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De belangrijkste risico’s zijn bekend, de oplossingen staan in arbocatalogi en veel bedrijven 
in de slachterijen en de vleesindustrie werken aan hun arbozorgsysteem. Toch is er slechts 
een marginale verbetering van de naleving ten opzichte van vier jaar geleden. Bij ruim de 
helft van de bedrijven zijn opnieuw overtredingen vastgesteld.

Vooral machineveiligheid en mesveiligheid scoren nog steeds onvoldoende. Doordat 
werknemers met vlijmscherpe messen en aan gevaarlijke machines werken, lopen ze 
dagelijks risico op een ongeval. Machines worden vaak zonder beschermkap aangetroffen 
en de inrichting van de werkplek levert gevaren op ondermeer bij het hanteren van messen. 
Met snijwonden, beknelde ledematen of erger tot gevolg. Geen prettig vooruitzicht als je 
jarenlang in deze sector wil blijven werken.

Sociale partners hebben met het maken van de arbocatalogi laten zien dat ze de bedrijven 
willen ondersteunen bij de aanpak van de onveilige machines en werkplekken. De 
inspecties laten zien dat het daadwerkelijk toepassen van de oplossingen en adviezen uit de 
arbocatalogi nog te wensen overlaat.

Wil en middelen moeten beter samenkomen. Bedrijven moeten meer bekend worden met 
de arbocatalogi en de oplossingen ook gaan toepassen. De sociale partners spelen hierbij 
een grote rol.

Kennis en betrokkenheid zijn dus belangrijk. De Arbeidsinspectie blijft de sector actief 
inspecteren. De sector moet veiligheid en gezondheid hoog op de agenda houden. Enerzijds 
door voorlichting en onderricht te bieden aan werknemers en anderzijds door een stevig 
beroep te doen op de primaire verantwoordelijkheid van de werkgever. Arbocatalogi 
kunnen daar bij uitstek bij helpen. Op die manier kan de sector het patroon doorbreken en 
het gedrag op de werkvloer daadwerkelijk structureel veranderen.

Mr. J.A. van den Bos

inspecteur generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorwoord
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1 Projectopzet en uitvoering
1.1	 Aanleiding

Op basis van branchecijfers over ongevallen en aandoenin-
gen, instroomcijfers van WAO en WIA, en inschattingscijfers 
van de Arbeidsinspectie zelf zijn de belangrijkste risico’s 
bepaald in de slachterijen en de vleesverwerkende industrie:
•  machineveiligheid;
• mesveiligheid;
• werken op bordessen;
• fysieke belasting;
• geluid;
• werkdruk;
• blootstelling aan biologische agentia.

In 2003 en 2005 heeft de Arbeidsinspectie geïnspecteerd in 
de slachterijen en vleesverwerkende industrie. Uit die 
inspecties kwam naar voren dat vooral het werken met 
machines en het werken met messen gepaard ging met veel 
overtredingen. Ook werd veel gewerkt op vaste of beweeg-
bare bordessen en hadden de bedrijven daarbij onvoldoen-
de maatregelen genomen om het valgevaar te voorkomen.

Daarnaast worden veel werknemers in deze sector inge-
huurd. Ongeveer 75% is van Nederlandse afkomst en 25% is 
van niet-Nederlandse afkomst. Doorgaans beheersen de 
werknemers van niet-Nederlandse afkomst de Nederlandse 
taal matig tot onvoldoende. Dat, gecombineerd met de 
werkzaamheden met messen en gevaarlijke machines, 
maakt dat de niet-Nederlandstalige werknemers een grotere 
kans op een ongeval lopen. Een reden voor de bedrijven om 
veel aandacht te schenken aan voorlichting, onderricht en 
toezicht in andere talen dan enkel de Nederlandse taal.

Daarom is besloten om in 2009 opnieuw in deze sector te 
inspecteren.

1.2	 De	vleessector

In de slachterijen komt het vee meestal rechtstreeks van de 
boeren, aangevuld met de handel. De dieren worden 
gekeurd en daarna geslacht. Binnen de slachterijen is vaak 
ook een uitbeenafdeling aanwezig. Het productiepersoneel 
werkt er in slacht- of uitbeenploegen. Het vlees en de 
overige slachtproducten worden vervolgens rechtstreeks of 
via de groothandel afgezet aan de vleesverwerkende 
industrie. Het komt veel voor dat de slachterijen, be- en 
verwerking en groothandel sterk geïntegreerd zijn. In de 
praktijk is de groothandel in veel gevallen onderdeel van de 
slachterij.

De vuile slacht is het deel van het bedrijf waar de levende 
have wordt gedood, het bloed eruit wordt gelaten, de huid, 
hoeven en koppen eraf worden gehaald, de ingewanden 
eruit worden gehaald, het karkas in tweëen wordt gespleten 
en in kleinere stukken gemaakt. Na goedkeuring door een 
keurmeester gaan de stukken vlees de koeling in.
De schone slacht is het deel waar de stukken karkas worden 
bewerkt tot vleesdelen voor de verkoop aan de groothandel, 
consumenten of doorbewerkers. Deze stukken vlees worden 
verpakt, maar kan er ook een verdere bewerking van het 
vlees plaatsvinden. Daarbij wordt het vlees tot worst, 
gemarineerd vlees of maaltijden bereid.

In de vleesindustrie zijn circa 26.000 mensen werkzaam in 
ongeveer 950 bedrijven. Het merendeel van de bedrijven in 
de sector is klein. Zo’n 60% van de bedrijven heeft minder 
dan vijf werknemers in dienst. Grotere werkgevers zijn met 
name te vinden in de (pluimvee)slachterijen, al dan niet in 
combinatie met een groothandel. Werknemers in de 
vleesindustrie zijn veelal laag opgeleid. Het merendeel is 
ongeschoold of heeft VMBO-niveau. Bedrijven in de 
vleesindustrie maken veel gebruik van flexibele arbeids-
krachten zoals uitzend- en inleenkrachten. Het aandeel 
flexibele arbeidskrachten kan sterk verschillen per bedrijf 
maar bedraagt gemiddeld circa 30% van alle arbeidplaatsen. 
Inleenkrachten zijn dikwijls langer dan 6 maanden actief bij 
een opdrachtgever. In de sector werken relatief veel 
niet-Nederlandstalige werknemers.

1.3	 Opzet

Van 1 oktober 2009 tot en met 31 januari 2010 heeft de 
Arbeidsinspectie 253 slachterijen en vleesverwerkende 
bedrijven geïnspecteerd. De inspecties hebben plaatsgehad 
op de werkplekken van de slachters en vleesbewerkers bij 
runder-, varkens- en pluimveeslachterijen. Er is bij de 
runder- en varkensslachterijen geïnspecteerd in zowel de 
zogeheten vuile slacht als de schone slacht. Soms heeft één 
bedrijf zowel schone als vuile slacht, soms zijn het aparte 
bedrijven. De inspecteurs hebben geïnspecteerd op het 
veilig werken aan machines, met messen, op bordessen, en 
de voorlichting aan niet-Nederlandstaligen. De inspecties 
werden onaangekondigd uitgevoerd.

Ruim een kwart van de bedrijven in de vleesindustrie zijn 
bezocht. De resultaten van de inspecties zijn daardoor niet 
representatief voor de hele vleessector, maar geven wel een 
goede beeld van de arbeidsomstandigheden.
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1.4	 Communicatie

In 2009 hebben alle bedrijven in de vleesindustrie een 
brochure van de Arbeidsinspectie ontvangen met daarin de 
belangrijkste arbeidsrisico’s in de vleesindustrie en 
praktische aanwijzingen voor risicobeperking. Ook staat 
daarin beschreven hoe en waarop de Arbeidsinspectie 
controleert. In de brief waarmee de branchebrochure naar 
de bedrijven is gezonden, is tegelijkertijd het inspectiepro-
ject in 2009 aangekondigd.

In de voorbereiding heeft de Arbeidsinspectie overlegd met 
zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Veel van de 
geïnspecteerde bedrijven zijn aangesloten bij één van de 
volgende brancheorganisaties:
• Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)
• Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende 

Industrie (NEPLUVI)
• Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE)

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) behartigt 
de belangen van de werkgevers in de Nederlandse vleessec-
tor (de zogenaamde ‘roodvleessector’). De leden van de COV 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 80% van de 
totale Nederlandse omzet van vlees.

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende 
Industrie (NEPLUVI) vertegenwoordigt als werkgeversorga-
nisatie de belangen van de ondernemers die pluimvee 
slachten of pluimveevlees be- en verwerken en verhandelen 
(de zogenaamde ‘witvleessector’). De bij de NEPLUVI 
aangesloten bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 75% 
van de werkgelegenheid in de pluimveeverwerkende 
industrie.

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) zijn 
samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemers-
organisaties en ondersteunen de bedrijven in deze sectoren.

In de sector zijn cao’s afgesloten door de brancheorganisa-
ties met de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV 
BedrijvenBond, en de Unie. Sociale partners zijn de 
afgelopen jaren actief geweest met een arboconvenant 
waarin KANS/RSI en fysieke belasting centraal stonden. De 
branche heeft daartoe maatregelen ontwikkeld. En in het 
najaar van 2009 hebben sociale partners een drietal 
arbocatalogi opgesteld met onder andere de onderwerpen 
machineveiligheid en mesveiligheid.



Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Arbeidsinspectie    Slachterijen en vleesverwerkende industrie  7



8 | Slachterijen en vleesverwerkende industrie     Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  



Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Arbeidsinspectie    Slachterijen en vleesverwerkende industrie  9

2 Resultaten
2.1	 Algemeen

Van 1 oktober 2009 tot en met 31 januari 2010 zijn 253 
bedrijven bezocht. Bij 136 bedrijven (54%) heeft de 
Arbeidsinspectie één of meer overtredingen vastgesteld. In 
totaal zijn er 271 overtredingen geconstateerd, dus gemid-
deld 2 per overtredend bedrijf. Bijna de helft van de 
overtredingen had betrekking op machineveiligheid (100 
overtredingen, 37%), gevolgd door mesveiligheid (58 
overtredingen, 21%).

Aantal overtredingen

Aard overtreding:

Machineveiligheid 100 37%

Mesveiligheid 58 21%

Voorlichting niet-Nederlandstaligen 42 16%

Valgevaar bordessen 32 12%

Persoonlijke beschermingsmiddelen 16 6%

Overig 23 8%

In totaal heeft de Arbeidsinspectie 271 keer gehandhaafd, in 
de meeste gevallen met een een waarschuwing of een eis.

161 bedrijven (68%) gaven aan lid te zijn van een brancheor-
ganisatie, waarbij met name het COV en NEPLUVI werden 
genoemd.

Bijna de helft van de bezochte bedrijven (46%) heeft 1 - 10 
werknemers (exclusief uitzend- en oproepkrachten), en 44 
bedrijven (18%) hebben meer dan 50 werknemers. Van deze 
44 bedrijven hebben 31 bedrijven een ondernemingsraad. 
Bij de inspectiebezoeken nodigt de Arbeidsinspectie altijd 
een lid van de ondernemingsraad uit om de inspecteur bij 
zijn rondgang door het bedrijf te vergezellen. Helaas maken 
ondernemingsraden daar nog te weinig gebruik van.

Soort bedrijf

Aantal bezochte bedrijven: enkel roodvlees enkel witvlees rood- en witvlees overig

- zonder overtreding 60 23 13 21

- met overtreding(en) 71 23 8 34

Totaal aantal bezochte 
bedrijven

131 46 21 55

2.2	 Machineveiligheid

Bedrijven in de vleesindustrie maken gebruik van vele 
soorten machines zoals laad- en lossystemen, meng- en 
kneedmachines, knip-/snij-/zaagmachines, transportme-
chanismen, til-, hef-, hijs-, kiep- en kantelmachines, 
slachtlijnen en productielijnen met (machinegebonden) 
werkbordessen, (gehakt)wolven, verpakkingsmachines, en 
heftrucks.

Bijna de helft van de overtredingen heeft te maken met 
machineveiligheid. Meestal doordat beschermkappen 
ontbreken waardoor de bewegende delen van de machine 
niet of onvoldoende zijn afgeschermd. Bijzondere aandacht 
moet uitgaan naar zagende en snijdende machines. Nog te 
vaak worden zaagmachines en werkwijzen gezien waarbij de 
handen in de gevarenzones komen en kunnen komen. Het 
verlies van vingers of nog erger is dan vroeg of laat te 
verwachten. Het mag niet voorkomen dat zulke risico’s 
vandaag de dag nog voorkomen in de vleessector zonder 
adequate beheersmaatregelen om ongevallen te 
voorkomen. 

Ook fabrikanten laten steken vallen met het oog op 
productveiligheid. Bedrijven in de vleessector leren te 
weinig van elkaar. Het is een gemiste kans om de goede 
praktijken betreffende de gevaarlijke machines niet met 
elkaar te delen. Zo werd een karkasmachine aangetroffen 
die door de fabrikant zonder een afscherming van het 
zaagblad aan een slachterij was geleverd. De machine 
voldeed daardoor niet aan het Warenwetbesluit Machines 
(Machinerichtlijn) en met de fabrikant is hierover contact 
opgenomen. De fabrikant heeft aangegeven de noodzake-
lijke maatregelen te nemen.

De meeste bezoeken zijn gebracht bij de roodvlees-bedrijven:
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2.3	 Mesveiligheid

In de slachterijen en vleesverwerkende bedrijven wordt 
gewerkt met messen en machines om vlees te bewerken. De 
gebruikte messen en (hand-)machines kunnen, logischer-
wijze, ook gemakkelijk een mens verwonden. Er gebeuren 
daarom relatief veel ongevallen en incidenten die leiden tot 
kleine en grote verwondingen in deze sector. Incidenten en 
niet-meldingsplichtige ongevallen worden niet bij de 
Arbeidsinspectie gemeld, maar moeten wel door het bedrijf 
worden geregistreerd en opgevolgd. 

58 van de 271 overtredingen (21%) hadden betrekking op 
mesveiligheid. Veel onveilige situaties ontstonden doordat 
werknemers te dicht op elkaar stonden als ze met de messen 
aan het werk waren. Hierdoor bestond het gevaar dat men 
een ander met een mes kon verwonden. 

Bij het werken met messen zijn veiligheidshandschoenen 
aan de niet-snijdende hand, onderarmbescherming en 
steekschorten belangrijke persoonlijke beschermingsmid-
delen. Ook hier is bij de inspectiebezoeken naar gekeken en 
zijn 16 overtredingen (6%) vastgesteld.

2.4	 Valgevaar	bij	bordessen

Veel werkzaamheden met messen vinden plaats op vaste en 
beweegbare bordessen. Bij het inspecteren van de bordes-
sen zijn 32 overtredingen (12%) geconstateerd waarbij 
valgevaar bestond doordat leuningen, knieregels of 
voetlijsten op de bordessen ontbraken. Ook zijn de 
inspecteurs nog bordessen tegengekomen waarbij de 
hoogte van de voetlijst nog niet voldeed aan de huidige 
norm van 15 cm.

2.5	 Voorlichting	niet-Nederlandstaligen

In de vleesindustrie wordt veel gebruik gemaakt van 
uitzendkrachten. Bij 89 bedrijven (38%) werden geen 
uitzendkrachten aangetroffen. Bij de bedrijven waar wel 
uitzendkrachten werden aangetroffen, was de verdeling als 
volgt:

Aantal aangetroffen 
uitzendkrachten

0 1-10 11-49 50 en 
meer

Aantal bedrijven 89 91 29 27

Veel werknemers in de bezochte bedrijven waren van 
niet-Nederlandse afkomst en er werden dan ook uiteenlo-
pende talen gesproken. De inspecteurs hebben werknemers 
uit meer dan 20 landen aangetroffen. Werknemers uit 
Polen, Turkije, Marokko, Duitsland en Ghana waren het 
meest vertegenwoordigd. Onderlinge communicatie is door 
de vele gebruikte talen lastig. De inspecteurs zijn nagaan 

wat de werkgever had gedaan om de niet-Nederlandstalige 
werknemers voor te lichten en te instrueren over de 
arbeidsrisico’s: hebben ze de instructies gekregen in een taal 
die ze verstaan, en hebben ze de instructies ook begrepen? 

In de meeste gevallen kregen de niet-Nederlandstaligen 
mondeling op de werkplek voorlichting over de risico’s en de 
te nemen maatregelen. Deze voorlichting werd vaak 
ondersteund door schriftelijk voorlichtingsmateriaal in een 
begrijpelijke taal. De inspecteurs waren over het algemeen 
tevreden over deze wijze van instrueren en voorlichten van 
niet-Nederlandstaligen. Toch constateerden inspecteurs 42 
overtredingen (15% van het totaal) waarbij onvoldoende 
voorlichting aan niet-Nederlandstaligen was gegeven. Veel 
overtredingen hadden te maken met de informatievoorzie-



Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Arbeidsinspectie    Slachterijen en vleesverwerkende industrie  11

 

Bij de Arbeidsinspectie gemelde ongevallen  

0 

10
 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
 

70
 

80
 

2000
 

2001
 

2002
 

2003
 

2004
 

2005
 

2006 2007
 

2008 2009
 

ning die het inlenende bedrijf vooraf naar het uitzendbu-
reau had moeten zenden. Wanneer een werkgever een 
uitzendkracht inhuurt, dan moet ook die goed geïnfor-
meerd worden over de risico’s van de werkzaamheden en de 
maatregelen die de werkgever daarvoor heeft genomen. De 
werkgever is dan ook verplicht het uitzendbureau hierover 
tijdig dat deel van de risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) te sturen dat betrekking heeft op de werkzaamheden 
van de uitzendkracht. Het uitzendbureau moet deze 
informatie voor aanvang van de werkzaamheden weer 
verstrekken aan de uitzendkracht.

2.6	 Overige	overtredingen

Tenslotte zijn er nog enkele ernstige overtredingen 
geconstateerd bij het verkeerd gebruiken van mobiele 
arbeidsmiddelen, zoals heftrucks, en bij het organiseren 
van een adequate bedrijfshulpverlening.

2.7	 Ongevallen

Ongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of tot 
opname in een ziekenhuis moeten bij de Arbeidsinspectie 
worden gemeld. Het aantal gemelde ongevallen dat elk jaar 
in de vleessector plaatsvindt, is de afgelopen jaren gedaald 

Oorzaken Aantal ongevallen

Slachtoffer is zich niet bewust van gevaarzone 16

Geen (deugdelijke) afscherming van bewegende delen van de machine 15

Afscherming aanwezig, maar onvoldoende om ongeval te voorkomen 11

Slachtoffer negeert bewust de gevaarzone (bijv. verhelpen storing) 10

Afscherming oorspronkelijk aanwezig, maar verwijderd / gedeactiveerd 5

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen t.a.v. het uitschakelen van de machine en beveiligen tegen onbedoeld 
opstarten (bijv. tijdens onderhoud) 4

Afscherming aanwezig maar bewust omzeild 3

Machine verkeerd bediend 3

Geen / te late noodstop 2

Geen effectieve bedrijfshulpverlening (niet / te laat / verkeerd) 2

Falende machine 1

en blijft nu op circa 35 per jaar steken. Het totale aantal 
ongevallen en incidenten ligt echter hoger dan de ongeval-
len die bij de Arbeidsinspectie worden gemeld. De meeste 
ongevallen zijn een direct gevolg van het grote aantal 
machines waarbij bewegende machinedelen onvoldoende 
zijn afgeschermd. Dat blijkt uit een analyse van de ongeval-
len die met behulp van Storybuilder is uitgevoerd.

Over de jaren 2002, 2003 en 2004 zijn 165 gemelde en 
onderzochte ongevallen in de vleessector geanalyseerd. 43% 
van de ongevallen werd veroorzaakt door contact met 
bewegende delen van machines en 18% als gevolg van het 
hanteren van handgereedschappen. Andere belangrijke 
ongevalsoorzaken zijn: vallen van hoogte of door uitglijden 
(10%), getroffen worden door een vallend voorwerp (5%), 
beknelling door een machine (4%).

De slachtoffers hadden de volgende arbeidsrelatie met het 
bedrijf:
• Werknemer 171 keer (68% van de ongevallen)
• Uitzendkracht 78 keer (31%)
• Stagiaire 2 keer (1%)
• Onbekend 1 keer (0%)

De leeftijden van de slachtoffers waren:
• jonger dan 19 jaar: 7%
• 20 - 29 jaar: 28%
• 30 - 39 jaar: 35%
• 40 - 49 jaar: 18%
• 50 - 59 jaar: 11%
• Onbekend: 2%

In de onderzochte periode waren er 5 dodelijke ongevallen, 
waarvan 2 als gevolg van een explosie, 1 door het vallen van 
een ladder, 1 door beknelling (bij een machine) en 1 in een 
besloten ruimte.

De voornaamste redenen voor de oorzaak van het ongeval bij contact met bewegende delen van de machine waren:
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3 Conclusies en aanbevelingen
3.1	 Algemene	conclusies

Bij het inspectieproject van 2003 werden bij 72% van de 
geïnspecteerde bedrijven overtredingen vastgesteld. Bij het 
inspectieproject van 2005 was het percentage gedaald tot 
61%. Vier jaar erna is het percentage overtreders verder 
gedaald naar 54%. Dat is een lichte verbetering, maar bij de 
laatste twee inspectieprojecten hebben nog steeds ruim de 
helft van de overtredingen betrekking op het niet veilig 
werken met machines en gereedschappen. Mede gezien de 
oorzaken van de ongevallen moet worden geconcludeerd 
dat het veilig werken met machines en gereedschappen de 
afgelopen jaren onvoldoende is verbeterd.

Een werkgever moet een zo goed mogelijk arbeidsomstan-
dighedenbeleid voeren.
De inspecteurs oordeelden dat bij meer dan de helft van de 
bedrijven waar overtredingen werden geconstateerd er 
sprake was van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en 
dat daarbij ook aan de meeste arbozorgverplichtingen was 
voldaan. Verder bleek dat 79% van de overtreders onvol-
doende op de hoogte was van de juiste maatregelen die de 
Arbowet vereist. De bedrijven hebben na de inspectie de 
onveilige en ongezonde werkplekken verbeterd. Bij 8% van 
de overtreders bleken er technische, organisatorische of 
financiële belemmeringen te bestaan om de arbeidsom-
standigheden op korte termijn aan te passen. Bij de overige 
overtreders was tijdens de inspectie geen duidelijke oorzaak 
voor het overtreden van de wettelijke bepalingen vast te 
stellen.

3.2	 Conclusies	over	de	inspectieonderwerpen

Machineveiligheid:

Veel overtredingen bij de inspectieprojecten in 2003 en 
2005 hadden betrekking op machineveiligheid. Met name 
het ontbreken van afschermingen van bewegende machine-
delen zorgde voor veel overtredingen, terwijl die afscher-
mingen er van fabriekswege wel opzaten. Ook nu is het 
ontbreken van afschermingen van bewegende machinede-
len de oorzaak van de meerderheid van de overtredingen. 
Het hoge aandeel uitzendkrachten in de ongevalscijfers is 
een punt waar de sector nog extra aandacht moet besteden. 
Het verwijderen en niet meer terugplaatsen van afschermin-
gen is een veel voorkomende oorzaak van de overtreding. 
Ook plaatst dit vraagtekens bij het toezicht dat door 
leidinggevenden wordt uitgeoefend.

Mesveiligheid:

Mesveiligheid kan niet los worden gezien van de inrichting 
van de werkplekken en dan met name de bordessen. 
Onvoldoende ruimte op de bordessen om met de messen te 
kunnen werken en onvoldoende voorzieningen tegen 
valgevaar om veilig op hoogte te kunnen werken, zijn net zo 
belangrijk als het veilig hanteren van de messen. Veel 
instructies bij bedrijven omtrent het werken met messen 
houden nog te weinig rekening met de inrichting van de 
werkplek. Ook bij de toetsing van de arbocatalogus is 
opgemerkt dat de arbocatalogus op dit onderwerp nog kan 
worden aangescherpt.

Niet-Nederlandstaligen:

De inspecteurs zijn over het algemeen tevreden over de 
mate waarin niet-Nederlandstaligen zijn voorgelicht. De 
combinatie van schriftelijk voorlichtingsmateriaal in een 
voor de niet-Nederlandstalige te begrijpen taal, gecombi-
neerd met mondelinge voorlichting op de werkplek wordt 
als adequaat gezien. Bij de toetsing van de arbocatalogus is 
echter nog wel opgemerkt dat deze op de onderdelen 
toezicht op de werkplek, uitzendkrachten, voorlichting en 
onderricht nog wat meer aandacht kan schenken aan 
mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn 
om de instructies en gebruiksaanwijzingen te kunnen 
begrijpen.

3.3	 Aanbevelingen

Uit een bespreking van de voorlopige resultaten van de 
inspecties met de sector bleek dat de sector serieus met 
arbeidsomstandigheden aan de slag is en wil blijven. Er zijn 
inmiddels drie, positief getoetste, arbocatalogi en sociale 
partners werken aan een uitbreiding met meer risico’s. De 
arbocatalogi geven behalve technische oplossingen op het 
gebied van machineveiligheid en mesveiligheid, ook 
organisatorische adviezen omtrent voorlichting, toezicht en 
gedragaudits. Daarnaast wil men een communicatiecam-
pagne opzetten om de arbocatalogi meer bekendheid te 
geven. Het is belangrijk dat daarbij ook rekening wordt 
gehouden met de resultaten van dit project en bedrijven 
worden aangespoord om regelmatig na te gaan of de 
gebruikte machines nog aan de veiligheidseisen voldoen.

De Arbeidsinspectie blijft de komende jaren actief in deze 
sector. En met meer dan alleen inspecteren. De 
Arbeidsinspectie gaat ook gerichte acties ondernemen om 
de naleving op structurele wijze te bevorderen. Deze acties 
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zullen nauw aansluiten bij de motieven van de bedrijven om 
de Arbowet niet na te leven. 
De Arbeidsinspectie wil dit doen in samenwerking met de 
brancheorganisaties.

3.4	 Gedragsverandering	op	de	werkvloer

De Arbeidsinspectie raadt de vleessector aan om de 
komende jaren veel prioriteit te geven aan het bewerkstel-
ligen van een gedragsverandering op de werkvloer. 
Werknemers enerzijds moeten met name beseffen hoe 
belangrijk het is om veilig met machines te werken. 

Werkgevers anderzijds moeten zich ervan bewust zijn dat zij 
primair verantwoordelijk zijn voor veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden. En er bovendien op blijven 
toezien dat hun (niet-Nederlandstalige) werknemers 
voldoende zijn opgeleid, geïnstrueerd en hun werkzaamhe-
den in de praktijk op een verantwoorde wijze uitvoeren. 
Hier is nog veel winst te boeken.

Ook blijft extra voorlichting nodig over het veilig gebruiken 
van machines en het veilig werken met messen. Concrete 
oplossingen kunnen worden aangereikt via arbocatalogi. 
Aandacht voor de implementatie van de organisatorische 
adviezen in de arbocatalogi is daarbij net zo belangrijk als 
aandacht voor de technische oplossingen.
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