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De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond 
en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen
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Vakmensen in de metaal weten precies hoe ze met materialen als bijvoorbeeld 
staal, gietijzer of aluminium moeten werken. Veilig en gezond werken hoort 
daar ook bij. Want de metaalsector kent grote arbeidsrisico’s. Er zijn relatief 
veel ongevallen en er komen verschillende beroepsziekten voor. Hoe zorgen 
we ervoor dat werknemers in de metaal veilig en gezond kunnen werken? In 
de sectoraanpak metaal 2011-2014 beschrijft de Inspectie SZW hoe zij deze 
ambitie wil realiseren. 

De arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW bezoeken elk jaar een groot aantal 
metaalbedrijven. Hieruit blijkt dat veel bedrijven nog niet veilig genoeg werken. 
De afgelopen 10 jaar ontving 72% van de geïnspecteerde bedrijven een boete of  
een waarschuwing. Dit is boven het Nederlandse gemiddelde (61%) en boven het 
gemiddelde van de bedrijfstak ‘industrie’ (62%). Ook is het aantal overtredingen 
per bedrijf vaak hoger dan in andere sectoren: gemiddeld 3 à 4 overtredingen per 
bedrijf met uitschieters naar maar liefst 18 overtredingen per bedrijf.  De inspectie 
houdt daarom bewust  toezicht op de veiligheid en de gezondheid van de mensen 
die werken in de metaal. Een onveilige werkvloer is bovendien niet goed voor het 
imago van de metaalsector zelf. Een veilige werkomgeving draagt bij aan een 
professioneel beeld van de sector, en daar is iedereen mee gebaat.

Een veilige werkvloer
De inspectie wil dat gezond en veilig werken een vanzelfsprekend onderdeel is  
van de bedrijfsvoering van een bedrijf en van het vakmanschap van werknemers. 
Cruciaal bij het creëren van een veilige werkvloer is de bedrijfscultuur. Er zijn 
bedrijven die gezond en veilig werken serieus nemen, waar veiligheid regelmatig 
op de agenda staat, en waar werknemers elkaar corrigeren als een collega onveilig 
of gevaarlijk bezig is. Zij weten ook dat gezond en veilig werken op z’n minst 
zichzelf terugbetaalt. Sterker, dit zijn veelal de bedrijven die het ook economisch 
goed doen. Er zijn echter ook bedrijven die meer de mentaliteit hebben van: och, 
waar gehakt wordt vallen spaanders en risico’s horen nu eenmaal bij het vak. Om 
zo’n cultuur om te buigen staat het nemen van eigen verantwoordelijkheid van het 
bedrijf voorop. Daarbij acht de inspectie een afgewogen mix aan handhavings-
instrumenten nodig. De inspectie werkt samen met andere partijen in en buiten 
de sector om de krachten te bundelen. Zo kan ze effectiever zijn en een krachtige 
bijdrage leveren aan het op een hoger plan brengen van gezond en veilig werken 
in de metaalsector.  

De ambities
Wat wil de inspectie eind 2014 hebben bereikt? Onder meer:
•  Het aantal ernstige ongevallen is met 25% afgenomen.
•  Ten minste 30% van alle bedrijven is bekend met 5xBeter, het programma van  

de sociale partners dat bedrijven helpt met praktische maatregelen.
•  Ten minste 25% van de bedrijven met overtredingen zet concrete hulpmiddelen 

in, zoals de verbetercoaches of de verbeterchecks.
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• Alle geïnspecteerde bedrijven hebben aantoonbaar gewerkt aan verankering van 
arbozorg in de bedrijfsvoering.

• De maatregelen op essentiële risico’s zijn blijvend op orde bij (bijna) alle 
bedrijven die de inspectie heeft bezocht.

Vijf speerpunten
De ambities van de inspectie zijn veelomvattend. Ze heeft haar aanpak daarom 
gevat in vijf speerpunten. Deze speerpunten zijn het resultaat van gedegen  
risico- en interventieanalyses. 

1. Continue inspectiedruk 

Jaarlijks bezoekt de inspectie tenminste 800 à 1000 bedrijven. Dat staat gelijk aan 
een relatief groot project in één van de grotere deelbranches waarin niet zozeer 
moeilijke maar wel hardnekkige risico’s spelen. Het zijn de deelbranches als de 
assemblage van machines en apparaten, de metaalproductenindustrie, of de 
transportmiddelenindustrie. Daarnaast voert ze jaarlijks een kleiner 
gespecialiseerd project uit met specifieke problematiek. In 2011 waren dit de 
gieterijen, in 2012 de bedrijven in de oppervlaktebehandeling en voor 2013 zijn dit 
de scheepswerven. In 2014 zullen waarschijnlijk de gieterijen weer geïnspecteerd 
worden. Tot slot richt de inspectie zich op de niet-nalevers. Bij deze bedrijven vinden 
uitgebreide inspecties plaats. Het kabinetsbeleid is erop gericht om strikter en 
strenger te handhaven. Vooral bedrijven die in gebreke blijven worden de 
komende jaren stevig aangepakt.

2. Communicatie en media-aandacht  

Veilig en gezond werken moet voortdurend op de agenda blijven. Daarom is 
communicatie en aandacht van de (vak)media van groot belang. Bedrijven geven 
aan dat zij behoefte hebben aan meer verdieping en achtergronden in de 
rapportages van de inspectie. Zo zijn de gieterijen scherper in beeld gekomen en 
leverde de ongevalsanalyse van deze subsector nieuwe en verrassende informatie 
op. Er bleken veel meer ongevallen dan verwacht: maar liefst 10,5 (2008) en 8,4 
(2009) keer vaker dan gemiddeld. Nadere analyse toonde aan dat vooral in de 
ijzergieterijen veel ongevallen plaatsvinden. Aanrijdingen vormden 17% van de 
ongevallen. Ook bleek bijna éénderde van alle slachtoffers anderstalig. Dit soort 
informatie is alleen te achterhalen na grondige analyse van de ongevalsrapporten 
en het helpt de inspectie-aandacht beter te richten. De komende jaren maakt de 
inspectie dan ook andere, meer verdiepende, branchespecifieke ongevallen-
analyses en rapportages. 
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Naast aandacht voor wat niet goed gaat, heeft de inspectie ook aandacht voor wat 
wél goed gaat. Succesvolle bedrijven die veilig werken, motiveren andere bedrijven 
om tot actie over te gaan. De komende jaren verschijnen dan ook regelmatig 
artikelen in branchebladen waar een op arbeidsomstandighedengebied succesvol 
bedrijf centraal staat. Tot slot gaat de inspectie onder andere aan de slag met 
filmpjes over het veilig gebruik van machines en met het breder en actiever 
informeren over naderende inspecties. 

3. Versterken succes 5xBeter

5xBeter is het gezamenlijke project van werkgeversorganisaties en vakbonden in 
de metaalbewerking en metalektro. 5xBeter heeft arbocatalogi (verbeterchecks) 
ontwikkeld die ook de inspectie gebruikt bij handhaving in de bedrijven. Hierin 
staan praktische maatregelen voor bedrijven voor het gezond en veilig omgaan 
met diverse risico’s . De verbetercoaches van 5xBeter geven kosteloos en 
onafhankelijk advies aan bedrijven en werknemers over de aanpak van de risico’s 
en de uitvoering van de maatregelen. De inspecteurs helpen de komende jaren 
mee de bekendheid van de verbetercoaches te vergroten. De inspecteur komt bij 
veel bedrijven op de werkvloer en toetst de situatie in het bedrijf aan de wet. Als 
een bedrijf de regels overtreedt, treedt de inspecteur handhavend op. Ook 
verwacht de inspecteur maatregelen van het bedrijf. Daarbij verwijst de inspecteur 
door naar de verbetercoaches. De inspectie heeft positieve ervaringen opgedaan 
met deze werkwijze en wil deze de komende jaren intensiveren. Ook de 
samenwerking met de sociale partners en de branche wil de inspectie versterken. 
Veilig en gezond werken moet bij hen de komende jaren op de agenda blijven. 
Alleen de sector zelf kan immers het verschil op de werkvloer maken.
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4. Aandacht voor jongeren 

Jongeren in de metaal hebben een verhoogde kans op een arbeidsongeval. 
Daarom heeft de inspectie extra aandacht voor jongeren bij inspecties en 
ongevalsonderzoeken. Tijdens inspecties let de inspectie bijvoorbeeld op 
voorlichting en toezicht: hoe doeltreffend zijn de instructies over veilig werken 
aan jonge werknemers en stagiaires in leerbedrijven? Hoe is de begeleiding en het 
toezicht op de werkvloer geregeld? Bij (tussen)rapportages besteedt de inspectie 
apart aandacht aan de arbeidsomstandigheden van bedrijven die jongeren in 
leerwerktrajecten hebben. Daarnaast zet de inspectie communicatiemiddelen en 
-activiteiten in die zich speciaal richten op jongeren, leerbedrijven en hun 
adviseurs. Hierbij zijn de achterliggende boodschappen: jong geleerd, oud gedaan 
en: ‘een echte vakman werkt arboproof’. Voorbeelden zijn een serious game over 
machineveiligheid en flyers specifiek voor jongeren en voor onder andere 
leerbedrijven en stage- en werkbegeleiders. 

Metaalbedrijven hebben baat bij goed opgeleide jongeren die veilig en gezond 
werken. Dat moet al tijdens de beroepsopleidingen aan jongeren worden geleerd. 
Idealiter is veilig werken onderdeel van het examen. Daar koerst de inspectie op 
aan. Zij maakt hierover afspraken met kennisinstellingen en beroepsopleidingen 
en zoekt de samenwerking op met andere partijen, zoals het opleidingsorgaan 
voor beroepsopleidingen in de metaal.
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5. Cultuur is cruciaal

Het bevorderen van een cultuur van veiligheid en veilig en gezond gedrag op de 
werkvloer is leidend bij alle inspanningen van de inspectie. Leidinggevenden 
hebben hierin een belangrijke rol door het goede voorbeeld te geven en door 
helder uit te stralen hoe er in het bedrijf gewerkt moet worden. Maar ook 
werknemers zélf hebben een verantwoordelijkheid voor hun arbeidsveiligheid en 
die van hun collega’s. De inspectie zet in op stevige interventies die hierop 
aansluiten. Ze volgt daarbij een tweesporenbeleid: zowel in de bedrijfsvoering als 
op de werkvloer moet structurele aandacht voor gezond en veilig werken zijn. 
Daarom controleert ze op de volledigheid en de juistheid van zowel de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) als de voorlichting, onderricht en toezicht 
(VOeT). De inspectie maakt onder meer gebruik van de lessen van de good practice 
bedrijven om te laten zien dat werken aan een cultuur van veiligheid echt mogelijk 
is én winst oplevert.

Bij kleine bedrijven
Iedereen moet aan de wet voldoen, ook de kleine bedrijven. Kleine bedrijven zijn 
gebaat bij eenvoudige, betaalbare maatregelen die je snel kunt invoeren en bij 
concrete hulp bij de uitvoering. De inspectie inspecteert en houdt 
‘keukentafelgesprekken’ met directeur/eigenaren en leidinggevenden/
meewerkend voormannen. Ook zoekt ze bedrijven actief op bij 
branchebijeenkomsten en op beurzen. De inspectie maakt daarbij gebruik van 
verschillende ondersteunende producten en hulpmiddelen, bijvoorbeeld de 
zelfinspectietool ‘Voorkom Ongevallen’ of informatiemateriaal over gevaarlijke 
stoffen. De inzet van de verbetercoaches is juist bij kleine bedrijven uitermate 
gewenst. Daarom werkt de inspectie actief aan het vergroten van de bekendheid 
van 5xBeter bij deze bedrijven. Ook de adviseurs van leerbedrijven kunnen hierin 
een rol spelen. Tot slot maakt de inspectie afspraken met de koepelorganisaties 
van kleine bedrijven en met de sociale partners over hun rol bij de communicatie 
naar kleine bedrijven. 

Bij grote bedrijven
Bij grotere metaalbedrijven zijn de regels beter bekend, maar deze werkgevers 
hebben vaak moeite met het doorvoeren van de maatregelen op de werkvloer. Het 
beeld dat grote bedrijven ‘het allemaal wel op orde hebben’ klopt niet. Ook bij 
grote bedrijven komen de nodige ongevallen voor. Verder laat ook bij grote 
bedrijven de naleving van de regels voor gezond en veilig werken, net zo goed als 
bij kleine bedrijven, soms te wensen over. In deze grote bedrijven zijn dus nog 
grote slagen te maken. De inspectie onderzoekt de mogelijkheid van een aparte 
aanpak voor grote bedrijven in de sector in combinatie met inspecties. 
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Tot slot

In deze brochure heeft de inspectie haar aanpak voor de komende jaren beknopt 
omschreven. Voor de uitvoering rekent de inspectie op de inzet van de werkgevers 
en werknemers in de sector. Alleen met de krachten gebundeld komt een gezonde 
en veilige werkvloer voor iedereen die werkt in de metaal echt binnen bereik.

Meer informatie

•  5xBeter: www.5xbeter.nl
•  Zelfinspectietools: www.zelfinspectie.nl
•  Instructiefilm veilig werken met kolomboor:  

http://www.inspectieszw.nl/actueel/videos/
zowerkjeveiligmetdekolomboormachine.aspx

•  Instructiefim veilig werken met de conventionele draaibank:   
http://www.inspectieszw.nl/actueel/videos/
zowerkjeveiligmetdeconventionelemetaaldraaibank.aspx

•  Instructiefilm samen veilig werken in de metaal:
 http://www.inspectieszw.nl/actueel/videos/

samenveiligwerkenindemetaalsector.aspx

http://www.5xbeter.nl
http://www.zelfinspectie.nl
http://www.inspectieszw.nl/actueel/videos/zowerkjeveiligmetdekolomboormachine.aspx
http://www.inspectieszw.nl/actueel/videos/zowerkjeveiligmetdekolomboormachine.aspx
http://www.inspectieszw.nl/actueel/videos/zowerkjeveiligmetdeconventionelemetaaldraaibank.aspx
http://www.inspectieszw.nl/actueel/videos/zowerkjeveiligmetdeconventionelemetaaldraaibank.aspx
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