
 

 

Casuïstiek onderzoek Inspectie SZW 

 

We zijn als onderzoekers van de Inspectie SZW op zoek naar casussen bij bedrijven/instellingen waar 

veel gebeurt rondom de (aanpak van de) PSA-factoren werkdruk, ongewenste omgangsvormen, 

agressie en geweld. We willen benadrukken dat dit onderzoek geen handhaving betreft, maar een 

kennistraject is, bedoeld om beweging tot stand te brengen in organisaties, ten behoeve van de 

aanpak van PSA. 

We zijn geïnteresseerd in de aanpak van PSA gedurende het gehele proces van preventie, 

ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie, tot aan de WIA-claimbeoordeling. 

We doen dit onderzoek niet alleen voor onszelf en voor de betrokken organisaties die een casus 

inbrengen, maar juist ook om het gesprek aan te gaan met zogeheten ‘themastakeholders’. Deze 

stakeholders zijn o.a. beleidsmakers bij het ministerie SZW, UWV, brancheverenigingen, 

koepelorganisaties van arbodeskundigen, bedrijfsartsen, preventiemedewerkers. 

Tijdens de startbijeenkomst van ons onderzoek willen we samen met de stakeholders een aantal 

casussen selecteren (we denken aan 3 of 4). Het zou mooi zijn wanneer we in die bijeenkomst 10 á 

12 casussen van verschillende aard kunnen presenteren.  

 

Uitgangspunten casuïstiek: 

 Waarborg vertrouwelijkheid  

 Vrijwillige medewerking  

 Bereid om openheid van zaken te geven en te leren door reflectie 

 

We hebben geen vastomlijnde criteria waaraan een casus moet voldoen: 

 Een casus kan een incident zijn, een gangbare praktijk, een pilot of verandertraject.  

 Een goede aanbevelenswaardige praktijk kan een geschikte casus zijn, maar een praktijk vol 

misstanden of dilemma’s kan ook juist interessant zijn. Overal waar bedrijven/instellingen 

bereid zijn om zich in te spannen tegen PSA zijn interessant. 

 Een casus is geschikter wanneer er meerdere actoren in het proces van preventie van PSA, 

ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie bij betrokken zijn. Denk bij actoren in elk geval aan 

leidinggevende, collega’s, bedrijfsarts, preventiemedewerker, arbodeskundige, OR, reguliere 

zorg, re-integratiedeskundige. 

 

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Bastiaan Ouwehand: 

bouwehand@inspectieszw, 06-21160105 


