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Het Zero Accidents Netwerk Nederland:  

Veiligheid op één 
 

Het netwerk van bedrijven met de enig juiste ambitie voor veiligheid: nul ongevallen 

Het Zero Accidents Netwerk Nederland 

Het Zero Accidents Netwerk is een netwerk van bedrijven uit uiteenlopende sectoren. Zij maken zich hard voor 

arbeidsveiligheid en streven naar nul ongevallen. Het is een netwerk voor en door bedrijven. 

Veiligheid als concurrentievoordeel en goed 

werkgeverschap 

Veilig werken is professioneel werken: op tijd hoge kwaliteit 

leveren, vermijden van onnodige kosten en aantrekkelijk zijn 

op de arbeidsmarkt en als leverancier. Steeds meer bedrijven 

streven daarom gericht naar ongevalsvrije productie. Ieder 

ongeval is er één te veel! 

De meerwaarde van het Zero Accidents Netwerk 

Nederland 

De deelnemende bedrijven delen goede praktijken en 

wisselen kennis en informatie uit over de sectoren heen. Zo 

doen zij inspiratie op, kunnen zij creatieve oplossingen 

vinden en kunnen zij uiteindelijk onderling benchmarken. 

Managers en veiligheidsdeskundigen kunnen hun 

persoonlijk netwerk versterken. Bovendien streeft het 

netwerk naar het genereren van positieve publiciteit over 

goede veiligheid. 

Voor wie is het netwerk bedoeld? 

Het netwerk richt zich op bedrijven uit alle sectoren die serieus streven naar nul ongevallen en gezondheidsschade en op dit 

gebied koploper zijn of willen worden. Dit vereist goed samenspel tussen de bedrijfsleiding en veiligheidsdeskundigen. Het 

netwerk is niet bedoeld voor (externe) adviseurs. 

Commitment 

De directies van de deelnemende bedrijven onderschrijven door het tekenen van de bedrijfsverklaring zes statements. 

Samengevat stellen deze dat het management van het bedrijf zich met medewerkers en andere partners ten volle inzet 

voor de doelstelling “nul ongevallen” als integraal onderdeel van het bedrijf, passend bij een professionele werkcultuur, 

waarbij het delen van inspiratie en goede praktijken met andere deelnemers van het netwerk belangrijk is. 

Activiteiten van het netwerk  

De bedrijven nemen zelf initiatieven om activiteiten te 

verwezenlijken, zoals het uitwisselen van goede praktijken, 

(organiseren van) Netwerkbijeenkomsten, publiceren van 

nieuwsbrieven, gebruiken van de website 

www.zeroaccidents.nl (ook als archief van goede praktijken), 

en het uitwisselen van ervaringen met vergelijkbare 

netwerken (Finland, Duitsland). 

Aanmelden of meer informatie? 

Via onze website: www.zeroaccidents.nl kunt u uw 

organisatie direct aanmelden als deelnemer of 

geïnteresseerde in het netwerk. U kunt ook contact 

opnemen met Robert Bezemer, robert.bezemer@tno.nl. 
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