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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

85 Onderwijs SBI 85 512 16% Arbocatalogus Beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie MBO. Ar-

bocatalogus Hoger beroepsonder-

wijs. Arbocatalogus Onderwijs (pri-

mair). Arbocatalogus Onderwijs 

(voortgezet) 

Arbocatalogus Beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie MBO be-

noemt asbest, gevaarlijke stoffen 

en kankerverwekkende stoffen. Ar-

bocatalogus Hoger beroepsonder-

wijs noemt wel gevaarlijke stoffen, 

maar linkt door naar andere arboca-

talogi. Arbocatalogus Onderwijs 

(primair) is niet gericht op gevaar-

lijke stoffen. Arbocatalogus Onder-

wijs (voortgezet) benoemt asbest, 

gevaarlijke stoffen en kankerver-

wekkende stoffen. Verder: eventu-

eel blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen tijdens praktijkonderwijs, bij-

voorbeeld: houtstof, metaal, kwarts-

stof, organisch stof, nat werk, op-

losmiddelen etc.  

Arbocatalogus Beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie MBO biedt 

diverse tools en informatie aan, o.a. 

referentie naar arbo-informatieblad 

6 Werken met kankerverwekkende 

stoffen en processen, en link naar 

arboportaal: lasrook. 

Q Gezondheids- en welzijnszorg 1292,7     

86 Gezondheidszorg SBI 86 536,3 22% Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen 

Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen noemt: narco-

segassen, cytostatica, geneesmid-

delen (vernevelen), chirurgische 

rook, zwembadchemicaliën. In toe-

voeging: latex, nat werk, reiniging/ 

desinfectie 

Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen noemt diverse 

maatregelen, inclusief: gebruik 

PBM, gebruik gesloten systemen, 

opvangen van nevel in een filter 

(bronaanpak) etc.  

87-88 Verzorging en welzijn 
SBI 87-

88 
756,4     
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

87 Verpleging en zorg met over-

nachting 

SBI 87 464,8 4% Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen 

Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen noemt: narco-

segassen, cytostatica, geneesmid-

delen (vernevelen), chirurgische 

rook, zwembadchemicaliën. In toe-

voeging: latex, nat werk, reiniging/ 

desinfectie 

Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen noemt diverse 

maatregelen, inclusief: gebruik 

PBM, gebruik gesloten systemen, 

opvangen van nevel in een filter 

(bronaanpak) etc.  

88 Welzijnszorg zonder overnach-

ting 

SBI 88 291,5 32% Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen 

Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen noemt: narco-

segassen, cytostatica, geneesmid-

delen (vernevelen), chirurgische 

rook, zwembadchemicaliën. In toe-

voeging: latex, nat werk, reiniging/ 

desinfectie 

Arbocatalogus algemene en cate-

gorale ziekenhuizen noemt diverse 

maatregelen, inclusief: gebruik 

PBM, gebruik gesloten systemen, 

opvangen van nevel in een filter 

(bronaanpak) etc.  

R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 257,9     

R Cultuur, sport en recreatie 128     

90 Kunst  23,7     

91 Bibliotheken, musea en natuur-

behoud 

SBI 91 21,7 64% Arbocatalogus Openbare bibliothe-

ken 

Arbocatalogus Openbare bibliothe-

ken richten zich niet speciaal op ge-

vaarlijke stoffen. Verder: allergenen 

van schimmels, verf en oplosmidde-

len (bij renovatie), houtstof, lasrook 

. 

92 Loterijen en kansspelen 7,6     

93 Sport en recreatie SBI 93 75 78% Arbocatalogus sport  Arbocatalogus sport is niet specifiek 

gericht op gevaarlijke stoffen. Ver-

der is er een grote variatie aan mo-

gelijkheden rondom blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen 

. 

S Overige dienstverlening 129,9     

94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 66,6     

http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/instrumenten/arbocatalogus/
http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/instrumenten/arbocatalogus/
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

95 Reparatie van consumentenartikelen 5,3     

96 Overige persoonlijke dienstver-

lening 

SBI 96 58 82% Arbocatalogus Kappersbedrijf Arbocatalogus Kappersbedrijf 

noemt: permanent vloeistoffen, fixa-

tieproducten, blondeerpoeder, 

spuitbussen. Verder: wasserijen:( 

cytostatica, alcohol, Perchloorethy-

leen, Methyleenchloride), kappers: 

(nat werk, desinfectiemiddelen, per-

sulfaat, haarcosmetica), schoon-

heidsspecialisten: (schuurmiddelen, 

Desinfectantia, chloorhexidine), uit-

vaartverzorging: (cytostatica, 

schoonmaakmiddelen, desinfectie-

middelen) 

In de arbocatalogus voor kappers-

bedrijven is per werkzaamheid be-

sproken welke preventie maatrege-

len gebruikt kunnen worden, bij-

voorbeeld bij "wassen" wordt ver-

noemd dat er niet langer dan 30 mi-

nuten per uur gewassen mag wor-

den.  
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Bijlage 3 Sociaal Economische Status 

Tabel B3.1 Rangorde SBI sectoren op basis van percentage respondenten NEA2015 met én een lage opleiding én een 

relatief laag salaris.  

 De ‘N’-kolom (en %) is de grootte van de gehele subsector in aantallen respondenten in de NEA2015, dus 

los van de opleiding of het salaris. Daarbij zijn subsectoren met (proportioneel gewogen) mínder dan 10 

respondenten weggelaten.▲: p<0,05 (en ▼): significant hoge (lage) percentages (2-zijdig getoetst), én Co-

hen’s d is ten minste 0,20. Open pijltjes ∆ (en ∇): eveneens significant, maar Cohen’s d is kleiner dan 0,20. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale NJ: Erlbaum. 

Daarbij is telkens elke subgroep (2 digit SBI-code) vergeleken met alle andere respondenten bij elkaar. De 

subsectoren zijn op volgorde gezet op basis van de rangorde in de laatste kolom, dus naar het percentage 

dat én een lage opleiding én een relatief laag salaris heeft 

NEA2015; 15 t/m 74 

jaar; SBI op 2 digits N % 

% Lage opleiding 

(VBO) [rest: hogere 

opleiding (HAVO-

MBO-HBO-WO)] 

% Laagste salaris 

kwartiel [per 5 jaars-

groep] [rest: tweede/ 

derde/vierde 

kwartiel] 

% Opleiding VBO 

én laagste salaris 

kwartiel [rest: 

hogere opleiding 

en/of hoger salaris] 

Totaal 41.390 100% 22,1% Rangorde 24,4% Rangorde 9,6% Rangorde 

32 Vervaardiging van 

overige goederen 

698 1,7% 56,3%▲ ① 69,4%▲ ① 48,0%▲ ① 

81 Facility management, 

reiniging en land-

schapsverzorging 

690 1,7% 46,1%▲ ⑤ 64,0%▲ ② 35,0%▲ ② 

01 Landbouw, jacht en 

dienstverlening voor 

de landbouw en jacht 

458 1,1% 52,5%▲ ② 36,5%▲ ⑬ 23,6%▲ ③ 

53 Post en koeriers 326 0,8% 37,2%▲ ⑬ 55,1%▲ ③ 22,8%▲ ④ 

16 Primaire houtbewer-

king en vervaardiging 

van artikelen van hout, 

kurk, riet en vlecht-

werk (geen meubels) 

69 0,2% 52,0%▲ ④ 35,3%▲ ⑰ 22,2%▲ ⑤ 

47 Detailhandel (niet in 

auto’s) 

4.061 9,8% 43,9%▲ ⑥ 42,7%▲ ⑨ 21,8%▲ ⑥ 

96 Wellness en overige 

dienstverlening; uit-

vaartbranche 

280 0,7% 39,7%▲ ⑪ 53,2%▲ ④ 21,8%▲ ⑥ 

56 Eet- en drinkgelegen-

heden 

1.453 3,5% 41,1%▲ ⑧ 45,7%▲ ⑧ 20,5%▲ ⑦ 

95 Reparatie van compu-

ters en consumenten-

artikelen 

23 0,1% 52,1%▲ ③ 35,8% ⑭ 20,0% ⑧ 

13 Vervaardiging van tex-

tiel 

105 0,3% 43,6%▲ ⑦ 36,9%▲ ⑫ 19,5%▲ ⑨ 

14 Vervaardiging van kle-

ding 

10 0,0% 26,2% ·28· 47,1% ⑥ 18,0% ⑩ 

31 Vervaardiging van 

meubels 

95 0,2% 40,3%▲ ⑨ 35,6%▲ ⑮ 18,0%▲ ⑩ 

55 Logiesverstrekking 420 1,0% 32,3%▲ ⑰ 47,3%▲ ⑤ 16,5%▲ ⑪ 

93 Sport en recreatie 313 0,8% 26,2% ·28· 46,5%▲ ⑦ 14,6%∆ ⑫ 
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NEA2015; 15 t/m 74 

jaar; SBI op 2 digits N % 

% Lage opleiding 

(VBO) [rest: hogere 

opleiding (HAVO-

MBO-HBO-WO)] 

% Laagste salaris 

kwartiel [per 5 jaars-

groep] [rest: tweede/ 

derde/vierde 

kwartiel] 

% Opleiding VBO 

én laagste salaris 

kwartiel [rest: 

hogere opleiding 

en/of hoger salaris] 

Totaal 41.390 100% 22,1% Rangorde 24,4% Rangorde 9,6% Rangorde 

82 Overige zakelijke 

dienstverlening 

232 0,6% 21,6% ·36· 40,2%▲ ⑩ 13,4% ⑬ 

88 Maatschappelijke 

dienstverlening zonder 

overnachting 

1.614 3,9% 19,7%∇ ·39· 39,0%▲ ⑪ 13,0%∆ ⑭ 

18 Drukkerijen, reproduc-

tie van opgenomen 

media 

122 0,3% 25,0% ·31· 29,6% ⑳ 12,2% ⑮ 

10 Vervaardiging van 

voedingsmiddelen 

721 1,7% 31,5%▲ ⑲ 23,2% ·31· 12,0%∆ ⑯ 

78 Arbeidsbemiddeling, 

uitzendbureaus en 

personeelsbeheer 

1.203 2,9% 21,3% ·37· 35,5%▲ ⑯ 10,7% ⑰ 

45 Handel in en reparatie 

van auto’s, motorfiet-

sen en aanhangers 

590 1,4% 28,1%∆ ·24· 26,4% ·23· 10,5% ⑱ 

49 Vervoer over land 1.031 2,5% 39,8%▲ ⑩ 23,8% ·30· 10,5% ⑱ 

25 Vervaardiging van 

producten van metaal 

(geen machines en 

apparaten) 

472 1,1% 31,4%▲ ⑳ 18,6%∇ ·36· 9,8% ⑲ 

87 Verpleging, verzorging 

en begeleiding met 

overnachting 

2.534 6,1% 17,3%∇ ·41· 31,5%∆ ⑲ 9,8% ⑲ 

92 Loterijen en kansspe-

len 

41 0,1% 21,8% ·35· 26,1% ·24· 9,4% ⑳ 

23 Vervaardiging van 

overige niet-metaal-

houdende minerale 

producten 

119 0,3% 30,9%▲ ·22· 15,6%▼ ·43· 9,3% ·21· 

29 Vervaardiging van 

auto’s, aanhangwa-

gens en opleggers 

130 0,3% 37,9%▲ ⑫ 16,9%∇ ·39· 9,3% ·21· 

77 Verhuur en lease van 

auto’s, consumenten-

artikelen, machines en 

overige roerende goe-

deren 

171 0,4% 19,8% ·38· 24,5% ·29· 9,0% ·22· 

46 Groothandel en han-

delsbemiddeling (niet 

in auto’s en motorfiet-

sen) 

2.476 6,0% 25,3%∆ ·30· 22,2%∇ ·32· 8,7% ·23· 

17 Vervaardiging van pa-

pier, karton en papier- 

en kartonwaren 

104 0,3% 33,9%▲ ⑯ 16,8% ·40· 8,3% ·24· 

41 Algemene burgerlijke 

en utiliteitsbouw en 

projectontwikkeling 

508 1,2% 31,3%▲ ·21· 13,7%▼ ·44· 7,6% ·25· 
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NEA2015; 15 t/m 74 

jaar; SBI op 2 digits N % 

% Lage opleiding 

(VBO) [rest: hogere 

opleiding (HAVO-

MBO-HBO-WO)] 

% Laagste salaris 

kwartiel [per 5 jaars-

groep] [rest: tweede/ 

derde/vierde 

kwartiel] 

% Opleiding VBO 

én laagste salaris 

kwartiel [rest: 

hogere opleiding 

en/of hoger salaris] 

Totaal 41.390 100% 22,1% Rangorde 24,4% Rangorde 9,6% Rangorde 

22 Vervaardiging van 

producten van rubber 

en kunststof 

176 0,4% 31,6%▲ ⑱ 13,3%▼ ·46· 7,4% ·26· 

43 Gespecialiseerde 

werkzaamheden in de 

bouw 

968 2,3% 29,5%∆ ·23· 15,7%▼ ·42· 7,2%∇ ·27· 

27 Vervaardiging van 

elektrische apparatuur 

119 0,3% 21,9% ·34· 17,6% ·37· 7,0% ·28· 

52 Opslag en dienstverle-

ning voor vervoer 

517 1,2% 27,2%∆ ·26· 16,5%∇ ·41· 6,7%∇ ·29· 

37 Afvalwaterinzameling 

en -behandeling 

25 0,1% 34,3% ⑮ 6,4%▼ |65| 6,4% ·30· 

94 Levensbeschouwelijke 

en politieke organisa-

ties, belangen- en ide-

ële organisaties, hob-

byclubs 

388 0,9% 11,6%▼ ·51· 21,1% ·34· 5,9%∇ ·31· 

59 Productie en distribu-

tie van films en televi-

sieprogramma’s; ma-

ken en uitgeven van 

geluidsopnamen 

61 0,1% 11,4%▼ ·52· 25,7% ·25· 5,5% ·32· 

66 Overige financiële 

dienstverlening 

301 0,7% 11,0%▼ |55| 17,0%∇ ·38· 5,4%∇ ·33· 

36 Winning en distributie 

van water 

29 0,1% 12,8% ·47· 11,2% ·49· 5,3% ·34· 

90 Kunst 93 0,2% 11,9%▼ ·50· 28,4% ·22· 4,9% ·35· 

38 Afvalinzameling en -

behandeling; voorbe-

reiding tot recycling 

130 0,3% 35,0%▲ ⑭ 10,6%▼ |50| 4,2%∇ ·36· 

69 Rechtskundige dienst-

verlening, accoun-

tancy, belastingadvi-

sering en administratie 

685 1,7% 9,2%▼ |60| 21,2% ·33· 4,2%∇ ·36· 

73 Reclame en markton-

derzoek 

219 0,5% 10,7%▼ |56| 25,1% ·27· 4,2%∇ ·36· 

68 Verhuur van en han-

del in onroerend goed 

358 0,9% 13,5%▼ ·46· 13,7%▼ ·44· 3,9%∇ ·37· 

91 Culturele uitleencen-

tra, openbare archie-

ven, musea, dieren- 

en plantentuinen, na-

tuurbehoud 

180 0,4% 10,0%▼ |57| 25,4% ·26· 3,8%∇ ·38· 

58 Uitgeverijen 131 0,3% 6,7%▼ |66| 9,9%▼ |53| 3,6%▼ ·39· 

33 Reparatie en installa-

tie van machines en 

apparaten 

273 0,7% 22,8% ·33· 7,6%▼ |60| 3,4%▼ ·40· 
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NEA2015; 15 t/m 74 

jaar; SBI op 2 digits N % 

% Lage opleiding 

(VBO) [rest: hogere 

opleiding (HAVO-

MBO-HBO-WO)] 

% Laagste salaris 

kwartiel [per 5 jaars-

groep] [rest: tweede/ 

derde/vierde 

kwartiel] 

% Opleiding VBO 

én laagste salaris 

kwartiel [rest: 

hogere opleiding 

en/of hoger salaris] 

Totaal 41.390 100% 22,1% Rangorde 24,4% Rangorde 9,6% Rangorde 

30 Vervaardiging van 

overige transportmid-

delen 

114 0,3% 21,6% ·36· 9,4%▼ |55| 3,2%▼ ·41· 

28 Vervaardiging van 

overige machines en 

apparaten 

477 1,2% 16,6%∇ ·44· 10,0%▼ |52| 3,1%▼ |42| 

86 Gezondheidszorg 2.964 7,2% 8,8%▼ |61| 13,6%▼ ·45· 3,1%▼ |42| 

20 Vervaardiging van 

chemische producten 

271 0,7% 15,1%∇ ·45· 6,5%▼ |64| 3,0%▼ |43| 

63 Dienstverlenende acti-

viteiten op het gebied 

van informatie 

72 0,2% 16,7% ·43· 20,8% ·35· 2,8%▼ |44| 

24 Vervaardiging van me-

talen in primaire vorm 

149 0,4% 25,9% ·29· 7,9%▼ |59| 2,7%▼ |45| 

42 Grond-, water- en we-

genbouw (geen grond-

verzet) 

379 0,9% 23,0% ·32· 7,5%▼ |61| 2,7%▼ |45| 

80 Beveiliging en opspo-

ring 

199 0,5% 17,1% ·42· 25,0% ·28· 2,6%▼ |46| 

71 Architecten, ingeni-

eurs en technisch ont-

werp en advies; keu-

ring en controle 

630 1,5% 8,1%▼ |63| 11,2%▼ ·49· 2,5%▼ |47| 

50 Vervoer over water 76 0,2% 18,9% ·40· 9,4%▼ |55| 2,4%▼ |48| 

26 Vervaardiging van 

computers en van 

elektronische en opti-

sche apparatuur 

165 0,4% 11,2%▼ |54| 11,2%▼ ·49· 2,3%▼ |49| 

79 Reisbemiddeling, reis-

organisatie, toeristi-

sche informatie en re-

serveringsbureaus 

150 0,4% 4,2%▼ |71| 31,9%∆ ⑱ 2,3%▼ |49| 

11 Vervaardiging van 

dranken 

44 0,1% 28,0% ·25· 9,4%▼ |55| 2,2% |50| 

61 Telecommunicatie 197 0,5% 8,7%▼ |62| 11,9%▼ ·47· 2,0%▼ |51| 

35 Productie en distribu-

tie van en handel in 

elektriciteit, aardgas, 

stoom en gekoelde 

lucht 

176 0,4% 8,1%▼ |63| 8,1%▼ |58| 1,9%▼ |52| 

21 Vervaardiging van far-

maceutische grond-

stoffen en producten 

99 0,2% 11,3%▼ |53| 8,6%▼ |56| 1,8%▼ |53| 

62 Dienstverlenende acti-

viteiten op het gebied 

van informatietechno-

logie 

857 2,1% 5,7%▼ |68| 9,8%▼ |54| 1,8%▼ |53| 
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NEA2015; 15 t/m 74 

jaar; SBI op 2 digits N % 

% Lage opleiding 

(VBO) [rest: hogere 

opleiding (HAVO-

MBO-HBO-WO)] 

% Laagste salaris 

kwartiel [per 5 jaars-

groep] [rest: tweede/ 

derde/vierde 

kwartiel] 

% Opleiding VBO 

én laagste salaris 

kwartiel [rest: 

hogere opleiding 

en/of hoger salaris] 

Totaal 41.390 100% 22,1% Rangorde 24,4% Rangorde 9,6% Rangorde 

75 Veterinaire dienstver-

lening 

58 0,1% 3,2%▼ |73| 28,7% ·21· 1,8%▼ |53| 

85 Onderwijs 2.926 7,1% 4,7%▼ |70| 11,5%▼ ·48· 1,6%▼ |54| 

51 Luchtvaart 171 0,4% 12,5%▼ ·48· 10,5%▼ |51| 1,4%▼ |55| 

64 Financiële instellingen 

(geen verzekeringen 

en pensioenfondsen) 

880 2,1% 6,1%▼ |67| 8,1%▼ |58| 1,3%▼ |56| 

65 Verzekeringen en 

pensioenfondsen 

(geen verplichte soci-

ale verzekeringen) 

508 1,2% 4,0%▼ |72| 7,0%▼ |62| 1,3%▼ |56| 

70 Holdings (geen finan-

ciële), concerndien-

sten binnen eigen con-

cern en management-

advisering 

583 1,4% 5,6%▼ |69| 8,5%▼ |57| 1,2%▼ |57| 

84 Openbaar bestuur, 

overheidsdiensten en 

verplichte sociale ver-

zekeringen 

3.024 7,3% 9,7%▼ |58| 6,7%▼ |63| 1,2%▼ |57| 

09 Dienstverlening voor 

de winning van delf-

stoffen 

26 0,1% 6,1%▼ |67| 1,1%▼ |69| 1,1% |58| 

74 Industrieel ontwerp en 

vormgeving, fotogra-

fie, vertaling en ove-

rige consultancy 

111 0,3% 12,1%▼ ·49· 22,2% ·32· 1,0%▼ |59| 

19 Vervaardiging van co-

kesovenproducten en 

aardolieverwerking 

39 0,1% 7,7%▼ |64| 4,7%▼ |67| 0,7% |60| 

72 Speur- en ontwikke-

lingswerk 

206 0,5% 5,6%▼ |69| 8,1%▼ |58| 0,7%▼ |60| 

06 Winning van aardolie 

en aardgas 

36 0,1% 7,3%▼ |65| 0%▼ |70| 0% |61| 

39 Sanering en overig af-

valbeheer 

10 0,0% 26,3% ·27· 3,2% |68| 0% |61| 

60 Verzorgen en uitzen-

den van radio- en tele-

visieprogramma’s 

69 0,2% 9,5%▼ |59| 5,7%▼ |66| 0%▼ |61| 
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Bijlage 4 Gedragstheorieën 

Tabel B4.1 Belangrijke gedragstheorieën uit de literatuur 

Theorie/model Referentie/grondlegger Toelichting Kenmerken 

Onderscheid bewust en onbewust gedrag 

Dual processes 

theory 

Vanuit verschillende dis-

ciplines door verschil-

lende wetenschappers 

beschreven, e.g. Wason 

& Evans, 1975; Evans, 

1989; Stanovich, 1999 

Onderscheid systeem 1 (automatisch, 

snel, op basis van indrukken, intenties, ge-

voelens, kost weinig inspanning, moeilijk te 

controleren) en systeem 2 (bewust, ratio-

neel en reflectief, kost energie en wordt ge-

bruikt om indrukken van systeem 2 te on-

derdrukken (zelfbeheersing) 

Belang onderscheid 

onbewust versus be-

wust gedrag 

Theory of inter-

personal Beha-

viour 

Triandis, 1977 Gedrag is ofwel doelbewust, ofwel auto-

matisch (op basis van gewoonten/habitu-

ele responses). Het type gedrag bepaalt 

de manier waarop gedrag beïnvloed kan 

worden 

Belang onderscheid 

onbewust gedrag ver-

sus bewust gedrag 

Elaboration li-

kelihood 

model 

Petty & Caicoppo, 1986 Volgens dit model zijn er twee routes om 

mensen te overtuigen. De centrale route 

(op basis van argumenten, kost tijd en in-

spanning) en de perifere route (perifere 

info, cues die weinig denkwerk vergen). 

Onderscheid centrale 

route voor verwerken 

van informatie (bewust) 

en perifere route (onbe-

wust) 

Bewust gedrag op individueel niveau op basis van waarde-verwachting 

Health Belief 

model 

Becker, 1974 Dit model is gebaseerd op vier componen-

ten waarop individuen hun gedrag base-

ren: 

1. verwachte vatbaarheid voor het pro-

bleem (ingeschatte kans), 

2. de waargenomen ernst van het pro-

bleem, 

3. de waargenomen voordelen van het 

ondergaan van de actie, en 

4. de waargenomen barrières voor het 

nemen van de actie 

• Bewust gedrag (sys-

teem 2) 

• Waarde-verwachting 

model 

Theory of 

reasoned ac-

tion/Theory of 

planned beha-

viour 

Fishbein & Aizen, 1974 Beide theorieën gaan er van uit dat intentie 

de belangrijkste factor voor gepland ge-

drag is. Deze intentie volgt volgens TRA uit 

twee factoren: attitude en de subjectieve 

normen van de omgeving over het gedrag. 

TPB breid deze factoren nog uit met de 

factor: ervaren controle over het uitvoeren 

van het gedrag 

• Bewust gedrag (sys-

teem 2) 

• Waarde-verwachting 

model 

Protection Moti-

vation Theory 

Rogers, 1975 Gedrag wordt bepaald door 1) de inge-

schatte ernst van het probleem, 2) de 

waarschijnlijkheid dat het je overkomt, 3) 

de mate waarin je je in staat voelt tot actie 

(self-efficacy) 

• Bewust gedrag (sys-

teem 2) 

• Waarde-verwachting 

model 
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Theorie/model Referentie/grondlegger Toelichting Kenmerken 

Interactie individu en (sociale) context 

Social Cogni-

tive Theory 

Bandura, 1986 Leertheorie: leren is continue interactie 

tussen persoonlijke factoren, omgevings-

factoren en hoe mensen het resultaat van 

eigen gedrag interpreteren. Self-efficacy is 

van groot belang 

• Bewust gedrag (sys-

teem 2) 

• Waarde-verwachting 

model 

• Context-/omgevings-

model 

Ecological ap-

proach 

Bronfenbrenner, 1979 Persoonlijke, sociale en omgevingsfacto-

ren beïnvloeden gedrag van het individu 

Context-/omgevings-

model 

Onbewust gedrag op individueel niveau (systeem 1) 

Classical and 

operant conditi-

oning 

Pavlov (1927); Skinner 

(1948) 

Bij deze theorie staat de associatie tussen 

een stimulus en gedrag centraal (Pavlov 

experiment: kwijlen bij belletje; klassieke 

conditionering). Vanuit dit principe leidt be-

loning en straf tot gedragsverandering 

(operante conditionering) 

• Onbewust gedrag 

(systeem 1) 

• Individueel niveau 

Cognitive Con-

sistency and 

Dissonance 

Theory 

Festinger, 1957 Men streeft naar consistentie tussen over-

tuigingen, warden en gedrag. Indien er een 

discrepantie ontstaat, past men eerder de 

overtuiging dan het gedrag aan 

• Onbewust gedrag 

(systeem 1) 

• Individueel niveau 

Heuristics and 

the Consumer 

information-pro-

cessing model 

Tversky & Kahneman, 

1974 

Om de wereld behapbaar en begrijpbaar te 

maken versimpelen mensen de werkelijk-

heid, hierdoor ontstaan denkfouten. Van 

belang deze denkfouten op te sporen of te 

gebruiken bij beïnvloeden van gedrag 

• Onbewust gedrag 

(systeem 1) 

• Individueel niveau 

In gedragsverandering 

Transtheoreti-

cal model/Sta-

ges of change 

model 

Prochaska & Velicer, 

1997 

Focust op stadia van gedragsverandering. 

6 stadia (voor overwegen, overwegen, 

voorbereiding, actie, instandhouding, af-

ronding). Mensen kunnen terugvallen 

• Stadia van gedrags-

verandering 

• Individueel niveau 

Diffusion of In-

novations The-

ory 

Rogers & Everett, 1995 Onderscheid 5 groepen ten aanzien van 

de snelheid/bereidheid tot gedragsveran-

dering (innovators, early adopters, early 

majority, late majority, laggards) 

• Stadia van gedrags-

verandering 

• Collectief/groepsni-

veau 

Groepsniveau 

Nudging Thaler, 1980 Keuzearchitectuur: manier waarop keuze 

gepresenteerd wordt is van invloed op be-

slissingen: Mindless choosing 

• Collectief/groepsni-

veau 

• Onbewust gedrag  

systeem 1 
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Bijlage 5 Interventie raamwerk 

In tabel B5.1 staan verschillende elementen weergegeven die ingezet kunnen worden bij het 

ontwikkelen van interventies gericht op gedragsverandering. Deze elementen spelen veelal in 

op de eerder genoemde denkfouten die mensen geneigd zijn te maken. 

 

Tabel B5.1  

Knoppen voor 

gedragsveran-

dering Werkzame elementen 

Mogelijkheden Salience: zorgen dat een boodschap opvalt 

Priming: het beïnvloeden van mensen door onbewuste boodschappen, geuren of af-

beeldingen 

Nudge: aanpassingen in de omgeving die het gedrag de gewenste richting op sturen 

Defaults: het aanbieden van een voorgeprogrammeerde keuze waardoor mensen niet 

zelf hoeven te kiezen 

Cognitief vermogen: het aanbieden van makkelijke te verwerken, beeldende bood-

schappen  

Path of least resistance: mensen kiezen vaak de weg van de minste weerstand. Haal 

onnodige hindernissen weg of werp ze op voor het ongewenste gedrag; 

Implementatie intentie: laat mensen het gewenste gedrag plannen door het aan een 

actie te koppelen. (vb., ' ... als ik wil roken, dan neem ik een kauwgom', of '...als ik op 

de werkplaats kom, dan zet ik eerst mijn helm op') 

Timing: het kan erg uitmaken wannéér je iets aanbiedt. Doe dat op het moment dat het 

relevant is voor je doelgroep.  

Selffulfilling prophecy: als je denkt dat je het niet kan, kan je het ook niet. 

De standaardoptie: zorg dat de standaardoptie de 'beste' optie is  

Normen Autoriteit en rolmodellen: mensen zijn geneigd gedrag te kopiëren van rolmodellen. 

Zoek de natuurlijke rolmodellen volgens de doelgroep. Of vergroot autoriteit door status-

symbolen;  

Conformity: mensen conformeren zich naar de verwachtingen van anderen. Maak hier 

gebruik van door de verwachtingen van anderen expliciet te maken 

Sympathy: als mensen op ons lijken vinden we ze sympathieker en vertrouwen we ze 

meer. 

Halo-effect: als mensen of dingen aardig of mooi zijn zal het wel goed zijn  

Zelfbewustzijn: als mensen zich bewust zijn van hun eigen gedrag, gedragen ze zich 

sociaal wenselijker. Maak hier gebruik van door bijvoorbeeld spiegels te plaatsen. 

Sociale bewijskracht: mensen laten zich in onzekere situaties graag leiden door ande-

ren. Communiceer dat een meerderheid het gedrag uitvoert (of het negatieve gedrag 

niet uitvoert) 

Wederkerigheid: als we iets van iemand krijgen voelen we ons automatisch verplicht 

om iets terug te doen. Je geef iets, ongeacht of het gewenste gedrag al is uitgevoerd 

(vb. een pen meesturen met een in te vullen enquête) 

Gewenning: sommige normen komen van huis uit, 'mijn ouders rookte ook altijd', of 

'thuis hadden we ook altijd schulden, dus een paar schulden is niet erg'. 
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Knoppen voor 

gedragsveran-

dering Werkzame elementen 

 Framing: frames spreken waarden in mensen aan. Waarden zijn idealen, opvattingen 

over wenselijke doelen, die het leven van individuen of groepen leiden. Voorbeelden van 

waarden zijn bijvoorbeeld: vrijheid, wijsheid, zelfdiscipline. Waarden liggen ten grondslag 

aan elk gedrag, omdat zij doelen van mensen beïnvloeden, doelen beïnvloeden op hun 

beurt houding en houding beïnvloedt gedrag. Voorbeelden van framing zijn: Belasting-

verlichting (zo zwaar?), Derde Wereld (dus niet op de eerste plaats?)  

Motivatie Emoties: emoties sturen ons op een (on)bewust niveau. Koppel een positieve emotie 

aan het gewenste gedrag, een negatieve aan het ongewenste gedrag 

Reframing: omdenken: bekijk iets vanuit een andere invalshoek en geef er een andere 

betekenis aan ('Omfietsen door die wegomlegging is ook extra calorieën verbranden') 

Humor: verkleint statusverschillen en relativeert ergernissen 

Feedback: positieve feedback motiveert (bijv. goed visueel maken hoeveel energie je 

bespaart met een slimme meter). Het geeft inzicht in het nut en je vooruitgang; het voelt 

als een beloning voor je goede gedrag. 

Gamification: we raken gemotiveerd door uitdaging, competitie, plezier en het behalen 

van successen (beloon met punten, badges, of een competitie-element) 

Groepscohesie: samenwerken en successen behalen zorgt voor meer samenhang tus-

sen en binnen groepen (stel gezamenlijke doelen). 

Beloning: financieel werkt, maar het werkt kort, een compliment werkt beter! 

Straf: kan helpen om negatief gedrag te verminderen, maar het kan ook averechts wer-

ken! 

Weerstanden Eigenaarschap: als mensen zich betrokken voelen zijn ze meer gecommitteerd; geef 

mensen inspraak of laat ze bijdragen tijdens het proces; 

Keuzevrijheid: mensen houden en niet van als ze het gevoel hebben dat ze geen keu-

zevrijheid hebben of zich iets opgedwongen voelen. Bekijk in hoeverre je vrijheid kan 

geven 

Cognitief vermogen en Commitment: creëer kleine stappen: dan kan men bouwen op 

successen, dat vergroot het doorzettingsvermogen. Commitment is de wil om consistent 

te zijn met eerder gedrag en overtuigingen.  

Verlies aversie: benadruk wat men verliest als men het gewenste gedrag niet vertoont. 

Mensen zijn geneigd het erger te vinden om iets te verliezen wat we al hebben, dan om 

mogelijke verlies van winst in de toekomst te riskeren (iets niet te krijgen) 

Transparantie: als mensen vanaf het begin meegenomen worden in het proces, denken 

ze abstracter na over het voorstel en zijn ze minder kritisch 

Inertie: mensen vinden het veranderen van gedrag snel een gedoe, of denken dat het 

gedoe is. Voorkom dit door onnodig ingewikkeldheden uit het proces weg te halen 
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Bijlage 6 Topiclijst stakeholders 

Onderzoeksvragen 

1. Beeld huidige stand van zaken stoffen gerelateerde beroepsziekten: 

a. Incidentie/frequentie (Hoeveel mensen staan er bloot? In welke situatie (bij welk type 

bedrijven) is blootstelling het grootst? Wat zijn de belangrijkste risicostoffen?) 

b. Preventie (wat gebeurt er al in kader van preventie? Zijn er verschillen tussen be-

drijven? Wat werkt wel en niet? Waarom?) 

c. Naleving van maatregelen 

d. Belangrijkste actoren bij preventie (Wie zijn dat? Welke rol hebben ze? Welke be-

langen hebben ze bij preventie? Hoe vullen zij hun rol in?) 

2. Wat is het belangrijkste knelpunt? Crux van het probleem (Wat is er nodig om de bloot-

stelling substantieel te verminderen?) 

3. Segmenteren (op welke bedrijven/type werkzaamheden/beroepsgroepen zouden we in 

moeten zoomen? Waarom?) 

 

Wat hopen we te horen? 

1. Richting voor bedrijven voor veldwerk. 

2. Richting in waar is de meeste winst te behalen. 

3. Gedragselementen achterhalen. 

4. Nieuwe oplossingen! Geen inspectie of bewustwordingscampagnes. 

 

Voorafgaand 

› Opname apparatuur en interviewprotocol mee. 

› Kennis van sectorafspraken over Arbocatalogi, Arbo convenanten, RI&E, Veilige Werk-

wijze in de chemie, bouw, metaal sector. 

› Kennis van gevaarlijke stoffen (overzicht Bernice). 

› Kennis van voorgeschiedenis TNO & contactpersoon. 

› Inschatting stakeholderpositie geïnterviewde partij (interesse/belang en invloed) & diens 

achtergrond (qua studie en ander werk: via LinkedIn). 

 

Opening 

› Voorstellen. 

› Klein rondje lopen? 

› Hoe is het om hier te werken? 

 

Introductievraag 

› Uitleg doel onderzoek en wat we hopen van de stakeholders. 

› Danken voor deelname aan het onderzoek. 

› Neutrale vraag: Wat zijn momenteel belangrijke topics voor u, los van beroepsziekten 

(qua branche, bedrijfsvoering, personeel,…)? Waarom zijn deze belangrijk en hoe domi-

nant zijn deze? 

› Wat speelt er op dit moment in de branche? 

› wat zijn grotere veranderingen in het verleden geweest en hoe zijn deze ingezet naar het 

personeel toe? 

› Zijn er in het verleden al andere preventieve maatregelen genomen in uw bedrijf/branche 

(en hoe zijn die ingezet en verlopen). 
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Kernvragen (centraal in onderzoek) 

Primair (beeldvorming). 

Beeld van stakeholder op huidige situatie blootstelling aan gevaarlijke stoffen: 

› Omvang van het probleem/waar is het probleem het grootst? 

• voor welke medewerkers. 

• beroepsgroepen. 

• stoffen. 

• werkzaamheden. 

• kunt u een voorbeeld noemen? Hoe werkt dit in de praktijk? 

• Toetsen belang geselecteerde stoffen (uit review). 

 

› Preventie 

• Wat is uw beeld van preventie? 

• Wat gebeurt er al in kader van preventie? Per genoemde maatregel vragen: 

○ Wordt het gebruikt? Door wie? Waar? Waarom wel/niet? 

○ Is het effectief? Waarom wel/niet? Naleving? 

○ Heeft u voorbeelden van wat wel en niet werkt? 

○ Wat zou er nodig zijn om het effectief te laten zijn? 

• Indien niet hierboven aan de orde gekomen, vragen of ze bekend zijn met over-

heidsmaatregelen: melding van beroepsziekten/Arbo catalogi/Arbo convenanten/ 

RI&E/veilige werkwijze. 

○ Wordt het gebruikt? Door wie? Waar? Waarom wel/niet? 

○ Is het effectief? Waarom wel/niet? Naleving? 

○ Heeft u voorbeelden van wat wel en niet werkt? 

○ Wat zou er nodig zijn om het effectief te laten zijn? 

• Technische beheersmaatregelen: mondkapjes, filters, etc.): 

○ Wat is uw beeld van de attitude van de werknemers hierin? Wordt het gebruikt? 

Door wie? Waar? Waarom wel/niet? 

○ Is het effectief? Waarom wel/niet? Naleving? 

○ Heeft u voorbeelden van wat wel en niet werkt? 

○ Wat zou er nodig zijn om het effectief te laten zijn? 

• Welke van alle voorgenoemde preventieve maatregelen werken het beste/hebben 

het meeste potentieel? 

• Zijn er verschillen tussen bedrijven in preventie? (op zoek naar locaties om veldwerk 

te doen.) 

• Wat denkt u dat er zou moeten gebeuren? Beeld van gewenste situatie 

• Wat is ervoor nodig om deze gewenste situatie te bereiken? – gebruik raamwerk - 

(randvoorwaarden). 

• Welke risico’s ziet u die deze gewenste situatie kunnen bedreigen? (veranderbereid-

heid) - gebruik raamwerk - 

• Hoe zouden deze risico’s terug gedrongen kunnen worden? 

 

› Belangrijkste actoren bij preventie 

• Wie zijn dat (binnen uw bedrijf en/of binnen uw branche)? 

• Welke rol hebben ze? 

• Welke belangen hebben ze bij preventie? 

• Hoe urgent is preventie voor hen? 

• Hoeveel invloed hebben zij? 

• Hoe vullen zij (in de praktijk) hun rol in? 

• Welke verantwoordelijkheid zouden verschillende actoren moeten nemen om pre-

ventie te verbeteren? 
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Bedrijven om veldwerk te verrichten 

› Wat zijn volgens u relevante bedrijven om veldwerk te verrichten? 

› Laaghangend fruit (bedrijven waar al veel wordt gewerkt aan preventie) 

› Een bedrijf waar het niet goed gaat met preventie en voorbeeld staat voor vele andere 

bedrijven. 

 

Afronding 

› Kleine samenvatting van het gesprek geven. 

› Opvallendste punten volgens geïnterviewde. 

› Mogelijk om andere partners te contacteren? 

› Akkoord om te mogen benaderen mochten er nog vragen opkomen? 

› Verslag wordt toegestuurd ter controle. 
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Bijlage 7 Initiatieven in de Bouw 

Arbouw 

Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandig-

heden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. In het bestuur 

van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, NOA, OnderhoudNL, FNV 

en CNV Vakmensen. 

De Arbouw website wordt sinds 1 juli 2016 niet meer onderhouden. Er is een mededeling die 

aangeeft: “Volandis, het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de 

bouw- en infrasector, neemt (een deel van) de informatie op deze website mogelijk over. Ac-

tuele informatie over de thema's Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit vindt u op Volan-

dis.nl”. 

Op de website van Arbouw zijn diverse tools te vinden die gebruikt kunnen worden door werk-

gevers en werknemers. Bijvoorbeeld de toolbox kwartsstof. Ook is er informatie te vinden over 

diverse gevaarlijke stoffen en bijbehorende gezondheidseffecten (box B7.1). 

 

Volandis 

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infra-

sector. Eén van de producten die zij leveren is de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor 

werknemers en bedrijven. Maar op de website is bijvoorbeeld ook een toolbox Gevaarlijke 

Chemische producten; deze geeft informatie over wat gevaarlijke producten/stoffen zijn, hoe 

je deze kunt herkennen en hoe je blootstelling hieraan kunt voorkomen. 

 

FNV Bouw 

FNV Bouwen & Wonen behartigt de belangen voor leden in de bouw- en woondienstensector. 

Op de website van FNV bouw zijn diverse documenten (arbowijzers) te vinden die focussen 

op gevaarlijke stoffen. Zie bijvoorbeeld voor werken met houtstof: 

https://www.fnvbouw.nl/SiteCollectionDocuments/Veilig%20en%20gezond%20werken/Arbo

wijzer5-houtstof-2010.pdf. 

 

NKAL 

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) schrijf op hun website: 

“NKAL is een landelijk topreferentie centrum voor klinische arbeidsgeneeskunde met als doel 

de zorg te verbeteren voor werknemers met een arbeidsgerelateerde longaandoening of die 

hiervoor at risk zijn. Kerndisciplines zijn de arbeidshygiëne, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 

en longziekten. Het NKAL richt zich op en werkt nauw samen met professionals in de zorg 

(longartsen, bedrijfsartsen, huisartsen, arbeidshygiënisten en paramedici), vakgroepen, we-

tenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en kennisinstituten.” 

Op de website zijn diverse tools te vinden, waaronder de Lasrook assistent (De Lasrook as-

sistent is een instrument in MS Access waarmee schattingen kunnen worden gemaakt van de 

blootstelling aan lasrook). 

 

Stichting bewuste bouwers 

Deze stichting richt zich op gedragscodes waarin concrete handvatten worden gegeven aan 

een projectteam hoe zij met minder hinder kunnen werken (met oog voor de omgeving, het 

milieu en veiligheid). Op hun website schrijven zij: “Wij zijn ervan overtuigd dat het publiek 

maatschappelijke bijdrage van een bouwbedrijf herkent als deze netjes werkt, rekening houdt 

met de omgeving, actief communiceert met betrokkenen en zorg voor het milieu en medewer-

kers heeft. Bewuste Bouwers formuleert daarom heldere uitgangspunten op deze gebieden, 

stimuleert deze actief in de bouwsector en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring.” 

https://www.fnvbouw.nl/SiteCollectionDocuments/Veilig%20en%20gezond%20werken/Arbowijzer5-houtstof-2010.pdf
https://www.fnvbouw.nl/SiteCollectionDocuments/Veilig%20en%20gezond%20werken/Arbowijzer5-houtstof-2010.pdf
https://www.nkal.nl/content/arbeidshygiene.asp
http://www.bewustebouwers.nl/gedragscode/
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Bouwend Nederland 

Bouwend NL is een ondernemersorganisatie voor de bouw en infra (zij verenigen en verbinden 

4.300 kleine en grote bedrijven). Eén van de onderwerpen waar zij naar kijken is arbeidsom-

standigheden en veiligheid. Binnen dit thema wordt onder andere gekeken naar gevaarlijke 

stoffen. 

 

Hierover schrijven zij: 

“Om werknemers zo min mogelijk bloot te stellen aan schadelijke stoffen, zijn werkgevers 

wettelijk verplicht (Arbowet, artikel 3, lid 1) maatregelen te treffen. Hierbij moeten zij de vol-

gende volgorde aanhouden: 

1. Bronaanpak: pas alternatieve materialen of technieken toe. 

2. Afzuiging en ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede ruimteventilatie. 

3. Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit, of hou het geschei-

den van andere werkzaamheden. 

Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten persoonlijke be-

schermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.” 

 

Overige initiatieven 

Stofvrij werken (http://www.stofvrijwerken.tno.nl/). 

 

Box B7.1 Overzicht beroepen in de bouw waar blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaatsvindt 

• Welke beroepen hebben te maken met kankerverwekkende stoffen: Kwartshoudend stof?  

(Niet alleen diegenen die zelf kwartshoudend materiaal bewerken, maar ook werknemers en der-

den in hun directe omgeving kunnen hieraan worden blootgesteld. Daarnaast kan men in aanra-

king komen met asbest)  

Asfaltwerker/asfaltwegenbouwer, Betonboorder/-zager, Betonmortelcentralewerker, Betonrepa-

rateur, Bodemsaneerder, Funderingswerker, Funderingswerker kleine funderingsmachine, Kop-

pensneller, Loodgieter, Machinist grote funderingsmachine, Opperman/bouwvakhelper, Opper-

man straatmaker, Ovenbouwer, Sleuvenhakker/-frezer, Sloper, Spoorlegger, Straatmaker, Te-

gelzetter (wand- en vloertegels), Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie). 

 

• Welke beroepen hebben te maken met kankerverwekkende stoffen: Houtstof?  

Machinaal houtbewerker, Modellenmaker - mallenbouwer prefab beton, Timmerman (nieuw-

bouw), Timmerman - metselaar, Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie). 

 

• Welke beroepen hebben te maken met kankerverwekkende stoffen: Asbest?  

Mensen die tegenwoordig nog te maken hebben met asbest, houden zich bezig met slopen, re-

noveren of onderhoud. 

 

Referentie: http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/risicos/gevaarlijke-stoffen/kankerverwekkende-

stoffen/index.htm 
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