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ders komt naar voren dat er een aantal belangrijke factoren is die van invloed zijn op de intrin-

sieke motivatie van werknemers: direct ervaren gezondheidsklachten en naasten die worden 

getroffen. De belangrijkste extrinsieke motivatie is: controle door leidinggevenden en bewust-

zijn-verhogende prikkels (bijvoorbeeld een sterke geur). 

De ‘kosten’ van het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (draagcomfort, tijdsver-

lies) wegen zwaar voor werknemers, terwijl de baten niet goed (kunnen) worden ingeschat (de 

risico’s worden te laag ingeschat of gebagatelliseerd). Deze factoren hebben een negatieve 

invloed op de motivatie van medewerkers om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 

Routine en gewenning zijn hierbij ook belangrijke aspecten. Het beschermen van medewer-

kers door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen lijkt een makkelijkere weg maar is 

feitelijk veel uitdagender, aangezien die afhankelijk is van menselijk gedrag (routine) en moti-

vatie. 

 

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 werkne-

mers om aandacht te besteden aan preventie. 

7.4.5 Sociale norm en rol van de preventiemedewerker 

Ondanks aanwezigheid van preventiebeleid en protocollen op organisatieniveau lijken op de 

werkvloer de groepsnorm en het groepsgedrag sturend, blijkt uit de bedrijfsbezoeken. 

Stakeholders noemen de organisatiecultuur, en dan in het bijzonder ‘de machocultuur’, als 

belangrijke belemmering van elke vorm van preventie. Als veilig en gezond werken geen on-

derdeel van de cultuur is, of onveilig en ongezond werken zelfs de norm is, dan heeft dat 

invloed op de effectiviteit van de maatregelen. 

 

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

het feit dat de sociale norm rondom gezond en veilig werken in bedrijven van grote invloed is. 

Leidinggevende en de preventiemedewerker kunnen hierin een belangrijke rol vervullen, 

evenals rolmodellen in de organisatie (oudere of jongere werknemers). 

7.4.6 Brancheorganisaties en leveranciers belangrijk kanaal voor succesvolle aanpak 

De belangrijkste risicogroep die naar voren komt uit het onderzoek zijn de kleinere (mkb-)be-

drijven. Deze hebben minder vaak beleid op gebied van gezond en veilig werken. Over het 

algemeen zijn alle bedrijven tevreden over de informatievoorziening en geven zij aan geen 

behoefte te hebben aan meer informatie. Een groot deel van de kennis over gevaarlijke stoffen 

wordt vergaard via leveranciers van stoffen of van hulpmiddelen, naast brancheorganisaties 

(kleinere bedrijven zijn minder vaak aangesloten en maken minder gebruik van de informatie 

van brancheorganisaties). Intermediaire organisaties als arbodiensten worden veel minder ge-

raadpleegd. Bij de overheid gaan bedrijven nauwelijks te rade. 

Veiligheidsbladen die door leveranciers bij producten of hulpmiddelen worden geleverd zijn 

naast vakbladen de meest geraadpleegde informatiebron voor werkgevers. 

 

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

dat informatiebronnen van leveranciers van stoffen en hulpmiddelen (voorschriften/trainingen) 

een belangrijk kanaal zijn. 
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7.5 Validatie van de conclusies 

Bij zowel de bezochte bedrijven als geïnterviewde stakeholders zijn de conclusies voortko-

mend uit de bedrijfsbezoeken (hoofdstuk 5) en het vragenlijstonderzoek (hoofdstuk 6) gevali-

deerd. 

 

Van de participerende bedrijven is gesproken met de leidinggevende of met degene verant-

woordelijk voor arbo in het bedrijf. Zowel de geïnterviewde stakeholders als de vertegenwoor-

digers van de bedrijven onderschrijven de conclusies op basis van de onderzoeksresultaten. 

Vanuit de bedrijven zijn nog enkele aanvullende opmerkingen geplaatst.8 

 

Opmerkingen ten aanzien van de knelpunten die tijdens de bedrijfsbezoeken naar voren kwa-

men (hoofdstuk 5): 

› informele bedrijfscultuur: hoewel bedrijven het er over eens zijn dat een informele be-

drijfscultuur nadelig kan zijn voor een aanspreekcultuur, sluit een informele cultuur aan-

spreken niet uit; 

› verschillen in veiligheidsgedrag tussen groepen werknemers: bedrijven zijn het er-

over eens dat er verschillen bestaan tussen groepen medewerkers ten aanzien van vei-

ligheidsgedrag. Echter, bedrijven verschillen van mening of het jonge of juist oudere werk-

nemers zijn die zich relatief onveilig gedragen. Aandacht voor arbo in de opleiding kan 

een verklaring zijn waarom jongere werknemers meer aandacht hebben voor preventie, 

hoewel ook juist bij de jongere werknemers nonchalance een rol kan spelen. Een bedrijf 

merkt dat baanonzekerheid bij werknemers met een flexibel contract meespeelt, wat er 

voor zorgt dat medewerkers gevoeliger zijn voor productiedruk. Een ander bedrijf noemt 

dat het afhangt van de “cultuur waar nieuwe medewerkers mee binnen komen”. Als 

nieuwe krachten in het begin niet worden aangesproken dan kunnen er problemen ont-

staan; 

› relativering en bagatellisering van gevaarlijke stoffen: één bedrijf noemt de complexi-

teit van verschillende stoffen en de hoeveelheid informatie (blootstellingsroutes, nuance-

ringen in type gevaarlijke stoffen, manier waarmee er gewerkt wordt) een verklaring voor 

de houding van medewerkers. Weer een ander bedrijf herkent dat bagatellisering voor 

sommige stoffen opgaat, maar niet voor allemaal; 

› tijdsdruk en draagcomfort: alle bedrijven zijn het erover eens dat draagcomfort en tijds-

druk geen redenen zouden mogen zijn om geen persoonlijke beschermingsmiddelen te 

dragen. Een (deel)oplossing volgens de bedrijven zou kunnen zijn om persoonlijke be-

schermingsmiddelen uit te zoeken samen met medewerkers; 

› andere prioriteiten: de bedrijven herkennen zich er niet dat andere prioriteiten veilig en 

gezond werken met stoffen in de weg staan. 

 

Opmerkingen ten aanzien van de behoeften die tijdens de bedrijfsbezoeken naar voren kwa-

men (hoofdstuk 5): 

› bronmaatregelen: één bedrijf gaf aan dat medewerkers geen extra behoefte hebben 

aan bronmaatregelen. Een ander bedrijf geeft aan dat er in veel bedrijven maatregelen 

beschikbaar zijn, maar dat werknemers die niet gebruiken. In dit soort gevallen is ge-

dragsverandering bij medewerkers gewenst; 

› verantwoordelijke: bedrijven geven aan dat er naast de leidinggevende nog iemand no-

dig is om van een afstand naar preventie te kijken. Werknemers zouden volgens de be-

                                                      
8  Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vertegenwoordigers van de bedrijven veelal vanuit het werkgevers/ 

managementperspectief op de conclusies reflecteerden. 
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drijven moeten weten wie er binnen het bedrijf, naast de leidinggevende, verantwoordelijk 

is voor preventie; 

› toezicht: hoewel bedrijven het er over eens zijn dat intern toezicht nagestreefd moet 

worden, is er niet direct meer behoefte aan extra toezicht vanuit de arbeidsinspectie; 

› regels: bedrijven geven aan met name behoefte te hebben aan meer duidelijkheid en 

eenduidigheid over naleving van veiligheidsregels door inhuurkrachten en onderaan-

nemers. Dit is in het algemeen een thema in de industrie; 

› informatievoorziening: bedrijven geven aan dat informatie veel meer ‘to the point’ zou 

moeten zijn voor medewerkers, ook omdat medewerkers zich er zelf niet in verdiepen; 

› business case voor preventie: stakeholders benadrukken het belang van de financiële 

kant van preventie; de ‘businesscase’. De baten van preventie inzichtelijk maken voor 

bedrijven helpt werkgevers een goede afweging te maken bij het stellen van prioriteiten. 

 

Discussiepunten die bij het vragenlijsthoofdstuk (hoofdstuk 6) naar voren kwamen: 

› regelgeving: bedrijven geven aan behoefte te hebben aan duidelijke regelgeving rondom 

werken met gevaarlijke stoffen. Administratie ervaren sommige bedrijven niet als een last 

en bij een enkel bedrijf helpt het bij preventie; 

› informatie overheid: bedrijven zijn het erover eens dat informatie van de leveranciers 

specifieker en daardoor bruikbaarder is dan informatie verschaft door de overheid. Echter 

zouden de leveranciers informatie van de overheid wel mee moeten nemen; 

› gedrag: bedrijven en stakeholders herkennen dat gedrag (op alle niveaus), naast substi-

tutie van gevaarlijke stoffen, een zeer belangrijke factor is voor succesvolle preventie. 
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8 Aanbevelingen 

Hoe kunnen relevante partijen ondersteund worden in de preventie van beroepsge-

relateerde aandoeningen, als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen? 

 

In dit hoofdstuk worden op basis van de conclusies uit hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan 

voor de aanpak van preventie van beroepsgerelateerde aandoeningen, als gevolg van 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om een antwoord te kunnen geven op de centrale 

onderzoeksvraag zijn de conclusies voorgelegd aan diverse experts van TNO (en daarbui-

ten) op het gebied van toxicologie, (sociale) psychologie, communicatie en sociale marke-

ting. De aanbevelingen die zij hebben gedaan voor een succesvolle aanpak worden in dit 

hoofdstuk besproken. 

8.1 Methode 

Om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag zijn de conclusies op-

nieuw voorgelegd aan de experts van TNO (en daarbuiten) op het gebied van toxicologie, 

(sociale) psychologie, communicatie en sociale marketing (zie CV’s in bijlage 16). Zij hebben 

aanbevelingen gedaan voor een succesvolle aanpak. 

 

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

en het vóórkomen van bovengenoemde stoffen, zijn bouw, metaal en chemie. In paragraaf 

8.2 zijn deze sectoren verder uitgediept om prioritering mogelijk te maken. Er is in hoofdstuk 

7 een aantal randvoorwaarden geformuleerd waar rekening mee moet worden gehouden voor 

een succesvolle aanpak. In paragraaf 8.3 worden aanbevelingen gedaan hoe hiermee om te 

gaan. Aanbevelingen voor handvatten of ‘knoppen’ waar je aan kunt draaien om een gedrags-

verandering te bewerkstellingen worden weergegeven in paragraaf 8.4. Tot slot worden in 

paragraaf 8.5 aanbevelingen gedaan over het bereiken van mkb-bedrijven. 

8.2 Aandacht voor specifieke sectoren 

In hoofdstuk 2 zijn 7 sectoren geïdentificeerd waar gewerkt wordt met de eveneens geïdenti-

ficeerde gevaarlijke stoffen die chronische longaandoeningen, longkanker of mesothelioom 

kunnen veroorzaken. Het betreft de hoofdsectoren bouw, metaal en chemie. Onder de bouw 

worden de bouwmaterialenindustrie, algemene bouw en projectontwikkeling, grond-, water- 

en wegenbouw, en de gespecialiseerde bouw geschaard. Onder metaal worden de basisme-

taalindustrie en de metaalproductenindustrie ondergebracht. En voor chemie worden zowel 

de chemische industrie (de proceschemie) als zogenaamde downstream users zoals de au-

tohandel en -reparatie (waaronder autoschade herstel bedrijven) geschaard. 

 

Wil een programma zich vooral richten op sectoren waarin met veel verschillende stoffen 

wordt gewerkt, dan zijn de algemene bouw en projectontwikkeling en de gespecialiseerde 

bouw prioritaire sectoren (zie tabel 2.1). Uit de bedrijfsbezoeken is gebleken dat bij bedrijven 

waar werknemers vooral met één specifieke gevaarlijke stof werken (bijvoorbeeld in het pri-

maire proces van een chemisch bedrijf) de preventie van blootstelling beter is geregeld dan 

wanneer er met meerdere stoffen wordt gewerkt of met stoffen die tijdens het proces vrijkomen 

(zoals bouwstof, houtstof of lasrook).  
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Wil een programma zich vooral richten op mkb-bedrijven, dan zijn de sectoren die het laagst 

scoren op bedrijfsomvang en/of vestigingsomvang het meest interessant (zie tabel 2.1). Dat 

zijn bijvoorbeeld de algemene bouw en de autohandel en reparatie. Stakeholders geven bij-

voorbeeld aan dat kleine ondernemingen een risico vormen, omdat zij minder vaak een beleid 

rond gezond en veilig werken voeren en minder vaak kiezen voor oplossingen hoger in de 

arbeidshygiënische strategie. Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat in de kleine bedrijven min-

der vaak metingen worden uitgevoerd naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen dan in gro-

tere bedrijven, er minder vaak een RI&E is opgesteld, er meer persoonlijke beschermingsmid-

delen worden gebruikt (in plaats van andere maatregelen) en er geen gebruik wordt gemaakt 

van een hulpmiddelen om het risico van stoffen in te schatten zoals de Stoffenmanager. 

 

Wil een programma zoveel mogelijk werknemers bereiken, dan kan worden gekozen voor 

de gespecialiseerde bouw of de autohandel en -reparatie (zie tabel 8.1). 

 

Ten slotte kan een programma er voor kiezen om zich vooral te richten op de zwakkere werk-

nemers in de samenleving (zie tabel 8.1). Dan liggen op basis van de gemiddelde sociaal-

economische status de sectoren autohandel en -reparatie en metaalproductenindustrie het 

meest voor de hand. Door de stakeholders wordt aangegeven dat de vakopleiding een goede 

plek is om kennis over gevaarlijke stoffen onder te brengen. Werknemers met een lage SES-

score hebben waarschijnlijk geen echte vakopleiding genoten. Ook zitten zij vaak ‘achteraan 

in de keten’; het zijn de opruimers en de schoonmakers, waarbij ook nog vaak een taalbarrière 

speelt. Bij de bedrijfsbezoeken blijkt dat werknemers van onderaannemers terughoudender 

zijn om hun werksituatie aan te kaarten. 

 

Tabel 8.1 Overzicht van stoffen, sectoren en kenmerken van sectoren 
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Bouwmaterialenindustrie x  x  x  x x  5 x 5  7  

Algemene bouw en projectont-

wikkeling 

x  x x x  x x x 7 x 1 1 4 3 

Grond-, water- en wegenbouw x  x x x  x  x 6 x 6 4 5 7 

Gespecialiseerde bouw x  x x x x x  x 7 x 4 3 1 4 

Basismetaalindustrie x  x x x x x   6 x 7 6 8 6 

Metaalproductenindustrie x  x x x x x   6 x 3 5 3 2 

Chemische industrie     x x x  x 4 x 8 7 6 5 

Autohandel en -reparatie   x x x  x  x 5 x 2 2 2 1 

* Volgorde van 1 = meeste kleine bedrijven naar 8 = minste kleine bedrijven. 

** Volgorde van 1 = meeste kleine vestigingen naar 7 = minste kleine vestigingen. 

*** Volgorde van 1 = grootste populatie naar 8 = kleinste populatie werknemers. 

**** Volgorde van 1 = laagste SES naar 7 = hoogste SES. 

N.B.: De gegevens over vestigingsomvang en SES zijn niet beschikbaar voor de bouwmaterialenindustrie. 
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8.3 Prioriteiten voor een succesvolle aanpak 

Er is in hoofdstuk 7 een aantal prioriteiten benoemd voor een succesvolle aanpak van be-

roepsziekten: 

› risicoperceptie bij werkgevers en werknemers; 

› toepassing van arbeidshygiënische strategie. 

In deze paragraaf worden hiervoor aanbevelingen gedaan. 

8.3.1 Verhogen van de risicoperceptie (bewustzijn) 

Uit het onderzoek blijkt dat de risicoperceptie bij werkgevers en werknemers laag is. Dit heeft 

voor een deel te met de lange latentietijd tussen blootstelling en ziek worden. Er zijn vaak 

geen directe baten van het vertonen van het juiste gedrag. De kosten-baten analyse valt dus 

al snel negatief uit. Direct ervaren gezondheidsklachten zijn een belangrijke trigger voor ge-

dragsverandering. Het feit dat er bij werkgevers en werknemers weinig bekend is over effecten 

en causale verbanden tussen blootstelling aan de ene kant en ziek worden aan de andere 

kant heeft ook een negatief effect op de risicoperceptie. 

 

Met behulp van alarmering/sensoren (feedback) kunnen gegevens verzameld worden over 

optimaal en niet-optimaal gedrag gedurende een activiteit. Naast het meten van persoonlijke 

blootstelling zijn sensoren ook in te zetten op apparatuur en beheersmaatregelen om de werk-

nemers ‘slim’ bij te sturen. Sensoren die ‘real time’ schadelijke stoffen kunnen bepalen worden 

goedkoper en accurater. Door sensoren die draadloos communiceren toe te passen in de 

arbeidssituatie kan gedurende langere perioden, ‘real time’ en met een hogere tijdsresolutie 

gemonitord worden. Hierdoor krijgen we beter inzicht in relevante activiteiten, locaties en mo-

menten waarop blootstelling plaatsvindt. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van ontwik-

kelde innovaties in TNO’s vraaggestuurde programma ‘Sustainable work’, waarin kleine, een-

voudige sensoren ((ultra)fijnstofsensor, benzeensensor, pollensensor, etc.), toegepast kun-

nen worden in deze branches om een gezonde en veilige werkplek te creëren. 

 

Ook zijn we steeds beter in staat om verschillende data die iets zeggen over blootstelling aan 

en effecten van risico’s (zoals omgevingsdata, fysiologische data en contextuele data) aan 

elkaar te koppelen om inzicht te krijgen in de blootstelling aan risico’s en de relatie met ge-

zondheid (exposoom onderzoek). Voor preventie van beroepsziekten en het ontwikkelen van 

gepersonaliseerde interventies zijn inzichten in de vroege effecten in het menselijk lichaam en 

hoe en waarom deze individuele factoren verschillen van mens tot mens van belang. Het ge-

bruik van bijvoorbeeld biomonitoring en de kennis over deze relatie kan worden gebruikt bij 

het interpreteren van de meetgegevens en de te nemen interventie om de ziektelast te redu-

ceren en om interventies meer toegespitst op het individu te maken. Dit maakt het mogelijk 

om werknemers ‘real time’ gepersonaliseerd advies te geven over hoe zij hun duurzame in-

zetbaarheid kunnen vergroten en organisaties ‘real time’ advies te geven over hoe een veilige 

en gezonde werksituatie te faciliteren. Het is hierbij van groot belang dat werknemers bij een 

‘real time’ alarmering precies weten hoe ze anders kunnen handelen om een alarm te doen 

stoppen of voorkomen, zodat het als positief en niet als belerend of straffend wordt ervaren. 

 

Het is aan te bevelen in een programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ te kijken hoe bloot-

stelling ‘zichtbaar’ gemaakt kan worden. Dat kan met name door metingen en signalering op 

de werkvloer (onder andere door middel van sensoring) of het meegeven van bepaalde eigen-

schappen aan gevaarlijke stoffen (zoals een geur aan aardgas, of een kleur die achterblijft op 

blootgestelde lichaamsdelen). Maak (vroege) schade zichtbaar door bijvoorbeeld een zelf-test 

aan te bieden.  
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Het is daarnaast aan te bevelen in een programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ meer be-

wustzijn te creëren over de effecten en causale verbanden van blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen enerzijds en ziek worden anderzijds. Deze informatie is een belangrijke randvoor-

waarde voor het verhogen van de risicoperceptie en bewustzijn bij werkgevers en werkne-

mers. 

8.3.2 Ontwikkelen en implementeren van veilige werkwijzen 

Er is meer aandacht nodig voor de (bron)aanpak en de implementatie van beheersmaatrege-

len op de werkvloer. Uit dit onderzoek is gebleken dat bestaande beheersmaatregelen te wei-

nig worden gebruikt en dat er behoefte is aan ‘veilige werkwijzen’. Het is dus eveneens goed, 

als er een overzicht verkregen wordt van bestaande initiatieven/instrumenten/tools op het ge-

bied van gezond en veilig werken met stoffen. Hierbij zullen heldere, transparante en kwalita-

tieve criteria kunnen worden opgesteld wat verstaan wordt onder een veilige werkwijze en hoe 

een branche/sector kan aantonen dat een veilige werkwijze ook daadwerkelijk ‘veilig’ is (dat 

wil zeggen een werkwijze die leidt tot een blootstelling die onder de gezondheidskundige 

grenswaarde ligt). Het is belangrijk om dit uit te voeren in samenwerking met de sociale part-

ners in de branches die al actief zijn met gezond en veilig werken met stoffen en daarnaast 

het gebruik te stimuleren in de sectoren waar nog weinig gedaan wordt. 

Om ontwikkeling van nieuwe veilige werkwijzen te initiëren zullen branches op weg geholpen 

kunnen worden met richtlijnen over hoe bedrijven/branches/sectoren zelf een nieuwe veilige 

werkwijze kunnen opstellen met onderbouwing door modellen (bijvoorbeeld Stoffenmanager) 

of door het valideren met metingen. 

Aangezien het ontwikkelen van een (papieren) veilige werkwijze nog niet automatisch leidt tot 

gezondere gedrag op de werkvloer, zal bij de ontwikkeling en implementatie nadrukkelijk aan-

dacht besteed kunnen worden aan de praktische doorvertaling, realistische uitvoering én na-

leving op de werkvloer. 

 

We constateren dat bij veel initiatieven de aandacht voor naleving onvoldoende is ingebed. Er 

kan bij het ontwikkelen en implementeren van maatregelen ook aandacht zijn voor de uitein-

delijke naleving ervan, zodat bij het gebruik in de praktijk de naleving ook door de werknemers 

als ‘te doen’ wordt ervaren. Prétesten van maatregelen en het continu monitoren van de uit-

voering van maatregelen zou in bedrijven een prominentere plaats kunnen innemen om het 

gat tussen voornemen en praktijk te dichten. Elke actor in het proces, van medewerker, pre-

ventiemedewerker tot het management moet zich in staat en ondersteund voelen bij het uit-

voeren van de maatregelen. Uiteindelijk moeten alle betrokkenen achter de gezonde werk-

wijze staan, maar moet deze werkwijze ook geaccepteerd en praktisch uitvoerbaar zijn. Hier-

toe is een generieke aanpak over naleving, die de bedrijven zelf verder ‘praktijk-proof’ en op 

maat voor hun bedrijf maken, op zijn plaats. Daarmee kunnen bedrijven meer aandacht geven 

aan het pilottesten van veilige werkwijzen, maatregelen en campagnes op de werkvloer, mét 

speciale aandacht voor de uiteindelijke naleving. 

 

Nu beschouwen werkgevers het als hun verantwoordelijkheid om persoonlijke beschermings-

middelen te te verstrekken, maar laten het juiste gebruik daarvan over aan de werknemers 

zelf. Daarmee lijkt het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen een relatief goed-

kope oplossing, maar loopt men het risico dat de maatregelen in de praktijk niet uitvoerbaar 

zijn, of als niet echt nodig worden beschouwd door de werknemers. Terwijl als het verstrekken 

van persoonlijke beschermingsmiddelen gepaard zou gaan met gedegen onderzoek naar de 

acceptatie door en uitvoerbaarheid voor werknemers, het geven van voorlichting en het gede-

gen (en uitvoerbaar) toezien op de naleving, het waarschijnlijk qua kosten niet onderdoet voor 

maatregelen die hoger in de arbeidshygiënische strategie zitten. Inzicht hierin maakt de kos-

ten-baten afweging voor werkgevers binnen de arbeidshygiënische strategie afgewogener. 
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Het is aan te bevelen in een programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ veilige werkwijzen te 

ontwikkelen of de ontwikkeling daarvan te stimuleren, waarbij eerst een overzicht verkregen 

moet worden van bestaande initiatieven/instrumenten/tools op het gebied van gezond en veilig 

werken met stoffen. Naast aandacht voor implementatie/naleving kunnen ook de kosten en 

baten van maatregelen direct inzichtelijk gemaakt worden. 

8.4 Handvatten voor een succesvolle aanpak 

Programma’s gericht op preventie hebben zich tot op heden veelal gericht op verandering van 

gedrag op een “bewuste manier”, vanuit de gedachte dat men zich eerst bewust moet zijn van 

risico’s om zich ertegen te kunnen beschermen (kennis leidt tot een veranderde attitude leidt 

tot ander gedrag). Wanneer men zich bewust is van risico’s (weten), is de volgende stap dat 

men ook bereid is het risicogedrag te veranderen of preventieve maatregelen te treffen (willen) 

en men hier ook toe in staat is (kunnen). We weten echter dat alleen bijbrengen van kennis 

en vaardigheden vaak onvoldoende is om gedrag te veranderen. Het is belangrijk om de mo-

tivatie van mensen aan te spreken. De route via het bewuste vergt daarnaast veel zelfbeheer-

sing en tijd en inspanning van de doelgroep. Werknemers moeten gemotiveerd zijn om veilig 

en gezond te werken, in lijn met de voorschriften en met de tools die voorhanden zijn. Ten 

eerste moet een gedragsverandering concurreren met huidig gedrag en ‘irrationeel’ gedrag. 

Zulke vormen van gedrag - zoals teveel zelfvertrouwen hebben, gedragen naar groepsnor-

men, of teveel waarde hechten aan de huidige situatie - staan namelijk het invoeren van ar-

bobeleid in de weg (Houtman et al., 2012). Hoewel het belangrijk blijft om in te zetten op 

bewustwording, is het daarnaast belangrijk om te kijken hoe gedrag op een onbewuste manier 

beïnvloed kan worden. Zeker omdat dit de doelgroep minder moeite kost, liggen hier kansen. 

Bij gedragsverandering via het onbewuste spelen de fysieke en sociale omgeving een belang-

rijke rol (gedragseconomie). Bij de fysieke omgeving kan men denken aan het zodanig aan-

passen van de werkomgeving dat het gewenste gedrag het meest “automatische” is. Bij de 

sociale omgeving kan men denken aan rolmodellen: goed voorbeeld doet volgen. 

 

Op basis van de inzichten uit het onderzoek en uit de literatuur zijn 4 ‘knoppen’ geïdentificeerd 

waar je aan kunt draaien om een gedragsverandering te bewerkstellingen: ‘mogelijkheden’, 

‘normen’, ‘motivatie’ en ‘weerstanden’ (zie figuur 8.2). In bijlage 5 zijn deze knoppen verder 

uitgewerkt. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor elke knop. 
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Figuur 8.2 Interventie raamwerk 

 

› Mogelijkheden: interventies die zich richten op het mogelijk maken van gedrag (wegne-

men van beperkingen, aanleren van vaardigheden). 

› Motivatie: interventies die zich richten op het vergroten van de motivatie (belonen, straf-

fen). Interne motivatie is krachtiger dan externe motivatie, maar externe motivatie is mak-

kelijker aan te spreken. 

› Normen: interventies die inhaken op normen van waarden van de doelgroep (sociale 

nomen, persoonlijke norm, rolmodellen). 

› Weerstanden: interventies die zich richten op het verwijderen van weerstanden (passi-

viteit/inertia, opstandigheid/reactance, wantrouwen/scepticism). In het programma ‘Beter 

aan de slag met stoffen’ is het belangrijk rekening te houden met weerstanden van men-

sen tegen gedragsverandering. Zo hebben mensen van nature een voorkeur voor 

oud/bekend gedrag en staan zij in eerste instantie vaak wantrouwend tegenover nieuwe 

werkwijzen. Houd hier rekening mee en speel hierop in. 

8.4.1 Mogelijkheden: inzicht in risico’s en maatregelen vergroten 

Er zijn de afgelopen jaren veel instrumenten ontwikkeld om risico’s te inventariseren, te eva-

lueren en aan te pakken (circa 100 branchespecifieke instrumenten op www.rie.nl en evenzo-

veel arbocatalogi). Op het gebied van gevaarlijke stoffen is in het kader van het VASt pro-

gramma de Stoffenmanager ontwikkeld.9 Uit het onderzoek is gebleken dat werkgevers tevre-

den zijn over de informatie die beschikbaar is. Wel blijkt dat de ontwikkelde instrumenten niet 

altijd worden gebruikt. Dit zou voor een deel te maken kunnen hebben met het feit dat het 

moeilijk is om (met name mkb-)bedrijven te bereiken10 en voor een deel door het feit dat voor 

werkgevers niet altijd duidelijk is wat de kosten en baten zijn.11 

                                                      
9  In de looptijd van het programma zijn ook branchespecifieke versies van het instrument ontwikkeld. Na 

afloop van het programma (en financiering) is het merendeel van deze instrumenten niet langer beschikbaar 

of onderhouden. 
10  Zo blijkt uit tal van evaluaties van projecten gericht op het mkb zoals onder andere de arbocatalogi (Heijink 

& Oomens, 2011), het project Stofvrij werken in de bouw (Oude Hengel & Oldenhof, 2015), Evaluatie van 

5x beter (Le Blansch en Heesen, 2016), interne evaluaties van het Steunpunt RI&E en Stoffenmanager. 
11  Dit beeld wordt bevestigd in een interne Evaluatie van het Steunpunt RI&E-instrumenten. 
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Het perspectief van de medewerker is van belang voor het slagen van het arbobeleid. Uit 

eerder onderzoek blijkt dat in bedrijven met weinig preventieve maatregelen deze pas getrof-

fen worden als de werknemer ze aankaart (Houtman et al., 2012). Het hebben van een kar-

trekker onder de werknemers bespoedigt de implementatie zelfs (Oude Hengel & Oldenhof, 

2015). Werknemers hebben weinig (toepasbare) kennis tot hun beschikking met betrekking 

tot preventie van blootstelling aan stoffen. Hiervoor zal dus iets ontwikkeld moeten worden. 

Daarbij kan gedacht worden aan interventies die medewerkers ondersteunen bij het nemen 

van de eigen regie, want meer eigen verantwoordelijkheid moet gepaard gaan met meer eigen 

keuzevrijheid. Uiteraard is het hierbij wel belangrijk dat de werkgever de randvoorwaarden 

creëert waarbinnen de werknemer eigen regie kan nemen. 

 

Het is aan te bevelen in een programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ aandacht te besteden 

aan de implementatie van bestaande instrumenten om risico’s met stoffen te inventariseren 

en te implementeren. Er zal dan met name gekeken kunnen worden naar hoe deze bedrijven 

het beste bereikt kunnen worden. Daarnaast kan gestimuleerd worden medewerkers te be-

trekken bij de keuze van maatregelen en zouden er interventies ontwikkeld kunnen worden 

om medewerkers te ondersteunen bij het nemen van eigen regie. 

8.4.2 Verhogen motivatie van werkgevers en werknemers 

De intrinsieke motivatie van werkgevers (zorg voor medewerkers, reputatieschade) blijkt één 

van de belangrijkste factoren bij het al dan niet nemen van preventieve maatregelen (Houtman 

et al., 2012). Daarnaast is wetgeving/handhaving één van de belangrijkste extrinsieke motiva-

ties. 

 

Aangezien werkgevers met name vertrouwen op de intrinsieke motivatie van werknemers, is 

het belangrijk in te zetten op hetgeen werknemers intrinsiek motiveert. Dit is met name ‘zicht-

baarheid’ (feedback) van blootstelling maar ook van ziekte (bijvoorbeeld een collega die ern-

stig ziek is geworden van blootstelling aan dezelfde stoffen als waar nog steeds mee gewerkt 

wordt). 

De beschikbaarheid van ‘real time’ inzichten geeft de mogelijkheid tot ‘real time’ risk manage-

ment: interventies inzetten op de plaats wáár en het moment dát het risico zich voordoet en 

waarbij rekening gehouden wordt met context variabelen, andere risico’s en met individuele 

kenmerken. Hierdoor ontstaan (gepersonaliseerde) interventies, die met behulp van slimme 

inzichten cultuur en gedrag beïnvloeden. Omdat acceptatie en gebruikersgemak van deze 

‘slimme’ tools door zowel de werkgever, werknemer als de preventiemedewerker cruciaal is, 

is het belangrijk om te kijken naar de rol en onderlinge interactie van technische, organisato-

rische en menselijke factoren voor een goede implementatie op de werkvloer (‘practice-‘ en 

‘privacy-proof’). Dit geeft werkgevers, werknemers en arbo professionals (HSE-managers) de 

mogelijkheid om de dialoog aan te gaan over de huidige werksituatie en daarmee de bloot-

stelling aan te pakken (te managen), mogelijk in relatie tot een bredere actieve participatie in 

bevorderen van persoonlijke gezondheid (‘do it yourself’, ‘empowerment’ en eigenaarschap). 

Gepersonaliseerde ondersteuning helpt mensen om risico’s te vermijden, of er beter mee om 

te gaan, of er op te anticiperen en zich er beter tegen te beschermen. Mensen de kracht geven 

om iets te bereiken door in te spelen op hun drijfveren (‘boosting’/’empowerment’) spreekt 

iemands intrinsieke motivatie aan. Het brengt daarmee meer wezenlijke gedragsverandering 

teweeg. Er zullen in de komende jaren feedback systemen (digitale informatie schermen, 

smartphone apps, ‘personalized prevention’) ontwikkeld worden. Het basis idee is om een 

gebruiker te alarmeren bij hoge bloostellingen en/of bij incorrect gebruik en/of bij defecte ap-

paratuur. Het doel daarbij is om gedragsverandering tot stand te brengen en risico te vermin-

deren. 
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Er kan ook gedacht worden aan het ondersteunen van organisaties en het creëren van een 

faciliterende omgeving om de aan arbeidsgerelateerde risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Maak het negeren van maatregelen lastiger, oftewel, maak het ongezonde gedrag lastiger (als 

een drempel op de weg, je moet wel langzamer rijden, of als een heel langzame lift, waardoor 

je vanzelf de trap neemt). Vraag op de dagelijkse route aandacht voor de veiligheidsmaatre-

gelen en leg de benodigde instrumenten en materialen op de route en in het volle zicht. Deze 

vormen van gedragseconomie bevorderen de mogelijkheden van mensen om het veilige ge-

drag te vertonen en vergroot ook de motivatie van mensen om dit gedrag te vertonen. Controle 

en sancties door leidinggevende werken ook goed op de extrinsieke motivatie van werkne-

mers. 

 

Het is aan te bevelen in een programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ aandacht te besteden 

aan het verhogen van de motivatie bij werkgevers en werknemers om preventieve maatrege-

len te treffen. De intrinsieke motivatie van werkgevers (zorg voor medewerkers, reputatie-

schade) blijkt één van de belangrijkste factoren bij het al dan niet nemen van preventieve 

maatregelen. Daarnaast is wetgeving/handhaving één van de belangrijkste extrinsieke moti-

vaties. Aangezien werkgevers met name vertrouwen op de intrinsieke motivatie van werkne-

mers, is het belangrijk in te zetten op hetgeen werknemers intrinsiek motiveert. Dit is met name 

‘zichtbaarheid’ (feedback) van blootstelling. Controle en sancties door leidinggevende werken 

ook goed op de extrinsieke motivatie van werknemers. 

8.4.3 Beïnvloeden van cultuur/sociale omgeving 

De (sociale) omgeving kan een obstakel vormen bij het beïnvloeden van het gedrag van de 

doelgroep (bijvoorbeeld: wanneer oudere en ervaren werknemers zich negatief uitspreken 

over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zal dit voor beginnende werkne-

mers een belemmering vormen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken). Maar 

bij het inrichten van een programma kan ook juist gebruik gemaakt worden van de (sociale) 

omgeving van de doelgroep. Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat steun van collega’s en 

leidinggevende één van de factoren is die onderscheidend en bepalend is voor het slagen van 

genomen maatregelen (Houtman et al., 2012). 

 

Uit de evaluatie het ZonMw project “implementatiewerkplaats Stoffenmanager” is gebleken 

dat één van de voornaamste succesfactoren voor implementatie een gemotiveerde “trekker” 

in het bedrijf (arbocoördinator/preventiemedewerker) is. Werkgevers zijn verplicht een werk-

nemer aan te stellen als preventiemedewerker. Sinds kort is de werkgever zelfs verplicht de 

werknemersvertegenwoordiging te betrekken hierbij (tot 25 werknemers mag de werkgever 

deze rol zelf vervullen). De preventiemedewerker is het aanspreekpunt voor veilig en gezond 

werken in de organisatie. Tot op heden wordt de rol van de preventiemedewerker zeer smal 

ingevuld (handhaving in plaats van support). 

 

Leidinggevenden zijn belangrijk als het gaat om een voorbeeldfunctie (zo doen wij dat hier: 

houden aan de veiligheidsregels is de norm), maar daarnaast is het belangrijk dat de preven-

tiemedewerker als rolmodel fungeert en dus als zodanig wordt gezien door de werknemers. 

Het feit dat werknemers tegenwoordig inspraak hebben bij de keuze voor de preventiemede-

werker kan hier bij helpen. Het is ook belangrijk te letten op de rol die bepaalde groepen in 

een bedrijf vervullen (ouderen, jongeren) en deze in te schakelen bij de promotie en het ge-

bruik van beheersmaatregelen op de werkvloer. 

 

In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ zou gekeken kunnen worden hoe de sociale 

norm rondom gezond en veilig werken in bedrijven beïnvloed kan worden. Waarbij gezond en 

veilig werken de norm wordt. Leidinggevende en de preventiemedewerker kunnen hierin een 
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belangrijke rol vervullen, evenals rolmodellen in de organisatie (oudere of jongere werkne-

mers). Maak duidelijk zichtbaar dat management, voorman en preventiemedewerker de maat-

regelen en het gezondheidsrisico zeer serieus nemen en zorg dat ze het goede voorbeeld 

geven. 

8.5 Bereiken van bedrijven en werknemers 

Van 2004 tot 2007 heeft het ministerie van SZW het programma Versterking Arbeidsomstan-

dighedenbeleid Stoffen (VASt) uitgevoerd. Dit programma (met een omvang van 2 miljoen en 

64 betrokken branches) was gericht op versterking van het bewustzijn van de risico’s van het 

werken met gevaarlijke stoffen (met name in het mkb). Uit de evaluatie van dit programma 

blijkt dat bewustwording met name in directe kring van de partijen heeft plaatsgevonden en 

nauwelijks daarbuiten (Bureau Bartels, 2008). Het is belangrijk de ‘lessons learned’ uit het 

verleden mee te nemen. Uit diverse evaluaties blijkt dat kleine bedrijven moeilijk te bereiken 

zijn via brancheorganisaties, arbodiensten en deskundigen (Bureau Bartels, 2008; Le Blansch 

& Heesen, 2016; Den Besten et al., 2015a; Oude Hengel & Oldenhof, 2015). 

 

Uit de evaluatie van het programma 5xbeter blijkt dat de kleinere bedrijven in de metaalbe-

werking en metalektro minder goed met papieren of digitale middelen te bereiken zijn. Men is 

vooral gevoelig voor direct, persoonlijk contact, via Verbetercoaches, toolbox-bijeenkomsten 

en congressen (Le Blansch & Heesen, 2016). Ook uit een evaluatie van de communicatiestra-

tegie van het steunpunt RI&E blijkt dat persoonlijk contact als meest krachtige medium wordt 

benoemd. Uit voorliggend onderzoek blijkt dat het bevorderen van kennis de meeste kans van 

slagen heeft via leveranciers van stoffen en hulpmiddelen. Leveranciers van hulpmiddelen 

(bijvoorbeeld gereedschappen in de bouw) bieden vaak gratis trainingen aan medewerkers 

van klanten hoe deze gereedschappen op een veilige en gezonde manier gebruikt kunnen 

worden (bijvoorbeeld met ontwikkelde stofafzuiging). 

 

In het programma ‘Beter aan de slag met stoffen’ zou gekeken kunnen worden naar hoe leve-

ranciers van stoffen en hulpmiddelen ingezet kunnen worden als kanaal richting werkgever en 

werknemers. 
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