Veilig, gezond en vitaal werken
Agrarische en groene sector 2019
Op een gezonde, veilige en productieve manier aan het werk zijn en blijven is van vitaal belang voor de agrarische
en groene sector. Een sector waarbinnen economische en technologische ontwikkelingen snel gaan en duurzaam
ondernemen gericht op de toekomst centraal staat. Op basis van verschillende bronnen geven we hier een overzicht van de cijfers. Als een sector of groep negatief afwijkt van de rest van de sector Agrarisch en Groen geven
we dit aan. Kijk voor meer informatie op www.stigas.nl.
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In de sector komen in 2017 minder beroepsziekten voor
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* Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden
heeft plaatsgevonden
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Werkvermogen
Het werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en
mentaal in staat is zijn huidige werk te doen. Het is een momentopname en kan veranderen als bijvoorbeeld de belasting op het werk
verandert. Een lager werkvermogen leidt tot een hogere kans op uitval.
Mensen met vooral lichamelijk belastend werk hebben een lager
werkvermogen dan medewerkers met vooral mentaal inspannend werk.
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Aspecten die met een verlaagd werkvermogen samenhangen zijn:
• Hoge lichamelijke belasting
• Hoge taakeisen
• Weinig zelfstandigheid of afwisseling
• Hoge emotionele belasting
• Een minder goede werk-privé balans
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Dodelijke ongevallen
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Over de afgelopen tien jaar waren er gemiddeld
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Bij ongevallen met machines is het ontbreken van
een afscherming de meest voorkomende oorzaak
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