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Treant Zorggroep 

Ziekenhuiszorg op 3 locaties:  

Bethesda (Hoogeveen)  

Refaja (Stadskanaal)  

Scheper (Emmen) 

 

Wonen en Zorg: 

17 woonzorgcentra of bij mensen thuis 

Wonen, welzijn, zorg, revalidatie en behandeling 
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Arbeidsomstandigheden wet 

• Richting gevend: wet, besluit, regelingen 

 

• Oorsprong: voorkomen van ongelukken en ziektes 

 

• Langzamerhand steeds meer richting preventie 

 

• Sinds 1-7-2017 “nieuw Arbowet” 

• Preventiemedewerker instemming OR 

• Preventief spreekuur (anoniem) bij bedrijfsarts 

 

• Verplichte RI&E voor werkgevers 
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Artikel 3 Arbowet 

Artikel 3 
1. 
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid 
verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, 
waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: 
 
a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan 
geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer; 
 
b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de 
gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar 
de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden 
daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming 
voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden 
doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld; 
 
c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen 
alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke 
eigenschappen van werknemers aangepast; 
 

https://maxius.nl/arbeidsomstandighedenwet/artikel3
https://maxius.nl/arbeidsomstandighedenwet/artikel3
https://maxius.nl/arbeidsomstandighedenwet/artikel3/lid1
https://maxius.nl/arbeidsomstandighedenwet/artikel3/lid1
https://maxius.nl/arbeidsomstandighedenwet/artikel3/lid1/onderdeela
https://maxius.nl/arbeidsomstandighedenwet/artikel3/lid1/onderdeelb
https://maxius.nl/arbeidsomstandighedenwet/artikel3/lid1/onderdeelc
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Goede zorg voor onze patiënten 
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Risico’s: 

• Krapte op de arbeidsmarkt 

 

• Onvoldoende geschoold personeel 

 

• Vergrijzing 

 

• Latere pensioenleeftijd 

 

• Zwaarte van het werk psychisch en fysiek 

 

• We worden ouder maar niet gezonder 

ouder! 
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Hoe dan? 
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Duurzaam inzetbaar: wat is dat? 

Bron: Tinka van Vuuren “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden” 
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Werkvermogen is de mate waarin je fysiek en mentaal in staat bent te voldoen 
aan de eisen van het werk.  
  
 
Vitaliteit is een combinatie van energie en motivatie. Vitale werkenden zijn 
gemotiveerd en energiek waardoor ze gezond en productief aan het werk zijn, 
werkplezier behouden en dus duurzaam inzetbaar zijn.  
  
 
Employability is het vermogen om nu en in de toekomst verschillende 
werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel in het eigen 
bedrijf als in een ander bedrijf of sector. 
 
 
Duurzame Inzetbaarheid is in staat zijn om gezond , productief en met plezier 
huidig en toekomstig werk te kunnen en willen uitvoeren.  
 
 
 
 
 
(Van Vuuren; 2011) 
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Vitale medewerker 
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- Goede inzet hulpmiddelen 

 

- Werkindeling (taakroulatie, roosters)  

 

- Werksfeer  

 

- Betrokkenheid en motivatie 

medewerkers 

 

Werkomstandigheden 
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 Gezondheid 

• Leefstijl 

 

• Werk-privé balans 

 

• Belasting vs belastbaarheid 
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Leren & Ontwikkelen 
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Plezier & Energie 

Plezier in je werk 

https://www.youtube.com/watch?v=l8t6FDdSyk0
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Succesvolle Duurzame Inzetbaarheid creëer je samen 
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