VEILIG, GEZOND EN VITAAL WERKEN
DIERHOUDERIJ 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 de sector
dierhouderij significant afwijkt van de rest van de sector agrarisch en groen geven we dit aan.
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DODELIJKE ONGEVALLEN
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1

Over de afgelopen acht
jaar waren er 32 dodelijke
ongevallen binnen de
sector. Op de minder
ernstige ongevallen
hebben we geen volledig zicht

Rijdende machines:
met name met trekker,
shovel, verreiker,
heftruck (16 keer)
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Dieren:
stier, koe,
paard
(9 keer)
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•
•
•
•

Mestgassen
(3 keer)

Melkveehouderij (21 keer)
Paardenhouderij (3 keer)
Varkenshouderij (4 keer)
Overig (pluimvee,
pelsdieren, rundvee)
(4 keer)

Bron: Registratie dodelijke ongevallen Stigas
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PREVENTIE
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*Aantal bedrijfsvestigingen met RIE van Stigas, niet ouder dan 4 jaar (peildatum juni 2019)

WAT KAN STIGAS DOEN?
Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken.
Dit begint bij de RIE en de Arbocatalogus. Verder bieden wij:
• Hulpmiddelen om veilig, gezond en vitaal te kunnen werken
• Preventiespreekuur en Preventief medisch onderzoek
• Trainingen voor de BHV-er en Preventiemedewerker
• Ondersteuning rondom duurzame inzetbaarheid

Bekijk ook de factsheets voor de sector agrarisch en groen totaal en voor de sectoren glastuinbouw, mechanisch loonwerk,
open teelten, hoveniers en groenvoorziening en bos en natuur.

Stigas
Stationsweg 1
3445 AA Woerden
085 044 07 00
info@stigas.nl
www.stigas.nl

De gebruikte cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen: de RIE van Stigas, verzuimcijfers van Sazas/
Stigas, cijfers van Colland Arbeidsmarkt, het Preventief Medisch Onderzoek (PMO 2012-2018). Voor het vormen
van een voldoende grote groep zijn cijfers uit deze laatste bron over meerdere jaren samengevoegd. Voor de
sector dierhouderij zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar vanuit de vitaliteitsscan, hierdoor wijken de
onderdelen af van de andere factsheets. Voor een vergelijking van verzuim met Nederland maken we gebruik
van cijfers van het CBS. De resultaten hiervan zijn indicatief, het betrof geen representatieve steekproef.
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