
Veilig en gezond werken, ook bij buitendiensten 
van overheden 
Resultaten vanuit de inspecties 2012 bij de buitendiensten van gemeenten, 
provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat

Van 1 april tot 21 juli 2012 heeft de Inspectie SZW 
inspecties uitgevoerd bij buitendiensten van 
gemeenten, provincies, waterschappen en  
Rijkswaterstaat. Aanleiding voor deze inspecties 
vormden de resultaten van inspecties uit 2008 
waaruit bleek dat de Arbeidsomstandighedenwet niet 
voldoende werd nageleefd. Toen werden in 75% van 
de geïnspecteerde organisaties overtredingen 
aangetroffen. Doelstelling van de inspecties in 2012 
was het verhogen van de naleving van de 
Arbeidsomstandighedenwet bij buitendiensten van 
overheden. De inspecties richtten zich op de 
onderwerpen arbeidsmiddelen, werkplekinrichting, 
gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke 
belasting, agressie & geweld en de risico 
-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Dit waren dezelfde 
inspectieonderwerpen als tijdens de inspecties in 
2008.

Uitvoering
Naar aanleiding van de aard en de frequentie van de 
overtredingen in 2008 is besloten de achterblijvers  in 
2012 opnieuw te inspecteren. Dit houdt in dat 
organisaties met veel overtredingen in 2008 opnieuw 
zijn bezocht in 2012. Omdat er geen sprake was van een 
willekeurige steekproef kunnen de resultaten niet als 
representatief voor alle organisaties worden beschouwd. 
Zij geven echter wel een indicatie van de situatie.

In totaal zijn 75 organisaties1 geïnspecteerd. Deze zijn op 
te splitsen in 62 gemeenten (van de 408), 5 provincies 
(van de 12), 5 waterschappen (van de 25) en 3 diensten 
van Rijkswaterstaat (van de 10 regionale diensten en vijf 
landelijke diensten). Bij deze organisaties zijn in totaal 
301 locaties bezocht, te weten 258 locaties bij de 
gemeenten, 17 locaties bij de provincies,  19 locaties bij 
de waterschappen en 7 locaties van Rijkswaterstaat. Op 
deze locaties zijn gesprekken gevoerd, 
beleidsdocumenten onderzocht en werkzaamheden 
geïnspecteerd. De inspecteurs hebben na overleg met 
management en ondernemingsraden zoveel mogelijk 
functies in de buitendienst bij de inspecties betrokken. 

1  Daarnaast zijn ook nog 2 RUD’s (Regionale Uitvoeringsdiensten) 
bezocht. Dit aantal is te klein om conclusies uit te kunnen trekken en 
wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten.

In sommige situaties is, op basis van het risico, een keuze 
gemaakt. Het aantal buitendienstfuncties was dan zo 
gevarieerd dat ze niet allemaal meegenomen konden 
worden. De gevarieerdheid in het aantal en de aard van de 
inspectieonderwerpen die in de verschillende inspecties 
aan bod zijn geweest, maakt het lastig te vergelijken 
tussen en binnen de geïnspecteerde sectoren. Niettemin 
kan gesteld worden dat de resultaten een goed beeld 
geven van de naleving van de Arbowet in de 
geïnspecteerde organisaties.

De inspecties zijn uitgevoerd op diverse locaties en bij 
verschillende werkzaamheden: 
•	 Gemeenten:	gemeentewerven,	groenvoorziening,	

handhaving en toezicht, riolering, werkplaatsen en 
bouw- en milieutoezicht. 

•	 Provincies:	steunpunten	waar	met	name	de	opslag	en	
onderhoud van diverse materialen plaats vindt 
(strooizout, verkeersborden etc.) bedieningspunten van 
bruggen, wegen, sluizen, kantonniers,  toezicht en 
handhaving en groenvoorziening. 

•	 Waterschappen:	rioolwaterzuiveringsinstallaties,	
bedieningspunten van bruggen, sluizen, gemalen, 
handhaving en werkplaatsen.

•	 Rijkswaterstaat:	sluizen,	wallocaties	met	opslag	van	
scheepsmaterialen, vergunningverlening en  
handhaving.

Inspectieresultaten
Bij 68 van de 75 bezochte organisaties zijn één of meer 
overtredingen vastgesteld. Dit is een 
handhavingspercentage van 90%. Dit is hoog in 
vergelijking met het gemiddeld landelijk 
handhavingspercentage van 64%.  Hierbij dient de 
kanttekening te worden gemaakt dat de steekproef 
selectief was en de organisaties op meerdere onderdelen 
zijn doorgelicht. Ten opzichte van 2008 betekent dit 
feitelijk dat het nalevingspercentage van 25% met 10% is 
toegenomen tot 35% in 2012. 



In grafiek 1 staat de uitsplitsing naar de 4 organisaties:

Grafiek 1 Aantal organisaties met en zonder overtredingen

In totaal zijn er 420 overtredingen vastgesteld op de 
verschillende locaties die bezocht zijn. Deze overtredingen 
hebben alle geleid tot handhaving. Sommige overtredingen 
hadden alleen betrekking op de specifieke locatie, andere 
overtredingen golden organisatiebreed. In de meeste 
gevallen is gehandhaafd door middel van een waarschuwing 
of eis. Van alle overtredingen betrof het 7 keer een 
tekortkoming waarbij het werk preventief is stilgelegd. Dit 
was in alle 7 gevallen bij gemeenten. De preventieve 
stilleggingen hadden in vrijwel alle gevallen betrekking op 
het ontbreken van afscherming bij bewegende delen van 
machines. De machine mocht, tot het opheffen van de 
overtreding, niet gebruikt worden. Omdat men op het 
moment van constateren van de overtreding niet met de 
machine aan het werk was, is geen boeterapport aangezegd.

Overtredingen
De overtredingen bij de respectievelijke 
overheidsorganisaties hebben betrekking op de 
onderwerpen in tabel 1. 

Gemeenten,	provincies	en	Rijkswaterstaat	scoren	veel	
overtredingen op de onderwerpen agressie en geweld. 

De overtredingen op het vlak van beheersing van het risico 
op agressie en geweld bevinden zich vooral bij diensten 
handhaving en toezicht en aanverwante locaties. Bij de 
waterschappen zijn overtredingen op het gebied van agressie 
en geweld niet aangetroffen. In de geïnspecteerde 
waterschappen waren voldoende maatregelen getroffen om 
het	risico	op	agressie	en	geweld	te	beheersen.	Wel	was	bij	de	
waterschappen en ook bij de gemeenten nogal wat aan te 
merken op de veiligheid van machines. Deze overtredingen 
werden met name geconstateerd op werkplaatsen en werven. 
De provincies boekten relatief veel overtredingen met 
betrekking tot biologische agentia, vooral bij de steunpunten 
en de kantonniers. De RI&E is bij alle sectoren (en locaties) 
voor verbetering vatbaar.

Aard van de overtredingen
Hieronder volgt een nadere toelichting op de aard van de 
belangrijkste overtredingen:

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
De RI&E ontbrak, was niet volledig of behoefte aanpassing in 
verband met nieuwe inzichten. Ook ontbrak diverse malen 
een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te 
beheersen. In veel gevallen waren de risico’s  van het werken 
in de buitendienst en de maatregelen om die risico’s tegen te 
gaan niet in RI&E opgenomen. 

Agressie en geweld (bv. weginspecteurs en 
parkeercontroleurs)
De overtredingen op het gebied van agressie en geweld 
betroffen met name onvoldoende voorlichting en instructie 
aan het personeel en het onvoldoende functioneren van het 
meldings- en registratiesysteem voor incidenten. In enkele 
gevallen was er sprake van onvoldoende training en een 
gebrek aan opvang en nazorg na een incident.
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Onderwerp Gemeenten* Provincies Waterschappen Rijkswaterstaat

Agressie & geweld 89 (24%) 6 (32%)   0 (0%) 4 (40%)

Arbeidsmiddelen 88 (24%) 2 (10%) 10 (45%) 0 (0%)

RI&E 60 (16%) 3 (16%) 3 (14%) 3 (30%)

Biologische agentia 39 (11%) 5(26%) 2 (9%) 0 (0%)

Gevaarlijke stoffen 37 (10%) 0 (0%) 2 (9%) 1 (10%)

Arbeidsplaatsen 35 (9%) 2 (10%) 4 (18%) 1 (10%)

Overig 21 (6%) 1 (6%) 1 (5%) 1 (10%)

Totaal 369 (100%) 19(100%) 22 (100%) 10 (100%)

*  Bij de gemeenten is het hoogste aantal overtredingen geconstateerd bij 
gemeentewerf/KCA depot/milieustraat. Het minste aantal overtredingen is, 
verhoudingsgewijs, aangetroffen in de groenvoorziening.

Tabel 1 Soort en aantal overtredingen



Inspecteur: 
Van enkele jonge stadswachten kreeg ik te horen: “Meneer, 
als ik elk agressie-incident moet gaan melden, heb ik daar 
een dagtaak aan. Bovendien word ik er door collega’s dan 
ook nog zelf op aangekeken”.

Biologische agentia (bv. ongediertebestrijders en werkers 
in het riool)
Diverse overtredingen zijn ontstaan doordat een 
risicobeoordeling ontbrak, die inzicht geeft in de aard, mate 
en duur van de blootstelling aan biologische agentia. 
Daarnaast zijn overtredingen geconstateerd omdat er 
onvoldoende voorlichting en onderricht over de risico’s werd 
gegeven en onvoldoende maatregelen werden genomen om 
werknemers tegen biologische agentia te beschermen, zoals 
het aanbieden van vaccinaties en dragen van handschoenen. 

Gevaarlijke stoffen (bv. werkers in het groen)
Overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot het 
ontbreken van een beoordeling van de aard, mate en duur 
van de blootstelling. Daarnaast ontbrak etikettering en 
werden onvoldoende maatregelen getroffen om 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen dan wel te 
beperken. 

Arbeidsmiddelen (bv. werkers in het groen, in zuiverings-
installatie en gemalen, waterkantonniers)
Overtredingen betroffen met name het ontbreken van een 
veilige afscherming van bewegende delen van machines. 
Daarnaast werden overtredingen veroorzaakt door het 
onvoldoende voorkomen van ongewilde gebeurtenissen 
(zoals omvallen, kantelen). In enkele gevallen kwam het voor 
dat de machine niet was gekeurd en/of dat de noodstop op 
de machine ontbrak. 

Arbeidsplaatsen
Overtredingen op de arbeidsplaats ontstonden doordat het 
gevaar te vallen van hoogte, of geraakt te worden door 
voorwerpen, onvoldoende werd voorkomen. Daarnaast 
werden overtredingen geconstateerd doordat de 
arbeidsplaats niet veilig of ordelijk was ingericht (bv. door 
het ontbreken van vluchtwegen en nooduitgangen).

Inspecteur:
Op het openbare vuilstortterrein stond ik met een in een 
geel hesje gestoken medewerker van de reiniging voorover-
gebogen aan de rand van een drie meter diepe vuilcontai-
ner. Er was geen enkele afscherming aangebracht om gevaar 
om in de container te vallen te voorkomen. “Eigenlijk lopen 
er hier dus dagelijks mensen als u en ik risico om een lelijke 
smak in zo’n container te maken”, zei ik tegen de gemeente-
werker. “Tsja, nu u het zo zegt...”, zei hij.

De overige overtredingen hebben betrekking op 
onderwerpen als fysieke belasting, het onvoldoende 
verstrekken van persoonlijke beschermingmiddelen en 
blootstelling aan geluid en trillingen. Op deze onderwerpen 
zijn enkele overtredingen vastgesteld. Hierbij de 
kanttekening dat, zoals eerder vermeld, de inspecteur in de 
veelheid van te inspecteren onderwerpen een keuze heeft 
moeten maken. Deze keuze was o.a. gebaseerd op het 
overleg met management en medewerkers van de diensten.

Conclusies en vervolgaanpak
1.  Het aantal overtredingen is bij drie van de vier overheden 

relatief hoog2. De meeste organisaties bleken op grond 
van de uitgevoerde inspecties hun (arbo-)zaken niet op 
orde	te	hebben.	Het	handhavingspercentage	is	90%.	Gelet	
op de afspraken na eerdere inspecties en de opgestelde 
arbocatalogi, een teleurstellend resultaat. Het gegeven dat 
de steekproef selectief was en de organisaties op meerdere 
onderdelen zijn doorgelicht, doet hier niet aan af. De 
vertaling van de door sectoren ontwikkelde instrumenten 
naar de werkvloer, heeft nog onvoldoende plaats 
gevonden. De arbodeskundigen bij overheidsorganisaties 
zijn veelal bureaufunctionarissen, die weinig kennis 
hebben van de risico’s van de buitendienstactiviteiten. 

2.  De gemeenten en waterschappen scoren respectievelijk 
gemiddeld 6½ en 11 overtredingen bij de organisaties die 
niet in orde waren. Voor de provincies en Rijkswaterstaat 
gaat het om respectievelijk gemiddeld 4 en 3 
overtredingen. Zoals eerder aangegeven dient hierbij de 
kanttekening te worden gemaakt dat de variatie in het 
aantal en de aard van de inspectieonderwerpen, die in de 
verschillende inspecties aan de orde zijn geweest, het 
vergelijken tussen en binnen de geïnspecteerde sectoren 
lastig maakt. Daarnaast vallen verschillen ook toe te 
schrijven aan de mate waarin werkzaamheden zijn 
uitbesteed3.

3.  De verplichting om de risico’s in kaart te brengen en deze 
te koppelen aan een plan van aanpak leverde een relatief 
hoog aantal overtredingen op. De RI&E is bij alle sectoren 
voor verbetering vatbaar.

2  De waterschappen lijken het beter te doen het op het gebied van arbeidsom-
standigheden dan de overige sectoren die geïnspecteerd zijn. De overtredin-
gen zijn geconstateerd bij 2 van de 5 bezochte waterschappen (handhavings-
percentage 40%). Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat 
bij die waterschappen waar overtredingen zijn geconstateerd, ook direct veel 
overtredingen zijn geconstateerd. Een deel van de waterschappen doet het 
dus goed, maar een deel ook juist niet.

3  Bij gemeenten die werkzaamheden zoals groenonderhoud, rioolwerkzaam-
heden, bestratingen etc. uitbesteden, zijn minder overtredingen vastgesteld. 
Hieruit blijkt dat het uitbesteden van werk een verlaging van arbeidsrisico’s 
voor de gemeenten met zich meebrengt. Deze risico’s komen dan bij andere 
partijen te liggen.
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4.		Gemeenten,	provincies	en	Rijkswaterstaat	scoren	hoog	
op de onderwerpen agressie en geweld. Bij de 
waterschappen zijn overtredingen op het gebied van 
agressie	en	geweld	niet	aangetroffen.	Wel	was	bij	de	
waterschappen en ook bij de gemeenten nogal wat aan 
te merken op de veiligheid van machines. De provincies 
boekten relatief veel overtredingen met betrekking tot 
biologische agentia. 

5. Ten opzichte van de inspecties in 2007-2008 is het 
nalevingniveau nog steeds onvoldoende. Hiermee 
wordt opnieuw het beeld bevestigd dat er meer 
aandacht moet zijn voor de risico’s van werkzaamheden 
in de buitendiensten. De risico’s zijn voor een 
belangrijk deel onbekend of men staat er niet bij stil. 
De ontbrekende kennis draagt ertoe bij dat er 
onvoldoende maatregelen worden genomen om deze 
risico’s te beheersen. De buitendienstmedewerkers 
lijken nog steeds een ‘vergeten’ groep te zijn, die meer 
aandacht verdient.

6.		De	Inspectie	SZW	zal	in	de	komende	jaren	door	middel	
van vervolginspecties nagaan of het nalevingniveau is 
verbeterd. Met name organisaties die in overtreding 
waren worden opnieuw gecontroleerd. De Inspectie 
SZW	zegt	direct	boete	aan	bij	organisaties	waar	dezelfde	
tekortkomingen worden vastgesteld. Bij notoire 
overtreders	in	deze	sectoren	zal	de	Inspectie	SZW	de	
nieuwe instrumenten inzetten die ze begin dit jaar 
kreeg, om te zorgen dat werkgevers op zo kort 
mogelijke termijn afdoende maatregelen doorvoeren. 

Beleidsaanbevelingen voor de sectorpartijen
1.  Stimuleer de organisaties aandacht te besteden aan de 

arborisico’s bij medewerkers in de buitendiensten. Een 
goed arbobeleid begint met het inventariseren  van de 
risico’s, het maken van een plan van aanpak en 
maatregelen om de risico’s te bestrijden.

2.		Geef	voorlichting	over	de	risico’s	van	de	
werkzaamheden in de buitendiensten en de middelen 
om	die	te	bestrijden.	Gezien	de	ontbrekende	kennis	
hierover bij de organisaties is dit van belang. De 
A&O-fondsen van gemeenten, waterschappen, 
provincies en Rijk kunnen hierin een rol  spelen.

3.  Neem de arborisico’s die specifiek van toepassing zijn 
op de buitendiensten op in de arbocatalogi voor 
gemeenten, provincies, waterschappen en 
Rijkswaterstaat. In een deel van de arbocatalogi zijn 
deze risico’s en de bijbehorende oplossingsrichtingen 
al beschreven, maar in een ander deel nog niet. Dit kan 
bijdragen aan de ontbrekende kennis die er in de 
organisaties is over deze onderwerpen. 

Reacties van de sectoren
Ook de overkoepelende organisaties van de 
geïnspecteerde sectoren noemen de inspectieresultaten 
teleurstellend. Zeker omdat de inspecties plaatsvonden bij 

organisaties die al eerder (in 2008) in overtreding waren. 
Gezien	de	aard	van	de	steekproef	gaan	ook	zij	er	
vooralsnog van uit dat de resultaten niet representatief 
zijn voor de gehele sector. 

De vertegenwoordigers van de sectoren geven aan de 
nodige activiteiten te hebben ondernomen om de 
arbeidsveiligheid voor werknemers in de buitendienst te 
verbeteren. Zo is er op grote schaal voorlichting en 
instructie op het gebied van agressie en geweld gegeven, 
wordt gebruik gemaakt van overkoepelende 
registratiesystemen	voor	agressie	incidenten	(zoals	GIR),	
zijn er digitale RIE-instrumenten ontwikkeld die speciale 
modules bevatten waarmee risico’s voor de 
buitendienstmedewerkers kunnen worden 
geïnventariseerd en beschikken alle sectoren over een 
arbocatalogus waarin de prioritaire risico’s zijn 
opgenomen. Als aanvulling hierop zijn bijvoorbeeld bij 
de waterschappen verschillende toolkits in ontwikkeling 
ter ondersteuning van de implementatie van de 
arbocatalogus op de werkvloer en wordt er voor de sector 
gemeenten specifiek materiaal voor de aanpak van 
agressie in de buitendienst ontwikkeld.

De sectoren hebben aandacht voor gezond en veilig 
werken in de buitendienst en hebben het nodige 
materiaal ontwikkeld. Om deze reden wordt de 
constatering	van	de	Inspectie	SZW,	dat	de	buitendiensten	
een vergeten groep zijn, niet door alle sectoren gedeeld. 
Feit blijft dat het niet overal lukt voldoende vorm te geven 
aan de implementatie van maatregelen op de werkvloer. 
De sectoren zullen nog de nodige acties moeten 
verrichten om ook op de arbeidsplaats van de 
buitendienstmedewerker de vruchten van hun 
inspanningen te kunnen plukken. Uit nieuwe inspecties 
in de komende jaren zal blijken of de acties van de 
sectoren tot voldoende resultaat hebben geleid.


