
Veilig werken in de metaalsector
Effecten meerjarenaanpak
Werken in de metaalsector is veiliger  
geworden. Dat blijkt uit de Rapportage  
Metaal 2009-2015. Daarin presenteert de  
Inspectie SZW de resultaten van haar  
meerjarenaanpak. 

Verschillende initiatieven van de Inspectie SZW 
en sociale partners in de metaalsector hebben 
risico’s, zoals onveilig werken met machines  
en gevaarlijke stoffen, verminderd. 

Inspecties maken dat bedrijven de risico’s op  
de werkvloer moeten aanpakken. Sociale  
partners bieden trainingen aan, organiseren  
bijeenkomsten waaraan de Inspectie ook  
regelmatig een bijdrage levert en ontwikkelen 
hulpmiddelen, zoals de arbocatalogi.  
Verbetercoaches geven adviezen op de  
werkvloer. Er zijn verbeterchecks en er is extra 
aandacht voor jongeren en veiligheid.

Deze aanpak loont. Er gebeuren minder onge-
lukken op de werkvloer. Om deze positieve trend 
te ondersteunen, gaat de Inspectie dan ook door 
op deze ingeslagen weg. Dat is nodig, want het 
aantal ongevallen in de metaalsector is nog 
steeds driemaal zo groot als gemiddeld  
in andere bedrijven.

Deze infographic geeft een beeld van wat er al 
bereikt is.
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terug

Aantal slachtoffers

Ziekteverzuim

32.735
bedrijven

373.800
werknemers

Risico’s

Motieven van niet naleven wetgeving

Metaalsector
Tussen 2009 en 2015 heeft de Inspectie SZW 6.396 inspecties uitgevoerd bij 4.633  
bedrijven naar de naleving van de wettelijke regels voor gezond en veilig werken, de Arbowet.

• 22% van deze bedrijven werkte volgens de regels.
•  Bij 78% van de werkgevers zette Inspectie SZW een handhavingstraject in  

(eenmaal of meerdere keren).
•  Niet veilig bleek vooral het werken met machines en andere arbeidsmiddelen (56%).  

Daarna volgden overtredingen op arbozorg (15%) en gevaarlijke stoffen (15%).
•  Het aangescherpte handhavingsbeleid en de herinspecties werpen hun vruchten af.  

Het handhavingspercentage is tussen 2010 en 2015 met 11% afgenomen. 

- Onbekendheid
- Gewoontevorming
- Blinde vlek

Handhavings-
percentage

6396 gezondheid en veiligheid 70%
574 klachten 72%

64 eerlijk werk 30%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
397 290 339 306 341 305 299

2009 2010 2011 2012 2013
Metaalsector 3,5 4,0 4,0 3,2 3,2

Nederland 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0

per 100.000
werknemers

afname
24 procentpunt

Ziekteverzuim
percentage

afname
0,3 procent

Metaalsector

Aantal inspecties

83% 
19 werknemers

Totaal 48 dodelijke slachtoffers

- Focus op het werk; niet op de werkomstandigheden
- Onvoldoende veiligheidsbesef
- Economische motieven
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Werk

Ziekteverzuim (incl. oppervlaktebehandeling)

10.380
bedrijven

82.500
werknemers

Risico’s
Werknemers kunnen letsel oplopen als ze lassen en met 
machines werken. Denk aan snijden, bekneld raken of 
wegspringende metaaldeeltjes. Ook kunnen ze in aanraking 
komen met lasrook en metaalbewerkingsvloeistoffen.

Fabricage van uiteenlopende metaalproducten. Zoals scharen, 
messen, bouten, hang- en sluitwerk, deuren, kozijnen, metalen 
constructies, tanks en stoomketels, scheepsonderdelen, 
onderdelen van windturbines en toepassingen voor de 
gezondheidszorg (kunstheupen, stents voor in bloedvaten).

Handhavings-
percentage

2009 610 1e inspectie 50%
2010 85 herinspecties 2009 40%
2011 653 1e inspectie 83%
2012 83 1e inspectie 78%
2014 691 1e inspectie 73%
2015 407 herinspecties 2014 15%

2009 2010 2011 2012 2013
4,0 2,9 3,6 4,4 3,2

Ziekteverzuim
percentage

afname
0,8 procent

Aantal inspecties per jaar Aantal slachtoffers (incl. oppervlaktebehandeling)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
166 105 127 120 130 118 127

per 100.000
werknemers

afname
23 procentpunt

Metaalproductenindustrie



Aantal inspecties per jaar

Jaar 2012 2013

Aantal geïnspecteerde bedrijven 90 29

Handhavingspercentage 88% 86%

Totaal aantal overtredingen 370 79

- Arbeidsmiddelen 48 4

- Gevaarlijke stoffen 200 55

- Arbeidsplaats 44 16

- Arbozorg 57 4

- Overig 21

Gemiddeld aantal  
overtredingen per bedrijf

4,9 3,2

terug
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Werk

1.125
bedrijven

7.300
werknemers

Risico’s
Werknemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de ernst 
van de risico’s. Zo kunnen ze tijdens het werk in aanraking 
komen met kankerverwekkende stoffen of stoffen die het 
zenuwstelsel of de vruchtbaarheid aantasten.

Conserveren en afwerken van metalen oppervlakten. 
Processen zijn verchromen, vernikkelen, coaten, spuiten, 
metalliseren en anodiseren van metaal. Hierbij maakt men 
gebruik van chemicaliën, zoals ontvetters, zuren, logen, 
oplosmiddelen, verven en lakken.

Handhavings-
percentage

2012 90 1e inspectie 88%
2013 29 herinspecties 2012 86%

Oppervlakte 
behandeling metalen

Aantal inspecties per jaar
Aantal slachtoffers

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
17 9 20 14 18 13 15
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Werk

Aantal slachtoffers (Basismetaal incl. gieterijen)

Ziekteverzuim (Basismetaal incl. gieterijen)

144
bedrijven

3.500
werknemers

Risico’s
Medewerkers werken met hoge temperaturen en vrijkomende 
dampen. Die bevatten vaak gevaarlijke stoffen. Er zijn ook 
risico’s als er wordt gewerkt met diverse hijs- en hefmiddelen 
om gietstukken en hete gietpannen te verplaatsen.

Smelten van metaal. Daarnaast produceren de gieterijen 
een breed scala aan producten. Denk aan behuizing van 
mobiele telefoons, onderdelen voor fornuizen, motorblokken, 
hekwerken en scheepsschroeven. Ook gieten deze bedrijven 
kunstvoorwerpen, zoals bronzen beelden. Gieterijen werken 
onder meer met (legeringen van) aluminium, brons en staal.

Handhavings-
percentage

2011 87 1e inspectie 92%
2014 75 1e inspectie 93%

per 100.000
werknemers

afname
5 procentpunt

Ziekteverzuim
percentage

afname
2,2 procentpunt

 Gieterijen

Aantal inspecties per jaar
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

27 31 36 42 41 21 24

2009 2010 2011 2012 2013
4,9 6,9 3,8 2,4 2,7
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Werk

Aantal slachtoffers

Ziekteverzuim

2.835
bedrijven

79.800
werknemers

Risico’s
Mensen kunnen in aanraking komen met lasrook. Er zijn ook 
veiligheidsrisico’s tijdens het verplaatsen van producten, zoals 
bekneld raken tussen transportbanden en geraakt worden 
door hijs- en hefmiddelen. 

Vervaardigen en assembleren van motoren, pompen, 
compressoren en werktuigen voor bijvoorbeeld de land- en 
tuinbouw. Ook de productie en assemblage van windturbines 
en industriële ovens. Hiervoor worden productielijnen opgezet 
met verschillende soorten machines, vaak speciaal gemaakt 
voor de producten. Werknemers werken aan seriewerk, maar 
ook aan maatwerkproducten.

Handhavings-
percentage

2010 806 1e inspectie 92%
2012 696 1e inspectie 80%
2013 238 herinspecties 2012 54%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
58 49 59 34 68 40 47

2009 2010 2011 2012 2013
2,4 4,3 4,1 3,7 2,9

per 100.000
werknemers

afname
23 procentpunt

Ziekteverzuim
percentage

toename
0,5 procent

Aantal inspecties per jaar

Machinebouw
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Fabricage van auto’s, aanhangwagens, opleggers en vliegtuigen 
met bijbehorende onderdelen. Ook carrosseriebouw en de 
productie van motoren, brommers en fietsen behoren tot de 
transportmiddelenindustrie. Het werk bestaat onder meer uit 
lassen, ontvetten, verven en spuiten van lakken en verspanende 
werkzaamheden. Nieuwbouw, reparatie en onderhoud vinden 
regelmatig plaats in hetzelfde bedrijf.

Werk

Aantal
slachtoffers  
(incl. scheepsbouw)

Ziekteverzuim (incl. scheepsbouw)

1.005
bedrijven

26.400
werknemers

Risico’s
Blootstelling aan lasrook en vluchtige organische stoffen (verf,lak),  
valgevaar en fysieke belasting en het werk met verschillende 
arbeidsmiddelen en gereedschappen. Geraakt worden door hijs- en 
hefmiddelen om (grote) objecten te verplaatsen is ook een risico. 

Handhavings-
percentage

2010 26 herinspecties 2008 73%
2013 250 1e inspectie 81%
2014 121 herinspecties 2013 43%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
49 35 31 27 17 34 27

2009 2010 2011 2012 2013
2,7 2,6 4,3 2,4 3,0

per 100.000
werknemers

afname
45 procentpunt

Ziekteverzuim
percentage

toename
0,3 procent

Aantal inspecties per jaar

Transportmiddelen
industrie
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Werk

2.270
bedrijven

Risico’s
Kans op vergiftiging, bedwelming, verstikking, brand en 
explosie tijdens werken in besloten ruimten en blootstelling 
aan lasrook. Geraakt worden door hijs- en hefmiddelen, zoals 
kranen en lieren voor transport van producten.  Er wordt 
gewerkt met diverse machines en arbeidsmiddelen, vaak ook 
op hoogte, met vallen als risico.

Minstens 34% van de arbeidskrachten werkt tijdelijk en een 
groot deel komt uit het buitenland. Er is risico op te lange 
arbeidstijden, onderbetaling en illegaal werk.

Nieuwbouw, afbouw, verbouw, onderhoud en reparatie 
van schepen. Het werk bestaat onder meer uit lassen, 
ontvetten, verven en spuiten van lakken en verspanende 
werkzaamheden. Nieuwbouw, reparatie en onderhoud 
vinden regelmatig plaats op dezelfde werf, en soms ook op 
buitenlocaties op het water (pontons, havengebieden en 
binnenwateren).

Handhavings-
percentage

08/09 124 1e inspectie 84%
2010 10 herinspecties 08/09 80%
2013 118 1e inspectie 87%
2014 70 herinspecties 2013 53%

Aantal inspecties per jaar (arbo algemeen)

15.900
werknemers

Scheepsbouw  
en reparatie

Aantal slachtoffers

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
34 25 21 16 24 25 19
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