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Elk ongeval is er één te veel. 

Ik vind dat we alles moeten doen wat mogelijk is om lijden te voorkomen.

arbeidsongeval = wettelijk bepaalde definitie 
arbeidsongevallen wet voor België van ‘67 (openbare) en ‘71 (privésector)



Ik zoom in en uit

En kleur buiten de lijntjes

Vragen? 

VRAAG



arbeidsongevallencijfers?



VRAAG; Waarom meten?



Veiligheid



https://www.hln.be/in-de-buurt/wevelgem/brand-legt-textielverwerkend-bedrijf-flocart-in-de-as-geen-gewonden-rookpluim-tot-15-kilometer-verder-te-zien~adcb18c4/

https://www.hln.be/in-de-buurt/wevelgem/brand-legt-textielverwerkend-bedrijf-flocart-in-de-as-geen-gewonden-rookpluim-tot-15-kilometer-verder-te-zien~adcb18c4/


VEILIGHEID



VEILIGHEIDPersoonlijkeProcessPsychosocialeBrandexplosieProductinternetverkeers...chemischearbeids VEILIGHEID









"Als je veiligheid associeert met geen LTI,  met geen ongevallen, 
associeer je veiligheid met problemen. 
En managers houden niet van problemen. Die moet iemand oplossen... 

Zijn veiligheid, gezondheid en welzijn echter 
belangrijke waarden van de organisatie ...
dan gaan we er met z'n allen voor"



ZERO HATE
IS STILL NO LOVE

VRAAG; Is geen ongeval = veilig?



Wanneer/met wie wil jij wél, of juist niet meerijden?



“WE DOEN DAT ALTIJD AL ZO”





Arbeidsongevallencijfers?

Een slechte parameter voor veiligheid





Barry Schwartz



Technology



idea-technology





HONGER



WAT IS VEILIGHEID

ONTBREKEN VAN 
ONGEVALLEN

VOLGEN VAN 
REGELS

ACCEPTABEL 
RESTRISICO

FOCUS OP 
CIJFERS

FOCUS OP WORK 
AS DONE

FOCUS OP 
PROCEDURES





Arbeidsongevallencijfers?

Met welke bril kijk jij naar veiligheid?



https://www.prebes.be/nieuws/2019/11/opnieuw-meer-arbeidsongevallen-dit-zijn-gevaarlijkste-beroepen

https://www.prebes.be/nieuws/2019/11/opnieuw-meer-arbeidsongevallen-dit-zijn-gevaarlijkste-beroepen






https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Publiek_verslagen/2018/statistisch_jaarverslag_2018.pdf

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Publiek_verslagen/2018/statistisch_jaarverslag_2018.pdf


Vraag
Ken jij enkele groepen die we in België niet meetellen bij arbeidsongevallen?



ZELFSTANDIGEN

https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/ruim-1-op-de-10-zelfstandigen-in-belgie-is-buitenlander

https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/ruim-1-op-de-10-zelfstandigen-in-belgie-is-buitenlander


Arbeidsongevallencijfers?

Wie tellen we niet mee?





Wat is één cijfer?



vergelijken met

het verleden, 

met de concurrent, 

met het gemiddelde, 

met een gewenste target,

 ...



daling van bijna 95%



Vraag, is deze daling statistisch relevant?



https://safetydifferently.com/when-does-a-reduction-in-injury-numbers-become-statistically-significant/

https://safetydifferently.com/when-does-a-reduction-in-injury-numbers-become-statistically-significant/


Bedrijf 85 werknemers

170.000 werkuren/jaar



0.011% naar 0.0006% daling

There is a 92% probability that the injury reduction 
is just random noise. 



Arbeidsongevallencijfers?

Statistisch verwaarloosbaar.





Vraag; wie is de snelste sprinter 200m?



Lyles 18"91
Bolt   19"19





*





En wat met een near miss?













minor scratch in one leg…



Arbeidsongevallencijfers?

Wat met de factor geluk? Wat met de near miss?



SUGGESTIE
Meet jouw bedrijf enkel arbeidsongevallen?

Laat ze dan aub daarnaast ook kijken naar het potentieel.

SIF, Serious Incident and Fatality, HiPo, … serious near miss



WEG



Vraag, welk bedrijf is op het eerste zicht het veiligst?

BEDRIJF A Weg van 0,24

BEDRIJF B Weg van 0



BEDRIJF A

2 dagen thuis na 
geblokkeerde rug

3 dagen thuis na 
verstuikte enkel

2 dagen thuis 
na snijwonde

2 dagen thuis nadat 
voorwerp valt op 
been



Voorbeeld;  (9 dagen x 1000/ 36.800* ) = 0.24

* 200 werkdagen/pp x 8u)



BEDRIJF B
INTERIM

4 dagen thuis na 
geblokkeerde rug

3 dagen thuis na 
verstuikte enkel

2 dagen thuis 
na snijwonde

2 dagen thuis nadat 
voorwerp valt op 
been

CONTRACTOR



Voorbeeld;  (0 dagen x 1000/ 36.800* ) = 0

* 200 werkdagen/pp x 8u)



3 dagen thuis na 
verstuikte enkel

2 dagen thuis 
na snijwonde

2 dagen thuis nadat 
voorwerp valt op 
been

AANGEPAST WERK

BETAALD THUIS

CONTRACTOR



MANIPULATED 



Arbeidsongevallencijfers?

Sterke focus op cijfers kan tot misbruik leiden.







WWW.TIPPEXONGEVAL.BE



Vraag

HOEVEEL ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN 
WORDEN ER VOLGENS DE NEDERLANDSE 
INSPECTIE VERZWEGEN?

TIP; antwoord ligt tussen 0% en 99%

https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/boete/boetes-arbeidsomstandighedenwetgeving

https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/boete/boetes-arbeidsomstandighedenwetgeving


Tolerantie

https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/rapporten/2017/06/20/staat-van-ernstige-arbeidsongevallen/Staat-van-Ernstige-Arbeidsongevallen.pdf
 pagina 7

https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/rapporten/2017/06/20/staat-van-ernstige-arbeidsongevallen/Staat-van-Ernstige-Arbeidsongevallen.pdf


Arbeidsongevallencijfers?

Sterke focus op cijfers kan/zal tot misbruik leiden.











we rapportage vrijwillig maken?

https://qualitysafety.bmj.com/content/25/2/71

Wat als...

https://qualitysafety.bmj.com/content/25/2/71






Vraag, hoe kan dat? 
Na een wetenschappelijk onderzoek bleek dat;

Het betere* team méér incidenten had dan het team dat minder goed presteerde. 

*= doelgerichtheid, coaching, performance, quality team relationship

https://www.researchgate.net/publication/250959492_Learning_from_Mistakes_Is_Easier_Said_Than_Don
e_Group_and_Organizational_Influences_on_the_Detection_and_Correction_of_Human_Error

https://www.researchgate.net/publication/250959492_Learning_from_Mistakes_Is_Easier_Said_Than_Done_Group_and_Organizational_Influences_on_the_Detection_and_Correction_of_Human_Error
https://www.researchgate.net/publication/250959492_Learning_from_Mistakes_Is_Easier_Said_Than_Done_Group_and_Organizational_Influences_on_the_Detection_and_Correction_of_Human_Error


Wat is het toch met onze aversie tegen ‘fouten’?



Arbeidsongevallencijfers?

Leren en verbeteren is vitaal.



● Een slechte parameter voor veiligheid
● Met welke bril kijk jij naar veiligheid?
● Wie tellen we niet mee?
● Statistisch verwaarloosbaar.
● Wat met de factor geluk? Wat met de near miss?
● Sterke focus op cijfers kan tot misbruik leiden.
● Sterke focus op cijfers kan/zal tot misbruik leiden.
● Leren en verbeteren is vitaal.

Arbeidsongevallencijfers?





Are we counting what counts ?  

Or are we just simply counting 
what 

we CAN count?

Or are we counting only that 
which we are 

being held  ACCOUNTABLE for?

Sidney Dekker



Vragen, bedenkingen of feedback?

LinkedIn, mail of tijdens een koffie.

bart@meteorsafety.be



BONUS MATERIAAL





correlatie ≠ causatie





Wat met de Poolse arbeider die in België sterft?

Wat met de Poolse arbeider die voor een Poolse 
firma werkt, en in België sterft?


