
Gezond en veilig werken

Zorgen voor gezond en veilig werken is van belang. 
Elke dag, elk uur. U onderzoekt daarom regelmatig hoe het 
met uw arbobeleid staat. Veranderen de omstandig heden 
en risico’s in uw bedrijf? Dan past u de maatregelen en het 
beleid aan. De zel� nspectie Arbo op orde! helpt u hierbij.

www.zelfi nspectie.nl
Op zelfi nspectie.nl checkt u 
eenvoudig zelf of u uw werk-
nemers een veilige en gezonde 
werkomgeving biedt. Zo geeft  
Arbo op orde! u een beeld van 
uw gehele arbobeleid. Maar 
sommige risico’s of sectoren 
vragen om extra aandacht. 
Werkt u bijvoorbeeld met 
gevaar lijke stoff en? Of in de 
transportsector? Dan zijn er 
voor u speciale zelfi nspecties. 

Arbo op orde!
Check zelf of u alle risico’s 
kent en de juiste 
maatregelen neemt.
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Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Samen werken aan een 
gezonde en veilige werkplek 
voor iedereen.

p www.zelfi nspectie.nl
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Een gezonde en veilige werkplek
Iedereen die werkt, heeft recht op een 
gezonde en veilige werkplek. Zodat wij 
allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en 
ongeschonden ons werk kunnen doen. 
Werkgevers zorgen samen met hun 
werknemers voor een gezonde en veilige 
werkomgeving. Zij kennen de risico’s en 
nemen maatregelen om die te beheersen. 
Arbodeskundigen, brancheorganisaties, 
vakbonden en vele anderen helpen hen 
daarbij. Samen zorgen zij ervoor dat alle 
werkvloeren in Nederland gezond en veilig 
worden.

Kijk zelf door de ogen van de 
inspecteur naar uw bedrijf 
Met de zelfinspectie Arbo op orde! kunt 
u de stand van zaken in uw bedrijf zelf 
controleren. Net als de inspecteur toetst 
u of u volgens de regels uit de Arbowet 
werkt. U onderzoekt of u alle risico’s kent 
die uw werknemers lopen en of u alle 
nodige maatregelen heeft genomen.

Ga aan de slag met actiepunten
Arbo op orde! bestaat uit verschillende 
vragen. Meestal antwoordt u met ja of nee. 
Als u de zelfinspectie invult, krijgt u direct 
te zien welke zaken u op orde heeft en 
welke nog niet. U krijgt een ‘advies’ in de 
vorm van een actielijst. Daarnaast krijgt u 
verwijzingen naar informatie en middelen 
die u verder kunnen helpen.

Op maat
Een compleet arbobeleid rust in ieder geval 
op zes pijlers. Als u de vragen bij alle zes de 
onderwerpen invult, heeft u inzicht in uw 
gehele arbobeleid. U kunt natuurlijk ook 
een enkel onderwerp invullen. Bijvoorbeeld 
als dat in uw organisatie extra aandacht 
nodig heeft.

Vertrouwelijk
Uw gegevens blijven geheim en uw 
antwoorden zijn niet toegankelijk voor 
de Inspectie SZW.

Wanneer het u uitkomt
Als u alle antwoorden doorloopt, kan dat 
wel even tijd in beslag nemen. Maar u kunt 
de zelfinspectie invullen wanneer het u 
uitkomt. 24/7. U kunt ook tussentijds 
stoppen. Uw antwoorden worden dan 
automatisch opgeslagen, zodat u later weer 
verder kunt gaan waar u gebleven was.

RI&E en Plan van Aanpak

Bedrijfsarts

Veilig en gezond gedrag 

Preventiemedewerker

Werkomgeving

Bedrijfshulpverlening

Dit zijn de zes pijlers waarop het arbobeleid in iedere organisatie rust. 
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