Goedenacht
Informatie over nachtarbeid voor de ondernemingsraad

Risico’s van nachtarbeid
Onderzoek laat zien dat nachtarbeid een gevaar kan vormen voor de gezondheid en
veiligheid op het werk. In feite sluiten het natuurlijke bioritme van het lichaam en de
werk- en rusttijden niet op elkaar aan.
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Aanpak en verbeteringen door
de ondernemingsraad
1

Probeer het onderwerp nachtarbeid hoog op de agenda te zetten.

2	Bekijk de mogelijkheden voor collectieve zeggenschap over de werktijden. De collectieve zeggenschap over zaken als de bedrijfstijd, het invoeren van ploegensystemen en het vaststellen van
(collectieve) roosters is deels geregeld via de WOR en deels via de cao.
3	Wijs uw achterban op de zeggenschap over de eigen werktijden, dit kan zorgen voor een betere
balans tussen werk en privé.
4	Ga na of het werktijdenbeleid van de werkgever past binnen de grenzen van de cao en de Arbeidstijdenwet.
5	Let erop of, ook ’s nachts, de personeelscapaciteit op orde is.
6	Houd rekening met de risicogroepen: ouderen en zwangere vrouwen. Zijn in het arbeids-tijdenbeleid
ontziemaatregelen opgenomen? Let op: ontziemaatregelen zijn in bepaalde gevallen objectief te
rechtvaardigen en niet per definitie discriminatoir.
7	Wees ervan bewust dat de werkgever zorg moet dragen voor een bestendig (dus niet voortdurend
wisselend) en regelmatig, regulier arbeidstijdpatroon. Daarbij moet rekening worden gehouden met de
persoonlijke omstandigheden van de individuele werknemer.
8	Ga de dialoog aan met de werkgever en zoek gezamenlijk naar goede maatregelen en oplossingen.
9	Het is aan te raden de achterban te betrekken bij maatregelen en oplossingen om de risico’s van
nachtarbeid te beperken. Bespreek bijvoorbeeld de praktische tips in de factsheet voor werknemers.
10	Wees alert op taken in de nacht die precisie vereisen (zoals medicijnen klaarzetten of toedienen).
Verplaats deze taken naar een moment dat medewerkers nog alert en fit zijn. Raadpleeg voor ondersteuning de werkgeversorganisatie, de werknemersorganisatie of de website www.betermetarbo.nl.
11	Stimuleer het nemen van powernaps in de organisatie.
12 Let erop dat bij een RI&E nachtarbeid als risico wordt meegenomen.

Resultaten
1

Betere balans tussen werk en privé.

2	Goed beleid voor werk- en rusttijden en bewust omgaan
met de risico’s van het werken in de nacht bevorderen de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
3	Betere arbeidsomstandigheden dragen bij aan vermindering
van het ziekteverzuim.
4	Medewerkers zijn minder vermoeid en alerter. Daardoor kunnen zij veiliger werken en maken zij minder fouten. Dat draagt
bij aan verbetering van de patiëntveiligheid.
5	Door nachtarbeid hoog op de agenda te plaatsen, zorgt u er
als ondernemingsraad voor dat de medewerkers tevredener
en gezonder zijn en met plezier hun nachtdiensten draaien.

