slag gegaan.  

 Hoewel het ongeluk een heftige gebeurtenis was, heeft Pieter relatief weinig schade overgehouden aan 

het ongeval. Hij heeft nog steeds de schroeven en staven in zijn rug, maar heeft hier vrijwel geen last van en is 

volledig hersteld. Daarnaast heeft Pieters werkgever al zijn medische kosten vergoed en was er geen sprake van 

loonderving, omdat Pieter al binnen een jaar weer aan het werk was. Pieter was wel flink geschrokken en vond 

het opstarten van zijn werkzaamheden in het begin spannend. Ook zijn werkgever was erg geschrokken van het 

ongeval. Aanvankelijk was Pieter extra voorzichtig, met name met werken op hoogte, maar inmiddels heeft hij 

weer meer vertrouwen in zijn werk en neemt hij zelfs af en toe weer wat risico’s.  

 Pieter kreeg de tijd om te re-integreren op werk en er was daar begrip voor zijn situatie. Dit heeft hem 

erg geholpen. Het arbeidsongeval is door zijn werkgever officieel gemeld bij de Arbeidsinspectie, maar wel pas 

anderhalve maand na het ongeval. Tijdens het ongevalsonderzoek van de Arbeidsinspectie bleek dat de 

werkgever graag wilde meewerken aan het onderzoek en dat er geen sprake was van onwil om te melden, maar 

dat de werkgever simpelweg niet wist dat hij het moest melden. Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat er 

sprake was geweest van een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, aangezien het valgevaar niet was 

tegengegaan door het aanbrengen van een veilige steiger, stelling of andere geschikte veiligheidsmaatregel bij 

valgevaar. De werkgever kreeg daarom een bestuurlijke boete opgelegd van 5.400 euro. Pieter neemt zijn 

werkgever niets kwalijk. Hij begreep het ongeval vooral als pure pech dat hem toevallig is overkomen waaraan 

zijn werkgever niet veel had kunnen doen. Ook daarom vond hij het niet nodig om zijn werkgever aansprakelijk 

te stellen. Dat zijn werkgever familie van hem was, maakte dit ook een logischere keuze voor Pieter.  
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 Pieter is gelukkig volledig hersteld en behalve af en toe wat rugpijn heeft hij fysiek geen last meer van 

het ongeval. Het ongeval heeft desalniettemin een flinke impact gehad op hem. Enerzijds merkt Pieter dat hij 

zich bewuster is geworden van de gevaren op zijn werk, met name bij het werken op hoogtes, anderzijds doet hij 

evengoed nog wel eens iets wat eigenlijk niet zo veilig is, meestal uit haast. Al met al is Pieter erg dankbaar dat 

hij gezond is en zijn werk kan blijven doen. Hij is zich ervan bewust dat hij veel geluk heeft gehad met zijn 

herstel en dat de gevolgen een stuk ernstiger hadden kunnen zijn. 

 

Bob 
Bob werkte in een hotel en deed huishoudelijke en schoonmaakwerkzaamheden. Vanaf zijn eerste werkdag 

werkte Bob structureel veel meer uren dan in zijn contract stond. Het werk hield voornamelijk fysiek zware 

taken in. Toen Bob startte bij het hotel werd hem verteld dat het de bedoeling was dat hij een opleiding zou doen 

om zijn werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. In deze training zou hij onder andere leren hoe hij 

ergonomisch te werk zou moeten gaan. Hoewel zijn werkgever aangaf dat deze training nog zou komen, moest 

Bob wel alvast beginnen met het werk. Uiteindelijk heeft Bob deze opleiding niet kunnen volgen omdat hij na 

twee maanden een arbeidsongeval meemaakte. 

 Het gebouw waar Bob werkte was oud, met steile, nauwe trappen. Er was ook vrijwel altijd sprake van 

een hoge werkdruk. Er moesten veel kamers worden schoongemaakt in weinig tijd. Op de dag van het ongeval, 

haastte Bob zich daarom ook weer naar een volgende kamer om op tijd klaar kunnen te zijn. Tijdens zijn haast 

naar de volgende kamer, met een zwaar werktuig in zijn handen, snelde Bob van de trap af. Hij gleed uit, viel 

van de trap af en kwam op zijn rug terecht. Hoewel Bob veel pijn had, dacht hij aanvankelijk dat hij wel direct 

weer aan het werk kon. Zijn aandacht lag nog steeds op het op tijd afkrijgen van alle kamers. Bob werkte door, 

totdat hij bukte en toen niet meer rechtop kon komen en tevens veel pijn had. Bob besloot deze dag niet meer 

verder te werken, meldde zich af bij zijn leidinggevende en ging naar huis. Later werd duidelijk dat Bobs 

rugwervels beschadigd waren. Ruim twee jaar later heeft hij nog steeds dagelijks rugpijn en is hij beperkt 

geraakt in de meeste van zijn fysieke mogelijkheden. 

 Bobs ziekteproces ging gepaard met veel onbegrip vanuit zijn werk. Dit begon al vrij snel na het 

ongeval. Zijn werkgever was erg onduidelijk over het proces rondom het ziekmelden en salarisuitbetaling. Hij 

werd er pas een week later erop gewezen hoe hij zich officieel moest ziekmelden, waardoor Bob een week 

salaris misliep. Ook is er om die reden in die eerste week geen registratie van Bobs situatie. Toen duidelijk werd 

dat Bobs pijn en klachten niet van tijdelijk aard waren, ontstonden er discussies over werkhervatting. Zijn werk 

zette hem onder druk om weer te komen werken. De werkgever van Bob trok zijn klachten in twijfel en stelde 

dat hij gewoon kon werken. Ook de bedrijfsarts droeg Bob op te gaan werken, zonder hem gezien of 

gecontroleerd te hebben. Pas na een second opinion waarbij Bobs rugklachten voor het eerst echt onderzocht 

werden, werd bevestigd dat Bob fysiek niet in staat was om te werken. Bob voelde zich in de steek gelaten door 

zijn werk. Het kwetste hem dat zijn werkgever niets gaf om zijn gezondheid, maar dat hij daarnaast ook het 

ongeval en de klachten steeds moest bewijzen. Het kostte hem veel tijd en energie om voor zichzelf te vechten. 

Bob is inmiddels begonnen met re-integreren, maar omdat hij nog veel pijn heeft en zijn werkgever 

geen geschikt werk kan vinden voor zijn fysieke conditie, verloopt dit moeizaam. Door dit trage en moeizame 

proces heeft Bob naast fysiek letsel ook veel financiële en emotionele schade opgelopen. Inmiddels krijgt Bob 

hulp via letselschade vanuit de vakbond en dat helpt, maar desondanks heeft hij het nog steeds lichamelijk en 
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psychisch zwaar met wat hem is overkomen. Hij vindt het moeilijk om mensen te vertrouwen, omdat zijn 

werkgever niet alleen heeft gefaald in het ondersteunen tijdens zijn ziekteproces, maar het hem juist actief 

moeilijker heeft gemaakt. Het gebrek aan erkenning en het continue vermijden van verantwoordelijkheid van de 

werkgever, heeft Bob het gevoel gegeven dat hij bewust tegengewerkt wordt. Bob hoopt dat zijn werkgever het 

ongeval erkent zodat het proces afgesloten kan worden en hij verder kan werken aan zijn herstel en re-integratie. 

 

Caroline 
Een paar jaar geleden is de zoon van Caroline omgekomen door een ongeval op zijn werk. Haar zoon was 26 jaar 

ten tijde van het ongeval en was werkzaam voor een sloopbedrijf. Het bedrijf werd weleens ingehuurd door een 

ander bedrijf om snijbrandwerkzaamheden uit te voeren. Op de dag van het ongeval was de zoon van Caroline 

voor dit bedrijf aan het werk waarbij hij een lift en liftkooi moest helpen verwijderen. Hij was bezig met de 

snijbrandwerkzaamheden in de lift toen deze zes etages, ongeveer 35 meter, naar beneden viel. Hij overleed ter 

plekke. Voor Caroline en de rest van de familie heeft het overlijden een ontzettend grote impact gehad. Het 

verlies van haar zoon was ontwrichtend en liet een enorm gemis achter. Daarnaast riep het ook veel vragen op: 

hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom heeft dit plaatsgevonden? 

Het ongevalsonderzoek van de Arbeidsinspectie dat onder andere antwoord tracht te geven op deze 

vragen, begon vrij kort na het ongeval, maar het definitieve uitsluitsel liet lang op zich wachten. Het lange 

wachten gepaard aan de behoefte aan duidelijkheid, maakte dit een pijnlijk en onzeker proces. Zo werd de lift 

pas na 8 maanden na het ongeval weggehaald door de Arbeidsinspectie en kwam de Arbeidsinspectie pas ruim 

een jaar na het ongeval bij de familie langs om hen vragen te stellen. Daarbij wilden Caroline en haar familie 

graag een gesprek met een belangrijke getuige van de dag van het ongeval. Het was belangrijk voor Caroline om 

deze persoon te spreken om een beeld te krijgen van de laatste momenten van haar zoon van een van de personen 

die als laatste bij hem was. Er zijn een hoop pogingen gedaan om een gesprek te realiseren, ook in samenwerking 

met verschillende organisaties, maar al hun pogingen werden afgeslagen. In totaal hebben Caroline en de familie 

bijna 3,5 jaar gewacht op de uiteindelijke uitspraak van de rechtszaak. 

 Het onderzoek van de Arbeidsinspectie heeft een dik dossier van maar liefst zevenhonderd pagina’s 

opgeleverd. De conclusie van dit rapport luidde dat de werkgever nalatig is geweest in het zorgen voor een 

veilige situatie. Om deze reden heeft de werkgever ook een geldboete gekregen van 75 duizend euro (waarvan 

25 duizend voorwaardelijk). Het was een opluchting dat de werkgever direct erkende verantwoordelijk te zijn 

voor het ongeval, maar desalniettemin bleef Caroline achter met vragen. De technische verklaringen voor het 

vallen van de lift en het gebrek aan doeltreffende veiligheidsmaatregelen en toezicht maken duidelijk hoe het 

ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Het geeft echter weinig inzicht over hoe de zoon van Caroline precies 

gehandeld heeft en waarom hij bepaalde acties heeft uitgevoerd voorafgaand aan het ongeval: ‘Waarom heeft hij 

gedacht dat het kon?’ is een belangrijke vraag voor Caroline. Zij verwacht hier geen antwoorden meer op te 

krijgen, maar hoopt wel de draad weer op te pakken. Gelukkig ontvangt Caroline veel steun vanuit familie en 

vrienden, en ook op haar werk zijn ze erg begripvol naar Caroline’s situatie. Het helpt dat mensen aan haar 

denken en dat de herinneringen over haar zoon in leven gehouden worden. Caroline vindt het daarom belangrijk 

om over haar zoon en over het ongeval te praten, om hem zo in gedachten te houden en te leren van het ongeval. 
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3.2. Context ongeval  
 
Zoals in veel literatuur is beargumenteerd, is de context rondom een arbeidsongeval van belang 

om te begrijpen hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden. In deze paragraaf wordt daarom 

gekeken naar de achterliggende factoren die in de interviews zijn genoemd. In veel van de 

gesprekken met slachtoffers en nabestaanden is benoemd dat men voorafgaand aan het ongeval 

niet altijd op de hoogte was van de mogelijke gevaren van het werk. De beroepen van de 

slachtoffers hielden allemaal een bepaalde mate van fysiek en zwaar werk in. Bij twee 

slachtoffers was het duidelijk dat er sprake van een gebrek aan kennis over de uitvoering van het 

werk.  

 Zo was Anna zich voor het ongeval niet bewust van de gevaren waaraan zij werd 

blootgesteld op werk. Haar werkzaamheden hielden onder andere het tillen en verplaatsen van 

grote huishoudelijke apparaten in. Anna vertelde dat zij nooit instructies had gekregen over hoe 

zij op juiste wijze hoort te tillen. Bovendien ging het al jarenlang goed op haar eigen manier, 

waardoor zij niet direct aanleiding zag tot zorgen. Een paar jaar na het arbeidsongeval volgde 

Anna een training om zo haar arbeidskansen te vergroten. In deze opleiding werd onder andere 

verteld hoe om te gaan met een arbeidsongeval. Het verbaasde Anna dat zij hier niet eerder wat 

over gehoord had en dat ze toen pas meekreeg dat het bedrijf ieder ongeval moet registreren.  

Anna legde uit dat zij deed wat van haar werd gevraagd, maar niet wist dat zij en haar 

collega’s vaak onveilig te werk gingen: 

 
Anna: Je weet niet beter.  

 

En hoe weet jij dan: wat ik doe is veilig? 

 

Anna: Niet. Want je krijgt geen enkele opleiding.  

 

En nu achteraf gezien? 

 

Anna: Sowieso nooit alleen staan. Als je een wasmachine moet halen, dan moet je het met z’n tweeën 

doen. […] Dat is ook dat we daar met elektrische palletwagens rondreden, zonder certificaat, terwijl je 

daar een certificaat voor moet hebben […] Maar werkgevers zien gelijk alleen maar meteen het 

kostenplaatje.  

 
Ook Bob vertelde in het interview dat hij onvoldoende geïnstrueerd was over de manier van 

werken. Toen hij werd aangenomen, werd hem verteld dat hij een opleiding moest doen om te 

leren hoe hij goed en veilig te werk zou moeten gaan. Toen Bob een ongeval meemaakte op 

werk was hij al ruim twee maanden aan het werk zonder deze opleiding te hebben gevolgd. Zijn 

werkgever moest regelen dat hij de opleiding kon volgen, maar dit gebeurde maar niet en in de 
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tussentijd moest Bob al gaan werken. Bob betreurde het dat hij deze opleiding nooit heeft 

gedaan, omdat het bijgedragen zou hebben aan het veiliger werken en misschien had het 

arbeidsongeval wel had kunnen voorkomen. Daarnaast heeft volgens Bob de hoge werkdruk ook 

een rol gespeeld bij zijn ongeluk. Hij vertelde dat er vrijwel continue een hoge werkdruk was en 

hij altijd haast had om zijn werk binnen de uren af te krijgen. Hoe de werknemers dit ervaarden, 

was volgens Bob onbelangrijk voor de werkgever:  

 
Bob: Als je daar werkt, ben je continue aan het haasten van de ene kamer naar de andere. […] Het gaat 

hun alleen maar om hoe veel kamers je kan schoonmaken op een dag. Verder geven ze niet om jou als 

persoon; het gaat ze alleen om nummers.  

 
In het interview met Pieter werd ook genoemd dat haast en werkdruk vaak de reden is dat er 

soms minder veilige keuzes worden gemaakt: 

 
Pieter: Duizend keer gaat het goed en één keer gaat het fout. Als je op wintersport gaat, kan je ook 

je been breken. Maar vaak is tijdsdruk de reden. Alles moet sneller dus er wordt vaak geen tijd 

genomen om een extra loopplank of een schriksteiger neer te zetten. 

 
Ook op Pieters werk werden weleens minder veilige handelingen uitgevoerd uit haast. Het citaat 

van Pieter laat zien dat een arbeidsongeval enerzijds begrepen kan worden als toevallige pech, 

maar anderzijds ook dat structurele factoren, zoals een hoge werkdruk, aanleiding kunnen zijn 

van een ongeval.  

 

Het vierde interview met Caroline onderscheidt zich van de andere interviews, omdat Caroline 

niet een direct slachtoffer van een ongeval is, maar een nabestaande van een slachtoffer van een 

dodelijk arbeidsongeval. De precieze toedracht van het ongeval is daarom complexer om te 

achterhalen. De Arbeidsinspectie heeft een ongevalsonderzoek gedaan waaruit bleek dat het 

bedrijf waar haar zoon voor aan het werk was, schuldig was aan het ongeval. Zo werd duidelijk 

dat meerdere betrokkenen alsmede de brandweer gewaarschuwd hadden over de lift waaraan 

Caroline’s zoon werkte, en de werkgever hiervan afwist. Desondanks heeft het bedrijf er niet op 

toegezien dat de juiste veiligheidsmaatregelen in acht werden genomen. Ook was er geen 

toezicht tijdens het werk aan de lift en waren niet de juiste controles uitgevoerd.  

 Het dossier waarin de oorzaken van het ongeval worden beschreven, is uitvoerig. Het 

dossier is maar liefst zevenhonderd pagina’s lang waarin alle onderdelen van het 

ongevalsonderzoek uiteengezet worden, maar het heeft Caroline desondanks weinig inzicht 

gegeven in het precieze handelen van haar zoon. Caroline vertelde juist veel behoefte te hebben 

om meer te weten over hoe hij de situatie had ingeschat, wat hem precies bewoog om bepaalde 
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acties uit te voeren en waarom hij het op die manier heeft aangepakt. Het is zwaar voor Caroline 

en haar familie dat antwoorden op deze vragen moeilijk te beantwoorden zijn: 

 
Caroline: Het zijn open vragen. En ik ben bang dat die altijd zullen blijven.  

 
Wat de situatie nog moeilijker maakte, was het lange, slopende proces van het 

ongevalsonderzoek. Het heeft ruim 3,5 jaar geduurd voordat het onderzoek was afgerond en de 

uitspraak plaatsvond. Wat voor gevolgen Caroline, en de andere geïnterviewden, ervaren 

hebben, wordt uiteengezet in de volgende paragraaf. 

 

3.3. Gevolgen: Lichamelijk, financieel, emotioneel en sociaal 
 
Bij alle deelnemers van de interviews was er sprake van verschillende vormen van (blijvende) 

schade. Schade door het ongeval kan betrekking hebben op lichamelijk, financieel, emotioneel en 

sociaal gebied. Bij Pieter was de schade relatief beperkt gebleven, omdat hij de enige 

geïnterviewde is met een volledig herstel. Ook was er geen sprake geweest van loonderving en 

Pieters medische kosten werden vergoed door zijn werkgever. Naast af en toe wat pijn aan zijn 

rug had Pieter ook nergens last meer van op lichamelijk gebied. Desondanks heeft het ongeval 

wel een flinke impact gehad op Pieter. Hoewel hij soms weer eens iets onveiligs doet, is hij wel 

een stuk bewuster van de gevaren dan voorheen. Hij gebruikt zijn ervaring ook om veiligere 

situaties te creëren: 

 
Pieter: Zoals van de week ben ik ergens aan het werk voor wat kleine klusjes en iemand zegt: ‘Door de 

storm is daar ook een dakpan scheef gaan liggen; kan je daar wat aan doen?’ Ik zei: ‘Ja, maar officieel 

moet er een steiger bij’. Maar ja, als je een ladder gaat pakken – en ik sta daar in m’n uppie – en ik heb 

zoiets van hup, ik ben nog van de oude stempel. Dus ik stap uit dat dakkapel, loop door de goot heen en 

je bent klaar. Maar ja, het mag niet, maar ik doe het toch. […] Ik ben wel wat bewuster geworden van 

bepaalde dingen. Met tillen en zo, en ja, soms heb je van die situaties, dan bel ik de zaak op van ‘Hallo, 

hier moet wel een goede steiger staan hoor!’.  

 
Daartegenover illustreert het verhaal van Caroline de grote emotionele impact van een 

arbeidsongeval. Naast het plotse verlies van haar zoon en het rouwproces, waren er ook veel 

onduidelijkheden en onzekerheden over de toedracht van het ongeval. Caroline wilde 

duidelijkheid krijgen over wat er precies had plaatsgevonden en hoe het ongeval heeft kunnen 

gebeuren? Antwoorden op deze vragen waren voor Caroline en haar familie heel erg belangrijk.  

De uitkomsten van het onderzoek lieten echter lang op zich wachten. De langdurige 

onzekerheid en onduidelijkheid over het ongeval, heeft een grote impact gehad op Caroline en de 

andere nabestaanden. Ook vond Caroline het zwaar dat zij vaak zelf moest uitzoeken wat de 

status was van het ongevalsonderzoek. Meerdere keren werd door een van de contactpersonen 
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een indicatie van tijd gegeven dat vervolgens weer overschreden werd. Caroline deelde in het 

interview dat dit voor veel onrust en verdriet heeft gezorgd. Ze heeft zich regelmatig afgevraagd: 

‘Waarom moet het zo lang duren? Je hebt toch met mensen te maken?’. Door het lange uitblijven 

van duidelijkheid werd Caroline bovendien wantrouwig: Zal er iets spelen dat achtergehouden 

wordt? 

 
Caroline: Ik snap ook dat het niet zomaar klaar kan zijn, maar het had wel wat sneller gekund. […] 

Weet je, je gaat na zo’n lange tijd ook je eigen verhaal maken. Dat moet je eigenlijk niet doen, maar dat 

gebeurt… ‘Zal het dan niet zus, zal het dan niet zo?’. Dan ga je toch denken van zal er toch iets zijn 

waardoor het niet per se zijn schuld zou moeten zijn? Je wil gewoon duidelijkheid, dat is wat je wil.  

 
Het uitblijven van duidelijkheid en niet weten waar zij aan toe waren, zorgde daarom voor veel 

onrust bij Caroline en haar familie. Meer dan drie jaar na het ongeval vond uiteindelijk de 

strafrechtelijke uitspraak van het ongevalsonderzoek plaats. Het bedrijf werd schuldig bevonden 

aan het ongeval en het bedrijf nam ook de verantwoordelijkheid en erkende schuld. Desondanks 

blijven sommige vragen toch onbeantwoord voor Caroline en heeft het slepende onderzoek een 

grote impact gehad.  

 Op een andere manier speelde onzekerheid en wantrouwigheid ook een rol in de 

ervaringen van Bob. Door het moeizame proces met zijn werkgever over het arbeidsongeval was 

hij argwanend geworden. Bob gaf aan dat zijn werkgever probeerde onder de 

verantwoordelijkheid van het ongeval uit te komen en het laat lijken alsof Bob het ongeval had 

verzonnen. Dit was pijnlijk voor Bob, met name omdat hij zich al in de steek gelaten voelde door 

zijn werkgever: 

 
Bob: Het breekt je psychisch, het heeft een effect op je. En je vertrouwt het niet. Mijn dokter zei dat ik 

met een psycholoog moest praten. Het werd haar duidelijk dat ik niemand vertrouw, omdat ik zelf niet 

aangaf dat ik hulp nodig had. De dokter stelde het voor omdat ze het aan mij zag. Ze kende me al 

eerder, en zag dat ik niet meer hetzelfde was na mijn ongeluk. […] En zelfs mijn ervaring met die 

psycholoog… Ze wilde weten hoe het met me gaat en wat ik doe en ik heb het gevoel dat [werkgever] 

die dokter heeft beïnvloed om meer informatie over mij te krijgen om te zien hoe ze zichzelf kunnen 

beschermen.  

 
Ook bij Anna speelde gevoelens van wantrouwen een rol in de periode na haar arbeidsongeval. 

Net als Bob was Anna, door de verschillende conflicten op haar werk en het meermaals in twijfel 

trekken van haar ongeval, bang geworden om mensen te vertrouwen. Zij heeft daar ook veel last 

van gehad. Ze merkte pas hoe vervelend dat gevoel eigenlijk was, toen ze het verschil merkte 

met haar nieuwe werk, waar wel rekening met haar werd gehouden: 
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Anna: Het warme bad waarin ik nu terecht ben gekomen bij [nieuwe werkgever] …Ik was echt in het 

begin gewoon achterdochtig en huiverig, omdat je dus bij [voormalig werkgever] zolang belazerd bent 

geweest.  

 
Het belang van begrip en steun werd vaak genoemd in de verschillende interviews. Daarom gaat 

de volgende paragraaf hier dieper op in.  

 

3.4. Steun versus onbegrip 
 
Zoals eerder beschreven, blijkt uit de interviews dat steun vanuit zowel werk- als privégebied 

belangrijke factoren zijn. Tevens blijkt dat ervaringen met onbegrip additionele tegenslagen zijn in 

het proces na een arbeidsongeval. Zo voelde Bob en Anna zich onbegrepen en in de steek 

gelaten door hun (voormalige) werkgevers. Pieter had daarentegen een hele andere ervaring. 

Zijn werkgever, die tevens familie van hem was, leefde mee met Pieters situatie. Er werd 

regelmatig gevraagd hoe het met hem ging en hij kreeg tevens ruim de tijd om te herstellen en te 

re-integreren. Het was fijn dat hij zich niet onder druk gezet voelde en op eigen tempo weer het 

werk kon oppakken. Ook Anna merkte inmiddels op haar nieuwe werk dat een passende re-

integratie prettig is: 

 
Anna: Ik ben natuurlijk aan het opbouwen gegaan met uren. En er zijn ook wel collega’s die zeggen: 

‘Laat weten als je hulp nodig hebt’, ‘Doe dit maar niet met je handen’ of ‘Gaat het wel met je handen?’. 

Ja, dat is wel fijn.  

 

In het interview met Caroline kwam het belang van steun ook duidelijk naar voren. Voor haar 

waren familie en vrienden een erg belangrijke steunfactor, maar ook op haar werk was veel 

begrip voor haar situatie. Collega’s hielden veel rekening met Caroline waardoor zij zich 

begrepen voelde. Zij kon langzaamaan en op prettige wijze haar werk opbouwen. Daarnaast 

heeft Caroline een korte periode ondersteuning gekregen van Slachtofferhulp, waar zij een aantal 

prettige gesprekken mee heeft gevoerd. Caroline heeft ook vrienden van haar zoon betrokken bij 

zijn overlijden. Er waren veel vrienden die hun medeleven toonden en graag wilden bijdragen aan 

het afscheid. Dit heeft erg veel indruk gemaakt op Caroline en haar familie. Het gaf haar veel 

troost om te merken dat haar zoon zo geliefd was en ook vandaag de dag nog steeds in 

gedachten is bij heel veel mensen. 

 Daarnaast was het opzoeken van vrienden en familie een belangrijke, maar ook bewuste 

keuze in het rouwproces. Hoe moeilijk het ook was, ze wilde niet opgeven en toch onder de 

mensen zijn: 
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Caroline: We hebben meteen gezegd: We gaan wat van ons leven maken. We gaan niet op de bank 

zitten, want dat helpt niet. […] Het zijn allemaal dagen met een lach en een traan, maar je bent wel 

onder de mensen. Dat voelt gewoon heel fijn.  

 
Steun en begrip voor de situatie is dus een belangrijke factor in de nasleep van een ongeval. Hoe 

er wordt omgegaan met de schuldvraag en de verantwoordelijkheid van het ongeval, was ook 

een belangrijk onderdeel in de interviews en wordt in de volgende paragraaf uiteengezet. 

 

3.5. Verantwoordelijkheid en schuldvraag 
 
Caroline voelde niet de behoefte om het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het overlijden van 

haar zoon aansprakelijk te stellen. Naast de strafrechtelijke boete heeft de rechtbank het bedrijf 

opgelegd de uitvaartkosten te vergoeden. Ten tijde van het interview (eind maart) was dit nog 

steeds niet gebeurd. Het geld maakt niets goed, zei Caroline, maar toch was dit wel 

teleurstellend: 

 
Caroline: Het is maar geld… Weet je, het vergoedt niks. Ze zouden het doen, en ik denk dan: Doe dat 

dan! […] Je geeft je banknummer en alles op… Moet ik dan zelf gaan bellen of je dat wil gaan betalen? 

Nee. Ik weet ook niet of er iemand op toeziet. […] Dan denk ik: De rechtszaak is geweest, is het dan 

klaar? Houdt het bij die rechtszaak op?  

 

Het was erg kwetsend dat het bedrijf de kosten van de uitvaart nog niet had vergoed, maar 

Caroline wilde er niet achteraangaan. Het geldbedrag was irrelevant voor Caroline, maar zij 

begreep het vergoeden van de uitvaartkosten vooral als een respectvol gebaar. Dat zij dit niet 

betaalden, voelde alsof het bedrijf het ongeval van haar zoon al achter zich hadden gelaten en 

niet meer achteromkeken. Desalniettemin dacht Caroline niet kwaad of negatief over het bedrijf. 

Zij vond het belangrijk om te horen dat het bedrijf actief bezig was geweest om de veiligheid te 

verbeteren. De Arbeidsinspectie had bij de strafrechtelijke uitspraak vermeld dat het bedrijf 

duidelijke verbeterslagen had genomen sinds het ongeval. Het boetebedrag was minder 

belangrijk voor Caroline: 

 
Wat vind je van de boete? 

 

Caroline: Je krijg hem er niet mee terug. Het maakt me eigenlijk niet eens uit, weet je dat? Ze namen 

echt hun verantwoordelijkheid, geen weerwoord. […] Dat denk ik dan ook als zij de Arboregels hebben 

aangepast… Dan denk ik dan heeft dat het in ieder geval teweeggebracht.  

 

Ook vertelde Pieter dat hij zijn werkgever niet als schuldige beschouwde. Pieter wilde het bedrijf 

niet aansprakelijk stellen voor zijn ongeval, omdat zijn werkgever familie van hem was en hij ook 
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niet een jarenlange strijd wilde voeren. Pieter heeft het wel even overwogen, vanuit de 

onzekerheid over zijn herstel en de mogelijke gevolgen daarvan, maar zijn herstel is zo goed 

verlopen dat hij dit niet meer wilde: 

 
Pieter: Ik ben wel even bezig geweest met letselschade, maar dat is een jarenlange strijd… En ja, ik heb 

altijd met plezier bij [familieleden] gewerkt. Maar ze zeiden wel bij letselschade: ‘Stel dat u over vijf 

jaar helemaal niet meer werken kunt?’ Maar ja, inmiddels is het al vijftien jaar geleden. […] En het ging 

mij ook niet om het geld, maar ja je weet niet hoe het over vijf jaar is of over tien jaar; dat weet 

niemand. Op een gegeven moment heb ik daar gewoon een streep onder gezet.  

 

Anna zag wel dat haar werkgever duidelijk de veiligheid op de werkplek verzaakte. Zo vertelde zij 

dat daar weinig ruimte was voor de werknemers om onveilige praktijken aan te kaarten: 

 
Anna: Ik weet wel dat er een keer iemand was langs geweest van de Arbodienst of zo… En mijn bureau 

was een kantinetafel, dus dat werd afgekeurd natuurlijk. En toen hoorde ik dat de persoon van de 

Arbodienst in het magazijn had gevraagd: ‘Hoe moeten jullie hier werken?’ en dat een jongen uit het 

magazijn dat eerlijk had gezegd hoe dat van hen werd verwacht. En daarna moest hij op het matje 

komen, omdat hij dat had gezegd en dat niet had mogen zeggen, want het mag helemaal niet zo. Er is 

toen wel het een en ander gebeurd, maar ik weet het fijne er niet van. Ik weet dat die jongen er niet lang 

meer heeft gewerkt daarna. Want die zei gewoon: ‘Ik ga dit niet zo tillen. Dat mag niet. Ik ga het niet 

doen.’ Nou, doei… Contract niet verlengd. Zo gaat het! […] Ook is de kantinetafel uiteindelijk nooit 

vervangen voor een goed bureau. 

 

Daarbij was het opvallend dat hetzelfde bedrijf wel de noodzaak inzag van brandveiligheid op de 

werkplek:  
 

Anna: Het enige waar voldoende aan werd gehouden was de stapelhoogte vanwege de sprinklers, 

omdat de brandweer iedere maand wel kwam. En ook onaangekondigd vaak. En dat was het enige 

waaraan werd gehouden. Dat stond ook duidelijk met tapes ook aangegeven. Anders kreeg je een boete! 

En als de brandweer te pas en te onpas binnen komt lopen en die stapelhoogte controleert. Dan wordt 

het wel nageleefd.  

 

Concluderend laten de persoonlijke verhalen zien dat het type ongeval, letsel, beleving en 

gevolgen divers zijn. De persoonlijke verhalen maken duidelijk dat ieder proces rondom een 

arbeidsongeval anders is en daarom ook andere behoeften en drempels laat zien. Ondanks deze 

complexiteit, hebben deze verhalen met elkaar gemeen dat ze belangrijke inzichten bevatten 

waaruit lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden. Overeenkomstig met de bevindingen 

uit de literatuur blijken werkdruk, gebrek aan kennis of bewustzijn over veiligheid, bureaucratische 

processen, (gebrek aan) steun, begrip en erkenning belangrijke aspecten. Aandacht voor deze 
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verhalen stellen ons in staat om hieruit praktische lessen uit te formuleren voor betere preventie, 

nazorg/begeleiding, herstel en re-integratie. Tegelijkertijd draagt het delen van deze ervaringen 

bij aan bewustwording en erkenning van de gevolgen van arbeidsongevallen, waar juist duidelijk 

is geworden dat het hier vaak aan ontbreekt.  

De ervaringen van de slachtoffers en nabestaande zijn uniek, maar delen de 

overeenkomst dat een arbeidsongeval een grote impact heeft. Ze bevatten verschillende vormen 

van schade of leed, lichamelijk, financieel en/of psychosociaal. Hun ervaringen laten zien dat 

erkenning en begrip vanuit de omgeving, met name vanuit de werkomgeving, een belangrijke 

invloed zijn op het (lichamelijk en psychisch) herstel en/of re-integratieproces. Het gebrek aan 

begrip en erkenning resulteert juist in additioneel leed, zoals psychologische problemen. 

Administratieve druk en bureaucratische processen in de nasleep van het ongeval zorgen voor 

veel stress en onzekerheid en hebben implicaties voor het proces van herstel- en re-integratie. 

Ook wordt zichtbaar dat hierdoor het vertrouwen verminderd in de betrokken organisaties en 

instituties.  
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3.6. Behoeften en barrières 
 
Onderstaande infographic geeft een beknopt overzicht van de barrières die de geïnterviewden 

ervaren hebben, welke behoeften zij hebben/hadden en welke aanbevelingen zij nuttig achten 

voor de toekomst. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit onderzoek wordt duidelijk dat in Nederland relatief veel beleid is en systemen bestaan om 

arbeidsongevallen te monitoren en voorkomen, maar cijfers laten zien dat vooruitgang op dit 

gebied stagneert. Cijfers over aantallen arbeidsongevallen moeten echter met voorzichtigheid 

geduid worden, omdat in Nederland hierover geen dekkende registratiegegevens bestaan. Ook 

wordt duidelijk dat de veelvoorkomende manieren waarop arbeidsongevallen gemeten en 

benaderd worden aan vernieuwing toe zijn. Rationeel-wetenschappelijke en 

systeembenaderingen voeren vaak de boventoon, waardoor de focus ligt op methoden en 

protocollen om arbeidsongevallen te beperken en monitoren. De aansluiting met de praktijk 

ontbreekt hierdoor vaak, omdat het kwantificeren van ongevallen niet noodzakelijkerwijs ook de 

arbeidsveiligheid verbetert en protocollen en richtlijnen niet altijd rekening houden met de 

relevante context. Er is daarom sprake van een kloof tussen een papieren werkelijkheid van 

theorieën, protocollen en richtlijnen en de ervaringen in de praktijk.  

Met name het ontbreken van empirisch onderzoek en aandacht voor de persoonlijke 

ervaringen van slachtoffers en nabestaanden speelt hierin een belangrijke rol. Het hangt ook 

samen met een gebrek aan algemeen bewustzijn en een gebrek aan erkenning waar slachtoffers 

en nabestaanden in de nasleep van een ongeval vaak mee te maken krijgen. Hun verhalen zijn 

echter krachtige middelen waaruit praktische lessen gehaald kunnen worden en dragen bij aan 

meer kennis, erkenning en bewustzijn. Voor betere preventie en nazorg is het van belang dat er 

meer aandacht is voor de specifieke context waarbinnen ongevallen zich voordoen en de 

individuele ervaringen die hieromheen een rol spelen. Dit vraagt om een breuk met het 

dominante wijze waarop arbeidsongevallen worden begrepen en de genormaliseerde, 

gestandaardiseerde procedures die hieruit voortvloeien, waardoor beleid en preventie vaak niet 

corresponderen met de praktijk van het werk en de ervaringen van slachtoffers en nabestaanden.  

 

Dit onderzoeksrapport laat zien dat uit veel wetenschappelijke literatuur en gesprekken met 

verschillende deskundigen en betrokkenen blijkt dat er behoefte is aan een nieuwe benadering 

van arbeidsongevallen. Daarbij illustreren de vier persoonlijke profielschetsen dat verbeteringen 

in zowel de arbeidsorganisatie als daarbuiten noodzakelijk zijn. Maatschappelijke bewustwording 

en erkenning zijn binnen de preventie van arbeidsongevallen van belang, maar ook in de nasleep 

na een ongeval. Samengevat, maakt dit onderzoek twee punten duidelijk: 

 

1) Er zijn verbeterslagen nodig in de benaderingen die tot dusver, ondanks goede intenties 

en veel inzet, niet de nodige effecten hebben gehad. Meer aandacht voor de praktijk en 

persoonlijke ervaringen draagt bij aan het dichten van de kloof tussen theorie en praktijk; 

2) Persoonlijke verhalen bieden concrete inzichten over waar kansen en barrières rondom 

arbeidsongevallen liggen en zijn tevens krachtige, aansprekende middelen om bewustzijn 

en erkenning van arbeidsongevallen te vergoten. 
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Aanbeveling 1 
 
Onderzoek naar het perspectief van werkenden, slachtoffers en nabestaanden 
Het is duidelijk geworden dat enkel de rationeel-wetenschappelijke-, systeembenaderingen om 

arbeidsongevallen te voorkomen niet altijd hun aansluiting vinden met de praktijk. Ook in de 

nasleep van een arbeidsongeval zijn verbeterslagen nodig: slachtoffers en nabestaanden worden 

vaak geconfronteerd met onder andere onbegrip, bureaucratie en gebrek aan erkenning, 

ondersteuning en juiste nazorg. Empirisch onderzoek naar de sociaalpsychologische ervaringen 

van individuen zal enerzijds meer specifieke kennis over belangrijke barrières in de toedracht en 

nasleep van arbeidsongevallen opleveren. Anderzijds zal empirisch onderzoek naar werkenden, 

slachtoffers en nabestaanden ook meer context-specifieke, praktische inzichten opleveren over 

de risico’s op de werkvloer en daarmee bijdragen aan preventie. De bevindingen van dit 

onderzoek illustreren dat voor zowel slachtoffers als de arbeidsorganisatie het heilzaam kan zijn 

dat slachtoffers een rol spelen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Meer empirisch 

onderzoek naar arbeidsongevallen heeft zodoende een wetenschappelijk en maatschappelijk 

relevantie. 

Deze bevindingen sluiten aan bij de doelstellingen van de Stichting Arbeids-ongevallen en 

dragen bij aan het versterken van haar (politieke) geluid. Aangezien dit onderzoeksrapport ook 

laat zien dat verschillende partijen, actoren en organisaties interesse hebben in meer empirisch 

onderzoek, kunnen samenwerkingsverbanden hierin overwogen worden. Ook kan de Stichting 

Arbeidsongevallen eventueel bijdragen aan startende of lopende onderzoeken of projecten, zoals 

de Story Building methode van RIVM, onderzoeken van TNO, of met de gedifferentieerde aanpak 

van de Arbeidsinspectie.  

Ook kunnen zij zelf een onderzoeksprogramma introduceren waarin zij de bevindingen 

van dit onderzoek gebruiken voor specifieke onderzoeksprojecten. Onderzoeksthema’s kunnen 

bijvoorbeeld gaan over: ervaringen met nieuwe veiligheids- en preventiemethoden (eventueel via 

pilots), ongevallen tijdens woon-werk verkeer, factoren van steun en tegenwerking tijdens herstel 

of re-integratie, bureaucratische last in de nasleep arbeidsongevallen, bepaalde 

slachtofferkenmerken (flexwerkers of arbeidsmigranten) of behoeften omtrent erkenning, 

verantwoordelijkheid en/of compensatie. De Stichting Arbeidsongevallen kan onderzoek 

financieren door samenwerking op te zoeken of hiervoor te lobbyen. Hierbij kan gedacht worden 

aan ZonMw, NWO, het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verzekeraars, 

brancheorganisaties of andere betrokken partijen.  
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Aanbeveling 2 
 
Ondersteuning van slachtoffers en nabestaanden door de Stichting Arbeidsongevallen 
Uit meer onderzoek zal blijken welke elementen van belang zijn omtrent arbeidsveiligheid en de 

persoonlijke ervaringen rondom arbeidsongevallen. Op deze elementen kan de Stichting 

Arbeidsongevallen gerichte acties opstellen. Op basis van de inzichten uit dit verkennende 

onderzoek kan gedacht worden aan de volgende acties: 

 

o Projecten ondersteunen of opstarten waarin workshops, pilots of lezingen aan bedrijven 

en organisaties de kennis en bewustzijn over dit onderwerp vergroten. Hierbij kan 

gedacht worden aan verschillende thema’s met betrekking tot arbeidsveiligheid en 

arbeidsongevallen, zoals: het belang van context rondom arbeidsongevallen, betere 

methoden van preventie en registratie, het belang van transparantie rondom 

arbeidsveiligheid- en ongevallen, het leren van ervaringen en betrokkenheid vanuit 

meerdere niveaus.  

 

o De Stichting kan zich verdiepen en professionaliseren in gedegen begeleidingsmethoden 

om slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen beter te ondersteunen. 

Expertise kan bijvoorbeeld opgebouwd worden aan de hand de ‘gezamenlijke 

leerprocessen’ zoals geformuleerd door Eshuis of de overeenkomstige methode 

Restorative Justice. Deze methoden richten zich op alle betrokkenen (slachtoffers, 

nabestaanden, werkgevers, verzekeraars, de overheid etc.) om zowel aan de behoefte 

van erkenning en financiële hulp als aan de mogelijkheden om te leren voor toekomstig 

beleid en preventie te voldoen. 

 

o Het starten van campagnes, of hiervoor te lobbyen, stimuleert maatschappelijk bewustzijn 

over zowel het belang van arbeidsveiligheid in de arbeidsorganisatie en preventie als 

(maatschappelijke) erkenning en ondersteuning voor slachtoffers en nabestaanden. 

Hierbij kan ook gedacht worden om gebruik te maken van persoonlijke verhalen. Dit 

onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat persoonlijke verhalen een aansprekende bron van 

bewustwording en erkenning zijn. Het delen van ervaringen nodigt mogelijk anderen uit 

om ervaringen te delen over (on)veiligheid of (de gevolgen van) ongevallen. Zo wordt ook 

op breder niveau ruimte gecreëerd voor werkenden, slachtoffers of nabestaanden om hun 

verhaal te delen en bij te dragen aan meer kennis en bewustzijn. De Stichting 

Arbeidsongevallen kan hierbij samenwerking overwegen, bijvoorbeeld met de vakbond, 

verzekeraars, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties.  
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