> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1A
2513 AA Den Haag

2513AA1XA

Datum
Betreft

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
T 070 333 44 44
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
2021-0000007222

22-01-2021
Publicatie kennisrapporten Inspectie SZW

Hierbij informeer ik uw Kamer over een tweetal kennisrapporten van de Inspectie
SZW. Het betreft achtergrondinformatie die relevant is voor stakeholders en om
die reden op de website van de Inspectie SZW wordt opgenomen.1
Het werk in coronatijd
In dit rapport beschrijft de Inspectie SZW haar ervaringen met en kennis over de
gevolgen van de coronapandemie op de Nederlandse werkvloer. De Inspectie SZW
geeft naast een beschrijving van de gegevens van de Inspectie SZW over de
situatie ook een kwantitatief beeld van het risico op besmetting op de werkvloer,
gebaseerd op gegevens van CBS en RIVM. Uit de kwantitatieve gegevens komt
naar voren dat de werkvloer in beperkte mate een rol speelt in het risico op
besmetting, zeker waar het gaat om ernstige afloop. Desalniettemin is het risico
zeker niet verwaarloosbaar en vereist dit om die reden de onverminderde
aandacht. Zoals eerder in het jaarplan 2021 aangekondigd, richt de Inspectie SZW
zich daarbij op sectoren als de vleesverwerking, de agrarische en groene sector en
distributiecentra.2
Arbeidsmigranten en de coronapandemie
De Inspectie SZW heeft op basis van ongeveer 400 interviews met
arbeidsmigranten getracht een beeld te krijgen van de gevolgen van de pandemie
voor werk door arbeidsmigranten. Met deze verkenning wil de Inspectie SZW
bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten
lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om inzicht te krijgen
in de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, de positie van de
arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt en de (sub)sectoren met een verhoogd
risico.
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De verkregen informatie is in de afgelopen periode al benut voor het dagelijks
werk van de Inspectie SZW en bij de samenwerking met andere diensten,
toezichthouders en sociale partners.
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