
Verantwoordelijkheid Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van  
de Arbowetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.  
Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat de  arbeidsomstandigheden 
in uw bedrijf voldoen aan de Arbowetgeving. De zelfinspectie Voorkom 
Ongevallen laat u zien wat uw verplichtingen zijn.

Hulp of advies bij uw Arbobeleid
Wilt u hulp of advies bij uw Arbobeleid? Bel dan uw Arbodienst of 
brancheorganisatie.

Meer over de zelfinspectie?
Ga naar  www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen. Bekijk ook  
www.zelfinspectie.nl voor zelfinspecties over andere Arbo-onderwerpen. 



Zelfinspectie Voorkom Ongevallen 
Benieuwd hoe veilig uw bedrijf is? 

Jaarlijks gebeuren er in Nederland nog steeds veel arbeidsongevallen met letsel en 
verzuim, meer dan 220.000 per jaar. Ieder jaar komen zo’n 80 tot 100 werknemers niet 
meer thuis aan het einde van hun werkdag omdat ze slachtoffer zijn geworden van een 
dodelijk arbeidsongeval. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, de metaal 
en de op- en overslag.

De Arbeidsinspectie wil ongevallen bij bedrijven voorkomen en de arbeidsveiligheid op  
de werkvloer vergroten door te kijken naar de basis: het Arbozorgsysteem. Bent  u benieuwd 
hoe veilig uw bedrijf is? En werkt u in de sector bouw, metaal of op- en overslag? Doe dan de 
zelfinspectie op www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen.

U beoordeelt in vier  stappen of u voldoet aan de wetgeving op het gebied van Arbozorg  
en veiligheid. 

Vier stappen Zelfinspectie Voorkom Ongevallen

Stap 1  | Middelen verschaffen Is alles aanwezig om veilig te kunnen werken? 

Stap 2 | Voorlichting en instructie   Weet iedereen hoe ze veilig moeten werken? 

Stap 3 | Onderhoud en inspectie   Werkt alles zoals het moet? 

Stap 4 | Toezicht houden   Houdt iedereen zich aan de afspraken? 



Waarom Zelfinspectie Voorkom Ongevallen? 
U wilt een gezond en veilig bedrijf, waar met plezier gewerkt wordt. Zonder ongevallen  
en ziekteverzuim. Daar moet u zich als werkgever actief voor inspannen.  
De Arbeidsinspectie helpt u bij het bepalen van de juiste stappen om tot een veilige  
en gezonder werkomgeving te komen.  
De Zelfinspectietool Voorkom Ongevallen richt zich met name op drie sectoren waarin de 
meeste ongelukken plaatsvinden. Hieronder vindt u per sector een aantal cijfers op een 
rijtje:

In de bouw
-  Gebeuren 25.000  

ongevallen per jaar
-  Overlijden 12 mensen  

per jaar door de val van  
een ladder

-  Zijn 28% van de ongevallen 
snij-ongevallen

In de metaal
-  Gebeuren 11.900  

ongevallen per jaar 
-  Verhoogt tijdsdruk de  

kans op een ongeval  
met factor 1,5

-  Ontbreekt in 30% van de 
ongevallen de afscherming 
van de machine

In de op- en overslag
-  Gebeuren 22.000  

ongevallen per jaar 
-  Overlijden gemiddeld  

5 mensen door ongevallen 
met heftrucks

-  Hebben allochtone 
werknemers 1,5 keer zo  
veel kans op een ongeval

De vier stappen van Zelfinspectie Voorkom Ongevallen 

STAP 1 
Middelen  
verschaffen

Wat bereikt u in stap 1: U ontdekt of uw bedrijf alle belangrijke 
middelen (gereedschappen, materialen) verschaft om veilig te  
kunnen werken. 

Wat bereikt u in stap 2: U ontdekt of uw bedrijf voldoende  
voorlichting en instructie geeft om veilig te kunnen werken. 

Wat bereikt u in stap 3: u ontdekt of uw bedrijf voldoende doet  
aan onderhoud en inspectie om veilig te kunnen werken. 

Wat bereikt u in stap 4: U ontdekt of uw bedrijf voldoende doet  
aan toezicht om veilig te kunnen werken. 

STAP 2
Voorlichting en 
instructie geven

STAP 3 
Onderhoud en 
inspectie regelen

STAP 4
Toezicht houden



Voor wie is de Zelfinspectie Voorkom Ongevallen?
Deze Zelfinspectie is een digitaal hulpmiddel voor alle bedrijven en werkgevers in de  
drie genoemde sectoren bouw, metaal en op- en overslag.  Voor iedere sector is er een  
vragenlijst op maat en ontvangt u sectorspecifieke actiepunten.

Wat bereikt u door deze Zelfinspectie? 
Tijdens de Zelfinspectie analyseert u zelf hoe veilig uw bedrijf is en op welke punten u  
wel en niet aan de wetgeving voldoet als het gaat om Arbozorg. Als u niet aan bepaalde 
verplichtingen voldoet, levert de Zelfinspectietool u direct een aantal concrete acties op. 
Daarbij verwijst de tool naar bronnen waar u meer informatie en hulp krijgt. 

Hoe werkt de Zelfinspectie? 
De zelfinspectie bestaat uit vier stappen. In het schema hieronder is per stap aangegeven  
wat het u oplevert.  
Per stap doorloopt u een serie vragen over de situatie in uw bedrijf. U beoordeelt bij  
het beantwoorden dezelfde punten op het gebied van arbozorg als de inspecteur van de 
Arbeidsinspectie, wanneer deze bij u langs zou komen. De vragen beantwoordt u met  
‘Ja’ of ‘Nee’ . Daarna ziet u per stap in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wetgeving op 
arbeidsveiligheid en krijgt u een overzicht van uw actiepunten. 

Vragen in stap 1 zijn > Is alles aanwezig om veilig te kunnen werken? Is het werkterrein veilig 
ingericht? Zijn de middelen veilig en van goede kwaliteit? Zorgt u voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen? En heeft u gewaarborgd dat alles in goede staat blijft?

Vragen in stap 2 zijn >  Heeft u werknemers in uw bedrijf voorgelicht over de risico’s van hun  
werk en hebben ze het ook echt begrepen? Hebben ze geleerd om arbeidsmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen veilig te gebruiken? Kennen ze de  gebruiksaanwijzingen van machines? 
Weten ze ook daadwerkelijk hoe ze veilig moeten werken?

Vragen in stap 3 zijn > Wordt in uw bedrijf regelmatig de veiligheid van arbeidsmiddelen en 
werkplek gecheckt? Zijn de machines en vervoermiddelen nog in orde? Laat u ze regelmatig 
onderhouden en keuren? En werkt alles zoals het moet?

Vragen in stap 4 zijn > Verstaat iedereen wel hetzelfde onder veilig gedrag? Worden er  
duidelijke afspraken gemaakt. Wordt er consequent gecontroleerd, gecorrigeerd en geïnformeerd? 
Is veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van uw bedrijf en manier van werken? 


