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CIJFERS
“Afgelopen 5 jaar was de kans dat een jonge werknemer slachtoffers was 

van een arbeidsongeval 30% hoger ten opzichte van oudere werknemers”



WERKNEMERS ENQUÊTE 
Arbeidsongevallen Eigen berekening op basis van NEA 2016 tot en met 2020
Bent u in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij een arbeidsongeval? 
Slachtoffer geworden van een arbeidsongeval
15-24 jaar 3,9%
25-64 jaar 3,0%
Het soort letsel dat het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden tot 

gevolg heeft gehad
Een open of oppervlakkige verwonding, zoals snij-, prik-, steek- of schaafwond
15-24 jaar 44,1%
25-64 jaar 27,3%
Brandwonden of letsel door chemische verbranding
15-24 jaar 11,6%
25-64 jaar 3,4%
Psychische schade
15-24 jaar 5,5%
25-64 jaar 18,3%



MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN 2020 (NLA)

Niet hoofdzakelijk “onschuldige” ongelukken 
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GEVAARLIJK WERK 

Verklaart niet alles, wel reden tot voorzorg

Gevaarlijk werk Eigen berekening op basis van NEA 2018 tot en met 2020
Doet vaak of altijd gevaarlijk werk

15-24 jaar 17,7%
25-64 jaar 14,2%

Moet u gevaarlijk werk doen? En zo ja, wat is of wat zijn dan de belangrijkste 

gevaren van uw werk?
Struikelen, uitglijden

15-24 jaar 16,2%
25-64 jaar 12,6%

Snijden, steken
15-24 jaar 15,1%
25-64 jaar 8,9%

Verbranden
15-24 jaar 9,0%
25-64 jaar 4,4%



OORZAKEN ONGEVAL 
Oorzaak arbeidsongeval Eigen berekening op basis van NEA 2016 tot en met 2020
Hoe ontstond het letsel; belangrijkste oorzaak van het meest recente arbeidsongeval in de 

afgelopen 12 maanden
Ergens aan gesneden, gestoten

15-24 jaar 26,7%
25-64 jaar 13,2%

Uitglijden, struikelen of andere val
15-24 jaar 7,7%
25-64 jaar 13,4%

Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
15-24 jaar 8,6%
25-64 jaar 3,6%

Verkeersongeval op de openbare weg 
15-24 jaar 5,9%
25-64 jaar 3,1%



DUIDING
“Noodlot of te voorzien?”
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LITERATUUR

Review USA (Guerin et al. 2020): 

o Gevaarlijk werk dat met name jonge 

werknemers verrichten

o Overtreding kinderarbeid wetten

o Hoog werktempo

o Minderheidsstatus

o Gebrek aan vaardigheden, ervaring, toezicht en 

kwalitatief goede veiligheidstraining

o Minder herkenning van gevaren op werk

o Minder uiten van zorgen over veiligheid

o Minder bewustzijn over wettelijke bescherming

Review Noordse landen (Vuorti et al. 2018):

“De review toont aan dat jonge werknemers in de Noorse landen meer risico lopen op 

arbeidsongevallen dan oudere collega’s.” 

“De bevindingen onthullen dat ongeschoolde werknemers, inclusief schoolverlaters, in het bijzonder 

kwetsbaar zijn voor arbeidsongevallen.” 



EUROPEAN WORKING CONDITIONS
SURVEY 2015 (EUROFOUND)

Nederland geen voorloper in veiligheidscultuur

How well informed are you about health and safety risks related to your job? (under 35 

years)
EU NL BE DLD

Very well informed 88 80 85 91
Not very or not at all 

informed 

12 20 15 9



MAATREGELEN
“Als het kalf verdronken is, dempt men de put”



WAT IS ER AL GEREGELD? 



WAT KLOPT ER NIET? (RIVM 4/4)



WAT GAAN WIJ DOEN?

1. Pleiten voor betere wettelijke 

waarborgen voor jonge werknemers

2. Veilig werken opnemen in Young & 

United CAO checklist

3. Jonge werknemers informeren en 

ondersteunen

4. Werkgevers en overheid aanspreken 

op hun verantwoordelijkheid



VERLEDEN & TOEKOMST



Dank voor jullie 
aandacht!



youngandunited.nl — youngandunited@fnv.nl


