Goedenacht
Informatie over nachtarbeid voor P&O- en arboprofessionals

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 P&O- en arboprofessionals
1

Zorg dat nachtarbeid hoog op de agenda komt en blijft.

2	Neem nachtarbeid als apart arbeidsrisico mee in de RI&E en in het plan van aanpak.
3

Beoordeel of de maatregelen passen bij de doelgroep.

4	Bouw deskundigheid over nachtarbeid op, volg de ontwikkelingen en lopende onderzoeken.
Ook ontwikkelingen in het buitenland kunnen interessant zijn.
5	Verstrek informatie en geef voorlichting over het onderwerp (bijvoorbeeld via intranet, themabijeenkomsten of workshops over bioritme en voeding). Het blijkt dat bij medewerkers en leidinggevenden
nog weinig bekend is over dit onderwerp.
6	Adviseer leidinggevenden en fungeer als vraagbaak voor leidinggevenden en medewerkers.
7	Stimuleer en initieer initiatieven om arbeidsomstandigheden in relatie tot nachtarbeid te verbeteren.
8	Zorg dat nachtarbeid wordt ingebed in het (P&O-, arbo- en veiligheids-)beleid van de organisatie.
9	Stimuleer integraal beleid en aanpak in de organisatie. Streef naar vermindering van vermoeidheid
tijdens de nachtdienst (bijvoorbeeld met behulp van een vermoeidheidsmanagementsysteem).
10	Zorg dat het beleid past binnen de grenzen van wet- en regelgeving en de cao-afspraken.
11	Betrek de ondernemingsraad erbij en zoek samen naar goede maatregelen of experimenten.
12	Kijk hoe andere organisaties het aanpakken en deel ervaringen met elkaar.
13	Stimuleer het nemen van powernaps in de organisatie.

Resultaten
1	Betere arbeidsomstandigheden tijdens de nachtdienst.
Medewerkers voelen zich fitter, zijn alerter en minder
vermoeid en hebben minder last van maag- en darmklachten. Dat helpt het verzuim beperken.
2

Aandacht voor het onderwerp in de organisatie.

3	Verschillende doelgroepen in de organisatie beschikken
over meer informatie over het onderwerp.
4

Samenhangend P&O-, arbo- en veiligheidsbeleid.

5	Alle doelgroepen (ondernemingsraad, leidinggevenden,
raad van bestuur, medewerkers) zien het belang in van
het beperken van de schadelijke gevolgen van nachtarbeid en handelen daar naar.

