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De Inspectie SZW levert een bijdrage aan:

• Veilig en gezond werken.

• Eerlijke en goed werkende arbeidsmarkt.

• Goed werkende sociale zekerheid.
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Historie

Tot 1 januari 2012:

• Arbeidsinspectie

• Inspectie Werk en Inkomen (IWI)

• Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
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Vijf werkgebieden

• Arbeidsomstandigheden

• Arbeidsmarktfraude

• Major Hazard Control (Besluit risico’s zware ongevallen)

• Opsporing

• Werk en inkomen



Kerntaken

• Toezicht op naleving regels voor arbeidsomstandigheden en
gevaarlijke stoffen

• Toezicht op naleving regels voor illegale tewerkstelling en
minimumloon

• Opsporing van fraude, uitbuiting en georganiseerde
criminaliteit, onder verantwoordelijkheid van OM.

• Onderzoek naar de uitvoering van sociale zekerheidswetten

• Signalering van nieuwe risico’s en ontwikkelingen op SZW-
gebied
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Risicoanalyse

Uitgangspunt: meeste bedrijven zorgen zelf dat ze gezond, veilig
en eerlijk werken

SZW-brede risicoanalyse om te ‘vissen waar vis zit’

Inspectie richt zich vooral op branches en bedrijven met hoge
risico’s en lage naleving

Inspectie blijft weg bij bedrijven en instellingen die zich aan de
regels houden
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Wat zijn de grootste risico’s bij de Thermische
Verzinkerijen

• Werken en omgaan met gevaarlijke stoffen

• Explosiegevaar

• Transportveiligheid

• Fysieke (over)belasting

• Schadelijk geluid
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Aantal incidenten door explosiegevaar

• Aantal slachtoffers door explosies in Nederland sinds 1990:

52 doden

978 gewonden

159 zieken

8





Paktank botlek 1989

http://www.zero-meridean.nl/overzicht_inc_chemie.php

DSM botlek 1991

http://www.zero-meridean.nl/overzicht_inc_chemie.php


Chemiepack
2011

Kijfhoek 2011
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Vormen van panel

Graag wil ik uitnodigen om plaats te nemen in het panel

• De heer P. ter Haar

• De heer M. Talens

• De heer N. Beljaars

• De heer S. Gjaltema
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Stelling 1

De medewerkers op de werkvloer voelen zich veilig;

ik hoef me geen zorgen te maken!
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Stelling 2

Als ik niets hoor over problemen op de werkvloer,

gaat het goed!
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Stelling 3

Veiligheid zit tussen de oren van mijn
medewerkers!
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Stelling 4

Als ik een extra controlelaag toevoeg in de
procedures wordt het veiliger!
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Stelling 5

Mijn medewerkers herkennen de gevaren en
risico’s op de werkvloer en handelen daarnaar!
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Stelling 6

Mijn medewerkers houden zich aan de veiligheidsnormen
binnen het bedrijf tijdens het verzinken!
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Stelling 7

Een bezoek van de Inspectie SZW levert ons
nieuwe inzichten op!
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