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het omgevingsdesign helpen gewoontegedrag te doorbreken (denk aan het weghalen van de 

snoeppot in de vergaderruimte). 

 

 
Figuur 3.2 Theory of Interpersonal behaviour (Triandis, 1977) 

 

Bovenstaande theorieën zoomen vooral in op conditionering en (het doorbreken van) gewoon-

tegedrag. Maar mensen nemen via Systeem 1 ook beslissingen op basis van intuïtie. Tversky 

en Kahneman (1974) introduceerden het Heuristics and the Consumer information-processing 

model. Dit model gaat ervan uit dat mensen de werkelijkheid versimpelen om de wereld be-

hapbaar en begrijpelijk te maken en vaak op basis van intuïtie beslissingen nemen. Hierdoor 

ontstaan denkfouten. Een voorbeeld hiervan is het nemen van beslissingen op basis van ken-

nis die men het meest paraat heeft (‘availability’). Een ander voorbeeld is dat mensen gevoelig 

zijn voor de context waarin informatie wordt aangeboden (‘framing effect’). Ook hebben men-

sen de neiging om bekende mensen en dingen meer te waarderen dan onbekende mensen 

en dingen (Halo-effect). Van deze laatste denkfout wordt gebruik gemaakt bij het inzetten van 

bekende, gewaardeerde rolmodellen. Mensen prefereren vaak de huidige situatie boven een 

verandering, vanuit de gedachte dat een verandering meer moeite en inspanning zal vergen 

(Status Quo Bias). Naast bovengenoemde denkfouten zijn er nog veel meer denkfouten die 

een rol spelen bij de keuze van mensen voor bepaald gedrag. Ook bij preventie van blootstel-

ling aan gevaarlijke stoffen kunnen deze denkfouten een belangrijke rol spelen. Het is dan ook 

van belang deze denkfouten op te sporen of te gebruiken bij het beïnvloeden van gedrag. 

 

De nudge theory van Thaler (1980) stelt deze denkfouten centraal en stelt dat aanpassingen 

in de keuzearchitectuur tot een onbewuste gedragsverandering kunnen leiden. Een voorbeeld 

van ‘nudging’ is het op ooghoogte aanbieden van gezonde voeding in een kantine waardoor 

mensen sneller (automatisch) geneigd zijn voor een gezonde lunch te kiezen. Waar veel the-

orieën ervan uitgaan dat kennis leidt tot attitude wat leidt tot gedrag gaat de theorie van ‘nud-

ging’ ervan uit dat, als je iemand verleidt om iets te doen\ zonder al teveel nadruk erop te 

leggen, kennis niet altijd per se nodig is (gedrag gaat dan vóór attitude en kennis). 
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3.2.2 Fasen van gedragsverandering 

Er is ook onderzoek gedaan naar verschillende fasen van gedragsverandering. Verschillende 

gedragsveranderingsmodellen gaan ervan uit dat een individu bij een gedragsverandering 

verschillende fasen doormaakt. De verschillende fasen die horen bij een gedragsverandering 

zijn uitvoerig besproken in het transtheoretisch model van gedragsverandering of het fasen 

van verandering model (TTM; Prochaska & DiClemente, 1986; Prochaska et al., 1992). Hier-

onder zijn de verschillende fasen kort beschreven zoals gebaseerd op Prochaska et al. (2008): 

1. voorstadium: in deze fase zijn mensen niet bereid actie te nemen in de komende zes 

maanden. Dit kan zijn omdat zij zich onbewust zijn van het risicogedrag, maar ook omdat 

zij bijvoorbeeld gedemoraliseerd zijn door eerdere pogingen tot gedragsverandering. 

Deze mensen vermijden het lezen, praten en denken over het risicogedrag; 

2. overwegen: in deze fase hebben mensen de intentie om hun gedrag in de komende zes 

maanden te veranderen. Ze zijn zich bewust van de voor- en nadelen van het gedrag. 

Door deze constant af te wegen blijven ze vaak lang in deze overweging fase. Zij zijn nog 

niet klaar om direct actie te ondernemen; 

3. voorbereiden: in deze fase willen mensen in de komende maand actie gaan ondernemen. 

Vaak hebben ze al een stap naar het gewenste gedrag genomen en/of een actieplan 

opgezet; 

4. handelen: in deze fase hebben mensen in het afgelopen half jaar specifieke veranderin-

gen aangebracht in hun gedrag; 

5. volhouden: in deze fase hebben mensen de veranderingen duidelijk doorgevoerd en zijn 

ze bezig om terugval te voorkomen. Ze zijn in deze fase echter minder vatbaar voor te-

rugval en vertrouwen erop dat ze het vol zullen houden. Deze fase duurt tussen de zes 

maanden en de vijf jaar; 

6. beëindiging: in deze fase hebben mensen geen verleiding meer om terug te vallen en 

voelen ze zoveel self-efficacy dat, zelfs als ze niet goed in hun vel zitten, ze niet terug 

zouden vallen. 

 

Zo’n 80% van de mensen bevindt zich in de fase van het voorstadium of het overwegen (DiCle-

mente & Prochaska, 1998). Het doorlopen van de verschillende fasen hoeft geen lineair pro-

ces te zijn. Mensen kunnen in verschillende fasen terugvallen naar een eerdere fase en van 

daaruit weer opnieuw beginnen. In het TTM zijn er verschillende processen van verandering 

gedefinieerd die helpen om van een fase naar de volgende te komen. Per fase zijn er andere 

gedragsveranderingstechnieken relevant. Om iemand te stimuleren de stap te zetten van fase 

1 (voorstadium) naar fase 2 (overwegen) kan bijvoorbeeld ingezet worden op bewustwording. 

En om iemand te stimuleren de stap te zetten van fase 4 (handelen) naar fase 5 (volhouden) 

kan bijvoorbeeld gezorgd worden dat de sociale en fysieke omgeving van de persoon zodanig 

is ingericht dat die het gewenste gedrag stimuleert. Aangezien de fase van gedragsverande-

ring waarin iemand zich bevindt bepalend is voor de gedragsveranderingsstrategie, is het voor 

het inrichten van een programma ter preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen 

van belang om in kaart te brengen in welk stadium de doelgroep zich bevindt. 

 

De nadruk op verschillende fasen van gedragsverandering komt ook tot uiting in de leertheorie 

van Maslow. Deze theorie maakt bovendien een onderscheid tussen bewust en onbewust 

gedrag. Maslow beschrijft dat een leerproces meestal verloopt via vier fasen. In de eerste fase 

is men onbewust onbekwaam: de persoon is zich niet bewust van het feit dat hij iets niet kan, 

ofwel dat hij het nieuwe, gewenste gedrag nog niet vertoont of kan vertonen. In de tweede 

fase is men bewust onbekwaam: de persoon is zich er bewust van geworden dat hij het ge-

wenste gedrag nog niet onder de knie heeft. In de derde fase is men bewust bekwaam: de 

persoon weet dat hij nieuwe gedrag aan moet leren om bekwaam te worden, maar dit nieuwe 

aangeleerde gaat nog niet onbewust. Daar moet de persoon nog heel bewust mee bezig zijn. 
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De vierde fase is het einddoel: men heeft zich het geleerde eigen gemaakt en past dit onbe-

wust, dus zonder erbij na te denken, op de juiste manier toe. 

 

Daar waar TTM en de leertheorie van Maslow inzoomen op de verschillende processen van 

gedragsverandering op individueel niveau, richt de innovatietheorie van Rogers (1962) zich 

op de verandergeneigdheid (acceptatie en adoptie van veranderingen) van verschillende 

groepen in de maatschappij. Rogers onderscheidt 5 groepen op basis van het stadium waarin 

ze geneigd zijn een nieuw product of idee te accepteren: 

1. ‘innovators’: dit zijn de vooruitstrevende personen die graag nieuw gedrag of producten 

uitproberen; 

2. ‘early adopters’: deze groep behoort bij de voorlopers, maar zijn iets minder vooruitstre-

vend dan de ‘innovators’; 

3. ‘early majority’: dit is de grote groep van volgers. Als de ervaringen van de ‘innovators’ 

en ‘early adopters’ positief zijn, dan volgt ook deze groep; 

4. ‘late majority’: dit is de groep die lange tijd sceptisch is, maar uiteindelijk toch volgt; 

5. ‘laggards’: dit is de groep met conservatieven die niet geneigd is tot adoptie van het pro-

duct of gedrag. 

 

Lee en Kotler (2015) stellen dat ‘innovators’ en ‘early adopters’ vooral gefaciliteerd moeten 

worden om tot gedragsverandering over te gaan (‘show me’). Voorbeelden van faciliteren zijn 

het wegnemen van barrières, design (techniek en communicatie) en het aanbieden van ken-

nis. De ‘early majority’ en de ‘late majority’ is vooral gebaat bij educatie, support en het aan-

sluiten bij drijfveren (‘help me’), terwijl de ‘laggards’ pas overgaan tot gedragsverandering door 

middel van regulering en niet te negeren aanpassingen in het omgevingsdesign (‘make me’). 

 

Er is een aantal voorwaarden voor gedragsverandering (Lee & Kotler, 2008): 

› de doelgroep heeft een sterke intentie (of is een commitment aangegaan) om het gedrag 

uit te voeren; 

› er zijn geen beperkingen in de omgeving die het gedrag onmogelijk maken; 

› de doelgroep heeft de benodigde vaardigheden om het gedrag uit te voeren; 

› de doelgroep gelooft dat de voordelen (winst, geanticipeerde positieve uitkomst) van het 

gedrag uitvoeren zwaarder wegen dan de nadelen (kosten, geanticipeerde negatieve uit-

komst); 

› de doelgroep ervaart meer sociale (normatieve) druk om het gewenste gedrag uit te 

voeren dan het ongewenste gedrag; 

› de doelgroep voelt dat het gedrag uitvoeren meer wel dan niet consistent is met zijn zelf-

beeld of dat de uitvoering niet zijn persoonlijke standaarden aantast; 

› de emotionele reactie van de doelgroep om het gedrag uit te voeren is meer positief dan 

negatief; 

› de doelgroep schat in dat zij de capaciteiten hebben om het gedrag ook onder verschil-

lende omstandigheden uit te voeren. 

3.3 Model voor gedragsverandering 

Op basis van deze inzichten heeft TNO een model voor gedragsverandering ontwikkeld, dat 

de leidende theorieën over gedragsverandering van Rogers, Maslow en Prochaska, Redding, 

en Evers combineert (zie figuur 3.3). Het model geeft een visuele illustratie van de stappen 

van gedragsverandering en de mate waarin het bewuste en onbewuste systeem een rol 

speelt. 
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Dit model is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

› 95% van het menselijk gedrag is onbewust en slechts 5% is bewust (Kahneman); 

› bij gedragsverandering doorloopt een persoon verschillende fasen (Prochaska); 

› 80% van de mensen zit in de fase tussen onbekwaam en voorbereiden (Prochaska); 

› groepen mensen verschillen in de snelheid waarmee en de manier waarop zij een ge-

dragsverandering adopteren (Rogers). 

 

 
Figuur 3.3 Behavioural Insights by TNO (BIT-model) 

 

Het BIT-model laat zien: 

› het hoofd: het bewuste, rationele en reflectieve systeem. Dit systeem vertrouwt op feiten 

en waarden, rationele aannames en denkt ook aan de lange termijn; 

› het hart: het impulsieve systeem dat automatisch en snel beslissingen neemt op basis 

van indrukken, intenties, gevoelens en vuistregels. Dit systeem focust op de korte termijn, 

is moeilijk te controleren en vertrouwt op onderbewuste processen; 

› routes voor gedragsverandering: het model laat zien dat er 2 routes zijn om gedrag te 

veranderen, namelijk via het onbewuste en via het bewuste; 

› fase voor gedragsverandering: het model beschrijft de verschillende fasen die een in-

dividu doorloopt bij gedragsverandering (overwegen, voorbereiden, handelen en volhou-

den). Het model illustreert ook dat een aantal van deze stappen via het bewuste systeem 

loopt en een aantal via het onbewuste systeem; 

› type ten aanzien gedragsverandering: ook maakt het model een onderscheid tussen 

verschillende groepen in de mate waarin en manier waarop ze een verandering adopte-

ren (‘laggards’, ‘late majority’, ‘early majority’, ‘early adopters’ en ‘innovators’); 

› technieken voor gedragsverandering: tot slot onderscheidt het model verschillende 

technieken voor gedragsverandering. ‘Innovators’ en ‘early adopters’ moeten vooral ge-

faciliteerd worden om tot gedragsverandering over te gaan (‘show me)’. De ‘early majo-

rity’ en de ‘late majority’ zijn vooral gebaat bij educatie, support en het aansluiten bij drijf-

veren (‘help me’), terwijl de ‘laggards’ pas overgaan tot gedragsverandering bij regulering 

en niet te negeren aanpassingen in het omgevingsdesign (‘make me’). 
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4 Preventie en naleving volgens stakeholders 

Wat is volgens stakeholders de huidige stand van preventie en naleving ten aanzien 

van gevaarlijke stoffen en wat betekent dit voor een programma gericht op het voor-

komen van beroepsziekten? 

 

De vraag is beantwoord door relevante stakeholders (deskundigen, branche- en werkne-

mersvertegenwoordigers) te interviewen in de geïdentificeerde hoog-risico branches me-

taal, chemie en bouw (in totaal 10 interviews). In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten 

van de interviews. 

4.1 Methode 

4.1.1 Geïnterviewden en werkwijze interviews 

De geïnterviewde stakeholders zijn geselecteerd na een krachtenveldanalyse op interesse en 

invloed. Zo is met stakeholders met zowel veel als weinig invloed gesproken en met veel en 

weinig interesse in het onderwerp ‘preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling 

aan stoffen’. Vertegenwoordigers van de volgende stakeholders zijn geïnterviewd: NKAL, 

Contactgroep Chemie, CNV, FNV, VNCI, Metaalunie, Bewuste Bouwers, Volandis, NCvB en 

Arbo Unie3. Deskundigen van het NCvB en Arbo Unie zijn in tweede instantie door ons 

benaderd omdat ze genoemd werden als belangrijke stakeholders door de andere 

geïnterviewden vanwege hun specifieke expertise op dit terrein. 

 

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de geïnterviewde stakeholders per branche. Tabel 4.2 geeft 

een overzicht van de rollen of functies van de vertegenwoordigers van deze stakeholders 

waarmee is gesproken. 

 

Tabel 4.1 Overzicht van geïnterviewde stakeholders per branche 

 Metaal Chemie Bouw 

Deskundige  Contactgroep Chemie Bewuste bouwers 

Branche Metaalunie VNCI Volandis (paritair) 

Werknemersvertegenwoordiging FNV CNV Volandis (paritair) 

Algemeen deskundig NKAL, NCvB, Arbo Unie 

 

Tabel 4.2 Overzicht van de rollen van de geïnterviewde stakeholders (met uitzondering van algemene des-

kundigen) 

 Metaal Chemie Bouw 

Deskundige  Arbeidshygiënist Bestuur organisatie 

Branche Beleidsmedewerker 

Arbo 

Beleidsmedewerker 

Arbo 

Arbeidshygiënist 

Werknemersvertegenwoordiging Beleidsadviseur Arbo Coördinator Gezond en 

Veilig Werken 

Arbeidshygiënist 

 

                                                      
3  NKAL: Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen. NCvB: Nederlands Centrum voor Be-

roepsziekten; VNCI: Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie; Volandis: het voormalige Arbouw 

is in Volandis opgegaan. 
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Er zijn in totaal tien interviews afgenomen, waarvan acht face-to-face en twee telefonisch. 

Voor het afnemen van de interviews is een zogenaamde topic lijst opgesteld. Op de lijst ston-

den de volgende onderwerpen (zie bijlage 6): inschatting situatie blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen, beeld van de stand van zaken over preventie en naleving, overheidsmaatregelen, 

technische beheersmaatregelen, overige beïnvloedende factoren ten aanzien van preventie 

en naleving, actoren bij preventie. Per branche is een voorbereidend document gemaakt met 

een overzicht van de belangrijkste gevaarlijke stoffen (op basis van hoofdstuk 1) en de reeds 

geïdentificeerde goede praktijken waar naar gevraagd kon worden (zie bijlagen 7, 8 en 9). 

Elk interview werd in een duo uitgevoerd bestaande uit één onderzoeker met kennis van ge-

drag(sverandering) en één onderzoeker met kennis van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

De gespreksnotities werden ter controle voorgelegd aan de geïnterviewde, die hiermee de 

kans kreeg om eventuele onjuistheden te corrigeren. 

4.1.2 Analyse 

De uitkomsten van de interviews zijn in verslagen vastgelegd die met behulp van de themati-

sche ‘content analysis’-techniek zijn geanalyseerd. Dit is een veelgebruikte manier om kwali-

tatief onderzoek te doen (Van der Staa & De Vries, 2014). De methode is vooral deductief, dat 

wil zeggen dat we in de analyse uitgaan van de vooraf (in de deskresearch en dus topic lijst) 

geïdentificeerde thema’s. Uiteraard zonder uit het oog te verliezen dat er eventuele nieuwe, 

niet vooraf geïdentificeerde thema’s aan bod konden komen. ‘Content analysis’ is daarmee 

een passende en efficiënte manier om de verkregen informatie te ordenen. Elk interviewver-

slag is door ‘drie paar ogen’ geanalyseerd om de betrouwbaarheid van de gevonden resultaten 

te waarborgen. 

4.2 Resultaten 

De geïnterviewden herkenden dat in de gekozen sectoren (metaal, chemie, bouw) nog steeds 

risico’s voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen bestaan, met de kanttekening dat in alle sec-

toren al wel goede initiatieven zijn ontplooid in de afgelopen jaren. Een beschrijving van rele-

vante initiatieven per branche is te vinden in bijlagen 7 t/m 9. 

 

De hoofdbevindingen ten aanzien van de stand van preventie en naleving zijn geordend in de 

volgende thema’s, die hieronder worden uitgewerkt: Preventie en beleid; Voorbeelden van 

interventies; Factoren en actoren bij preventie en naleving; en Doelgroepen. 

4.2.1 Preventie en beleid 

› Arbeidshygiënische strategie  

De geïnterviewden geven aan dat de arbeidshygiënische strategie een belangrijke rol kan 

spelen bij de preventie van beroepsziekten, maar dat deze nog niet overal en altijd toe-

gepast wordt. De arbeidshygiënische strategie is “een hiërarchisch stelsel van beheers-

maatregelen voor risico’s” (Arboportaal). Bovenaan in de hiërarchie staat het aanpakken 

van het risico bij de bron (substitutie), bijvoorbeeld door vervanging van de gevaarlijke 

stof. Daarna volgen technische en organisatorische maatregelen, en uiteindelijke per-

soonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). In het algemeen lijkt te gelden: hoe kleiner de 

organisatie, hoe kleiner ook de kans lijkt dat de strategie wordt toegepast. Sommige ge-

ïnterviewden in de metaalsector stellen dat dit laatste voor die sector niet opgaat, er zou 

geen verschil zijn in preventie tussen groot- en kleinbedrijf. Een probleem bij het toepas-

sen van de strategie is volgens sommigen dat de arbeidshygiënist te weinig contact heeft 

met de werkvloer en daardoor niet goed genoeg weet wat er speelt. Tegelijkertijd lijkt het 

beschikbaar hebben van de kennis en kunde van een arbeidshygiënist iets dat vooral 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie
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voorbehouden is aan grote bedrijven. Kleine bedrijven zouden vooral de inspectie als 

informatiebron hebben.  

De geïnterviewden signaleren ook een maatschappelijke tendens om de eigen verant-

woordelijkheid van burgers aan te spreken. De geïnterviewden zien dit ook terug op som-

mige werkplekken, waarbij de eigen verantwoordelijkheid om je te beschermen met be-

hulp van PBM’s meer aandacht krijgt dan de bronaanpak. Wanneer het financieel slecht 

gaat met een onderneming, verdwijnt gezond en veilig werken naar de achtergrond en 

ligt de focus op het primaire proces. 

› Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)  

Kennis van risico’s ten aanzien van gevaarlijke stoffen is volgens geïnterviewden over 

het algemeen matig. De RI&E en eventueel de ‘nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen’ 

zijn het instrument bij uitstek om hier inzicht in te krijgen, maar deze evaluatie wordt niet 

altijd uitgevoerd, ook al is het een verplichting vanuit de Arbowet. Een enkele geïnter-

viewde geeft aan dat, als de RI&E samen met medewerkers, dus participatief, wordt uit-

gewerkt en uitgevoerd, dit tegelijkertijd als interventie kan werken en voor meer bewust-

wording van risico’s kan zorgen. 

› Arbocatalogi  

Hoewel arbocatalogi veelal aanwezig zijn, is het gedeelde beeld van de geïnterviewden 

dat ze weinig tot niet gebruikt worden. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd: 

“de catalogi zijn niet goed vindbaar”, “niet praktisch genoeg”, of “niet meer van deze tijd” 

(een voorbeeld vormt een papieren catalogus die nog niet geheel is overgezet naar digi-

taal). 

› Wetgeving  

Geïnterviewden onderschrijven allemaal het belang van wetgeving op het terrein van ge-

vaarlijke stoffen. Tegelijkertijd zijn geïnterviewden het erover eens dat er weinig zicht is 

op naleving van wetgeving en bijbehorende maatregelen. Wel heerst de indruk dat de 

kans groter is dat er aan preventie gedaan wordt als het moet (bijvoorbeeld de RI&E) of 

als het gecontroleerd wordt (bijvoorbeeld door de Inspectie SZW). Aan de andere kant 

spreken enkele geïnterviewden uit dat, zelfs als het moet (bijvoorbeeld de RI&E), het nog 

steeds niet altijd gedaan wordt. Wetgeving hebben alleen is dus niet voldoende. Er is 

geopperd dat de Inspectie SZW haar opvolgacties ook zou kunnen registreren om het 

zicht op de naleving te vergroten. Als goed voorbeeld is Engeland genoemd; zij hanteren 

veel goede voorlichtingsmaterialen en de arbeidsinspectie heeft ook een duidelijk advi-

serende rol. 

4.2.2 Voorbeelden van interventies 

Ten behoeve van preventie zijn verschillende interventies beschikbaar. Wat (nog) onbekend 

is, is aan de ene kant hoe effectief de interventies zijn, en aan de andere kant hoe en hoe 

vaak de interventies worden toegepast. Sommigen van de geïnterviewden achten het relevant 

om hier onderzoek naar te (laten) verrichten of dit soort gegevens centraal te registreren. 

 

De geïnterviewden noemden enkele voorbeelden van succesvolle maatregelen die door orga-

nisaties getroffen worden in het kader van preventie. Een voorbeeld hiervan is het fotograferen 

van gevaarlijke situaties op de werkplek, die via (interne) ‘social media’ verspreid worden, het 

inzetten van cartoons om veiligheidsinstructies te presenteren, of het (laten) filmen van de 

uitvoering van werkzaamheden en die als ploeg gezamenlijk terugkijken om hiervan te leren. 

 

Tevens worden het zorgdragen voor een persoonlijk aanspreekpunt om ervaringen mee te 

delen en samen naar oplossingen te zoeken (vergelijkbaar met wat de Verbetercoaches in de 

metaalsector doen) door sommige geïnterviewden genoemd als goede maatregel. 
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Ook met het belonen van gewenst gedrag door kleine cadeautjes uit te delen aan medewer-

kers die geen overtredingen begaan, zijn goede ervaringen opgedaan volgens een geïnter-

viewde, zeker als de partner van de medewerker daarbij betrokken wordt. De partner kan een 

krachtige invloed uitoefenen op de werknemer. 

 

Als een ander goed voorbeeld werd het initiatief ‘pimp je lashelm’-genoemd. Medewerkers 

mochten hun lashelm versieren met graffiti. Dit voorbeeld lijkt uit te gaan van het veranderen 

van de sociale norm (het dragen van een helm is stoer). 

 

Al deze voorbeelden zouden kunnen leiden tot meer waakzaamheid en bewustwording in de 

organisatie en daarmee aan preventie van beroepsziekten. Maar of dit ook daadwerkelijk het 

geval is, blijft tot nu toe onbekend door voornoemd gebrek aan inzicht in effectiviteit en imple-

mentatiegraad van interventies. Werkgevers hebben daar bovenop duidelijk behoefte aan in-

zicht in (geschatte) kosten en baten van maatregelen. 

4.2.3 Factoren en actoren bij preventie en naleving 

In de gesprekken met de geïnterviewden zijn verschillende factoren genoemd die een belang-

rijke rol spelen bij preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naleving van maatre-

gelen en beleid. Hieronder zijn deze factoren toegelicht. 

 

› Kennis  

Het hebben van relevante kennis van risico’s en maatregelen op alle niveaus in de orga-

nisatie (management, staf, medewerkers) is volgens alle geïnterviewden belangrijk om 

preventie te bevorderen. Bij voorkeur wordt deze kennis zo vroeg mogelijk aangereikt, 

dus voor medewerkers bijvoorbeeld al in de vakopleiding. Ook zou de kennis herhaalde-

lijk aangeboden moeten worden tijdens voorlichting op het werk. Daarnaast zijn de ge-

volgen van blootstelling aan sommige stoffen (asbest) beter bekend dan andere (hout-

stof), terwijl ze beide schadelijke gevolgen kunnen hebben. Dit is een aandachtspunt voor 

een programma ter preventie van beroepsziekten. 

› Signalering  

Op veel werkplekken is signalering aangebracht die moet waarschuwen voor de gevaren 

van bijvoorbeeld blootstelling aan stoffen. Een enkele geïnterviewde geeft aan dat er 

soms ook teveel signalering kan zijn, waardoor de signalen niet meer gezien worden en 

dus ook geen effect kunnen hebben. Dit geldt waarschijnlijk vooral in sterk gereguleerde 

sectoren, zoals de chemie. Een ander effect dat hier volgens de geïnterviewde van uit 

zou kunnen gaan is, dat de gevoelde eigen verantwoordelijkheid afneemt bij een over-

daad aan signalering, met andere woorden: dat als er niets staat aangegeven de situatie 

dus automatisch veilig zou zijn, wat niet per definitie klopt. Het lijkt er echter ook op dat 

organisaties waar te weinig signalering aanwezig is nog altijd in de meerderheid zijn ten 

opzichte van de organisaties waar teveel signalering aanwezig is. 

› Cultuur  

Verschillende geïnterviewden noemen de organisatiecultuur, en dan in het bijzonder ‘de 

machocultuur’, als belangrijke belemmering van elke vorm van preventie. Als veilig en 

gezond werken geen onderdeel van de cultuur is, of onveilig en ongezond werken zelfs 

de norm is, dan heeft dat invloed op de effectiviteit van de maatregelen. Geïnterviewden 

geven aan dat “er veel voor lief wordt genomen” of gezien wordt als “horend bij het werk”. 

Tegelijkertijd speelt soms beroepstrots een rol (“wij kunnen dit zware, gevaarlijke werk 

aan”) bij weerstand tegen preventieve maatregelen. De kans van slagen van maatregelen 

is dus het grootst, wanneer rekening gehouden wordt met de organisatiecultuur. Ook 

kunnen eventueel maatregelen getroffen worden om (met name de ongewenste elemen-

ten van) een ‘machocultuur’ te veranderen. Deze maatregelen, vaak aangeduid als ‘de 
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softe kant’, kunnen bijvoorbeeld over leiderschap en ketenverantwoordelijkheid gaan. De 

leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie als het gaat over veilig gedrag. 

› Registratie en onderzoek  

Geïnterviewden benoemen allemaal dat er nog veel onduidelijk is over niveaus van bloot-

stelling en het effect van (verschillende niveaus van) blootstelling op gezondheid op de 

korte en lange termijn. Dat het causale verband tussen blootstelling aan bijvoorbeeld 

kankerverwekkende stoffen en ziek worden jaren later lastig aan te tonen is, noemen 

sommigen een belemmering voor effectieve preventie startend bij de bron. Als het ver-

band wel aangetoond is, zorgt de lange tijd tussen blootstelling en ziekte toch dat er geen 

preventieprikkel van uit gaat voor werkgevers en geen prikkel voor gedragsverandering 

voor werknemers. Bij andere, meer direct zichtbare risico’s zoals valgevaar, is het effect 

ook directer zichtbaar waardoor er een grotere preventie- en gedragsveranderingsprikkel 

vanuit gaat. Nieuwe technologie, zoals bio-monitoring met sensoren en apps, kan een rol 

spelen in het vergroten van de preventie- en gedragsveranderingsprikkel, doordat directe 

blootstellingsniveaus aan de werknemer kunnen worden teruggekoppeld en op groeps-

niveau (geanonimiseerd) ook aan de werkgever.  

Het verder verbeteren van de centrale registratie van gevaarlijke stoffen zou eveneens 

kunnen helpen om blootstelling en effecten in kaart te brengen. Een goed voorbeeld is 

het ‘register Gevaarlijke stoffen’ in de metaalsector, dat via de website van het initiatief 

‘5x beter’ te benaderen is. Hier kunnen bedrijven gegevens van gevaarlijke stoffen regi-

streren en eventueel een blootstellingsbeoordeling uitvoeren, bijvoorbeeld met behulp 

van Stoffenmanager.  

Koppeling van verschillende databronnen kan helpen om inzicht te krijgen in blootstelling, 

incidentie en verloop - denk aan bestanden van het Nederlands Centrum voor Kankerre-

gistratie, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en gegevens van het CBS. Ook 

geaggregeerde gegevens op basis van PAGO’s zouden hierbij kunnen helpen. Voor-

waarde is wel dat ook bedrijfsartsen (het vermoeden van (een)) beroepsziekte(n) regi-

streren.  

Tot slot werd het idee geopperd om het Duitse model te verkennen, waarbij (zorg)verze-

keraars verantwoordelijk zijn voor verzamelen, registreren en monitoren van blootstel-

lingsdata. In Nederland zijn het nu veelal de arbodiensten die dit uitvoeren en dit zou dus 

een uitbreiding van de rol van verzekeraars betekenen. 

› Belangrijkste actoren bij preventie  

Geïnterviewden zijn het erover eens dat de belangrijkste actoren binnen een bedrijf zijn: 

het management, de leidinggevende, de preventiemedewerker (meestal de directeur, bij 

kleine bedrijven), de veiligheidskundige, arbeidshygiënist (of arbodienst bij kleine bedrij-

ven), stafmedewerkers en medewerkers. Ook werd de bedrijfsarts (met kennis van ge-

vaarlijke stoffen) genoemd. Op hoger niveau zijn actoren: de wetgever overheidsinspec-

ties (onder andere Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport), sectororgani-

saties (bijvoorbeeld in de chemie, waar contractors regionaal best practices uitwisselen, 

of het ontwikkelen van een sectorspecifieke stoffenmanager), en arbodiensten. 

4.2.4 Doelgroepen 

Geïnterviewden identificeren een aantal dezelfde, maar ook een aantal verschillende doel-

groepen. De genoemde doelgroepen en uitleg daarvan worden hieronder toegelicht. 

› Degenen achteraan in de keten  

In de bouw en metaal zijn dat de opruimers, in de chemie vaak de schoonmakers. De 

voorlichting aan deze groep schiet vaak tekort, omdat deze groepen vaak worden inge-

huurd via onderaannemers, Deze constructie draagt het risico dat onduidelijk wordt wie 

waarvoor verantwoordelijk is. Taalbarrières vormen een andere belangrijke reden dat 
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voorlichting voor deze groep tekort schiet. Deze groep spreekt niet altijd (goed) Neder-

lands en de hoofdaannemer niet altijd goed genoeg de taal van de werknemers. 

› Kleine ondernemingen  

Kleine ondernemingen hebben vaak minder middelen om gezond werken zelf te organi-

seren; het merendeel van de kleine ondernemingen in de sectoren is een klein mkb-be-

drijf. Dergelijke bedrijven hebben zelf geen arbeidshygiënist in dienst, maar regelen ar-

beidshygiëne via een arbodienst. In de metaalsector zijn kleine ondernemingen door sta-

keholders juist niet als aparte doelgroep voor preventie benoemd. De aandacht zou daar 

naar alle bedrijven moeten gaan. 

› Starters  

Starters vormen op twee manieren een doelgroep: 

1. zij maken een ‘socialisatieproces’ door op de werkvloer, waarbij ze aangeleerd krij-

gen wat normaal is, en 

2. zij zijn vaak hoger opgeleid dan collega’s, en dus beter voorgelicht dan starters die 

eerder van de opleidingen kwamen. 

Zij zijn zelf alerter en strenger in het gebruik van bijvoorbeeld PBM’s, waardoor zij een 

voorbeeldfunctie kunnen vervullen op de werkvloer. 

› Ouderen  

Ouderen zijn belangrijk bij het stellen van de norm (“Wij hadden dat hulpmiddel vroeger 

ook niet en zijn ook nog steeds gezond”). Tegelijkertijd komen ze in de regel wel vaker 

naar PAGO’s of PMO’s. Ook beroepsblindheid komt vooral voor onder oudere werkne-

mers. Zij zijn gewend geraakt aan de gevaren en ongezonde situatie waarin ze werken 

en zien die niet meer. 

› Naasten van medewerkers  

De naasten van medewerkers kunnen een belangrijke doelgroep zijn, omdat ze gezond-

heidsschade bij hun partner vaak het eerst opmerken. Ook het functioneren in de privé-

sfeer (‘nog kunnen spelen met kleinkinderen’) kan een drijfveer zijn om gezond(er) ge-

drag te vertonen. 

› Klanten/opdrachtgevers  

Specifiek voor de bouwsector kunnen klanten/opdrachtgevers aangesproken worden met 

behulp van een programma of campagne. Er zijn bij geïnterviewden situaties bekend, 

waarbij twee offertes worden aangeboden: “de veilige (dure) optie en de onveilige (goed-

kope) optie”. De opdrachtgever heeft daarmee invloed op de mate waarin veilig en ge-

zond wordt gewerkt aan het betreffende project. 

› Niet goed georganiseerde bedrijven  

Geïnterviewden geven aan dat goed georganiseerde/geleide bedrijven het op alle fronten 

beter doen dan de minder goed georganiseerde/geleide bedrijven. Daarom zou er juist 

een handreiking moeten zijn naar de niet-georganiseerde bedrijven (onder andere omdat 

de strategieën die werken voor de georganiseerde bedrijven niet automatisch werken 

voor de niet-georganiseerde bedrijven). 

4.3 Conclusies 

Op basis van de interviews kan het volgende worden geconcludeerd: 

› de geïnterviewden herkenden dat in de gekozen sectoren (metaal, chemie, bouw) nog 

steeds risico’s voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen bestaan, met de kanttekening dat 

in alle sectoren al wel goede initiatieven zijn ontplooid in de afgelopen jaren. Uit de inter-

views is gebleken dat er vooral veel overeenkomsten waren tussen de sectoren; 

› de geïnterviewden geven aan dat de arbeidshygiënische strategie een belangrijke rol 

kan spelen bij de preventie van beroepsziekten, maar dat deze nog niet overal en altijd 
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toegepast wordt. Hoe kleiner de organisatie, hoe kleiner de kans lijkt dat de strategie 

wordt toegepast; 

› tegelijkertijd signaleren geïnterviewden een maatschappelijke tendens om de eigen ver-

antwoordelijkheid van burgers, en dus ook van werknemers aan te spreken. De geïn-

terviewden zien dit ook terug op sommige werkplekken, waarbij de eigen verantwoorde-

lijkheid van werknemers om zich te beschermen met behulp van persoonlijke bescher-

mingsmiddelen meer aandacht krijgt dan de bronaanpak; 

› kennis van risico’s ten aanzien van gevaarlijke stoffen is volgens de geïnterviewden 

over het algemeen matig. Het hebben van relevante kennis van risico’s en maatregelen 

op alle niveaus in de organisatie (management, staf, medewerkers) is volgens alle geïn-

terviewden belangrijk om preventie te bevorderen; 

› hoewel arbocatalogi veelal aanwezig zijn, is het gedeelde beeld van de geïnterviewden 

dat ze weinig tot niet gebruikt worden; 

› geïnterviewden onderschrijven allemaal het belang van wetgeving op het terrein van 

gevaarlijke stoffen. Wetgeving hebben alleen is dus niet voldoende er moet ook worden 

gehandhaafd; 

› ten behoeve van preventie zijn verschillende interventies beschikbaar. Wat (nog) onbe-

kend is, is aan de ene kant hoe effectief de interventies zijn, en aan de andere kant 

hoe en hoe vaak de interventies worden toegepast. Werkgevers hebben daar bovenop 

duidelijk behoefte aan inzicht in (geschatte) kosten en baten van maatregelen; 

› verschillende geïnterviewden noemen de organisatiecultuur, en dan in het bijzonder ‘de 

machocultuur’ als belangrijke belemmering van elke vorm van preventie. Als veilig en 

gezond werken geen onderdeel van de cultuur is, of onveilig en ongezond werken zelfs 

de norm is, dan heeft dat invloed op de effectiviteit van de maatregelen; 

› geïnterviewden benoemen allemaal dat er nog veel onduidelijk is over niveaus van bloot-

stelling en het effect van (verschillende niveaus van) blootstelling op gezondheid op de 

korte en lange termijn. Dat het causale verband tussen blootstelling aan bijvoorbeeld 

kankerverwekkende stoffen en ziek worden jaren later lastig aan te tonen is, noemen 

sommigen een belemmering voor effectieve preventie startend bij de bron. Als het ver-

band wel aangetoond is, zorgt de lange tijd tussen blootstelling en ziekte toch dat er geen 

preventieprikkel van uit gaat voor werkgevers en geen prikkel voor gedragsverandering 

voor werknemers; 

› geïnterviewden zijn het erover eens dat de belangrijkste actoren binnen een bedrijf 

zijn: het management, de leidinggevende, de preventiemedewerker (meestal de direc-

teur, bij kleine bedrijven), de veiligheidskundige, arbeidshygiënist (of arbodienst bij kleine 

bedrijven), stafmedewerkers en medewerkers. Ook werd de bedrijfsarts (met kennis van 

gevaarlijke stoffen) genoemd. Op hoger niveau zijn actoren: de wetgever overheidsin-

specties (onder andere Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport), sectoror-

ganisaties (bijvoorbeeld in de chemie, waar contractors regionaal best practices uitwis-

selen, of het ontwikkelen van een sectorspecifieke stoffenmanager), en arbodiensten; 

› tot slot geven geïnterviewden aan dat verschillende stoffen ook verschillende interventies 

kunnen vereisen. Zij delen het beeld dat maatwerkinterventies gericht op specifieke stof-

fen het meest effectief zijn. “Het maakt uit over welke stof we het hebben” en daar zou in 

een programma ter preventie van beroepsziekten rekening mee moeten worden gehou-

den. 

 

De volgende doelgroepen voor een programma gericht op preventie van blootstelling door 

gevaarlijke stoffen, zijn door de geïnterviewden genoemd: 

› management in bedrijven: zorg voor werknemers (bronaanpak), normsetting (sanc-

tie/beloning); 

› medewerkers: bewustwording, gedragsverandering; 
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› starters: socialiseringsproces/normsetting; maar ook ‘innovators’/’early adopters’; 

› ouderen: in het kader van sociale norm; (ongezond) gewoontegedrag; 

› kleine ondernemingen: risicogroep want vaak minder beleid op gebied van gezond en 

veilig werken; 

› klanten: in het kader van beïnvloeding van werkgevers; 

› naasten van medewerkers: in het kader van beïnvloeding van werknemers; 

› degenen achteraan de keten: risicogroep. 
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5 Preventie en naleving volgens stakeholders 

Wat zijn de knelpunten en behoeften als het gaat om preventie en aanpak van be-

roepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stof-

fen? 

 

Om inzicht te krijgen in knelpunten en behoeften en het daadwerkelijke gedrag van werk-

gevers en werknemers is uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan. Bij zes bedrijven in de 

aangewezen prioritaire sectoren (bouw, metaal en chemie) hebben bedrijfsbezoeken 

plaatsgevonden, waarbij verschillende interviews werden afgenomen en observaties op de 

werkplek werden uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldwerk be-

schreven. 

5.1 Methode 

5.1.1 Werving en selectie bedrijven 

Er zijn verschillende activiteiten ondernomen om bedrijven in de sectoren bouw, metaal en 

chemie te werven voor deelname aan de bedrijfsbezoeken (zie bijlage 10 voor een overzicht 

van deze wervingsactiviteiten). Het contact met het bedrijf verliep meestal via de arboverant-

woordelijke van het bedrijf, zoals de Kwaliteit, Arbo- en milieu (KAM) coördinator, preventie-

medewerker of leidinggevende. 

 

Binnen elke prioritaire sector is minstens één bedrijf bezocht (zie tabel 5.1). De zes bedrijven 

waar het veldwerk heeft plaatsgevonden, verschilden van elkaar in grootte, type werkzaam-

heden, soorten stoffen waarmee gewerkt wordt en complexiteit van (werk)processen. De se-

lectie van bedrijven is niet representatief voor alle bedrijven in de prioritaire sectoren, maar 

geeft wel een brede indruk van de variatie tussen bedrijven in die sectoren en hun behoeften 

op het gebied van preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen. De relevante kenmerken van de zes geanonimiseerde bedrijven zijn weergegeven in 

tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Kenmerken van de deelnemende bedrijven 

 Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf D Bedrijf E Bedrijf F 

Sector chemie chemie bouw chemie metaal bouw 

Type 

bedrijf 

proceschemie verfproducent bouwbedrijf proceschemie autoschade-

bedrijf 

installatie-

bedrijf 

Aantal 

mede-

werkers 

130 65 700 15 16 2.200 

Type 

stoffen 

o.a. acrylnitril, 

isopropanol, 

natriumchlori-

de, natriumbro-

mide, 

o.a. xyleen, 

epoxy 

o.a. steenwol-

vezels, bitu-

men, lasrook, 

asbest, stof, 

kunststof, 

steen, gips, 

lijm, verf, die-

sel en fijnstof 

o.a. methanol, 

ethanol, deca-

line 

o.a. isocyana-

ten, vluchtige 

oplosmiddelen, 

schuurstof, las-

rook, uitlaat-

gassen, thin-

ner, ontvetter, 

diesel 

o.a. asbest, 

kwartsstof, las-

rook, oplos-

middelen, ace-

tylene 

 



 

Rapport TNO 2017 R11394 | 060.26362  34 
© 2018 TNO 
 
 

Het bleek moeilijk om bedrijven te interesseren voor deelname. Bedrijven gaven verschillende 

redenen voor het niet willen deelnemen aan het bedrijfsbezoek. De meest genoemde redenen 

waren: “geen tijd”, “niet relevant voor het bedrijf”, “bedrijf wordt al ondersteund (bijvoorbeeld 

in het kader van 5x beter)”, “lage risicoperceptie (gevaarlijke stoffen is geen issue)”. Dit gaf 

ons de indruk dat de bedrijven die uiteindelijk wel deelnamen gezond en veilig werken belang-

rijk vinden, hierin willen investeren en positief afsteken tegen concurrenten op dit vlak. Het zijn 

bedrijven die het niet erg vinden dat er met hen wordt meegedacht over veilig en gezond 

werken, omdat ze er toch al mee bezig zijn en hun beleid willen aanscherpen. Dit maakt dat 

de bedrijven waarschijnlijk te categoriseren zijn als ‘koploper bedrijven’, wat de onderzoeks-

bevindingen beperkt generaliseerbaar maakt. 

5.1.2 Bedrijfsbezoeken 

Voorafgaand aan de bedrijfsbezoeken zijn een observatielijst (bijlage 11) en interviewproto-

collen (bijlage 12) opgesteld, in samenwerking met een expert op het gebied van sociale mar-

keting. De bedrijven stuurden voorafgaand aan het bedrijfsbezoek hun RI&E(’s) en gevaarlijke 

stoffenlijst(en) (indien aanwezig) toe, die werden bestudeerd door de onderzoekers die de 

bedrijfsbezoeken uitvoerden. 

 

De onderzoeksactiviteiten tijdens de bedrijfsbezoeken waren observaties van werknemers, 

terwijl ze met gevaarlijke stoffen werken en vervolgens interviews met deze en andere werk-

nemers (inclusief productieleiders/voormannen) en interviews met de leidinggevende en de 

arboverantwoordelijke (bijvoorbeeld de veiligheidsadviseur). De observaties en interviews 

vonden na elkaar plaats om verschillen en overeenkomsten tussen gedragingen (observaties) 

en overtuigingen (interviews) te duiden. Zie tabel 5.2 voor een overzicht van het aantal geob-

serveerde en geïnterviewde betrokkenen. 

 

Tabel 5.2 Overzicht aantal geobserveerde en geïnterviewde betrokkenen 

Aantal observaties/interviews Betrokkenen 

25 observaties/interviews Medewerkers (incl. productieleiders/voormannen) 

5 interviews Leidinggevende 

6 interviews Preventiemedewerker 

2 interviews Overige betrokkenen arbo (veiligheidsadviseur, etc.) 

 

Het veldwerk werd uitgevoerd door twee TNO onderzoekers, waarvan één een expert op het 

gebied van gedragsverandering en één een expert op het gebied van blootstelling aan stoffen. 

Elk bedrijf kreeg een reactie van TNO met een samenvatting van de bevindingen en enkele 

tips ter verbetering van hun beleid over het werken met gevaarlijke stoffen. 

5.1.3 Analyse 

De observaties en interviews zijn uitgewerkt in verslagen en geanalyseerd met de thematische 

content analyse techniek (‘content analysis’). Deze methode voor kwalitatieve onderzoeks-

analyse is ook gebruikt en beschreven in hoofdstuk 5 en door Van der Staa en De Vries in 

2014. 

5.2 Stand van zaken ten aanzien van preventie en beleid 

Hieronder beschrijven we de resultaten van het veldwerk, waarbij met name gezocht is naar 

de gemeenschappelijke bevindingen. Daar waar opvallende bedrijfs- of sectorverschillen naar 

voren zijn gekomen, is dit aangegeven. 
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5.2.1 Toepassing arbeidshygiënische strategie verschilt 

De bedrijven besteden allemaal aandacht aan de preventie van blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen. Ze hanteren hierbij de arbeidshygiënische strategie, het stappenplan voor beheers-

maatregelen ten aanzien van risico’s. 

 

Tegelijkertijd verschillen de bedrijven in de mate waarin en de manier waarop zij aandacht 

besteden aan preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Sommige bedrijven maken 

meer gebruik van eliminatie en vervanging van de stof (‘hoog’ in de arbeidshygiënische stra-

tegie), terwijl andere bedrijven juist vooral het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

stimuleren (‘laag’ in de arbeidshygiënische strategie). Alle bedrijven stellen persoonlijke be-

schermingsmiddelen ter beschikking aan medewerkers. De reden dat sommige bedrijven nu 

nog weinig doen aan aanpak bij de bron, is volgens medewerkers omdat deze maatregelen 

aanzienlijk kostbaarder zijn dan individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmidde-

len. 

5.2.2 Preventiestructuur verschilt 

Ook verschilt de preventiestructuur die is ingericht per bedrijf. Met een preventiestructuur be-

doelen wij de manier waarop preventie is ingebed in bedrijfsprocessen. Een voorbeeld uit één 

van de bedrijven is het bestaan van een regulier overleg tussen de OR, de preventiemede-

werker en een KAM-coördinator, waar preventie onderwerp van gesprek is. Door een inbed-

ding van preventie in een formele structuur wint het aan belang en krijgt het meer aandacht 

bij de bedrijfsvoering. De plaats die gevaarlijke stoffen in het bedrijfsproces innemen, speelt 

hier een belangrijke rol in. Bedrijven waarin chemische processen een centrale plaats inne-

men, hebben bijvoorbeeld een duidelijke, formele preventiestructuur. 

 

Bij alle bedrijven is er iemand verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer. In sommige 

bedrijven is dit de KAM-coördinator, in andere bedrijven de preventiemedewerker, HSEQ-ma-

nager, veiligheidsfunctionaris of leidinggevende (bij kleine bedrijven). Bedrijven verschillen in 

de manier waarop ze deze rol hebben ingericht. In één van de bedrijven is er dagelijks een 

veiligheidskundige aanwezig die binnen het kleine bedrijf een fulltime functie vervult. In andere 

bedrijven heeft degene die verantwoordelijk is voor arbo en veiligheid op de werkvloer nog 

vele neventaken en (soms tegenstrijdige) verantwoordelijkheden. Ook de manier waarop de 

verantwoordelijke voor arbo en veiligheid zijn of haar rol invult, verschilt tussen de bedrijven. 

Een belangrijke factor hierbij is de manier waarop deze werknemer zelf kijkt naar arbo en 

veiligheid. Sommige van de geïnterviewde preventiemedewerkers vinden de aandacht voor 

veiligheid op de werkvloer ‘overdreven’, terwijl andere juist vinden dat er lang niet genoeg 

aandacht is voor preventie op de werkvloer. 

 

Sommige bedrijven werken nauw samen met hun arbodienst bij het vormgeven van het pre-

ventiebeleid. In enkele bedrijven worden met regelmaat metingen (waaronder biomonitoring) 

verricht om vast te stellen of schadelijke stoffen aanwezig zijn en of de blootstellingsniveaus 

onder vastgestelde grenswaarden blijven. Dit hangt samen met de aard van het werk, waar 

gevaarlijke chemische stoffen een centrale plek innemen in het werkproces. 

5.2.3 Rol preventiemedewerker 

De preventiemedewerker wordt vaak ingezet om medewerkers te stimuleren beschermings-

middelen te gebruiken, bijvoorbeeld door het gebruik ervan te controleren. De invloed die de 

preventiemedewerker in dit kader uit kan oefenen, hangt af van zijn of haar mandaat. 

Veel bedrijven hebben geen sanctiebeleid. Dit beperkt de mogelijkheden die de preventieme-

dewerker ter beschikking heeft om gebruik van beschermingsmiddelen bij medewerkers te 

stimuleren. Echter, de aanwezigheid van een sanctiebeleid leidt niet automatisch tot gebruik 
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van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de bedrijven is preventie ondergeschikt aan pro-

ductie, chemische bedrijven uitgezonderd. In chemische bedrijven is preventie voor blootstel-

ling aan gevaarlijke stoffen een vast onderdeel van de productie, doordat werken met gevaar-

lijke stoffen een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering is. Doordat het een centraal onder-

deel is, is er blijvend aandacht voor. Het gevoel van urgentie verschilt echter ook tussen de 

chemische bedrijven. 

5.2.4 Verschillen tussen bedrijven waar werknemers met één of meer gevaarlijke stoffen wer-

ken 

Bij bedrijven waar door werknemers vooral met één specifieke schadelijke stof wordt gewerkt, 

zijn vrijwel alle handelingen met de stof tot in detail geprotocolleerd en zijn veel processen 

geautomatiseerd. Er wordt gestreefd naar een ‘gesloten proces’ waarbij contact tussen mens 

en gevaarlijke stof vrijwel niet meer voorkomt. In deze organisatie(s) is veel ingezet op hogere 

orde preventieve maatregelen (technische beheersmaatregelen en organisatorische maatre-

gelen). 

 

In bedrijven waarbij werknemers met een veelheid aan schadelijke stoffen werken, zijn minder 

duidelijke protocollen (of zijn de protocollen minder bekend op de werkvloer) dan bedrijven 

waar met name met één specifieke gevaarlijke stof wordt gewerkt. In bedrijven waarbij met 

meerdere schadelijke stoffen wordt gewerkt, zien we ook dat vooral wordt ingezet op bewust-

wording van medewerkers ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen door middel 

van training, voorlichting, toolboxmeetings en posters op de werkvloer. Ondanks dat er met 

verschillende gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, worden technische beheersmaatregelen zoals 

lokale afzuigingsystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt om de blootstelling 

aan deze stoffen te verlagen. Technische beheersmaatregelen worden voornamelijk gebruikt 

in bedrijven waar de werknemers elke dag op dezelfde locatie werken (zoals de metaalsector). 

Bedrijven waarbij medewerkers op externe locaties werken, vertrouwen meer op persoonlijke 

beschermingsmiddelen omdat het toepassen van technische beheersmaatregelen op externe 

locaties soms moeilijk is. 

5.2.5 Drijfveren van werknemers om preventief gedrag te vertonen 

Er zijn drie belangrijke verklaringen waarom werknemers preventieve maatregelen treffen. Dit 

zijn: maatschappelijke bekendheid van de gevolgen van een gevaarlijke stof, direct ervaren 

gezondheidsklachten en getroffen naasten. Meer aandacht voor de gevolgen van werken met 

gevaarlijke stoffen, zoals de aandacht voor asbest in de jaren ‘80 en ‘90, zorgen ervoor dat 

werknemers blootstelling aan gevaarlijke stoffen minder accepteren. Asbest wordt door me-

dewerkers vaak als eerste voorbeeld van een gevaarlijke stof genoemd en het boezemt hen 

ook angst in. Het probleem van asbest is overigens nog niet opgelost, ondanks alle aandacht. 

Directe ervaring van gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, bloedneuzen of prikkende ogen 

zijn ook redenen om preventieve maatregelen te treffen. Langer moeten doorwerken wordt 

onder de oudere werknemers incidenteel genoemd als reden om aan preventie te doen. 

 

Medewerkers die ervaringen hebben met collega’s of getroffen familie zien preventie als een 

heel belangrijk onderwerp. Dit zijn de medewerkers bij wie het treffen van de juiste preventie-

maatregelen het meest urgent wordt gevoeld. Zelfs in die gevallen dat kanker niet direct te 

herleiden is tot het beroep, trekken veel werknemers wel die conclusie. 

Bovengenoemde drijfveren kwamen naar voren uit de interviews. Uit de observaties kwamen 

soms andere, onbewuste drijfveren naar voren. Of persoonlijke beschermingsmiddelen op 

een logische plek in de workflow lagen bijvoorbeeld, is belangrijk voor werknemers die van 

taken wisselen. De drempel om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken is lager, als 

werknemers onderweg naar de volgende taak de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen-
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komen. Een voorbeeld hiervan zijn bussen met oordoppen door de werkplaats heen. Voor-

beeldgedrag van leidinggevenden en rolmodellen speelt ook een rol. Dit kan ook een nega-

tieve uitwerking hebben zoals omschreven in de paragrafen ‘verschillen tussen ‘inhuur’ en 

vaste krachten’ en ‘dialoog tussen management en medewerkers’. Voorzichtig(er) gedrag van 

medewerkers omtrent hun gezondheid heeft ook te maken met gewenning aan prikkels. Zo 

geven werknemers aan dat de penetrante geur van stoffen hen helpt om zorgvuldig persoon-

lijke beschermingsmiddelen te dragen. 

5.3 Knelpunten bij preventie 

In deze paragraaf worden verschillende knelpunten voor preventie beschreven die we tijdens 

de bedrijfsbezoeken zijn tegengekomen. 

5.3.1 Bedrijfscultuur 

De bedrijfscultuur speelt een belangrijke rol bij preventie van blootstelling aan gevaarlijke stof-

fen. Verschillende aspecten hiervan hebben invloed op gezond en veilig werken. 

 

› Informele sfeer  

Vrijwel alle bedrijven geven aan dat er sprake is van een informele sfeer op de werkvloer. 

Met betrekking tot gezond en veilig werken heeft dit volgens de geïnterviewden zowel 

voor- als nadelen. Het voordeel is dat de betrokkenheid tussen werknemers onderling 

groot is. Een informele cultuur heeft volgens de geïnterviewden ook nadelen. Uit diverse 

gesprekken kwam naar voren dat bij een informele cultuur werknemers meer conflictmij-

dend zijn, elkaar minder aanspreken en er minder snel sancties worden opgelegd voor 

onveilig werkgedrag. 

› Machocultuur  

Naast een informele cultuur, geven meerdere bedrijven aan dat er ten aanzien van pre-

ventie ook in zekere mate sprake is van een “machocultuur” of “haantjesgedrag”. Elkaar 

aanspreken op gezond en veilig gedrag wordt in vrijwel alle bedrijven weinig gedaan. 

Geïnterviewden geven aan anderen niet aan te spreken op onveilig en ongezond gedrag 

omdat zij “niet moeilijk willen doen”, “dit klusje zo ff hebben gedaan”, “niet willen zeuren” 

en ook “Het zijn geen kinderen; iedereen weet waar hij mee werkt en welke gevaren het 

levert”. Ook negatieve ervaringen met aanspreken in het verleden is als reden genoemd. 

Ondanks aanwezigheid van preventiebeleid en protocollen op organisatieniveau lijken op 

de werkvloer de groepsnorm en het groepsgedrag sturend voor (het ontbreken van) pre-

ventie zoals aanspreekgedrag. 

› Individuele verantwoordelijkheid en motivatie  

Uit de bedrijfsbezoeken blijkt dat werkgevers vertrouwen op de motivatie van medewer-

kers om gezond en veilig te werken, en de kunde om risico’s goed te kunnen inschatten 

en de juiste beheersmaatregelen toe te passen. Werkgevers beschouwen zich wel als 

eindverantwoordelijk en zij stellen dan ook beschermingsmaatregelen ter beschikking. In 

de praktijk blijkt dat het soms niet duidelijk is wie, naast iedere medewerker voor zichzelf, 

de dagelijkse verantwoordelijkheid en het toezicht draagt voor veilig en gezond werken. 

 

Bij sommige bedrijven bleek er een grote afstand tussen management en medewerkers, ont-

staan door negatieve ervaringen in het verleden, onbegrip van werknemers voor keuzes door 

het management en verschillen in motivatie voor veilig en gezond werken. Werkgevers noe-

men gedrag van werknemers (en zichzelf) als één van de belangrijkste factoren om veilig en 

gezond handelen van het bedrijf naar een hoger nalevingsniveau te kunnen brengen. 
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5.3.2 Relativeren en bagatelliseren van risico’s 

Het valt op dat medewerkers geneigd zijn de risico’s van de stoffen waar zij mee werken te 

relativeren en zelfs te bagatelliseren. Zoals een medewerker het verwoordt: “Als je bang bent 

voor deze stof, kan je hier niet blijven werken”. 

 

De mate waarin een stof door werknemers wordt gepercipieerd als ‘gevaarlijk’, kan te maken 

hebben met verschillende zaken. Een chemische geur kan van invloed zijn op de mate waarin 

een stof door werknemers als ‘gevaarlijk’ wordt gezien (hoewel hierbij snel gewenning op-

treedt: “De eerste dag na de vakantie heb je nog last van de stank, daarna niet meer”). Maar 

ook de mate waarin er maatschappelijk of in de media aandacht is voor een stof, is van invloed 

op de mate waarin de stof ‘gevaarlijk’ wordt geacht. De aandacht voor het gevaar van asbest 

bijvoorbeeld heeft er ook bij werknemers op de werkvloer toe geleid dat de risico’s van deze 

stof als zeer bedreigend worden beschouwd, terwijl de risico’s van andere (schadelijke stoffen 

zoals bijvoorbeeld silica) als veel minder bedreigend worden gezien. 

 

Daarnaast is de lange latentietijd een verklaring voor het relativeren en bagatelliseren van 

risico’s. De latentietijd tussen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het ontwikkelen van ge-

zondheidsklachten is relatief lang, waardoor werknemers de causale relatie tussen blootstel-

ling en gezondheidsproblemen niet zien. Acute risico’s zoals valgevaar of andere bedrijfson-

gevallen zijn makkelijker te duiden, waardoor deze meer onder de aandacht zijn van mede-

werkers. 

 

Een derde verklaring is dat medewerkers de risico’s relativeren als coping mechanisme om 

het werken met gevaarlijke stoffen vol te houden of aantrekkelijker voor henzelf te maken. 

Coping mechanismen zijn manieren om met stress (intern of extern), conflict of eisen om te 

gaan, en kunnen zowel cognitief als gedragsmatig zijn. Werken met een gevaarlijke stof kan 

stressvol zijn (bewust of onbewust) omdat het een bedreiging kan vormen voor de gezondheid, 

en derhalve tegen het natuurlijke overlevingsinstinct ingaat. Dat men dagelijks in contact komt 

met gevaarlijke stoffen zorgt voor ongemak. Een coping strategie die medewerkers gebruiken 

om met dit ongemak om te gaan is relativering van de risico’s. Medewerkers stellen zichzelf 

gerust door de risico’s af te zwakken en te bagatelliseren. 

5.3.3 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: draagcomfort en tijdsdruk 

In alle bedrijven worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld aan me-

dewerkers, deze worden over het algemeen gebruikt, maar helaas niet altijd. 

 

Medewerkers geven als reden voor het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmidde-

len aan dat ze oncomfortabel zijn. Voorbeelden van oncomfortabele situaties door dragen van 

persoonlijke beschermingsmiddelen zijn: hitte (warme ruimtes tot wel 50°C of zomerse dagen), 

wat kan zorgen voor huidirritatie door het zweet. Het werk niet goed kunnen uitvoeren is een 

andere belangrijke reden (“als je handschoenen draagt bij het slijpen zie je niet wat je doet”). 

Of de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet in combinatie met andere beschermings-

middelen te gebruiken. In mindere mate noemen werknemers gemakzucht, of acute vlugge 

klusjes als reden om geen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 

 

Hoge tijdsdruk is een andere belangrijke reden voor het niet gebruiken van persoonlijke be-

schermingsmiddelen die werknemers noemen. Medewerkers willen en worden aangespoord 

om snel te werken en preventie kost veel tijd. Korte, ad hoc handelingen vormen een relatief 

groot risico voor het niet treffen van veiligheidsmaatregelen. Medewerkers schatten de risico’s 

van korte handelingen zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te laag in en 

geven aan vaak ‘even snel’ iets af te willen maken of even iets snel tussendoor te doen. 



 

Rapport TNO 2017 R11394 | 060.26362  39 
© 2018 TNO 
 
 

5.3.4 Gebrek aan kennis over gevaarlijke stoffen 

Een belangrijk knelpunt bij preventie dat bij vrijwel alle bedrijven wordt genoemd, is: gebrek 

aan kennis van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Werknemers weten vaak niet met welke 

gevaarlijke stoffen zij werken en wat de risico’s ervan zijn. Ondanks dat er in vrijwel alle be-

drijven veel aandacht wordt besteed aan het informeren van werknemers hierover, blijkt op de 

werkvloer de kennis nog vaak onvoldoende. Als verklaring hiervoor wordt genoemd dat kennis 

van oudere medewerkers verjaart en medewerkers tijd noch interesse hebben om, zowel bui-

ten als onder werktijd, informatie op te zoeken. Dit hangt samen met de aard van het werk. 

Informatie staat vaak online en “pc-tijd” zit niet inbegrepen bij de werkzaamheden van de 

werknemer. De stap om die informatie op te zoeken (naar de pc gaan, inloggen, op intranet 

en daar dan de juiste informatie zien te vinden) is groot. Het eerste aanspreekpunt van mede-

werkers zijn directe collega’s, en daarvan is het kennisniveau niet altijd op peil. 

 

Daarnaast wordt aangegeven dat de voorlichting, informatie en etikettering niet altijd even-

goed aansluiten bij de werkvloer. De informatie is te complex en niet behapbaar. Bedrijven 

zoeken naar manieren om de informatie te vertalen naar de werkvloer met eigen systemen of 

andere beschikbare informatiebladen. Bij de bedrijven met een intranetsysteem waar de infor-

matie op staat, is de kans op desoriëntatie groot door de hoeveelheid stoffen en complexe 

regelgeving. 

5.3.5 Verschillen tussen oudere en jongere medewerkers 

Bij sommige bedrijven is er een verschil in veiligheidsgedrag tussen oudere en jongere werk-

nemers. Oudere werknemers zijn soms ‘nonchalanter’ in de naleving van veiligheidsvoor-

schriften en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen dan jongeren medewerkers. 

Zo geeft een oudere werknemer aan: “Vroeger werkten wij zonder al deze persoonlijke be-

schermingsmiddelen en ik heb nog steeds geen klachten. Overdreven om nu wel al deze 

maatregelen te treffen”. Een andere reden die wordt gegeven voor verschillen tussen oudere 

en jongere werknemers ten aanzien van preventie, is dat jongere medewerkers tijdens de 

opleiding veel hebben geleerd over risico’s van gevaarlijke stoffen en preventie. Deze kennis 

zit bij hen nog vers in het geheugen. 

5.3.6 Verschillen tussen ‘inhuur’ en vaste krachten 

In de bedrijven werken flexibele (“inhuur”) en vaste krachten. De preventieve maatregelen 

lijken de vaste krachten makkelijker te bereiken dan de inhuurkrachten. De belangrijkste reden 

hiervoor lijkt dat flexibele krachten vaker dan vaste krachten de Nederlandse taal niet machtig 

zijn. Deze medewerkers zijn afhankelijk van de overdracht van mondelinge informatie, omdat 

zij de veiligheidsbladen, die meestal alleen in het Nederlands beschikbaar zijn, niet kunnen 

lezen. 

 

Een tweede belangrijke reden is dat er soms, met de beste bedoelingen, uitzonderingen wor-

den gemaakt voor inhuurkrachten. Eén van de geïnterviewden geeft aan: “Met name inhuur 

weet vaak niet wat de regels zijn, dan komt iemand in korte broek aan, en dan wil ik hem toch 

niet naar huis sturen want die persoon verdient die dag dan gewoon niks. Maar creëert ook 

scheve blik bij het eigen personeel”. Wanneer onderaannemers niet worden aangesproken op 

naleving van veiligheidsprotocollen en werknemers wel, creëert dit onrust en gevoelens van 

onrechtvaardigheid op de werkvloer en belemmert dit een aanspreekcultuur tussen werkne-

mers onderling. 

 

Een enkele keer komt het voor dat werknemers, met name flexibele krachten, preventieve 

maatregelen niet nemen of onveilige situaties accepteren uit angst voor baanverlies. 
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5.3.7 Doelgroepen: opdrachtgever-opdrachtnemer 

Onderaannemers blijken een kwetsbare groep te zijn, die met regelmaat werkt onder onveilige 

omstandigheden. In bedrijven waarin opdrachtgever-opdrachtnemer relaties voorkomen, ge-

ven werknemers aan dat de drempel om onveilige en ongezonde situaties ‘aan te kaarten’ bij 

de opdrachtgever groot is, omdat opdrachtnemers een opdracht kunnen verliezen aan een 

concurrent die bereid is onveiliger/ongezonder te werken. Opdrachtnemers hebben de erva-

ring dat als zij werk stilleggen omdat ze een verkennend onderzoek willen uitvoeren en een 

andere partij niet, de opdracht aan hen voorbijgaat. Het verpesten van de werksfeer voor de 

overige collega’s is een andere reden voor opdrachtnemers om onveilige situaties niet aan te 

kaarten. 

5.3.8 Andere prioriteiten 

De aandacht die door bedrijven wordt besteed aan preventie van blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen, is afhankelijk van de mate waarin andere issues de aandacht vragen van de werkge-

ver en werknemers. Andere issues die tijdens de interviews bij bedrijven naar boven kwamen 

waren: 

› productie: in de meeste gevallen worden productieleiders, voormannen of projectleiders 

afgerekend op productie en niet op veilig of gezond gedrag. Tijdsdruk om een planning 

te halen wordt genoemd als reden om veilig of gezond handelen geen prioriteit te geven; 

› behoud personeel: in sommige sectoren is het lastig om goed opgeleid personeel te vin-

den, waardoor het vinden en behouden van personeel zwaarder wegen dan een strenge 

interne naleving van arboregels; 

› andere belangrijk arbothema’s wegen zwaarder: bijvoorbeeld aandacht voor arbeidson-

gevallen (zoals vallen van hoogte) heeft meer prioriteit dan aandacht voor blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen; 

› innovatie is van cruciaal belang voor het overleven van het bedrijf: soms zijn arboregels 

nog niet up-to-date, maar zetten bedrijven dit ondergeschikt aan het innovatieve proces. 

5.4 Behoeften ten aanzien van preventie 

In deze paragraaf worden verschillende behoeften ten aanzien van preventie beschreven die 

we tijdens de bedrijfsbezoeken zijn tegengekomen. 

5.4.1 Toepassing arbeidshygiënische strategie: bronaanpak 

Medewerkers in de bedrijven geven aan dat zij behoefte hebben aan meer maatregelen die 

gevaarlijke stoffen bij de bron aanpakken, zoals substitutie van schadelijke stoffen, maar ook 

aan organisatorische, collectieve maatregelen. Ook aanpassingen in de werkomgeving zijn 

gewenst, zoals technische verbeteringen aan installaties, aanpassingen aan het werkklimaat, 

verbeterde afzuiginstallaties en algehele ventilatie. 

5.4.2 Preventiestructuur: duidelijkheid over rollen en één aanspreekpunt 

Omdat er meerdere groepen werknemers zijn voor wie niet duidelijk is wie de verantwoorde-

lijkheid voor veiligheid en gezondheid draagt, is het van belang is om expliciet te maken wie 

welke rol heeft bij preventie. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat medewerkers hun werk 

gezond en veilig kunnen uitvoeren. Medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat zij de pre-

ventieve maatregelen die hen ter beschikking staan om veilig en gezond te werken ook daad-

werkelijk gebruiken. 

 

Als er één toegankelijk aanspreekpunt voor veiligheid en gezondheid is, dan helpt dat om het 

onderwerp op de agenda te houden. In de meeste bedrijven is de preventiemedewerker het 


