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Veiligheid moet in een bedrijf. Er zijn wettelijke regels waar bedrijven aan moeten 
voldoen. Maar je wil ook gewoon goed voor je mensen zorgen. Uitval van werk
nemers door ongevallen wil je voorkomen. Voor de werknemer zelf, maar ook voor 
het bedrijf. In elk bedrijf is het daarom belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid 
en preventie.

Factsheet

Veilig aan het werk

Arbeidsrisico’s in de sector 
transport en logistiek

Lichamelijke belasting (het tillen, duwen, 

trekken of dragen van zware lasten) en hoge 

werkdruk zijn volgens werknemers de belang-

rijkste arbeidsrisico’s in de sector. 

In vergelijking met andere sectoren hebben 

werknemers in de sector vaker te maken met 

fysieke belasting, werkdruk en gevaarlijk werk/

lawaai/gevaarlijke stoffen dan werknemers in 

andere sectoren.

Meerderheid werknemers 
en werk gevers tevreden 
met veiligheid in het 
bedrijf
 Naast een RI&E en preventiemedewerker 

hebben de meeste bedrijven in de sector 

algemeen beleid voor veilig werken en 

geven zij hun werknemers persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Driekwart van de 

werknemers en 90% van de werkgevers is 

tevreden over de veiligheidsvoorzieningen 

in hun bedrijf.
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Ga ook aan de slag met 
veiligheid!

Verhoog de veiligheid binnen je bedrijf. Met 

onderstaande stappen heb je snel resultaat. 

Wij helpen je graag bij elke stap.

1. Stel een preventiemedewerker aan en 

volg onze opleiding 

Preventiemedewerker.

2. Zorg voor een actuele RI&E en vraag 

onze branche RI&E aan. 

3. Fris de kennis van veilig werken op en 

maak gebruik van onze toolboxen.

4. Heb je hulp nodig bij het veilig werken? 

Onze adviseurs preventie staan klaar 

om vragen te beantwoorden en je 

verder te helpen.

Kijk voor meer informatie op  

stlwerkt.nl/veiligheid

Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E) en preventiemedewerker

Preventieve veiligheidsmaatregelen die bedrijven 

wettelijk moeten nemen zijn het opstellen van een 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het 

aanstellen van een preventiemedewerker. Met een 

RI&E worden de arbeidsrisico’s in een bedrijf in kaart 

gebracht en maatregelen vastgesteld. Samen met de 

bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de 

preventiemedewerker aan gezond en veilig werken 

binnen het bedrijf. Ongeveer de helft van de 

bedrijven in de sector transport en logistiek beschikt 

over een actuele RI&E en 60% heeft een preventie-

medewerker. Het aandeel bedrijven met een preven-

tiemedewerker is de laatste jaren flink gestegen, in 

2017 had 42% van de bedrijven een preventiemede-

werker. Vooral grotere bedrijven voldoen aan beide 

verplichtingen.

Top 5 arbeidsrisico’s volgens werknemers

Ik ben tevreden met de bestaande veiligheidsvoorzieningen in mijn 

bedrijf, werkgevers en werknemers

*Meerdere antwoorden mogelijk 
Bron: Werknemersenquête STL, 2020Bedrijven met actuele RI&E. Naar bedrijfsomvang en landelijk

Aandeel bedrijven met een preventiemedewerker.  

Naar bedrijfsomvang en landelijk

Bron: Bedrijfsenquête STL, 2020; Inspectie SZW, 2019

Bron: Inzetbaarheidscheck STL, 2020

Ervaren werktempo

Werkdruk en stress  beheersbaar houden

Zoals we eerder zagen is hoge werkdruk een belangrijk arbeidsri-

sico, dit kan leiden tot werkstress. In de afgelopen jaren ervaart 

gemiddeld 12% van de werknemers in de sector hinderlijke stress. 

Dit is iets lager dan in de Nederlandse beroepsbevolking (14%). 

Hoge werkdruk/stress is een belangrijke reden waarom werkne-

mers in de sector aangeven niet te kunnen of willen werken tot het 

pensioen. Ook is het, volgens werknemers in de sector, de belang-

rijkste oorzaak voor verzuim dat veroorzaakt wordt door omstan-

digheden in het werk. Genoeg redenen om werkdruk en -stress te 

willen verlagen.

Onder meer een hoog werktempo kan bijdragen aan werkstress. In 

de sector ervaart gemiddeld 14% van de werknemers een ongun-

stig werktempo en 56% een gunstig werktempo.

Er zijn ook factoren die ervoor kunnen zorgen dat een medewerker 

die werkdruk ervaart minder snel stressklachten ontwikkelt. Goede 

herstelmogelijkheden kunnen als buffer werken tegen werkstress. 

Van de werknemers in de sector geeft 70% aan dat hij voldoende 

kan herstellen na een werkdag; 15% herstelt onvoldoende. Dit is 

vergelijkbaar met de gehele beroepsbevolking. 
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Mate van herstel na een werkdag 

Bron: Inzetbaarheidscheck STL, 2020
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