
Bevindingen interviews 
oudere medewerkers (45+) 
bij Inspectie SZW



Context Inspectie SZW
• De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onderdeel van het Ministerie van SZW. 

Nederland telt zo’n 700.000 bedrijven/werkgevers waar Inspectie SZW toezicht op houdt. 

• Een inspecteur controleert op arbeidsomstandigheden die te maken hebben met eerlijk, gezond en 
veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. 

• We hebben onderzoek gedaan onder inspecteurs die bij de vakgroepen AMF en ARBO binnen de 
Inspectie werken:

• De inspecteurs van vakgroep AMF houden toezicht en voeren controles uit op vier wetten, 
namelijk: de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet Minimumloon en 
Minimumvakantiebijslag (WML), de Arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten 
door Intermediairs (WAADI).

• De inspecteurs van vakgroep Arbo houden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet over alle 
sectoren heen.

• De inspecteurs werken in de buitendienst en zijn daarom veel op pad. Soms ook buiten kantooruren. 
Als de inspecteurs niet op pad zijn, werken ze vooral vanuit huis. 

• De inspecteurs zijn vaak ook buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit houdt in dat door de 
inspecteurs voor een aantal strafbare feiten ook proces-verbaal kan worden opgemaakt. 

• AMF en Arbo hebben relatief veel oudere inspecteurs rondlopen met veel ervaring. 



Belang van werken aan 
inzetbaarheid



Leren en ontwikkelen randvoorwaarde om het werk goed uit te voeren

• Voor de inspecteurs is leren en ontwikkelen een randvoorwaarde om het werk als inspecteur überhaupt uit te kunnen voeren. Het is bijna 

niet mogelijk om in het werk niet te leren en ontwikkelen. Als je geen tijd besteedt aan leren en ontwikkelen, wordt de kwaliteit van het 

ook minder en je werk minder divers. 

• Onderwerpen moeten continu herhaald worden omdat ze essentieel zijn voor de uitvoer van het werk (zoals het examen voor de 

Buitengewoon opsporingsambtenaar, BOA). Ook de hoeveelheid veranderingen in het werk vragen om continu leren. Bijvoorbeeld nieuwe 

wetgevingen, nieuwe apparaten en weten hoe deze werken, technologische ontwikkelingen of nieuwe manieren om mensen te horen. 

“Ik zou bijna zeggen dat je zonder te leren niet kunt functioneren. Het is zo basaal in ons werk.”

“Je kunt wel even voort natuurlijk maar op een gegeven moment krijg je de vernieuwingen niet meer mee en daar ga je tegen aan lopen.”

“Leren en ontwikkelen gaat altijd door, daar zit geen begin of einddatum aan. Je bent continu bezig om het geleerde toe te passen. Je komt met 

andere mensen in aanraking. Bij ons zijn er geen identieke zaken dus je bent continu aan het leren.”

• Ook vinden de inspecteurs dat zij als een voorbeeld fungeren voor werkend Nederland en dus goed moeten weten ‘hoe het hoort’, wat de 

regels zijn en idealiter ook advies kunnen geven hoe het werk nog beter uitgevoerd kan worden. 

“Als arbo inspecteur moet je niet alleen kunnen vertellen wat er mis is maar ook vertellen hoe het beter kan. Daarvoor is het belangrijk om up-

to-date te blijven.” 

• Leren draagt ook bij aan het teamgevoel omdat je met collega’s samen iets onderneemt. Het maakt het volgen van een opleiding ook leuk. 



Inspecteurs houden van het vak en de vrijheid in hun werk

• De inspecteurs zijn zeer gedreven in hun werk. Ze willen graag misstanden in Nederland oplossen, werkgevers ondersteunen maar ook 
slachtoffers uit benarde situaties halen en overtreders opsporen. Bovendien houden ze van de diversiteit in het werk. 

“Ik kan heel slecht tegen onrecht en daarom past dit werk ontzettend goed bij me.”

“ Ik strijd ervoor dat mensen de middelen krijgen om hun werk veilig te kunnen doen.”

“Je komt overal, bij heel werkend Nederland, op heel veel verschillende locaties en je spreekt heel veel verschillende mensen.”

• Een groot pluspunt van de functie als inspecteur is de grote mate van vrijheid en flexibiliteit die zij ervaren. Eigen tijd is in te delen, ze 
kunnen vanuit huis werken en er is veel vrijheid in hoe het werk in te vullen. De inspecteurs vergelijken zich met ZZP’ers.

• De inspecteurs geven aan zich goed te beseffen welke voorrechten zij hebben en dat zij dit elders buiten de Inspectie niet zo snel opnieuw 
zullen vinden. De gesproken inspecteurs in het onderzoek geven aan dat dit ervoor kan zorgen dat inspecteurs die wellicht beter tot hun 
recht zouden komen in een andere functie (buiten de Inspectie), blijven zitten waar ze nu zitten. De metafoor van een gouden kooi komt 
regelmatig ter sprake.

“ Ja, het is hier wel heel goed geregeld, je kunt thuiswerken, je eigen tijden indelen, in principe opleidingen doen als je dat zou willen, het salaris 
is ok.”

“Er werken hier veel mensen die uit het bedrijfsleven komen en die weten dat het ook anders kan en dat het niet vanzelfsprekend is wat hier 
allemaal kan. Ze beseffen vaak wel dat ze moeten zorgen dat ze in die kooi blijven passen.”



Groot vertrouwen in eigen kunnen om veranderingen het hoofd te 
kunnen bieden

• Ondanks het feit dat de inspecteurs veel verandering in het werk ervaren, zijn ze niet zo bezig met toekomstige veranderingen. Ze hebben 

wel het gevoel dat er veranderingen aankomen maar weten niet goed hoe die veranderingen eruit kunnen zien. Ook is er weinig beeld bij 

de visie die de Inspectie SZW voor de toekomst heeft om de veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

“Verandering is de constante. Alles verandert continu, dat is een ding wat zeker is maar hoe mijn werk er over vijf jaar precies uit ziet. Geen 

idee.”

• De Inspecteurs hebben een groot vertrouwen in de eigen kwaliteiten. Tussen de regels door blijkt dat zij iedere verandering wel aan zullen 

kunnen. Het geloof overheerst bovendien dat de toekomstige veranderingen niet zo groot zullen zijn dat zij deze niet aan zouden kunnen. 

Ook denken zij dat zij in staat zijn zich om te scholen, ook al verwachten zij dat dit nooit nodig zal zijn. 

“Ik denk dat het allemaal niet zo’n vaart loopt maar als het ooit allemaal zo ver komt dan zijn er hier altijd mogelijkheden. Het blijft SZW he, 

alles is hier goed geregeld. Eerlijk gezegd kijk ik een beetje per jaar. Is naar mijn idee ook geen leven als je op allerlei veranderingen moet 

gaan voorsorteren.”

• De gesproken inspecteurs lijken minder bezig te zijn met hun toekomstige inzetbaarheid. Ze zijn over het algemeen tevreden met hun 

huidige werk en ze vinden het inspecteren een interessant vak. Ze verwachten voorlopig ook nog bij de SZW organisatie te werken.



Leerbehoefte kan minder worden door tevredenheid met status quo en 
door privé omstandigheden

• We bemerken een bepaalde vorm van acceptatie  en dankbaarheid bij de inspecteurs met hoe 

de kwaliteit van het werk nu voor hen is. Hierdoor wordt het volgen van opleidingen minder 

relevant. 

“Vroeger deed ik heel veel extra dingen naast mijn werk die ik spannend en interessant vond 

maar nu denk ik: laat een ander maar. Het hoeft nu niet zo nodig meer. Misschien is het een 

bepaalde vorm van berusting. Tel je zegeningen en ga lekker door.”

• Privé omstandigheden kunnen er ook voor zorgen dat het volgen van opleidingen op een lager 
pitje komen te staan (bijv. ziekte, co-ouderschap en mantelzorg).



Reorganisaties kunnen ervoor zorgen dat inspecteurs geen behoefte 
(meer) hebben aan extra opleidingen

• De inspecteurs spreken bijna allemaal over de veranderingen in hun werk die hebben plaats gevonden de afgelopen jaren. Hier laten de 

inspecteurs zich in meer of mindere mate negatief over uit. 

• Waar de inspecteurs vroeger veel meer zelf bepaalden op welke plekken te gaan inspecteren, wordt dit tegenwoordig veel meer 
ingegeven door de data. 

• De extra administratie en uren achter de computer (de zogenaamde interne uren) ervaart men over het algemeen als belastend, hier
heeft men in ieder geval destijds niet voor gekozen.

• Bovendien heeft binnen AMF een verandering plaatsgevonden waarbij men van regionaal werken naar landelijk werken is gegaan. Dit 
betekent dat de inspecteurs veel meer moeten reizen voor hun werk. Dit wordt als belastend ervaren, zeker nu men ouder wordt.

• Bovendien moeten inspecteurs bij AMF zich specialiseren in een bepaalde branche waardoor zij minder diversiteit in de functie ervaren. 

“Je werk wordt wel minder aantrekkelijk. Voorheen deed je alles en nu doe je een beperkt aantal sectoren waardoor je minder afwisseling 
hebt. Een soort uitholling van je functie.”

“Alles wordt tegenwoordig in programma’s gestopt waardoor je veel minder impact hebt. Het komt best wel eens voor dat het programma 
aangeeft dat je ergens naar toe moet maar je weet al dat je daar niets aan gaat treffen, maar dan moet je er toch heen.”

• Er lijkt afstand te bestaan tussen ‘’zij die de reorganisaties verzinnen en bepalen hoe de inspecteurs het werk moeten doen” en de 

inspecteurs. Mogelijk dat oudere inspecteurs hierdoor minder bevlogen in het werk staan en daarmee ook minder zin hebben in extra dingen 

voor het werk doen (waar het doen van extra opleidingen in hun beleving ook onder valt). 



Behoefte aan minder uniformiteit binnen de functie van inspecteur

• De inspecteurs merken op dat de organisatie meer aanstuurt op uniformiteit (iedere inspecteur moet hetzelfde kunnen) terwijl de wens van 

de inspecteurs is om in het vak van inspecteur meer maatwerk aan te brengen. Zeker voor oudere inspecteurs. Bijvoorbeeld door de functie 

fysiek minder zwaar te maken of meer hiërarchie aan te brengen in de functie.

“Niet iedere inspecteur kan even zware trajecten aan, of evenveel casussen. Ik vraag me af waarom hebben we niet verschillende lagen 
inspecteurs hebben.”

“je moet wel intrinsiek gemotiveerd zijn voor je werk om te blijven leren en ontwikkelen. Er zijn wel oudere medewerkers die hoeven niet 
meer te rennen buiten. Dat is natuurlijk ook fysiek vermoeiend. Daar zou je als organisatie ook andere dingen voor moeten verzinnen.”



Inzetbaarheidsgedrag



Werken aan je inzetbaarheid wordt vooral geassocieerd met leren en 
ontwikkelen

• Inspecteurs associëren inzetbaarheid vooral met het volgen van opleidingen. Men vindt het lastiger om andere activiteiten te bedenken die je 

kunt doen om aan je inzetbaarheid te werken. 

• Alle medewerkers volgen naar eigen zeggen een groot aantal verplichte cursussen in het jaar en het aanbod aan standaard opleidingen 

ervaren ze als groot. 

• Meer ervaren inspecteurs geven aan dat de standaard opleidingen niet altijd even diepgaand genoeg zijn. Er zijn wel mogelijkheden 

voor externe opleidingen, buiten het standaard aanbod, voor verdieping maar dit zijn vaak dure en tijdsintensieve opleidingen. Het 

gebruik ervan is dus beperkt en externe opleidingen worden ook niet altijd gehonoreerd. 

“Ik heb wel eens een aanvraag gedaan voor een opleiding maar die werd niet gehonoreerd. Het was ook een dure opleiding dus ik snap wel dat de 

dienst er ook echt iets aan moet hebben. Je moet dan ook echt met goede argumenten komen.”

• Andere manieren om aan de inzetbaarheid te werken vindt plaats door op de werkvloer met andere collega’s of met ketenpartners te sparren.  

Dit is voor de inspecteurs niet per se vanzelfsprekend omdat iedereen vanuit huis werkt en solistisch opereert. Werken aan je inzetbaarheid 

gaat voor sommige inspecteurs dus ook over betrokken zijn bij het team.

• Ook het inwerken van nieuwe collega’s vinden zij horen bij werken aan de inzetbaarheid. Onlangs zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen 

dus veel ervaren inspecteurs hebben hier nu mee te maken. Nieuwe medewerkers  houden je scherp en het is een fijne manier om je eigen 

kennis expliciet te maken.

• Detacheringen en stages worden ook wel genoemd. De inspecteurs geven aan dat niet iedereen dit kan doen (het werk moet  immers ook 

uitgevoerd worden). 



Ervaren drempels bij 
het werken aan de 

inzetbaarheid



Voor een ervaren inspecteur moet een cursus verdiepend zijn 
en niet te tijdsintensief 

• Voor ervaren inspecteurs moet een cursus echt iets nieuws brengen (diepgang):

• Voor oudere en ervaren inspecteurs die al veel opleidingen hebben gedaan is een cursus van een paar uur niet meer zo 

interessant.

• Niet iedereen zit te wachten op een te hoge tijdsinvestering.

“ik dacht wel toen ik die opleiding voorbij zag komen dat lijkt me best interessant maar a hell of a job, ik zie dat helemaal niet zitten. 

[…] Heel eerlijk: ik ben ook een beetje lui.”

• Soms vinden inspecteurs het lastig om de balans te vinden tussen productie draaien en indirecte uren (waar opleidingen volgen

ook onder valt)

• Inspecteurs besteden in hun beleving soms te veel tijd aan indirecte uren ( bijvoorbeeld voor interne overleggen of 

verplichte opleidingen) en te weinig aan het echte werk. 

• Dit gevoel kan groter zijn als men minder dan 40 uur werkt. 

“Als je ėn een opleiding doet ėn je bent praktijkbegeleider, dan denk ik soms ook wel: ik moet ook mijn werk nog gewoon doen.”



Als je ouder wordt, wordt leren lastiger. 

• De inspecteurs hebben het gevoel dat leren lastiger wordt als je ouder wordt. 

• Zeker als een onderwerp minder interessant is, de toepasbaarheid voor het werk kleiner 

is of als je een (verplichte) training al vaak hebt gedaan.

• Digitale veranderingen vinden zij ook lastiger bij te benen.



Een vertrouwensrelatie met de leidinggevende die het 
inspectiewerk begrijpt, draagt bij aan werken aan inzetbaarheid

• Niet iedere leidinggevende is even positief over het volgen van een opleiding*:

• Omdat de leidinggevende dan een probleem heeft in het team (capaciteit). 

• Omdat de leidinggevende bezorgd is dat de medewerker  aantrekkelijker wordt voor de arbeidsmarkt  door de nieuw verworven kennis.

• Omdat de leidinggevende zelf niet meer gemotiveerd is om te werken waardoor het gesprek over inzetbaarheid onaantrekkelijk is om te voeren.

• Soms staat de leidinggevende te ver af van de inhoud waardoor hij / zij onvoldoende kan bepalen wat de meerwaarde is van de opleiding of om het gesprek 

over inzetbaarheid met de medewerker te voeren.

• Continuïteit van leidinggevenden kan een probleem zijn: 

• De inspecteurs geven aan dat er veel wisselingen zijn geweest de afgelopen jaren. Iedere leidinggevende heeft zijn eigen stijl en het kost tijd om een 

vertrouwensband op te bouwen. Soms duurt het daarom even voordat er voldoende vertrouwen is om het over de eigen inzetbaarheid te hebben.

• Een opleiding moet je ook gegund worden in de beleving van een enkele inspecteur.

• Het formulier tijdens de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker biedt houvast om over de inzetbaarheid te spreken. Hierdoor is het een vast 

onderdeel in de gesprekken. Mobiliteit lijkt nauwelijks een onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker, ook omdat de organisatie een 

platte organisatie is met relatief weinig doorgroei mogelijkheden. Sommige inspecteurs hebben hier wel behoefte aan. 

* In het onderzoek is ook gesproken met inspecteurs over leidinggevenden in het verleden



Het is heel normaal om opleidingen te volgen binnen de 
Inspectie

• Binnen de organisatie bestaat een leercultuur. Het is heel normaal om opleidingen te volgen.  

“Op zich vindt de organisatie het niet erg als je gedurende een korte periode even wat minder declarabel bent door het volgen van 

opleidingen.” 

“Ik krijg regelmatig mailtjes waarin wordt aangegeven dat er nog zoveel plekken over zijn voor een aantal modules.” 

• De aandacht binnen de organisatie gaat op dit moment echter vooral naar jonge medewerkers. Onlangs zijn veel nieuwe 

inspecteurs aangenomen. Deze inspecteurs missen soms nog kennis. 

• Mobiel worden in je functie lijkt bovendien nauwelijks onderwerp van gesprek. Ook omdat de inspecteurs nauwelijks 

mogelijkheden zien voor een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie.

• Dit komt ook doordat ze van hun vak houden en tevreden zijn met hun werk.

• Dit komt ook doordat oudere inspecteurs veelal geen HBO diploma bezitten dat de zoektocht naar ander werk ingewikkeld 

maakt.



Aansluiting aanbod van 
de organisatie op 

leerbehoeftes



Beperkt zicht op wat er mogelijk is qua inzetbaarheid

• Qua inzetbaarheidsinstrumenten denken de inspecteurs voornamelijk aan het (verplichte) opleidingsaanbod (het 

opleidingspaspoort).

• Er is wel bekend dat er mogelijkheden zijn voor stages en detacheringen maar kunnen de vertaalslag naar de eigen functie niet

gelijk maken of achten dit nu niet relevant. 

• Instrumenten op het gebied van mobiliteit zoals de mobiliteitsbank lijken nauwelijks gebruikt te worden of bekend te zijn. 



Bestaande aanbod kan beter aansluiten op de behoeften

• Verplichte cursussen dragen voor een deel bij aan de inzetbaarheid  van de inspecteurs maar er is veel herhaling en (verplichte)

cursussen gaan niet altijd diepgaand genoeg.

• Ouderen zijn ervaren professionals. In leren en ontwikkelen zou de Inspectie individueel maatwerk kunnen leveren om ze te 

kunnen blijven prikkelen via de inhoud.

• BOA Opleiding- ieder jaar wordt het steeds minder makkelijk om het examen te halen. Zijn er manieren in de examinering om 

beter aan te sluiten bij de competenties van ouderen?

• Oudere medewerkers voelen zich niet achtergesteld, eerder zien ze het als een pluspunt dat ze veel ervaring hebben. Het is prettig 

om de eigen kennis over te dragen aan jongere collega’s. 

• Randvoorwaarde om aan inzetbaarheid te werken: als het werk te veel wordt, is daar soms te weinig zicht op vanuit de leiding. De

inspecteurs hebben een solistische baan en zijn over het algemeen zeer betrokken. Als het werk te veel wordt, is er geen ruimte 

voor extra taken zoals opleidingen.


