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juni 2007

Evaluatie Brochure 'Arbo-risico's en regels'

Introductie

Als het goed is, heeft u vorig jaar een brochure ontvangen waarin de voor uw branche/sector belangrijkste arbeidsrisico's
zijn behandeld, wat u daarvoor moet regelen en waar de Arbeidsinspectie bij inspecties op zal letten. Recent heeft de
Arbeidsinspectie in uw branche/sector een inspectieproject uitgevoerd en mogelijk is uw bedrijf/instelling in dat kader bezocht.

De Arbeidsinspectie wil graag weten of u wat aan de brochure heeft gehad. Deze enquête vormt een onderdeel van een
groter onderzoek naar effecten van de door de Arbeidsinspectie eerder gepubliceerde branchebrochures.

De verwerking is volstrekt anoniem en vindt plaats bij onderzoeksbureau DataDesk te Bunnik.
Het invullen van deze lijst neemt niet meer dan ongeveer 10 minuten.

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

1. Onder welke branche valt uw bedrijf?
houthandel

grafimedia/ drukkerijen (geen uitgeverijen)

industriële reiniging

verpleging en verzorging

anders:

ga door naar vraag 29

2. Hoeveel personen heeft u in dienst inclusief u zelf?
(exclusief partner)

1

2-9

10-49

50 en meer

3. Wat is uw functie?
directeur/ eigenaar

hoofd P&O

Arbo/ kwaliteitsmanager

Arbo/ milieu coördinator

bedrijfs/ productieleider

anders:

4. Heeft u de brochure ontvangen waarin informatie over
arbo-risico's in uw bedrijfstak?

ja
nee
weet ik niet

ga door naar vraag 6

naam:

adres:

postcode/
plaats

5. Noteer hier uw naam en adres als u de brochure alsnog
wilt ontvangen. (leeg laten indien niet van toepassing)

6. Bent u bekend met de inhoud van de brochure?
ja
nee ga door naar vraag 19

7. Heeft u naar aanleiding van de brochure contact
opgenomen met:
(kruis aan indien van toepassing/ meer antwoorden mogelijk)

arbo-dienst

arbo-coördinator

KAM-coördinator/ preventiemedewerker

branche-organisatie

n.v.t.

8. Is er naar aanleiding van de brochure wat veranderd
binnen de bedrijfsvoering?

nee, ook niet van plan

nee, maar wel van plan

ja, namelijk:
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9. In hoeverre bent u het eens met deze stellingen? helemaal
   eens  eens  oneens

helemaal
 oneens

- de brochure bevatte voor mij veel nieuwe informatie

- ik weet door de brochure beter welke arbo-risico's niet acceptabel zijn

- door de brochure ben ik goed voorbereid op een inspectie

- de brochure biedt handvatten voor verbeteringen in onze
  bedrijfsvoering m.b.t. de veiligheid en gezondheid van de werknemers

10. Heeft uw bedrijf/instelling recent een inspectie van de Arbeidsinspectie ondergaan?
ja

nee

weet ik niet
ga door naar vraag 19

11. Hoe heeft u de inspectie ervaren?
zeer nuttig

nuttig

niet nuttig

overbodig
graag toelichten:

12. Beantwoordde de inspectie aan het beeld dat u zich
had gevormd op basis van de brochure?

ja
nee

ga door naar vraag 14

13. Op welke punten verschilde de inspectie met het beeld
dat u had?

17. Welk rapportcijfer geeft u de brochure?

15. Zijn er onderwerpen die u mist in de brochure naar
aanleiding van de recente inspectie?
(indien nee, leeg laten en naar vraag 16)

DE BROCHURE IN RELATIE TOT EEN INSPECTIE

18. Hoe wilt u het liefst geïnformeerd wordt als het gaat om
de inhoud en procedure van een inspectie?

op papier

digitaal, via internet/website

geen voorkeur

14. Heeft u zich met de  brochure goed kunnen
voorbereiden op de inspectie?

ja
nee

1

2

3

16. Welk effect heeft de brochure gehad?
(meer antwoorden mogelijk)

wist beter hoe een inspectie zou verlopen
wist beter welke arbeidsrisico's in ons bedrijf spelen

hebben naar aanleiding van de brochure risico's aangepakt
brochure heeft geen effect gehad
anders, namelijk

anders

5051571105
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ARBO-RISICO'S IN UW BRANCHE

19a. Wat is het belangrijkste arbo-risico in uw branche?

1 =  precies 3 = niet echt
2 = ongeveer 4 = geen idee

2
19b. Weet u waar de Arbeidsinspectie op let bij dit risico?
19c. Weet u waar u aan moet voldoen, wat de normering is

  volgens de wettelijke regels m.b.t. dit risico?

19d. Kunt u enkele voorbeelden noemen
  waar u aan moet voldoen in verband
  met dit arbo-risico?
 (leeg laten indien 'niet echt' of 'geen idee')

1 3 4

1

2

3

4

5

6

20a. Wat is een tweede belangrijk arbo-risico in uw branche?

1 =  precies 3 = niet echt
2 = ongeveer 4 = geen idee

2
20b. Weet u waar de Arbeidsinspectie op let bij dit risico?
20c. Weet u waar u aan moet voldoen, wat de normering is

 volgens de wettelijke regels m.b.t. dit risico?

20d. Kunt u enkele voorbeelden noemen
 waar u aan moet voldoen in verband
 met dit arbo-risico?
 (leeg laten indien 'niet echt' of 'geen idee')

1 3 4

1

2

3

4

5

6

21a. Wat is een derde belangrijk arbo-risico in uw branche?

1 =  precies 3 = niet echt
2 = ongeveer 4 = geen idee

2
21b. Weet u waar de Arbeidsinspectie op let bij dit risico?
21c. Weet u waar u aan moet voldoen, wat de normering is

 volgens de wettelijke regels m.b.t. dit risico?

21d. Kunt u enkele voorbeelden noemen
 waar u aan moet voldoen in verband
 met dit arbo-risico?
 (leeg laten indien 'niet echt' of 'geen idee')

1 3 4

1

2

3

4

5

6

22a. Wat is een vierde belangrijk arbo-risico in uw branche?

1 =  precies 3 = niet echt
2 = ongeveer 4 = geen idee

2
22b. Weet u waar de Arbeidsinspectie op let bij dit risico?
22c. Weet u waar u aan moet voldoen, wat de normering is

 volgens de wettelijke regels m.b.t. dit risico?

22d. Kunt u enkele voorbeelden noemen
 waar u aan moet voldoen in verband
 met dit arbo-risico?
 (leeg laten indien 'niet echt' of 'geen idee')

1 3 4

1

2

3

4

5

6

(indien geen, door naar vraag 23)

(indien geen, door naar vraag 23)

(indien geen, door naar vraag 23)

(indien geen, door naar vraag 23)

8222571108
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STELLINGEN

23 In 2006 zijn op het gebied van arbowetgeving een aantal zaken veranderd.
Wij willen graag weten hoe u deze veranderingen heeft ervaren.
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

- de verantwoordelijkheid voor goed arbobeleid is in vergelijking met vroeger voor
  werkgevers toegenomen

- de verantwoordelijkheid van werknemers op dit vlak is toegenomen

- de nieuwe arbo-wet geeft meer ruimte zelf arbozaken te regelen

- de nieuwe arbo-wet geeft minder rompslomp

- de nieuwe arbo-wet/ regelgeving treedt veel minder in detail waardoor
  meer ruimte voor eigen invulling

- de nieuwe arbo-wet is een duidelijke verbetering t.o.v. vroeger

- de nieuwe arbo-wet is 'oude wijn in nieuwe zakken'

- de nieuwe aanpak (beleid + brochure + inspectie) sluit beter aan bij de
  dagelijkse praktijk in ons bedrijf

helemaal
   eens  eens  oneens

helemaal
 oneens

ruimte voor opmerkingen

24. Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van
de Arbeidsinspectie? (meer antwoorden mogelijk)

toezicht/ controle
opsporing
onderzoek ongevallen en klachten
informatievoorziening/ voorlichting
weet ik niet
anders:

25. De Arbeidsinspectie ziet er op toe dat de arbo-wetgeving
wordt nageleefd. Welke middelen heeft de
Arbeidsinspectie hiervoor? (meer antwoorden mogelijk)

inspectie
waarschuwing + eis
stilleggen werk
boete

onderzoek
inschakeling justitie
informatie/ advies
weet ik niet

anders, namelijk...

26. Weet u dat de Arbeidsinspectie een website heeft?
(http:www.arbeidsinspectie.nl)

ja

nee ga door naar vraag 29

27. Heeft u deze website bezocht?
(http:www.arbeidsinspectie.nl)

ja, <1 week geleden

ja, 1 - 4 weken geleden

ja, 1 mnd - 6 mnd geleden

ja, meer dan 6 mnd geleden

nee, niet bezocht ga door naar vraag 29

28. Wat vind u van de site?

29. Heeft u nog op- en of aanmerkingen richting de
Arbeidsinspectie?

Tot slot
Hartelijk dank voor uw medewerking. Dit waren alle vragen.
Doe het formulier in de antwoordenvelop die ongefrankeerd
op de bus kan. U blijft anoniem. Is de antwoordenvelop zoek
dan ongefrankeerd zenden naar :

DataDesk
Antwoordnummer 2006
3970 VD Bunnik5682571105


