Goedenacht
Informatie over nachtarbeid voor de raad van bestuur

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 raad van bestuur
1	Het is van belang dat het onderwerp hoog op de agenda staat en blijft staan.
2	Neem nachtarbeid als een apart arbeidsrisico mee in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
3	Stimuleer integraal beleid en aanpak in de organisatie en streef naar vermindering van vermoeidheid
tijdens de nachtdienst (bijvoorbeeld met behulp van een vermoeidheidsmanagementsysteem).
4

Draag het belang van het onderwerp nachtarbeid zichtbaar uit.

5

Steun en faciliteer initiatieven op dit gebied.

Resultaten
1	De hele organisatie is optimaal ingericht op het managen van
onregelmatig werk.
2

Medewerkers zijn optimaal inzetbaar tijdens de nachtdiensten.

3

Een duurzame oplossing voor veiligheidsvraagstukken.

4

Kostenbesparing, onder andere door minder ziekteverzuim.

5

Verbetering van de patiëntveiligheid en klanttevredenheid.

6

Imagoverbetering voor de organisatie.

