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Toezicht Inspectie SZW  

Kengetallen 

 
Onder toezicht 

• Werknemers              6.900.000 

• Bedrijven met ≥ 2 werknemers    370.000 

• zzp-ers      600.000 

• Prioritaire sectoren     150.000 

 

Toezichthouder 

• arbo-inspecties      17.500 

• arbo-inspecteurs      225 (+ 45) 
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Risicogericht 
 
Arbeidsomstandigheden: 
- CBS 
- TNO 
- NCvB 
- C&V 
- Inspectiegegevens 
   - monitor 
   - klachten & signalen 
   - gemelde ongevallen 
   - inspectieprojecten 
   - ontheffingen en overig 
- Inspectieview  
 

 



 

 

           



 

• Misstanden en notoire overtreders  
• Prioritaire sectoren: 15  
  (waaronder bouw, metaal, zorg&welzijn) 
• Thema’s als gevaarlijke stoffen, asbest, PSA, arbozorg 
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Inspecties 

Initiële inspectie 

 

Bij overtreding vastgesteld:  

- Herinspecties  

- Met recidive-instrumentarium 

- Relatie met arbozorg 

- Totdat organisatie op orde is 

 

  



Arbozorg 
 
Wat we al deden: RI&E en PvA  
 
Nieuw: wettelijke deskundigen  
- preventiemedewerker 
- bedrijfsarts 
- bedrijfshulpverlener 
- MZ/OR 
 
Met aandacht voor: 
-aanwezigheid 
-deskundigheid 
-uitoefening taken en capaciteit 
 
In samenwerking met: 
verenigingen van beroepsbeoefenaren zoals NVAB 
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Beroepsziekten: 
Versterken meldingen 

IGZ en Inspectie SZW 

 

Rapportage juni 2014:  

- Persoonlijke uitslag 

- Rapportage 2e Kamer 

 

 

 

Respons 
netto respons   80,0%. 

(N=1368) 

 

Kenmerken  

Interne arbodienst 13% 

Externe arbodienst 51% 

Zelfstandig bedrijfsarts  25% 

Combi   11% 
 

2009-2012  

Praktiserend  95% 

 

Aantal jaren   18 jaar 

 

Uren per week    31 uur 

 

 

 

 



Melden van beroepsziekten 
 
2009 tot en met 2012 
 
Meldingen  
• 2,7   Beroepsziekten per praktiserende bedrijfsarts  
 (inclusief de nulmelders) 
• 3,6   externe arbodiensten   
• 1,7    interne arbodienst en zelfstandigen 
 

 
Bedrijfsartsen 
• 70% jaarlijks geen beroepsziekten  
• 46%     ‘chronische nulmelder’ (0 in gehele periode)  
• 41% onregelmatige melders  
• 13%  ‘consequente melder’ 
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per sector 
Sector Meldingsfrequentie 

Bouwnijverheid (n=144) ***  11,2 
Energie en waterleiding (n=51) **  5,6 

Landbouw / visserij (n=25)  3,7 
Industrie (n=448) **  3,7 

Vervoer en communicatie (n=191)  3,7 

Openbaar bestuur en defensie (n=298)  2,4 

Onderwijs (n=338)  2,3 

(Detail)handel (n=239)  2,3 

Zakelijke dienstverlening (n=474)  2,3 

Gezondheids- / welzijnszorg (n=494)  2,2 

Overig (n=210)  2,0 

Financiële instellingen (n=105)  1,9 

Horeca en toerisme (n=63)  1,3 

Cultuur / overige dienstverlening (n=98)  1,3 

Meldingen 
per sector Meldingen per sector 



Versterken melding 
beroepsziekten 

 

 

  
 

 

 

 

belemmerende factoren  

tijd  
niet beschikbaar/declarabel   

onzekerheid  
juridisch en economisch 

preventie 
‘al goede arbo’ 

 

 

 
bevorderende factoren  

professionele taakopvatting  
Melden is onderdeel van signaleren en preventie  

Individueel verbeterplan 

 



Versterken melding 
beroepsziekten 

  

Ondersteuningsbehoefte  

 

bij signaleren en vaststellen  
duidelijke criteria, sector specifiek 
 

 

bij het melden van beroepsziekten 
meldingsproces: gebruiksvriendelijk, 

afstemming met  systemen bij de 

arbodienst.  

tijd en prikkels om te melden 
 

 

bij de preventieve acties 
draagvlak bij werkgevers en werknemers  

kennis over preventieve maatregelen  
 
(71% geen behoefte aan ondersteuning) 

 



Arbowetgeving: TAZ 
 
 

1. Versterken preventie  

2. Versterken bedrijfsarts 

 

◦ SER-advies 

◦ Beleidsbrief aan TK   28-1-15 

◦ AO over brief  in TK  28-5-15 

◦ Wet TAZ  

  - internet                   mei 15 

- RvS, TK, EK 

- inwerkingtreding 



Beleidsbrief 

 

Arbozorgstelsel is effectief  

• want in de jaren 90 verzuimcijfers van 7-8 % gangbaar en nu 
4% 

 

• er zijn wel knelpunten: 

onafhankelijkheid bedrijfsarts 

beschikbaarheid bedrijfsarts 

weinig preventie 

onderkenning beroepsziekten 

samenwerking met curatieve zorg (behandeling zieke 
werknemers) 
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Beleidsbrief 

 

Versterken bedrijfsarts 

Meer preventie en minder verzuimbegeleiding 

Vrije toegang werknemer zonder ziekte tot bedrijfsarts  

Onderzoek persoonlijk dossier werknemer afronden 

Basiscontract 

Werkplek bezoek 

‘Second opinion’ 

Overleg OR/PVT/belanghebbende werknemers 

Klachtenprocedure 

Melden van beroepsziekten verbeteren 
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Bedankt  
voor uw aandacht 

 

 


