
Bovenstaande stelling heeft Jan Aarts verdedigt bij zijn afstuderen en hij heeft het zijn hele 
loopbaan als leidraad gebruikt bij zijn werk als veiligheidskundige en arbeidshygiënist. Al zegt 
hij ‘nooit gewerkt’ te hebben, hij heeft zijn sporen zeker verdiend in zijn lange loopbaan. 

‘Veiligheid is het bewust nemen
van aanvaardbare risico’s.’
Samen werken: interview met Jan Aarts  

DOOR ANJA AKKERMANS

Jan werkte jaren in een ziekenhuis en in een groot bedrijf 
voordat hij 18 jaar geleden zijn eigen advies- en voorlich-
tingsbedrijf rondom arbeidsomstandigheden (ARBO) op-
richtte. Nu is Jan grotendeels met pensioen. Hij werkt nog 
zo’n zes uur per week voor een bedrijf. Verder houdt hij zich 
bezig met vrijwilligerswerk en zijn tuin. Hij heeft het altijd 
prettig gevonden iets goeds te kunnen betekenen voor 
werknemers. Deze stonden en staan bij hem altijd voorop. 
Een werknemer moet veilig en ergonomisch verantwoord 
kunnen werken. Hij verdient voor de baas, dus die moet voor 
de werknemer alle voorwaarden scheppen om dat zo goed 
mogelijk te kunnen doen. En ja, dat kost geld, maar niets 
doen kost meer bij controle of inspectie.

De indruk bestaat soms dat een arbodienst vooral ten gun-
ste van de werkgever werkt.
Jan heeft altijd onder zijn voorwaarden gewerkt en dat was 
altijd in het voordeel van de werknemer. Hij vindt dat alle ar-
bodiensten zo zouden moeten werken. Een arbodienst moet 
onafhankelijk zijn!

Heeft ieder bedrijf een arbodienst?
Nee, maar de meeste bedrijven huren een externe arbo-
dienst of een kerndeskundige in. Een kerndeskundige is 
meestal een arts. Elk bedrijf heeft een bedrijfsarts waar een 
werknemer altijd naar toe kan met vragen of problemen. Als 
werkomstandigheden zodanig zijn dat je kunt uitvallen, is het 
zelfs verstandig om dat te doen. Je mag in werktijd naar de 
bedrijfsarts. 

Wat doen een veiligheidskundige en een arbeidshygiënist?
Een veiligheidskundige zorgt voor een veilige werkomgeving 
om acuut ongevallen te voorkomen. Een arbeidshygiënist let 
op effecten die werkomstandigheden op de lange termijn 
hebben en maakt die zo optimaal mogelijk. Een arbodienst 
brengt advies uit aan het bedrijf.

Moet de werkgever het advies opvolgen?
Een werkgever is niet verplicht een advies van een kern-
deskundige op te volgen maar, een werkgever is verplicht 
om rekening te houden met de werknemer. Iedereen heeft 
recht op gezond werk. Mensen met een beperking, fysiek 
of anderszins, hebben daar uiteraard eveneens recht op. In 
onderling overleg kunnen aanpassingen, bijvoorbeeld een 
aangepaste werkplek of werktijden, ingevoerd worden. Zelfs 
bij uitval van een werknemer is een werkgever verplicht de 
werknemer te begeleiden ‘van werk naar werk’.

Wie betaalt aanpassingen?
De werkgever betaalt. Vaak is het mogelijk een vergoeding 
van of tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Het UWV is 
op de hoogte van alle mogelijkheden daarvoor. 

Heeft de werknemer geen plichten?
Uiteraard wel. De werknemer moet voorlichting en onder-
richt volgen en daar naar handelen, aanpassingen en voor-
zieningen gebruiken. 

In hoeverre is een arbodienstmedewerker op de hoogte van 
(on)mogelijkheden van mensen met een beperking?
Hier is samenwerking met een bedrijfsarts belangrijk. 
Met een arts kun je, afgestemd op een individu, een plan 
maken. Het is zo dankbaar dat, als de werknemer instemt 
met het voorstel, je deze zo kunt helpen. 

Moet je je werkgever op de hoogte stellen van je beperking?
Jan adviseert het te melden, want dan moet de werkgever 
indien nodig wat doen. De werkgever moet rekening houden 
met de fysieke omstandigheden van de werknemer
Jan adviseert om een handicap/beperking altijd bekend te 
maken bij een werkgever. Die waardeert zoiets en kan mis-
schien zelfs wel denken: ‘Die komt voor zichzelf op, die moe-
ten we hebben’. Bovendien voelt hij zich achteraf niet bedot.
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Niet alle jongeren hebben een bijbaan gehad waar ze even-
tueel ervaren hebben wat hun beperking betekent. Hoe 
moeten zij hun eerste baan aangaan?
Vertel altijd wat je hebt, zelfs als je nog niet uit ervaring weet 
wat je (minder of niet) kunt.

Hoe ver reikt de arbowet?
Openbare gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en thea-
ters bijvoorbeeld, moeten ook altijd veilig toegankelijk zijn. 
Ook voetgangers in winkelstraten vallen onder deze wet. 
Een bedrijf is te allen tijde verplicht de omstandigheden op-
timaal vorm te geven.
Voor scholieren geldt overigens ook dat een school leerlin-
gen alle mogelijkheden moet bieden om zo goed en veilig 
mogelijk onderwijs te volgen. Ook een school moet voor de 
nodige aanpassingen zorgen.

Samenvattend
Voor Jan is het voor onze leden het belangrijkst dat je je 
beperking meldt en dat je zelf aangeeft wat je goed kunt en 
wat je minder goed kunt, lichamelijk en geestelijk. Vermeld 
ook wat je graag doet, ook in het begin al. Daarna kun je je 
er altijd op beroepen.

‘Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s’. 
Dat betekent dat er altijd risico’s aan je werk zijn, maar jij 
bepaalt zelf of dat aanvaardbaar is. Niet de dokter, niet de 
werkgever. Dat doe je zelf. Dat is ook arbowet.

Vanuit de Arbowet heb je recht op een gezonde werkplek 
waarbij je geen lichamelijke problemen oploopt. De werkge-
ver en de werknemer moeten in samenspraak zorgen voor 
gezonde arbeidsomstandigheden. Rugklachten zijn een van 
de meest voorkomende klachten op het werk, heb je een 
scoliose dan spelen rugklachten vaak een nog grotere rol in 
je baan. Voorbeelden van belastende activiteiten voor de rug 
zijn langdurig in dezelfde houding zitten, het tillen en dragen 
van zware lasten, veel zijwaarts of ver vooroverbuigen en het 
draaien van het bovenlichaam. Een eenvoudige aanpassing 
van je houding of een technische maatregel kan uitkomst 
bieden. 

Een maatregel die geen aanpassing van de werkplek betreft 
is het afwisselen van taken met belastende werkhoudingen 
en minder belastende taken. Kaart dit aan bij collega’s en 
overleg of er een aanpassing van het werkschema mogelijk 
is. Een ander maatregel is om actief waakzaam te zijn op 
je lichaamshouding en hierin voldoende af te wisselen. Een 
paar adviezen zijn om beide voeten op de vloer te plaatsen, 
recht voor het werk of beeldscherm te zitten of staan, dicht 
bij het werk te staan of te zitten (zodat voorkomen wordt dat 
de armen ver moeten reiken), en een dusdanige werkhoogte 
zodat je niet hoeft te bukken, knielen of te hurken. 

Bij een goede houding is het ook belangrijk om het scherm 
recht voor je op een armlengte afstand te plaatsen zodat je 
niet naar voren hoeft te buigen. Hierbij is het ook van belang 
dat je het beeldscherm goed kan lezen zonder dat je het 
hoofd voortdurend hoeft te bewegen. Ook kun je pauzes 
inlassen om vermoeidheid te voorkomen, wellicht is het 
mogelijk één langere pauze te splitsen in kortere pauzes 
tussendoor. Het is belangrijk om naar je eigen lichaam te 
luisteren en je grenzen te kennen. 

De werkplek kan ook worden aangepast. Hierbij is het 
optimaliseren van de werkhoogte een van de belangrijk-
ste maatregelen. Indien je veel aan een bureau zit is het 
belangrijk dat de werkplek goed is afgesteld. Je kunt hierbij 
denken aan aangepaste bureaus die in hoogte verstelbaar 
zijn of ergonomische stoelen (met instelmogelijkheden 
voor de hoogte, rug en armleuningen). In de stoel kan de 
rug ondersteund worden met behulp van een rugkussentje. 
Om te voorkomen dat je zware dingen moet dragen kun je 
bijvoorbeeld een karretje gebruiken om materialen mee te 
verplaatsen.  
Het zijn wellicht kleine aanpassingen, maar ze kunnen een 
hoop schelen. Ga met de werkgever in gesprek en probeer 
samen tot een oplossing te komen. Er is veel mogelijk! 

DOOR MOSKA HASSANZAI

Een gezonde werkplek
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Werken ondanks een arbeidshandicap is in 
veel gevallen goed mogelijk. Er zijn verschil-
lende regelingen die helpen bij het inzetbaar 
maken en houden van werknemers met licha-
melijke of geestelijke problemen. De wetge-
ving gebruikt de term ‘structurele functionele 
beperking’ voor een langdurige ziekte of han-
dicap die het werken belemmert.

Werknemer met beperkingen   
Ondersteuning
Beperkingen van een zieke werknemer of van een arbeids-
gehandicapte hoeven (bijna) geen rol meer te spelen. Door 
een arbeidsgehandicapte werknemer passend werk te laten 
doen of door de werkplek aan te passen is het mogelijk 
mensen met een handicap in dienst te houden of te nemen. 
Tal van organisaties kunnen daarbij ondersteunen. Ook de 
overheid stimuleert werkgevers om mensen met een ar-
beidshandicap aan te nemen. Het UWV biedt verschillende 
voorzieningen en financiële voordelen bij het in dienst ne-
men van een arbeidsgehandicapte.

Preventie- en verzuimbeleid
Een goed preventie- en verzuimbeleid helpt bij het inzetbaar 
houden en maken van werknemers met gezondheidsproble-
men. Dit kan met de volgende stappen vorm krijgen:
• regelmatig uitvoeren van een RI&E en het actueel  

houden van het plan van aanpak;
• aanstellen van een arbocoördinator / preventiemede-

werker;
• werknemers vrij toegang geven tot het spreekuur van  

de arbodienst;
• starten van preventieprogramma’s, bijvoorbeeld over 

RSI, werkdruk, fysieke belasting (tilcursus), persoonlijke 
beschermingsmiddelen;

• starten van programma’s die de gezondheid bevorderen, 
zoals: bedrijfsfitness, anti-rookbeleid;

• onderzoek verrichten naar belangrijkste verzuimoor- 
zaken en hierover voorlichting geven;

• onderzoek verrichten naar werknemerstevredenheid;
• afspraken maken om het beleid regelmatig te evalueren 

en te herzien.

Moet ik mijn werkgever vertellen wat voor ziekte ik heb?
De werkgever mag niet vragen wat de medewerker scheelt 
en wanneer deze verwacht weer aan het werk te kunnen. De 
medewerker hoeft niet te vertellen welke ziekte hij heeft. De 
werkgever mag wel van de medewerker verlangen dat deze 
de bedrijfsarts bezoekt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk verantwoorde-
lijk voor goede arbeidsomstandigheden, gezondheid, veilig-
heid en welzijn

Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
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