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aanspreekpunt, hoewel zij zelf aangeven wisselend vertrouwen te hebben in hun functioneren 

als aanspreekpunt. Dit komt volgens henzelf vooral doordat ze informatie missen of ze er niet 

tijdig over kunnen beschikken. 

 

Ook medewerkers geven aan vaak nog informatie te missen, met name over gezond-

heid(sgedrag en -seffecten). De preventiemedewerker zou hen hierin kunnen ondersteunen. 

De meerwaarde en het succes van de preventiemedewerker als aanspreekpunt zijn afhanke-

lijk van hoe de preventiemedewerker de rol invult en de mate waarin de preventiemedewerker 

aanwezig is op de werkvloer. Daarnaast heeft ook het aantal medewerkers en locaties invloed 

op het functioneren van de preventiemedewerkers, aangezien de preventiemedewerker moei-

lijker in contact komt met alle medewerkers wanneer het een groot bedrijf betreft. 

5.4.3 Gebrek aan kennis: passender informatievoorziening 

Waar medewerkers ten aanzien van gezondheid vaak nog informatie missen, geven ze aan 

dat ze in het kader van veiligheid juist ‘overspoeld’ worden met informatie over gevaarlijke 

stoffen en veilige werkwijzen. Informatie wordt op verschillende manieren verstrekt, bijvoor-

beeld in de vorm van trainingen, voorlichting en toolboxmeetings. Ondanks dat in de meeste 

bedrijven veel aandacht wordt besteed aan informatievoorziening, geven sommige medewer-

kers aan niet te weten met welke schadelijke stoffen zij werken. Het lijkt erop dat de hoeveel-

heid informatie die zij aangeboden krijgen in veel gevallen niet bijdraagt aan een verbeterd 

‘bewustzijn’ van de schadelijke stoffen op de werkvloer. Medewerkers constateren dat veel 

van de informatie die zij ontvangen onduidelijk of niet goed toepasbaar is in de praktijk. 

 

Enkele medewerkers geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het maken van de 

vertaalslag tussen theorie en praktijk. Het aanbieden van specifieke praktijkvoorbeelden zou 

hierbij kunnen helpen. Tevens wordt de informatie volgens medewerkers niet vernieuwd. Hier-

door zijn zij minder gemotiveerd om informatie over gevaarlijke stoffen op te zoeken. 

 

Tevens geven medewerkers aan dat de informatievoorzieningsstructuur voor verbetering vat-

baar is. Zo geven medewerkers van enkele bedrijven aan dat, wanneer er een melding wordt 

gemaakt van verdenking van aanwezigheid van een gevaarlijke stof (bijvoorbeeld asbest), 

vaak niet wordt teruggekoppeld aan de ‘melder’ of de stof ook daadwerkelijk schadelijk was. 

Wanneer er meer feedback zou worden gegeven na een melding, zou dit medewerkers in 

staat stellen te leren van dergelijke praktijksituaties. 

5.4.4 Dialoog tussen management en medewerkers 

Medewerkers van de bedrijven geven aan behoefte te hebben aan een ‘open’ dialoog over 

preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Er is behoefte aan een verbetering in de 

communicatie tussen werkvloer en management over gevaarlijke stoffen. Medewerkers geven 

aan dat de afstand tussen management en werkvloer vaak groot is en dat management niet 

altijd een goed beeld heeft van de knelpunten die zich op de werkvloer voordoen bij preventie. 

Een geïnterviewde zegt hierover: “Er wordt vaak laatdunkend gedaan over risico’s die we op 

bouwplekken zien. Er wordt weinig geluisterd naar de vloer, het is erg top-down. Leidingge-

venden zijn van de theorie, die snappen niet hoe het werkt op de vloer.” Meer wederzijds 

begrip tussen werkvloer en management zou kunnen helpen om knelpunten bij preventie be-

spreekbaar te maken en op te lossen. 

 

Concreet betekent dit een andere houding van management (bijvoorbeeld niet alleen contro-

lerend) wat leidt tot een opener houding van de medewerkers (bijvoorbeeld meer uitspraken 

tijdens toolboxmeetings). Werknemers geven aan dat leidinggevenden een belangrijke rol 

hebben bij preventie, maar hier niet altijd op de goede manier invulling aan geven: “Leiding-
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gevenden hebben een voorbeeldfunctie maar dragen ook niet altijd persoonlijke bescher-

mingsmiddelen”. Ook hier is volgens medewerkers verbetering mogelijk. Leidinggevenden er-

kennen dat zij een rol hebben in preventie, maar wijzen vooral op de verantwoordelijkheid van 

medewerkers om hieraan te voldoen. 

5.4.5 Wetgeving en toezicht 

Medewerkers geven aan dat de Inspectie SZW bij kleine bedrijven weinig toezicht houdt op 

naleving van Arbowetgeving, terwijl hier wel behoefte aan is. Volgens medewerkers leidt toe-

zicht van de Inspectie SZW ertoe dat veiligheid bij management en medewerkers meer priori-

teit krijgt, en dit wordt met name bij kleine bedrijven zeer wenselijk geacht. 

5.4.6 Doelgroepen: inhuurkrachten en onderaannemers 

Er is behoefte aan meer duidelijkheid en eenduidige regels over naleving van veiligheidsregels 

door inhuurkrachten en onderaannemers. Naast de duidelijke rol die de werkgever vervult bij 

preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, geven meerdere geïnterviewden aan dat 

ook opdrachtgevers hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Wanneer opdrachtgevers 

strengere eisen stellen aan werken met veilige stoffen/werkwijzen, zal dit voor werkgevers een 

stimulans zijn om meer in te zetten op gezond werken. 

5.5 Conclusies 

Het bleek moeilijk om bedrijven te interesseren voor deelname; uit de opgegeven redenen 

bleek onder andere dat bedrijven een lage risicoperceptie hebben (gevaarlijke stoffen is geen 

issue). Hieronder beschrijven we de resultaten van het veldwerk, waarbij met name gezocht 

is naar de gemeenschappelijke bevindingen: 

› hoewel alle bedrijven de arbeidshygiënische strategie toepassen, verschillen ze in de 

mate waarin en de manier waarop ze dat doen. Bedrijven waarin werknemers vooral met 

één gevaarlijke stof werken hebben het veiligheidsproces vaak beter op orde dan bedrij-

ven die met meer gevaarlijke stoffen werken; 

› bij alle bedrijven is weliswaar een medewerker verantwoordelijk voor veiligheid en ge-

zondheid op de werkvloer, maar de manier waarop deze rol wordt ingevuld is sterk af-

hankelijk van de affiniteit die deze medewerker heeft met het thema. De rol van preven-

tiemedewerker wordt over de hele linie tamelijk smal ingevuld en soms gereduceerd tot 

het controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door collega’s. 

Hoe succesvol preventiemedewerkers hierin vervolgens zijn, hangt ook af van persoon-

lijke drijfveren van de collega’s om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken; 

› gevonden bewuste gedragsbepalers: maatschappelijke bekendheid van de gevolgen 

van een gevaarlijke stof, direct ervaren gezondheidsklachten, getroffen naasten, controle 

door leidinggevenden; 

› gevonden onbewuste gedragsbepalers: cultuur (als het houden aan de veiligheidsre-

gels de norm is), routine (liggen persoonlijke beschermingsmiddelen op een logische 

plek), voorbeeldgedrag (leidinggevenden en rolmodellen), prikkels (sterke geur, stofwol-

ken - enkel als nog geen gewenning is opgetreden). 

 

De knelpunten bij preventie vallen uiteen in: 

› bedrijfscultuur: ondanks aanwezigheid van preventiebeleid en protocollen op organisa-

tieniveau lijken op de werkvloer de groepsnorm en het groepsgedrag sturend voor (het 

ontbreken van) preventie zoals aanspreekgedrag; 
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› motivatie/vaardigheden: werkgevers vertrouwen op de motivatie van medewerkers om 

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

juiste beheersmaatregelen toe te passen; 

› risicobewustzijn: het valt op dat medewerkers geneigd zijn de risico’s van de stoffen 

waar zij mee werken te relativeren en zelfs te bagatelliseren; 

› gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: persoonlijke beschermingsmiddelen 

worden vaak niet gebruikt, genoemde redenen zijn draagcomfort en tijdsdruk; 

› gebrek aan kennis: een belangrijk knelpunt bij preventie dat bij vrijwel alle bedrijven 

wordt genoemd, is gebrek aan kennis van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Werkne-

mers weten vaak niet met welke gevaarlijke stoffen zij werken en wat de risico’s ervan 

zijn; 

› 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 werkgever en werknemers. 

 

Behoeften ten aanzien van preventie: 

› toepassing arbeidshygiënische strategie: 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 ver-

beteringen aan installaties, aanpassingen aan het werkklimaat, verbeterde afzuiginstal-

laties en algehele ventilatie; 

› duidelijke verantwoordelijkheid: werkgevers moeten ervoor zorgen dat medewerkers 

hun werk gezond en veilig kunnen uitvoeren. Ze moeten zorgdragen voor voldoende ken-

nis en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen en daarnaast zorgen dat er binnen 

de organisatie een aanspreekpunt is. Medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat zij de 

preventieve maatregelen die hen ter beschikking staan om veilig en gezond te werken 

ook daadwerkelijk gebruiken; 

› gebrek aan kennis: het lijkt erop dat de hoeveelheid informatie die medewerkers aan-

geboden krijgen in veel gevallen niet bijdraagt aan een verbeterd bewustzijn van de scha-

delijke stoffen op de werkvloer. Medewerkers constateren dat veel van de informatie die 

zij ontvangen onduidelijk of niet goed toepasbaar is in de praktijk; 

› dialoog tussen management en medewerkers: er is behoefte aan een verbetering in 

de communicatie tussen werkvloer en management over gevaarlijke stoffen. Medewer-

kers geven aan dat de afstand tussen management en werkvloer vaak groot is en dat 

management niet altijd een goed beeld heeft van de knelpunten die zich op de werkvloer 

voordoen bij preventie. Leidinggevenden erkennen dat zij een rol hebben in preventie, 

maar wijzen vooral op de verantwoordelijkheid van medewerkers om hieraan te voldoen. 

 

Doelgroepen: 

› verschillen tussen oudere en jongere medewerkers: oudere werknemers zijn soms 

‘nonchalanter’ in de naleving van veiligheidsvoorschriften en het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen dan jongere medewerkers. Jongere medewerkers hebben tijdens 

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

zit bij hen nog vers in het geheugen; 

› verschillen tussen ‘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; 

› onderaannemers: onderaannemers blijken een kwetsbare groep te zijn, die met regel-

maat werkt onder onveilige omstandigheden; 
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› rol opdrachtgever: naast de duidelijke rol die de werkgever vervult bij preventie van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen, geven meerdere geïnterviewden aan dat ook op-

drachtgevers hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Wanneer opdrachtgevers stren-

gere eisen stellen aan werken met veilige stoffen/werkwijzen, zal dit voor werkgevers een 

stimulans zijn om meer in te zetten op gezond werken. 
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6 Huidige stand van zaken in Nederland 

Wat is de huidige stand van zaken aangaande het werken met gevaarlijke stoffen in 

Nederland, en waar liggen de kansen om het verbeteren van deze werkwijze te stimu-

leren? 

 

Het doel van het vragenlijstonderzoek is om inzicht te verkrijgen in de huidige stand van 

zaken aangaande het werken met gevaarlijke stoffen door bedrijven in Nederland. De focus 

ligt op het in kaart brengen van aanknopingspunten voor een betere omgang met gevaar-

lijke stoffen. Het vragenlijstonderzoek kan inzicht bieden in huidig beleid, (opvolging van) 

maatregelen, en veranderwensen van werkenden in verschillende sectoren in Nederland, 

en in alle vestigingsgrootteklassen. Het onderzoek is uitgevoerd onder die sectoren waar 

de geïdentificeerde stoffen een risico zijn (in totaal 17). 

 

De hoofdvraag van het vragenlijstonderzoek wordt beantwoord aan de hand van meerdere 

deelvragen die terugkomen in de opzet van de vragenlijst: 

1. Welke gevaarlijke stoffen zijn aanwezig in de diverse sectoren en vestigingsgrootteklas-

sen, wat is het geschatte percentage werknemers dat wordt blootgesteld en hoe wordt 

blootstelling door bedrijven gemeten? 

2. Welk beleid en welke maatregelen worden er gevoerd binnen bedrijven als het gaat om 

werken met gevaarlijke stoffen? 

3. In hoeverre leven werknemers voorschriften over werken met gevaarlijke stoffen na? 

4. Welke informatie is beschikbaar voor werknemers en via welke kanalen bereikt deze 

hen? En waar liggen de verbeterkansen voor informatievoorziening? 

5. Wat zijn belangrijke redenen om aan preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stof-

fen te doen, en wat zijn de ervaren belemmeringen om tot preventie te komen? 

6. Welke veranderwensen bestaan er als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen? 

 

In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op deze deelvragen. 

6.1 Methode 

6.1.1 Opzet onderzoek en veldwerk 

Het vragenlijstonderzoek is uitgevoerd door Kantar Public, voorheen TNS NIPO. TNS NIPO 

was ook de uitvoerder van eerder onderzoek op het gebied van werken met stoffen, namelijk 

in het kader van de VASt-campagne (Versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen) die in de 

periode 2004-2007 door het ministerie SZW werd gevoerd. De opzet van dit eerdere onder-

zoek vormde de basis voor de uitvoering van het huidige vragenlijstonderzoek, met enkele 

aanpassingen en in afstemming met SZW. Onder andere de vragenlijst die in 2007 is gemaakt, 

is herbeoordeeld en met wijzigingen ingezet voor het huidige onderzoek. De actuele versie 

van de vragenlijst is toegevoegd als bijlage 13 aan het rapport. 

 

Zoals in elk onderzoek is er sprake van non-respons en van vestigingen van bedrijven die 

aangeven het interview op een later tijdstip in te vullen, en hier geen gevolg meer aan (kunnen) 

geven. Kantar heeft daarom met het aanleveren van de data een uitgebreide responsverant-

woording opgesteld, deze is bijgevoegd als bijlage 14. Een kanttekening bij de werving die 

door de enquêteurs van Kantar werd genoteerd, is dat veel kleine bedrijven schenen te denken 

dat zij niet in de doelgroep ‘werken met gevaarlijke stoffen’ vallen. Bij doorvragen bleek dat 

sommige vestigingen wel degelijk in de doelgroep vallen, maar zich niet als dusdanig herken-
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nen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vestigingen die een onvolledig begrip hebben van ‘ge-

vaarlijke stoffen’, of bij vestigingen die het risico van de stof(fen) waar zij mee werken te laag 

inschatten. Omdat (kleine) vestigingen zichzelf dus wellicht niet als onderdeel van de doel-

groep zien, blijft de mogelijkheid bestaan dat de bevindingen in dit rapport over de percentages 

stoffen die voorkomen in de bedrijven, in feite nog een onderschatting zijn van de werkelijke 

percentages. Het was echter niet mogelijk om dit systematisch te onderzoeken in het kader 

van dit onderzoek. 

6.1.2 Weegfactor en analyses 

Op de verzamelde data is door TNO een weegfactor toegepast, zodat gecorrigeerd kan wor-

den voor de respons per sector/vestigingsgrootteklasse ten opzichte van de daadwerkelijke 

aantallen in Nederland. Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer er veel respondenten zijn in 

het onderzoek die een kleine sector in Nederland vertegenwoordigen, zij een lager gewicht 

toegekend krijgen dan respondenten die een grote sector vertegenwoordigen. Door het bere-

kenen en toepassen van weegfactoren komen we tot representatieve bevindingen. 

Na het berekenen van de weegfactoren zijn twee typen analyses uitgevoerd. Ten eerste is 

een beschrijvende analyse uitgevoerd over de totstandkoming van de steekproef en demo-

grafische kenmerken van de steekproef. Vervolgens zijn toetsende analyses uitgevoerd op de 

uitkomsten van de vragenlijst. Alle relevante secties uit de vragenlijst zijn geanalyseerd met 

behulp van TNO Table Technology, waarmee verschillen tussen sectoren en verschillen tus-

sen vestigingsgrootteklassen overzichtelijk in kaart worden gebracht en worden getoetst op 

statistische significantie.4 

6.2 Resultaten 

6.2.1 Kenmerken respondenten 

In het onderzoek deden vestigingen van bedrijven uit 17 sectoren mee, waaronder vestigingen 

uit de landbouwsector, de metaalindustrie, de bouwsector, autohandel en de gezondheids-

zorg. De aantallen per sector en per vestigingsgrootteklasse staan weergegeven in tabel 6.1. 

In deze tabel is ook te zien wat de weging doet met het aantal respondenten in elke categorie: 

omdat sommige respondenten een kleine sector vertegenwoordigen zoals de houtindustrie, 

krijgen zij een lager gewicht en neemt hun aantal af, en vice versa geldt dat voor respondenten 

uit grote sectoren zoals de landbouwsector waaraan een hoger gewicht is toegekend en waar-

door hun aantal toeneemt. Als laatste is in tabel 6.1 weergegeven wat de functie van de res-

pondenten was. De meerderheid van de respondenten (78%) was eigenaar of leidinggevende. 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de enquête gepresenteerd. Bevindin-

gen worden gepresenteerd op totaalniveau van de respondenten, en daarnaast worden de 

belangrijkste bevindingen per sector of vestigingsgrootteklasse genoemd per deelvraag. 

Kleine verschillen tussen sectoren/vestigingsgrootteklassen staan niet beschreven in de tekst. 

De volledige resultaten per sector en per vestigingsgrootteklasse zijn toegevoegd als bijlage 

15. In vervolgonderzoek kunnen meer uitgebreide of geavanceerde analyses per sector of 

binnen nieuwe klassen van bedrijfsgrootte worden uitgevoerd. 

 

  

                                                      
4  Door het toepassen van een wegingsfactor kunnen opgetelde totalen van categorieën leiden tot een kleine 

afwijking ten opzichte van het groepstotaal van de respondenten. 
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Tabel 6.1 Kenmerken vestigingen (respondenten) 
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Sector 

Landbouw  190 (8.3)  59.822 (27.3) 

Voedingsmiddelenindustrie  209 (9.1)  3.674 (1.7) 

Houtindustrie  26 (1.1)  393 (0.2) 

Grafische industrie  216 (9.4)  3.200 (1.5) 

Chemische industrie  65 (2.8)  575 (0.3) 

Rubber- en kunststofproductindustrie  102 (4.5)  874 (0.4) 

Basismetaalindustrie  28 (1.2)  242 (0.1) 

Metaalproductenindustrie  212 (9.3)  4.046 (1.8) 

Overige transportmiddelenindustrie  55 (2.4)  538 (0.2) 

Meubelindustrie  154 (6.7)  2.109 (1.0) 

Algemene bouw en projectontwikkeling  117 (5.1)  71.893 (32.8) 

Grond-,water- en wegenbouw  121 (5.3)  3.962 (1.8) 

Gespecialiseerde bouw  156 (6.8)  10.692 (4.9) 

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers  214 (9.4)  17.766 (8.1) 

Reparatie van installatie en machines  215 (9.4)  9.568 (4.4) 

Gezondheidszorg  195 (8.5)  29.646 (13.5) 

Farmaceutische industrie  13 (0.6)  120 (0.0) 

Vestigingsgrootteklasse* 

1-9 werknemers  1.196 (52.3)  203.533 (93.0) 

10-49 werknemers  770 (33.7)  132.469 (6.1) 

50-99 werknemers  145 (6.3)  1.159 (0.4) 

100-499 werknemers  148 (6.5)  870 (0.4) 

500 of meer werknemers  29 (1.3)  89 (0.1) 

Functie respondenten** 

Directeur/eigenaar  1.224 (53.5)  

Hoofd P&O  20 (0.9)  

Preventiemedewerker  39 (1.7)  

Arbo-/kwaliteitsmedewerker  104 (4.5)  

Arbo-/milieucoördinator  52 (2.3)  

Bedrijfs-/productieleider  158 (6.9)  

Overig  691 (30.2)  

* In bijlage 15 is de kleinste klasse vestigingen nog verder worden uitgesplitst naar vestigingen met 1-4 en 

5-9 werknemers, gebaseerd op zelf-rapportage. 

** Deze gegevens zijn alleen beschikbaar op basis van zelfrapportage. 

6.2.2 Deelvraag 1: voorkomen van en blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

Respondenten waren over het algemeen zeer positief over de manier waarop er binnen de 

vestiging gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Circa 97% vindt namelijk dat er in hun vesti-
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ging over het algemeen genomen altijd (of meestal) veilig wordt gewerkt met stoffen. Nog geen 

1% van de vestigingen geeft aan dat er naar eigen zeggen (soms) niet veilig gewerkt wordt 

met gevaarlijke stoffen. 

 

Er is grote variatie in het type gevaarlijke stoffen waar mee gewerkt wordt in de vestigingen 

(zie ook bijlage 15). Over de hele groep van alle 17 sectoren zien we dat er het meest wordt 

gewerkt met typen stoffen die kunnen leiden tot allergieën of overgevoeligheid (38% van de 

respondenten). Circa 18% werkt met kankerverwekkende stoffen, en 9% werkt met stoffen die 

gevaarlijk kunnen zijn voor de voortplanting (figuur 6.1). 

 

 
Figuur 6.1 Aanwezigheid van typen gevaarlijke stoffen in totaal en per vestigingsgrootteklasse 

 

In een vervolgvraag werd specifiek gevraagd naar welke stoffen in gebruik zijn. Daar zien we 

dat bijna de helft (46%) werkt met oplosmiddelen als lijm, verf en inkt, 64% werkt met schoon-

maak- en desinfectiemiddelen, 14% werkt met teerproducten waaronder asfalt, en 20% werkt 

met bestrijdingsmiddelen. Er zijn verschillen tussen de sectoren in de producten waar mee 

gewerkt wordt. De landbouwsector werkt meer dan gemiddeld met kankerverwekkende stof-

fen (26%) en bestrijdingsmiddelen (61%), en minder met teerproducten (7%). In de autohandel 

wordt ook meer dan gemiddeld met kankerverwekkende stoffen gewerkt (29%), met stoffen 

die leiden tot overgevoeligheid en allergie (53%), en oplosmiddelen (70%), en veel minder met 

geneesmiddelen (1%). In de gezondheidszorg zien we logischerwijs dat vestigingen vaak wer-

ken met geneesmiddelen (37%) en schoonmaak-/desinfectiemiddelen (73%). Tussen de ves-

tigingsgrootteklassen bestaan minder verschillen dan tussen sectoren. Wel zien we dat grote 

vestigingen van 100-499 werknemers en 500 werknemers of meer, vaker met stoffen werken 

die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (67%), met stoffen in de metaalbewerking (39%) en 

met zware metalen (36%). 

 

Verder zien we dat werknemers aan verschillende stoffen worden blootgesteld, doordat deze 

stoffen vrijkomen tijdens het werkproces. Deze uitkomsten verschillen logischerwijs per sector, 

omdat bepaalde stoffen zich voor bepaalde productieprocessen lenen. Zo komt hoge bloot-

stelling aan uitlaatgassen meer dan gemiddeld voor in de autohandel, de grond-, weg- en 

waterbouw, en de landbouw. In de praktijk is er overigens weinig blootstelling gemeld aan 

bekende gevaarlijke stoffen als asbest, 92% van de respondenten geeft aan dat dit niet vrij-

komt tijdens hun werkzaamheden. In grote vestigingen (>100 werknemers) worden werkne-

mers vaker blootgesteld aan lasrook (15%). 
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In de vragenlijst wordt aan de vestigingen gevraagd om te schatten welk deel van hun werk-

nemers wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer de helft van de vestigingen heeft 

dit gedaan. De meeste vestigingen (60%) schatten in dat minder dan 10% van hun werkne-

mers wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog eens 10% verwacht dat 1-4 op de 10 

medewerkers blootgesteld wordt aan stoffen. Slechts bij 10% van de vestigingen wordt ge-

schat dat de meerderheid of al het personeel (75-100%) wordt blootgesteld aan stoffen tijdens 

het werk. 

 

Meten van blootstelling 

Circa 70% van de vestigingen geeft aan de blootstelling voor medewerkers niet daadwerkelijk 

te meten of schatten. Circa 17% schat/meet de blootstelling wel, maar slechts voor een deel 

van de stoffen, en 11% doet dit voor alle de stoffen. Van de vestigingen die de blootstelling 

wel (deels) meten, toetst 40% de blootstelling vervolgens aan grenswaarden. De chemische 

industrie springt eruit: daar wordt veel meer dan gemiddeld de blootstelling aan alle stoffen 

gemeten (46%). In kleine vestigingen (met name vestigingen tot 9 werknemers) wordt de 

blootstelling minder gemeten of geschat dan in grote vestigingen. 

Ongeveer 40% van de vestigingen geeft aan dat in hun vestiging een RI&E is opgesteld waarin 

aandacht is besteed aan het werken met stoffen. Ongeveer 45% van de vestigingen geeft aan 

geen RI&E te hebben en 25% van de vestigingen gebruikt de arbocatalogus. Bij kleine vesti-

gingen is minder vaak een RI&E opgesteld dan bij grotere vestigingen. Slechts 230 van de 

2.077 vestigingen geven aan een RI&E te hebben voor gevaarlijke stoffen. 

6.2.3 Deelvraag 2: maatregelen voor het werken met gevaarlijke stoffen 

Van de respondenten geeft 79% aan maatregelen te treffen om blootstelling te voorkomen 

(zie figuur 6.2). Grote bedrijven geven vaker aan maatregelen te treffen dan kleine vestigingen. 

 

 
Figuur 6.2 Vestigingen die maatregelen nemen, uitgesplitst naar bedrijfsgrootteklasse 
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Figuur 6.3 laat zien welke maatregelen er veelal door vestigingen worden genomen. 

 

 
Figuur 6.3 Maatregelen die vestigingen treffen om gezond en veilig te werken met stoffen 

 

Het valt op dat persoonlijke beschermingsmiddelen veruit favoriet zijn: meer dan 85% van de 

vestigingen geeft aan dit een goede maatregel te vinden. Maatregelen als etikettering, aparte 

opslag, technische maatregelen als afzuiginstallaties, vervanging van stoffen of specifieke 

aandacht bij inkoop worden door circa 50% van de vestigingen genomen. Maartregelen die 

minder vaak worden genoemd zijn: gesloten systemen, afschermen van werkplekken, taak-

roulatie, en specifieke aandacht bij ontwerp van processen. 

 

Iets meer dan de helft van de vestigingen geeft aan dat medewerkers geïnformeerd worden 

over de risico’s van de stoffen waar ze mee werken (57%), en werkvoorschriften en instructies 

ontvangen over werken met gevaarlijke stoffen (55%). Er zijn geen grote verschillen tussen 

sectoren in de getroffen maatregelen. Kleine uitzonderingen zijn dat er in de metaalindustrie 

meerdere maatregelen vaker genoemd zijn, zoals toezicht houden (82%), en in de chemische 

industrie worden bijvoorbeeld meer instructies gegeven voor BHV’ers (81%). 

 

De manier waarop werknemers worden geïnformeerd over de risico’s van en voorschriften 

voor het werken met gevaarlijke stoffen, is veelal tijdens werkoverleg (69%), tijdens toolbox-

meetings (63%), voor aanvang van nieuwe of gewijzigde werkzaamheden (63%), bij indienst-

treding (53%) en in mindere mate als onderdeel van een interne (vak)opleiding (26%). 

6.2.4 Deelvraag 3: naleven voorschriften werken met gevaarlijke stoffen 

Om meer zicht te krijgen op de manier waarop werknemers zelf omgaan met preventie en de 

mate waarin zij voorschriften naleven, is aan de respondenten een aantal stellingen voorge-

legd. Medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen volgens 75% van de vesti-

gingen. Circa 74% denkt dat de medewerkers het belangrijk vinden om veilig met gevaarlijke 

stoffen te werken. Twee derde denkt wel dat de eigen medewerkers voldoende kennis in huis 

hebben over de risico’s van stoffen, en dat ze weten hoe ze ermee moeten werken. Ook zegt 

bijna 70% dat medewerkers zich aan de voorschriften houden, inclusief het volgen van werk-

procedures en instructies (figuur 6.4). 
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Figuur 6.4 Percentage van vestigingen dat aangeeft het eens of helemaal eens te zijn met stellingen over 

het gedrag van werknemers 

 

De kleinste vestigingen rapporteren over het algemeen wat lagere scores op de stellingen dan 

grotere vestigingen. Dit kan te maken hebben met de aard van het werk en de voorzieningen 

die aanwezig zijn. Tussen de sectoren zijn geen grote verschillen te bemerken. Wel is er ver-

schil in de mate waarin medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen aangeven te ge-

bruiken. In de sector landbouw worden deze minder dan gemiddeld gebruikt en in de sectoren 

metaalproducten, grond-, weg- en waterbouw, en autohandel worden deze meer gebruikt. Ook 

in kleine bedrijven (5-9 en 10-49 werknemers) worden persoonlijke beschermingsmiddelen 

meer gebruikt. Deze verschillen kunnen uiteraard samenhangen met de aard van het werk. 

6.2.5 Deelvraag 4: (verbeterkansen voor) informatie die beschikbaar is voor werknemers 

Vestigingen geven op verschillende manieren invulling aan de informatievoorziening. In figuur 

6.5 is te zien welke bronnen van informatie zoal worden gebruikt in vestigingen. Zo is te zien 

dat meer dan de helft gebruik maakt van vakbladen. Daarnaast zijn veiligheidsinformatiebla-

den (al dan niet verstrekt via de leveranciers van stoffen) populair. Een groot deel van de 

kennis wordt vergaard via opleidingen en trainingen. Specifieke informatie van instrumenten 

als de Stoffenmanager wordt in de praktijk weinig gebruikt (6,2%). Er zijn wat kleine verschillen 

tussen sectoren en vestigingen die eruit springen. Zo gebruiken bedrijven in de chemische 

industrie, grond-, weg- en waterbouw en de gespecialiseerde bouw meer werkplekinstructie-

kaarten dan gemiddeld en worden deze kaarten in kleine vestigingen minder gebruikt. De 

Stoffenmanager wordt juist vaker gebruikt in de chemische industrie (44%), de metaalproduc-

tenindustrie (15%) en in grotere vestigingen (24% in bedrijven van 50-99 medewerkers, 34% 

in bedrijven van 100-499 werknemers). 
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Figuur 6.5 Informatiebronnen die gebruikt worden in de vestigingen 

 

Veel vestigingen worden bij de preventie ondersteund en of halen actief informatie op over het 

werken met stoffen. In figuur 6.6 is een overzicht gepresenteerd van de bronnen van on-

dersteuning die vestigingen gebruiken. 

 

 

Figuur 6.6 Gebruikte bronnen van ondersteuning in het werken met stoffen 

 

We zien dat vestigingen informatie veelal bij leveranciers van stoffen (67%) en leveranciers 

van machines en hulpmiddelen (46%) halen en in mindere mate bij collegavestigingen (28%), 

arbodiensten (26%) of opleidingsinstituten (24%). Veel minder vestigingen raadplegen bron-

nen bij de Inspectie SZW (7%) of bij het Ministerie van SZW (6%). Opvallend is dat bijna 1 op 

de 5 vestigingen aangeeft geen enkele vorm van ondersteuning te gebruiken. De kleinste 

vestigingen (1-4 werknemers) geven dit significant vaker aan. Naast de bovengenoemde bron-

nen van ondersteuning geeft een kleine minderheid (44%) aan dat hun brancheorganisatie 

actief en behulpzaam is op het gebied van gevaarlijke stoffen. 

 

Over het algemeen zijn veel vestigingen (75%) tevreden over de informatievoorziening. Wel 

zien zij verbeterkansen en dan met name in het meer toepasbaar maken van informatie (36%) 

en informatie meer toesnijden op de specifieke bedrijfssituatie of het werkproces (37%). Aan 

het ontvangen van meer informatie (15%) en het goedkoper toegankelijk maken van informatie 
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(10%) is minder behoefte. Circa een kwart van de respondenten vindt het wel belangrijk om 

informatie die bestaat beter vindbaar te maken. Vestigingen in verschillende sectoren en ves-

tigingsgrootteklassen verschillen vrijwel niet van hun behoeften aan informatie en de verbe-

terkansen die zij noemen. 

6.2.6 Deelvraag 5: redenen voor preventie van beroepsziekten en ervaren belemmeringen 

Door middel van turven konden respondenten aangeven welke redenen zij belangrijk vinden 

om beroepsziekten te voorkomen en maatregelen te nemen rondom gevaarlijke stoffen. De 

volgende redenen zijn het meest genoemd als (zeer) belangrijke reden voor preventie en het 

nemen van maatregelen (zie ook figuur 6.7): 

› voorkomen van incidenten en ongelukken (door 91% genoemd); 

› voldoen aan wettelijke verplichting (88%); 

› gezondheid van werknemers (86%); 

› reputatie van het bedrijf (84%). 

 

 

Figuur 6.7 Redenen voor respondenten om aan preventie te doen 

 

De belangrijkste ervaren belemmeringen voor het realiseren van preventie zijn (figuur 6.8): 

› complexiteit van regels en wettelijke verplichtingen (53%); 

› papierwerk (42%); 

› maatregelen zijn praktisch niet toe te passen in het bedrijf (41%); 

› te weinig bewustzijn onder medewerkers (40%); 

› onduidelijkheid over hoe maatregelen toegepast moeten worden (38%); 

› te weinig bekendheid met het bestaan van maatregelen (38%). 
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Figuur 6.8 Belemmeringen die respondenten ervaren door het treffen van maatregelen 

 

Opnieuw is er veel overeenstemming in de bevindingen tussen sectoren en vestigingsgroot-

teklassen. Opvallend is dat financiële overwegingen om iets aan preventie te doen minder 

hoog scoort in de landbouw en de gezondheidszorg en meer meespeelt in de bouw- en pro-

jectontwikkeling. Ook vinden grotere vestigingen het in vergelijking met kleinere vestigingen 

belangrijker om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om incidenten te voorkomen, gezond-

heid van werknemers te garanderen en de reputatie van hun vestiging te beschermen. Deze 

onderwerpen scoren bij de kleine vestigingen minder hoog. 

6.2.7 Deelvraag 6: veranderwensen aangaande werken met gevaarlijke stoffen 

Als laatste hebben we door middel van een open vraag aan de respondenten gevraagd welke 

veranderwensen zij hebben als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen in hun vesti-

ging. Circa 10% van de respondenten heeft hier antwoord op gegeven. Veel antwoorden dui-

den op tevredenheid en/of onzekerheid over waar de verandermogelijkheden liggen. Veel res-

pondenten geven bijvoorbeeld aan dat zij geen duidelijke veranderwens hebben: “het gaat 

goed zo”. Ook wordt met regelmaat aangegeven dat het werken met stoffen een kleine rol 

heeft in het bedrijf en dat het risico daarom als laag wordt ingeschat. 

6.3 Conclusies 

Bijna alle vestigingen vinden dat er in hun vestiging over het algemeen genomen veilig wordt 

gewerkt met stoffen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat dit door werk-

gevers zelf is gerapporteerd. Hoewel er wordt gezegd dat er veilig wordt gewerkt met stoffen, 

inventariseert een heel groot deel van deze vestigingen de risico’s van gevaarlijke stoffen niet. 

Als de risico’s wel worden ingeschat, worden deze vaak heel laag ingeschat. Het vervolgens 

toetsen van de gemeten of geschatte blootstelling volgens de grenswaarden gebeurt dan in 

41% van de vestigingen (in grotere vestigingen gebeurt dit veel meer). 

 

Ondanks het feit dat een groot deel van de vestigingen in Nederland dus geen of weinig inzicht 

heeft in de mate van blootstelling, zegt een meerderheid van de vestigingen wel maatregelen 

te nemen om blootstelling te voorkomen. Grote vestigingen geven vaker aan maatregelen te 

treffen dan kleine vestigingen. De meeste vestigingen beschermen hun personeel met per-

soonlijke beschermingsmiddelen (in kleine vestigingen meer dan in grote vestigingen). Bron-

aanpak of technische maatregelen als afzuiginstallaties worden veel minder genomen. Col-
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lectieve maatregelen als gesloten systemen, afschermen van werkplekken en taakroulatie 

worden door werkgevers nauwelijks genomen. 

 

Het valt op dat slechts iets meer dan de helft van de vestigingen aangeeft dat hun medewer-

kers geïnformeerd worden over de risico’s van de stoffen waar ze mee werken, of dat hun 

werknemers werkvoorschriften en instructies ontvangen. Desondanks denken werkgevers dat 

de eigen medewerkers voldoende kennis in huis hebben over de risico’s van stoffen, en dat 

ze weten hoe ze ermee moeten werken. Volgens de werkgevers worden de persoonlijke be-

schermingsmiddelen door medewerkers ook daadwerkelijk gebruikt. Medewerkers zijn vol-

gens de werkgevers intrinsiek gemotiveerd en houden zich aan voorschriften. 

 

Veel respondenten geven verder aan (erg) tevreden zijn over de informatie die beschikbaar is 

betreffende het werken met stoffen. Een groot deel van de kennis over gevaarlijke stoffen 

wordt vergaard bij leveranciers van stoffen of van hulpmiddelen. Adviseurs van vestigingen 

(arbodiensten) worden veel minder geraadpleegd. Bij de overheid gaan vestigingen nog min-

der te rade. 

 

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat er een aantal redenen is voor werkgevers om aan pre-

ventie te doen. De belangrijkste intrinsieke motivatie is gezondheid van werknemers, voorko-

men van ongelukken, en incidenten en reputatie van het bedrijf of de vestiging. De belangrijk-

ste extrinsieke motivatie is het voldoen aan wetgeving. Werkgevers ervaren de volgende be-

lemmeringen voor het doen aan preventie: administratieve lasten, te weinig bewustzijn onder 

medewerkers, onbekendheid/onduidelijkheid met betrekking tot maatregelen en praktische 

toepasbaarheid van maatregelen. 

 

Als laatste is het relevant om te noemen dat, bij de werving van bedrijven voor het vragenlijst-

onderzoek, naar voren kwam dat sommige kleine vestigingen zich niet als onderdeel van de 

doelgroep zien (lage risicoperceptie). Dit was echter geen onderwerp van het onderzoek zelf. 

Omdat er geen systematisch onderzoek naar dit fenomeen is gedaan, is het daarom lastig om 

op basis van het vragenlijstonderzoek gefundeerde uitspraken te doen over of kleine bedrijven 

het risico van het werken met stoffen ook daadwerkelijk onderschatten. 
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7 Conclusies 

Wat zijn handvatten en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak voor (preven-

tie van) beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan gevaar-

lijke stoffen? 

 

Om handvatten en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak te kunnen opleveren zijn 

de gevonden resultaten samengebracht. In dit hoofdstuk presenteren we de conclusies van 

het onderzoek. De conclusies zijn getoetst bij de in het kwalitatieve deel van het onderzoek 

betrokken bedrijven en stakeholders. 

7.1 Methode 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de verschillende deelonderzoeken met elkaar ge-

combineerd wat leidt tot de conclusies van het onderzoek. 

 

De concept-conclusies uit het onderzoek zijn gedeeld met het Ministerie van SZW en de in 

het onderzoek betrokken stakeholders en bedrijven. Aan al deze partijen is een reactie ge-

vraagd met als belangrijkste aandachtspunten: 

› toetsing van conclusies; 

› vaststellen van handvatten en randvoorwaarden; 

› leggen van een basis voor draagvlak. 

 

Deze reacties zijn meegenomen in paragraaf 7.5. 

7.2 Prioriteiten in de aanpak van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

Op grond van een exploratieve studie zijn in hoofdstuk 2 de belangrijkste risico’s als het gaat 

om beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan deze stoffen geïden-

tificeerd. Ziekten van de ademhalingswegen en kanker veroorzaken de meeste DALY’s in de 

werkzame beroepsbevolking. 

 

Een programma gericht op preventie van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan ge-

vaarlijke stoffen zou zich daarom het beste op deze beroepsziekten kunnen richten. Het gaat 

dan om preventie van blootstelling aan de volgende stoffen: oplosmiddelen, kwartsstof, meel-

stof, asbest, lasrook, dieselrook, houtstof, zware metalen, isocyanaten. 

De sectoren die extra aandacht zouden moeten krijgen in een programma, gezien de omvang 

en het vòòrkomen van bovengenoemde stoffen, zijn bouw, metaal en chemie. Ondanks de 

aanwezigheid van diverse sectorinitiatieven in deze sectoren (zie ook de bijlagen 7, 8 en 9) 

blijkt dat de Inspectie SZW nog regelmatig overtredingen in verband met het werken met ge-

vaarlijke stoffen rapporteert. De geïnterviewde stakeholders herkennen dat in deze sectoren 

nog steeds risico’s voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen bestaan. 
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7.3 Prioriteiten voor een succesvolle aanpak 

Er zijn prioriteiten geformuleerd voor een succesvolle aanpak van beroepsziekten: 

› risicoperceptie bij werkgevers en werknemers (§ 7.3.1); 

› toepassing van de arbeidshygiënische strategie (§ 7.3.2). 

7.3.1 Lage risicoperceptie bij werkgevers en werknemers 

Bij de werving van bedrijven voor het vragenlijstonderzoek kwam naar voren dat veel kleine 

bedrijven zich niet als onderdeel van de doelgroep zien, hetzelfde bleek bij de werving voor 

de bedrijfsbezoeken. Uit het vragenlijstonderzoek kwam naar voren dat werkgevers de risico’s 

vaak heel laag inschatten. In de bedrijfsbezoeken is opgevallen dat medewerkers geneigd zijn 

de risico’s van de stoffen waar zij mee werken te relativeren en zelfs te bagatelliseren (wordt 

onder andere verklaard als een manier om te kunnen omgaan met gevaar, coping mecha-

nisme). Bewustzijn is hier dus een belangrijk aandachtspunt. Er is meer bewustzijn, als er 

meer maatschappelijke bekendheid is ten aanzien van de gevolgen van een gevaarlijke stof 

(bijvoorbeeld asbest). 

 

Het toetsen van blootstelling aan de grenswaarden gebeurt maar heel mondjesmaat. Sta-

keholders benoemen allemaal dat er nog veel onduidelijk is over niveaus van blootstelling 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 (door een lange latentietijd) lastig aan te tonen is, noemen 

sommigen een belemmering voor effectieve preventie. Als het verband wel aangetoond is, 

zorgt de lange latentietijd tussen blootstelling en ziekte toch dat er geen preventieprikkel van 

uit gaat voor werkgevers en geen prikkel voor gedragsverandering voor werknemers. 

 

In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ zou rekening gehouden kunnen worden met 

het feit dat zowel werkgevers als werknemers een lage risicoperceptie hebben. Dit komt mede 

doordat er weinig bewustzijn is over de effecten/causale verbanden maar ook doordat de ri-

sico’s gerelativeerd worden (onder andere door de lange latentietijd). 

7.3.2 Arbeidshygiënische strategie wordt niet altijd toegepast 

Ondanks het feit dat een groot deel van de bedrijven in Nederland geen of weinig inzicht heeft 

in de risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zegt de meerderheid van de bedrijven 

wel maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen. Grote bedrijven geven vaker aan 

maatregelen te treffen dan kleine bedrijven. Er zijn veel verschillende interventies beschikbaar 

om stofblootstelling te beheersen, maar er is nog veel onbekendheid over de effectiviteit hier-

van. De geïnterviewde werkgevers hebben behoefte aan inzicht in (geschatte) kosten en ba-

ten van maatregelen. 

 

Stakeholders signaleren een maatschappelijke tendens om de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers aan te spreken. Dit is terug te zien op sommige werkplekken, waarbij de eigen ver-

antwoordelijkheid om je te beschermen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen 

meer aandacht krijgt dan de bronaanpak. Medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat zij de 

preventieve maatregelen die hen ter beschikking staan om veilig en gezond te werken ook 

daadwerkelijk gebruiken. Dit maakt deze preventieve maatregel kwetsbaar. Gebruik van per-

soonlijke beschermingsmiddelen vraagt een gedragsverandering en controle op de naleving. 

Leidinggevenden erkennen dat zij een rol hebben in preventie, maar wijzen vooral op de ver-

antwoordelijkheid van medewerkers om hieraan te voldoen. Volgens de werkgevers uit het 

vragenlijstonderzoek worden de persoonlijke beschermingsmiddelen door medewerkers ge-
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bruikt. Uit de bedrijfsbezoeken blijkt echter dat persoonlijke beschermingsmiddelen vaak niet 

worden gebruikt of niet op de juiste manier worden gebruikt. 

 

Stakeholders geven aan dat de arbeidshygiënische strategie een belangrijke rol kan spelen 

bij de preventie van beroepsziekten. Uit het onderzoek blijkt dat de arbeidshygiënische stra-

tegie niet altijd wordt toegepast. Hoe kleiner de organisatie, hoe kleiner de kans lijkt dat de 

strategie wordt toegepast. De meeste bedrijven beschermen hun personeel met persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Bronaanpak of technische maatregelen als afzuiginstallaties worden 

veel minder genomen. Collectieve maatregelen als gesloten systemen, afschermen van werk-

plekken en taakroulatie worden door werkgevers nauwelijks genomen. Uit de bedrijfsbezoe-

ken blijkt dat medewerkers in de bedrijven behoefte hebben aan meer maatregelen die ge-

vaarlijke stoffen bij de bron aanpakken, zoals substitutie van schadelijke stoffen en technische 

maatregelen, maar ook aan organisatorische/collectieve maatregelen. 

 

Werkgevers leggen de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken nu vaak bij mede-

werkers (persoonlijke beschermingsmiddelen). Werknemers hebben duidelijk behoefte aan 

maatregelen die gevaarlijke stoffen bij de bron aanpakken. Voor werkgevers is het belangrijk 

dat dan de (geschatte) kosten en baten van maatregelen inzichtelijk zijn. In het programma 

‘Beter aan de slag met stoffen’ is het belangrijk de arbeidshygiënische strategie als thema op 

te nemen. 

7.4 Handvatten voor een succesvolle aanpak 

Om het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verminderen dienen (technische) be-

heersmaatregelen genomen te worden. Preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is 

dus voor een groot deel terug te voeren op gedrag(sverandering). Uit de literatuur en het on-

derzoek lijkt dat er aantal handvatten of ‘knoppen’ is waar je aan kunt draaien om een ge-

dragsverandering te bewerkstellingen. Deze worden in onderstaande paragrafen besproken. 

7.4.1 Werkgevers hebben weinig inzicht in risico’s en beheersmaatregelen 

Uit het onderzoek blijkt dat in de sectoren waarvan we weten dat met gevaarlijke stoffen wordt 

gewerkt, bijna alle bedrijven in Nederland vinden dat er in hun bedrijf over het algemeen ge-

nomen veilig wordt gewerkt met stoffen. Echter een heel groot deel van deze bedrijven inven-

tariseert de risico’s van gevaarlijke stoffen niet.5 De daarvoor ontwikkelde instrumenten (zoals 

de RI&E en Stoffenmanager) worden in minder dan de helft van de bedrijven gebruikt (in mkb-

bedrijven is dit percentage nog veel lager). Uit alle deelonderzoeken blijkt dat de arbocatalogi, 

met daarin voorgestelde beheersmaatregelen voor het werken met gevaarlijke stoffen, nau-

welijks worden gebruikt.6 Daarnaast is geconstateerd dat niet alle arbocatalogi informatie be-

vatten over gevaarlijke stoffen (in sectoren waarvan wel bekend is dat deze stoffen voorko-

men). 

 

In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ zou rekening gehouden kunnen worden met 

het feit dat er vooral in het mkb weinig gebruik wordt gemaakt van bestaande instrumenten 

om risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen te inventariseren, evalueren en aan te pak-

ken. 

                                                      
5  De cijfers omtrent het gebruik van de RI&E corresponderen met die uit de Arbobalans 2016. 

6  Dit blijkt ook uit de evaluatie van het project Arbocatalogi, Heijink en Oomens, 2011. 
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7.4.2 Werknemers hebben beperkte kennis ten aanzien van risico’s en beheersmaatregelen 

Het valt op dat slechts iets meer dan de helft van de bedrijven aangeeft dat hun medewerkers 

geïnformeerd worden over de risico’s van de stoffen waar ze mee werken, of dat hun werkne-

mers werkvoorschriften en instructies ontvangen. Toch denken werkgevers dat de eigen me-

dewerkers voldoende kennis in huis hebben over de risico’s van stoffen, en dat ze weten hoe 

ze ermee moeten werken. Uit de bedrijfsbezoeken blijkt echter dat werknemers vaak niet we-

ten met welke gevaarlijke stoffen zij werken en wat de risico’s ervan zijn. Medewerkers con-

stateren dat veel van de informatie die zij ontvangen onduidelijk is of niet goed toepasbaar in 

de praktijk. 

Er is behoefte aan een verbetering in de communicatie tussen werkvloer en management over 

gevaarlijke stoffen. Medewerkers geven aan dat de afstand tussen management en werkvloer 

vaak groot is en dat management niet altijd een goed beeld heeft van de knelpunten die zich 

op de werkvloer voordoen bij preventie. 

 

In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ kan rekening gehouden worden met het feit 

dat werknemers weinig kennis hebben over de risico’s van gevaarlijke stoffen en maatregelen. 

Wanneer verantwoordelijkheden voor preventie laag in de organisatie worden neergelegd, is 

het belangrijk dat het kennisniveau van deze groepen op peil is. Dit lijkt nu in onvoldoende 

mate het geval. Bovendien zou de manier van informatievoorziening en communicatie beter 

aan moeten sluiten bij de doelgroep. De beschikbare kennis lijkt te weinig toegankelijk (letter-

lijk en figuurlijk) voor de werknemers. 

7.4.3 Motivatie en belemmeringen bij werkgevers 

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 werkgever 

en werknemers (die liggen veelal in het primaire proces/de bedrijfsvoering, maar ook arbeids-

veiligheid lijkt meer prioriteit te krijgen van werkgevers). 

 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat er een aantal redenen is voor werkgevers om aan preven-

tie te doen. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de intrinsieke motivatie van werk-

gevers zijn gezondheid van werknemers, voorkomen van ongelukken, en incidenten en repu-

tatie van het bedrijf. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de extrinsieke motivatie 

zijn het voldoen aan wetgeving. Stakeholders onderschrijven allemaal het belang van wetge-

ving op het terrein van gevaarlijke stoffen. Wetgeving hebben alleen is niet voldoende, er moet 

ook worden gehandhaafd. Werkgevers ervaren de volgende belemmeringen voor het doen 

aan preventie: administratieve lasten, te weinig bewustzijn onder medewerkers, onbekend-

heid/onduidelijkheid met betrekking tot maatregelen en praktische toepasbaarheid van maat-

regelen.7 

 

In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ zou rekening gehouden kunnen worden met 

de aspecten die van invloed zijn op de motivatie en de ervaren belemmeringen van werkge-

vers om aandacht te besteden aan preventie. 

7.4.4 Motivatie en belemmeringen bij werknemers 

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers vertrouwen op de intrinsieke motivatie van medewer-

kers om gezond en veilig te werken. Uit de bedrijfsbezoeken en de interviews met stakehol-

                                                      
7  In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar implementatie van beheersmaatregelen op het gebied 

van gezond en veilig werken, onder andere naar de motivatie van werkgevers om preventieve maatregelen 

al dan niet te nemen. De resultaten hiervan komen zeer overeen met de gevonden resultaten in voorliggend 

onderzoek (Houtman et al., 2012; Den Besten et al., 2015a). 


