Bedrijven overzien financiële risico’s die zij lopen vaak niet

Het arbo- en verzuimbeleid komt bij werkgevers vaak op de tweede plek en dat is onterecht.
“De consequenties als het fout gaat, zijn vaak niet te overzien”, zegt Math Creemers van
Stigas. De preventiedienst voor de agrarische en groene sector doet er alles aan meer
aandacht te krijgen voor dit onderwerp, onder meer met trainingen en voorlichtingen.
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tigas-manager Math Creemers
begrijpt wel hoe het in de praktijk
werkt: “De sector is bezig met
ondernemen en de dagelijkse hectiek die
daarbij komt kijken. Werkgevers hebben
dan niet altijd de mogelijkheid te zoeken
naar informatie of hebben er te weinig
verstand van. Daarom zou ik willen
zeggen dat het goed is dat wij er zijn.”
Stigas biedt werkgevers en werknemers,
maar ook zelfstandigen, ondersteuning en
instrumenten op het gebied van arbo- en
verzuimbeleid. “We hebben bijvoorbeeld
een lijst opgesteld waarmee bedrijven zelf
een risico-inventarisatie kunnen uitvoeren.
Maar we bieden ook voorlichtingen en
cursussen op het gebied van arbo en
verzuim. Andere bedrijven nemen wij
juist meer werk uit handen, zodat zij
kunnen ondernemen. Die zijn gericht
op leidinggevenden en P&O’ers, maar
ook op werknemers. Bij hen brengen we
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden
die zij zelf hebben onder de aandacht.
In alle gevallen houden we mensen een
spiegel voor: wat zijn de gevolgen als je
langdurig uitvalt. Want de tijd dat het
pap regende als je bordje buiten hield,
is voorbij.”
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Preventie en verzuim
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De trainingen van Stigas richten zich
op twee gebieden: preventie en verzuim.
Creemers: “De preventietrainingen
richten zich op het gezond houden van
werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld
om gezond bewegen. Dat is dus veel meer
dan de hele dag lopen en bezig zijn.
Het gaat om je werkhouding: hoe je bukt
en tilt en daarmee uitval door fysieke
klachten voorkomt. De verzuimtrainingen
zijn erop gericht om zieke werknemers zo
snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.”

Volgens Creemers komt het arbo- en
verzuimbeleid bij veel werkgevers op de
tweede plek. “Dat is niet terecht, want de
consequenties als het fout gaat, worden
onderschat. Als bedrijf loop je altijd
financiële risico’s als gevolg van uitval,
ook als je daarvoor verzekerd bent.
Je hebt te maken met medische kosten
en vervangingskosten, maar je wilt
bovendien vooral continuïteit in je
bedrijfsvoering. En vergeet niet dat
we de komende jaren een steeds ouder
wordende beroepsbevolking krijgen,
ook in de agrarische sector. Ik spreek
steeds vaker ondernemers die mensen
in dienst hebben die al veertig jaar aan
het werk zijn, maar toch nog even verder
moeten. We moeten gewoon langer
werken dan in het afgelopen decennium.
Je kunt niet meer op je zestigste met
pensioen. Als ondernemer zie je dan nu
misschien de noodzaak van een goed
arbo- en verzuimbeleid niet in, maar op
termijn kan het fout gaan. Bovendien
presteren werknemers beter als ze zich
gezond voelen, lekker in hun vel zitten
en plezier hebben in hun werk.
Daar profiteer je als werkgever altijd
weer van.”

Wat is Stigas?
Stigas staat voor Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector en is opgericht door
LTO-Nederland, CUMELA Nederland, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en de
VHG. Stigas is dé preventie adviesdienst voor werkgevers en werknemers in de sector
agrarisch en groen. U kunt er terecht met vragen op het gebied van gezond werken en
voorkomen van ziekteverzuim. Stigas biedt ook ondersteuning bij het ontwikkelen van
een ziekteverzuimbeleid. Het doel is de agrarische sector verzekerd te laten zijn van
een laag ziekteverzuim en gezonde arbeid. Daarom werkt Stigas nauw samen met de
eigen verzuimverzekeraar SAZAS. Een laag ziekteverzuim betekent immers uiteindelijk
lagere premies. Stigas maakt deel uit van de sociale regelingen van Colland, het
samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale fondsen. Bedrijven die
zijn aangesloten bij Colland en hun medewerkers, kunnen van de diensten van Stigas
gebruik maken. Ook agrarische bedrijven zonder werknemers, zelfstandigen en
bedrijven met nevenactiviteiten zoals zorgboerderijen, kunnen zich tegen een speciaal
tarief bij Stigas aansluiten. Leden van de VHG krijgen een fikse korting. Kijk voor meer
informatie op www.stigas.nl of bel (030) 669 37 12.

Praktische trainingen voor medewerkers
Een greep uit de trainingen die Stigas
aanbiedt aan medewerkers van bedrijven
in de agrarische en groene sector:
• ‘Goed zitten doe je zo’ (aandacht voor
langdurig zitten op een machine).
• ‘Gezond bewegen’ (want mensen die
gezond bewegen zijn minder vaak
ziek).
• ‘De teek, pak ‘m beet’ (over de
tekenbeet en de ziekte van Lyme).
• ‘Ziekteverzuim, ook jou een zorg!’
(de gevolgen voor medewerkers en
het bedrijf bij langdurige ziekte).

• ‘Arbo- en verzuimbeleid’ (een training
over hoe goed verzuimbeleid geld
bespaart).
• ‘Preventiemedewerker’ (waarbij een bij
wet verplichte preventiemedewerker
wordt ingewerkt).
• Trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en de Automatische
Externe Defibrillator (AED).
De trainingen van Stigas variëren in
lengte van anderhalf uur tot vier
dagdelen.

Van Servicedesk tot Preventief Medisch Onderzoek
Naast voorlichtingen en cursussen over arbo en verzuim, biedt Stigas leden nog meer.
Zo is er de Servicedesk voor vragen over gezond en veilig werken, verzuimbeleid en
reïntegratie van zieke medewerkers. Via de website en de digitale nieuwsbrief
informeert Stigas over actuele ontwikkelingen op arbogebied en de medewerkers
kunnen adviseren bij contacten met instanties op het gebied van arbo- en verzuimbeleid. Verder is bij Stigas een arbocheck aan te vragen. Een preventieadviseur komt
dan langs om te kijken hoe het op uw bedrijf met de arbeidsomstandigheden is
gesteld. Daarnaast is er een preventiespreekuur voor alle vragen over de relatie
tussen gezondheid en werk en kan er een werkplekonderzoek worden aangevraagd.
Tot slot kan Stigas een Preventief Medisch Onderzoek of een Gezondheidscheck
onder werknemers laten uitvoeren en adviseert het bij specifieke onderwerpen zoals
gezondheidsbeoordelingen van gebouwen tot het werken met gevaarlijke stoffen.
De Servicedesk van Stigas is te bereiken via: (030) 669 37 12 of servicedesk@stigas.nl.
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Het belang van goed arbo- en ver zuimbeleid
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