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Bijlage 8 Initiatieven in de Chemie 

VNCI 

De VNCI is de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Zij hebben diverse 

speerpunten waaronder veiligheid (zie box B8.1). 

De VNCI schrijft op hun website: “Risico’s zijn helaas nooit helemaal uit te sluiten. Vergeleken 

met andere sectoren is de chemische industrie echter een veilige bedrijfstak. Het aantal on-

gevallen met verzuim (LTI’s) ligt al jaren op een laag niveau, een factor vijf lager dan het totale 

aantal ongevallen met verzuim in Nederland.” 

 

Box B8.1 Veiligheid voorop 

Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau te brengen is in 2011 

het actieplan Veiligheid Voorop opgesteld. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven 

die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenoemde BRZO-bedrijven. 

 

In het plan worden10 actiepunten genoemd voor veiligheid, zie: 

http://www.veiligheidvoorop.nu/uploads/userfiles/Actieplan%20Veiligheid%20Voorop.pdf. 

 

Op de website van Veiligheid voorop wordt beschreven: “De industrie ontwikkelt constant instrumen-

ten zodat bedrijven hun veiligheidsniveau kunnen meten en vergroten. Veiligheid Voorop verzamelt 

deze instrumenten en biedt deze hier aan”. 

 

Veiligheid Voorop is een initiatief van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindu-

strie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). 

Inmiddels hebben ook andere organisaties zich aangesloten, zoals de brancheorganisaties van on-

derhoudsorganisaties (VOMI, NVDO en World Class Maintenance) en van verf- en drukinktbedrijven 

(VVVF). Veiligheid Voorop wordt ondersteund door NVVK, de beroepsvereniging van veiligheidskun-

digen. 

 

CNV vakgroep chemie en energie 

CNV Vakmensen sluit verschillende cao's af in de sector Chemie en Energie. In een cao staan 

afspraken over arbeidsvoorwaarden als loon en arbeidstijd. Er is onder andere een cao voor 

de verf- en druk inktindustrie (looptijd september 2017). Wat betreft de gezondheid lijkt het of 

er voornamelijk wordt gekeken naar stress. 

  

http://www.veiligheidvoorop.nu/uploads/userfiles/Actieplan%20Veiligheid%20Voorop.pdf
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Bijlage 9 Initiatieven in de Metaal 

FNV Metaal 

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland. Binnen 

FNV Metaal zijn er diverse sectoren en bedrijven, waaronder: metalelektro, metaal & techniek, 

TataSteel en Philips. 

Binnen “Metaal en Techniek” zijn er diverse initiatieven waaronder 5xBeter (zie box B9.1) en 

“Alles draait om jij”32. Dit laatstgenoemde initiatief is inmiddels afgesloten, maar het hield een 

werk- en werkgeversscan in. Zo zou een beeld worden geschetst van de duurzame inzetbaar-

heid van medewerkers. 

 

Box B9.1 5xBeter 

5xBeter is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen, die zich richten op veilig en gezond 

werken in de metaalbewerking en metalelektro. De campagne 5xBeter heeft onder andere lasrook als 

speerpunt. Zij hebben diverse initiatieven georganiseerd waaronder de Verbetercheck Lasrook en het 

aanstellen van coaches. Lasrook blootstelling treedt voornamelijk op binnen beroepen in de ‘klein 

metaal’ en ‘groot metaal’ en metalektro.33 

Uit een recent (onafhankelijke) evaluatie van 5xBeter kwam o.a. naar voren dat de Verbetercoaches 

van 5xBeter duizenden bedrijven bereiken en dat de Verbeterchecks in de loop der jaren vele malen 

(ordegrootte tienduizenden) zijn geraadpleegd. 

 

Informatie Jody 

“Ik heb gesproken met Annemarie Arensen. Zij is voorzitter van 5xbeter. Zij vertelde me dat de 5 

sociale partners verenigd zijn in 5xbeter. Binnen 5xbeter worden onderwerpen politiek. Zij adviseerde 

ons de 5 partners apart te spreken. Dan gaat het om de volgende partijen. Tussen haakjes staan de 

namen die Annemarie me gaf: FME (Rob(ert) van Beek), Metaal Unie (Jos van de Werken), CNV-

vakmensen (Henk Jongsma), FNV metaal (Hans Weyers) en de Unie Jolanda Pelig)……….. Mijn 

interpretatie is dus dat 5xbeter zelf geen adviseurs lijkt te hebben maar deze uit de verschillende 

gelederen bij elkaar brengt.”. 

 

MetaalUnie/FME 

Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het mid-

den- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en 

Techniek, van eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Metaalunie is ac-

tief in uiteenlopende sectoren waaronder gietwerk, las- en constructiewerk, machine- en ap-

paratenbouw en metaalwaren. 

Metaalunie stimuleert het ontwikkelen van arbobeleid bij de lidbedrijven. Ook oefent zij invloed 

uit op de arboregelgeving die de overheid aan ondernemers wil opleggen. Hierbij wordt gelet 

op de technische, economische en operationele haalbaarheid van de voorgestelde maatrege-

len. De metaalsector regelt graag zelf het terugdringen van arbeidsrisico’s. In dat kader heeft 

Metaalunie een raamovereenkomst gesloten met ArboNed. Daarnaast is er speciaal voor me-

taalbedrijven een praktisch hulpmiddel ontwikkeld, waarmee bedrijven een risico-inventarisa-

tie en -evaluatie kunnen uitvoeren: de RIE metaalbewerking. 

Tevens participeert Metaalunie in het project 5xBeter (zie box B9.1). 

Jos van de Werken is binnen de Metaalunie beleidssecretaris arbobeleid. 

                                                      
32  http://metaalunie.nl/Portals/1/Bestanden/Themabestanden/A5%20folder%20werkgevers%20metaal-

berwerking_JIJ.pdf 
33  https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook 

http://metaalunie.nl/Portals/1/Bestanden/Themabestanden/A5%20folder%20werkgevers%20metaalberwerking_JIJ.pdf
http://metaalunie.nl/Portals/1/Bestanden/Themabestanden/A5%20folder%20werkgevers%20metaalberwerking_JIJ.pdf
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook
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CNV 

CNV Vakmensen is een vakbond die zich richt op de bouw, voeding, vervoer, diensten, handel 

en industrie. Binnen de industrie houden zij zich onder andere bezig met metaaltechniek en 

metalelektro. CNV onderhandelt met werkgeversfederatie FWM en de werkgeversorganisa-

ties over bedrijfsregelingen en bedrijfsafspraken. Ze zijn sterk vertegenwoordigd in de diverse 

ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen van bedrijven in de sector Metaal 

en Techniek, ook wel kleinmetaal genoemd. CNV Vakmensen sluit in de Metaaltechniek cao's 

af voor bedrijfstakken en bedrijven. Hierin staat welke arbeidsvoorwaarden - zoals loon, ar-

beidstijden en dergelijke - de komende tijd gelden. CNV helpt dus met 

1. het maken goede afspraken rondom werk en inkomen, 

2. het onderhandelen over de cao, en 

3. helpen en verdedigen bij problemen. 

 

Thema’s waar ze naar kijken zijn: werk en inkomen, (even) geen werk, werk en privé, en 

jongeren (het lijkt erop alsof gezondheid (los van werkstress) niet echt onderdeel is van de 

thema’s waar CNV zich op richt). 

 

Arbocatalogi 

Er zijn twee arbocatalogi, voor metaalbewerking en metalektro (verwijst naar website 5xBeter), 

en metaalconservering.34 In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op 

eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en 

veilig werken. 

In de catalogus staan onder andere de arbeidsrisico’s beschreven voor gevaarlijke stoffen 

(lasrook, oplosmiddelen). Zie voor een voorbeeld van informatie die gegeven wordt box 9.2. 

 

Box B9.2 Informatie arbocatalogus metaalbewerking 

Soms wordt in de werkplaats ook gelast. Bij het snijden/lassen komt snij-/lasrook vrij. Afhankelijk van 

afzuiging/ventilatie kan ook de metaalbewerker daaraan worden blootgesteld. Indien veel rook vrij-

komt, of indien de rook veel schadelijke componenten bevat (bijvoorbeeld bij het snijden/lassen van 

gecoat metaal of legeringen of bijzondere metaalsoorten) is er kans op overschrijden van grenswaar-

den. Op de vrijkomende rook kunnen diverse grenswaarden van toepassing zijn, onder andere de 

grenswaarde voor lasrook (1 mg/m³) en grenswaarden voor een aantal metalen of metaalverbindin-

gen. Behalve aan rook kan de metaalbewerker ook worden blootgesteld aan stof (via huidcontact of 

inhalatie), vooral bij het slijpen. Daarin kunnen giftige of kankerverwekkende metalen of metaalver-

bindingen aanwezig zijn, bijvoorbeeld beryllium, cadmium, cadmium- en nikkeloxiden, 6-waardig 

chroom. Ook kunnen inhalatie of huidcontact leiden tot astma of allergisch contacteczeem (nikkel, 

chroom, kobalt, beryllium). Verder wordt de metaalbewerker regelmatig blootgesteld aan koel- en 

snijvloeistoffen. Dat kan door huidcontact of door het inademen van nevel die bij sommige vormen 

van metaalbewerking ontstaat. Indien wordt gewerkt met ontvettingsbaden, is ook blootstelling moge-

lijk aan oplosmiddelen en oplosmiddeldampen. 

 

RIE metaalbewerking 

Ondernemers in de metaalbewerking die zélf de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wil-

len uitvoeren, kunnen daarvoor gebruikmaken van de RIE metaalbewerking. Voor werkne-

mers is er een eigen versie waarin zij kunnen kennismaken en experimenteren met het instru-

ment. 

                                                      
34  http://www.arbocatalogus-metaalconservering.nl/ 

http://www.arbocatalogus-metaalconservering.nl/
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Bijlage 10 Methodologie werving bedrijven 

Voor het project preventie beroepsziekten zijn via verschillende kanalen contacten bij bedrij-

ven benaderd. Met een externe sociaal marketing consultant en TNO-experts in gedragswe-

tenschappen is een wervingspraatje opgesteld. Na verschillende belrondes heeft TNO een 

rollenspel gedaan om het wervingspraatje nogmaals te testen. Daarna is begonnen met de 

werving. 

Bedrijven zijn op de volgende manier geworven: in eerste instantie was de werving gericht op 

kleine bedrijven (<25 personeelsleden). Hier is echter al snel van afgestapt, omdat het lastig 

bleek om bedrijven te vinden die bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek. Bij be-

drijven die wel geïnteresseerd waren, is het bezoek afgestemd met de directeur, leidingge-

vende of de preventiemedewerker. 

Via de volgende kanalen hebben we de bedrijven bezocht. Op het preventiemedewerker con-

gres 12 juni 2017 te Ede zijn preventiemedewerkers actief benaderd voor deelname door twee 

TNO’ers. Zes personen bleken geïnteresseerd. Daarna zijn deze personen telefonisch bena-

derd. 

Verder heeft TNO een uitnodiging uitgezet met informatieflyer bij het netwerk van TNO Zeist, 

TNO Leiden en de Business Developers. Contacten bij de Arbo Unie, Uneto VNI, Inspectie 

SZW en de geïnterviewde stakeholders uit fase 1 zijn ingezet voor werving. Uiteindelijk zijn er 

twee bedrijven via TNO Zeist binnengehaald (op basis van eerdere samenwerking met deze 

bedrijven) en drie bedrijven via de Arbo Unie. De Inspectie SZW heeft ook twee “koude” be-

drijven aangeleverd, maar deze hebben uiteindelijk niet deelgenomen. 

Via onderzoeksbureau Panteia heeft TNO een adressenlijst gekregen van 976 bedrijven om 

te benaderen voor veldwerk (op basis van eerder verricht veldwerk). De lijst hebben we onder 

de TNO-collega’s verdeeld om telefonisch te benaderen. Veel bedrijven voldeden niet aan de 

juiste kenmerken (bedrijfsgrootte, sector of geen gevaarlijke stoffen in bedrijfsproces). Een 

andere reden dat werving op deze manier niet succesvol bleek, is dat we er geen directe 

ingang hadden. 

Op basis van deze kanalen zijn ruim 100 bedrijven benaderd via telefoon en/of e-mail. Uitein-

delijk zijn er vijf bedrijven bezocht. De vijf bedrijven die zijn bezocht hebben een goede relatie 

met Arbo Unie of hebben eerder met TNO aan onderzoek op het gebied van veilig en gezond 

werk en/of gevaarlijke stoffen meegewerkt. Het zijn bedrijven met een preventiebeleid, met 

meestal een preventiemedewerker, RI&E en (jaarlijks) terugkerende trainingen. Op basis van 

deze criteria kunnen de bedrijven worden aangevinkt als “koploper”-bedrijven. Een aanname 

is dat juist “gemiddelde” en “niet-koploper”-bedrijven op preventievlak terughoudend waren 

met deelname aan het onderzoek, bijvoorbeeld om imagoschade te voorkomen of omdat pre-

ventie niet de prioriteit heeft in het bedrijf. 

 

Redenen voor afwijzing 

Hierboven ia al een aantal redenen genoemd waarom de werving niet optimaal verliep. Ook 

zijn redenen voor afwijzing van deelname uit de telefonische gesprekken en e-mails naar vo-

ren gekomen. De grootste belemmeringen voor deelname aan het onderzoek waren: 

› kost veel tijd; 

› doel onderzoek niet duidelijk of relevant voor bedrijven; 

› bedrijven worden al ondersteund vanuit de branche (bijvoorbeeld 5xBeter); 

› het is geen issue bij bedrijven, er zijn niet zoveel gevaarlijke stoffen of mensen menen 

het al te weten (risicoperceptie laag, overschatting eigen kennis); 

› lastig om direct de juiste persoon te spreken (de baas). Telefoongesprekken bij koude 

contacten stranden vaak bij het secretariaat; 

› lastig inzichtelijk te maken wat bedrijven er zelf aan hebben. 
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Ook zijn bevorderende redenen besproken waardoor bedrijven willen meedoen. Bevorde-

rende redenen voor deelname aan het onderzoek waren: 

› op voorspraak van een eerdere geïnterviewde makkelijker om te werven (bijvoorbeeld 

Arbo Unie); 

› bedrijven die het al goed doen, willen zich opnieuw langs de meetlat leggen; 

› eerdere positieve samenwerking met TNO; 

› bij één bedrijf zijn twee projecten gecombineerd, namelijk het meten van persoonlijke 

blootstelling aan fijnstof en andere parameters, en het veldwerk zoals uitgevoerd bij de 

andere bedrijven. De ervaring was dat deze combinatie, gedragsonderzoek én informatie 

over blootstellingsniveaus, interessant was voor zowel werkgevers als werknemers. 

 

Wat de werving verder bemoeilijkt heeft, is de lange doorlooptijd van het eerste contact tot 

inplannen. Dit gecombineerd met de zomervakantie en de tijdsinspanning die voor elk afzon-

derlijk bezoek geleverd moeten worden, maakte het lastig om bezoeken in te plannen en ook 

om in te schatten hoeveel bedrijven er nog geworven moeten worden. Verder leidde een aan-

tal veelbelovende leads uiteindelijk tot geen concrete afspraken, wat veel tijd heeft gekost die 

besteed had kunnen worden aan andere contacten. 
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Bijlage 11 Observatielijst bedrijven 

Wat is observeren? 

› Observeren is niet hetzelfde als passief aanwezig zijn en enkel kijken. 

› Observeren is bewust kijken, voelen, luisteren en contact maken. 

› “Observeren is het bewust en systematisch met een vooropgesteld doel waarnemen van 

het gedrag van mens of dier”. 

› Observeren volgens SOAP is: Subjectief (Wat zegt iemand), Objectief (feitelijke waarne-

ming), Analyse (van de situatie, wat is er volgens jou aan de hand), Plan (wat doe je 

daarmee). 

› In de antropologie ben je je eigen meetinstrument. Je kan de persoon niet uit de situatie 

halen. Dit betekent dat het een beschrijving is van jouw persoon en jouw eigen waarne-

mingen van de situatie belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: bij binnenkomst knipoogde een werk-

nemer naar me en zei “welkom!” met een glunderende blik. Ik voelde me ongemakkelijk 

en “met het oog uitgekleed”. 

 

Tips 

1. Tips voor het maken van aantekeningen: 

› actieve zinsbouw; 

› zintuigelijke in plaats van analytische omschrijvingen; 

› letterlijke bewoording in plaats van samenvatting van een dialoog; 

› kernelementen van geobserveerde scenes/observaties of interacties; 

› vermijd generalisaties van wat mensen doen of zeggen; zoals "de interventie die 

werkgever doet is (in)efficiënt"; 

› beschrijf belangrijke zintuigelijke details over acties en gesprekken. Laat zien wat 

mensen doen in plaats van het te beschrijven. Gebruik quotes, gezichtsuitdrukkin-

gen, etc.; 

› schrijf makkelijk te vergeten zintuigelijke details op; 

› beschrijf wat je impliciet weet/voelt van een werksessie, wat wellicht niet expliciet is 

gezegd; 

› schrijf eigen gedachten, gevoelens en interventies op! 

2. Schrijf zo snel mogelijk je aantekeningen uit. Maak na afloop tussenkopjes in je aanteke-

ningen en behoud een grove versie. 
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Observatie onderwerpen 

 

Voorafgaand De basis op orde Cultuur 

Controle/ 

handhaving Preventie 

Is er een RI&E en pre-

ventiemedewerker 

aangesteld? 

Zijn onder normale 

werkomstandigheden 

alle persoonlijke be-

schermingsmiddelen 

volgens de risico’s be-

schreven in de RI&E 

aanwezig? 

Sfeer Onderling Hoe gaan ze om met 

maatregelen? 

Wat is make-up van 

het personeelsbe-

stand? (Leeftijd, ach-

tergrond, opleiding, 

etc.) 

Instructies (hoe gege-

ven, aanwezig, ken-

nisgeving, update?) 

Omgangsvormen Door meerdere Hoe gaan ze om met 

instructies? 

Verdeling dienstver-

band: vast, ZZP, tijde-

lijk?  

Middelen (organisato-

rische maatregelen, 

PPE) 

Machtsverhouding (re-

actie op meerdere) 

 Voorschriften 

Wat zijn de risico’s 

volgens de RI&E? 

 Verhouding individu 

ten opzichte van de 

groep 

 Dragen van PPE 

Indeling werkproces-

sen, individu-

eel/groepsproces? 

Is preventie belang-

rijk? 

Overdracht van werk Hoe gaan ze om met 

maatregelen? 

Sfeer Hoe gaan ze om met 

instructies? 

Omgangsvormen  
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Fase 1: observaties 

 

Turfmethodes 

 

Datum: 

Activiteit: 

Tijd: 

Locatie: 

 

Observatie gedrag Interpretatie bv ‘onhandig’ 

Algemeen  

  

  

Handeling  

  

  

Persoon  

  

  

Basis op orde  

  

  

Aanspreken  

  

  

Controle/handhaving  

  

  

Hoe doen ze de preventie  

  

  

Cultuur  
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Schaalindeling 

 

Datum: 

Activiteit: 

Tijd: 

Locatie: 

 

Eigen wereld 1 2 3 4 5 Aanspreekbaar 

Vies 1 2 3 4 5 Schoon 

Collegiaal 1 2 3 4 5 Individualistisch 

Roekeloos 1 2 3 4 5 Voorzichtig 

Macho 1 2 3 4 5 Zorgend 

Rumoerig 1 2 3 4 5 Stil 

Egalitair 1 2 3 4 5 Hiërarchisch 

Competitief 1 2 3 4 5 Coöperatief 

Korte termijn focus 1 2 3 4 5 Lange termijn focus 

Hoge machtsafstand leidingge-

vende - werkvloer 

1 2 3 4 5 Kleine machtsafstand  

leidinggevende - werkvloer 

Conflict zoekend 1 2 3 4 5 Harmonieus 

Amicaal 1 2 3 4 5 Zakelijk 

Impulsief 1 2 3 4 5 Beheerst 

Doordacht 1 2 3 4 5 Ad hoc/druk 

Mensgedreven 1 2 3 4 5 Resultaatgedreven 

Gestructureerd 1 2 3 4 5 Chaotisch  

Laag werktempo 1 2 3 4 5 Hoog tempo 

Team spirit 1 2 3 4 5 Ieder voor zich 

Vooral samenwerken 1 2 3 4 5 Voornamelijk eigen projecten 
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Fase 2: reflectie 

 

Datum: 

Activiteit: 

Tijd: 

Locatie: 

 

 

1. Wat heb je gezien in de fysieke omgeving, dat mogelijk het gedrag beïnvloed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat heb je gezien in de sociale omgeving, dat mogelijk het gedrag beïnvloed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wat viel op en overige belangrijke zaken om te vermelden: 
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Bijlage 12 Interviewprotocollen bedrijven 

Topics interviews werkgevers en preventiemedewerkers TNO 
(mei 2017) 
 

Hoofdvraagstelling voor deze fase: wat zijn de behoeften en knelpunten als het gaat om pre-

ventie (en aanpak) van beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen? 

 

Voorwerk 

Voor het uitvoeren van de interviews is het belangrijk al informatie opgehaald te hebben bij de 

werkgever over de volgende zaken: 

› vraag 1: heeft een bedrijf een RI&E die up-to-date is? 

› Vraag 2: hebben ze een plan van aanpak op het gebied van stoffen? 

› Vraag 3: wordt er samengewerkt met een ondernemingsraad? 

› Vraag 4: hebben jullie een inventarisatie (gemaakt) van de gevaarlijke stoffen die jullie 

gebruiken? 

 

Na observeren van het bedrijf kan er een interview worden gehouden met de werkge-

ver/leidinggevende en de preventiemedewerker (laatstgenoemde alleen indien aangesteld in 

het bedrijf). De observaties kunnen vragen oproepen die je in de interviews beantwoord wilt 

zien, neem deze dus mee in de interviewlijst hieronder. 

 

Voorbereiding 

Lees zelf in de arbocatalogi wat er voorgeschreven wordt over veilige werkwijzen voor dit type 

bedrijf/dit type stof. Kijk ook naar de cijfers over de stoffen in hun sector (meenemen). En kijk 

naar de arbeidshygiënische strategie en maatregelen specifiek voor deze sector. 

 

Houdt de informatie uit de observaties in je achterhoofd, bijvoorbeeld welke machines er zijn, 

hoe deze functioneren en wat eventuele gevaren zijn bij gebruik (en hoe je je hier tegen kan 

beschermen). 

 

Algemene regels bij interviewen 

Vraag door, naar voorbeelden, vraag naar waarom, vat tussentijds samen of je het goed hebt 

begrepen, vraag naar onderliggende gevoelens/vooronderstellingen/overtuigingen, nodig uit 

om nog meer te vertellen als je het niet goed begrepen hebt, check je eigen vooronderstellin-

gen, knik bevestigend en toon ook non-verbaal belangstelling. stellen als: ‘Hoe uit zich dat?’, 

of ‘Waar kun je dat aan merken?’, of ‘Wat zou ik zien als ik rondloop?’ enz. zijn belangrijk. Pas 

op dat het interview niet teveel vragen naar ‘wat...’ en te weinig naar ‘hoe..’ en ‘waarom..’ 

wordt. Blijf de respondent wel altijd als de expert benaderen, anders komt deze in de verdedi-

ging. Spreek je nieuwgierigheid en verwondering uit en vraag naar uitleg van degene die het 

dagelijks meemaakt en dus kan weten. Een aantal voorbeelden en suggesties voor door-

vragen staan al toegevoegd bij de vragen onder de topics. 

 

Interview setting 

Je kunt samen gaan zitten op een rustige plek of in een kantoorruimte, buiten het zicht van 

collegae.  
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Er zijn teveel vragen voor de beschikbare tijd. De belangrijkste vragen (die in ieder geval ge-

steld moeten worden) zijn dikgedrukt. 

 

Start interview werkgever/leidinggevende 

Introductie: 

› Welkom; dank voor het komen/ontvangen, voorstellen van interview(st)er en notulist. 

› Doel van het onderzoek interview uitleggen 

› Benadrukken dat persoonlijke informatie vertrouwelijk (anoniem) wordt behandeld. 

› Opname akkoord? 

› Totale tijdsduur: circa 30-45 minuten 

› Zijn er nog vragen? 

 

Een paar inleidende vragen 

1. Wat is uw geboortejaar? 

2. Noteer geslacht 

3. Noteer vooropleiding 

4. Wat is uw functie hier (indien nog niet helemaal duidelijk/twee petten op)? 

5. Hoe lang werkt u hier al? 

6. Kunt u iets vertellen over de groep werknemers: 

• verdeling laag- of hoogopgeleid, 

• verdeling man/vrouw, 

• verdeling jong/oud, 

• verdeling werkachtergrond (bijvoorbeeld veel/weinig technisch personeel, 

veel weinig werkervaring) 

• verdeling vaste krachten en inhuur/uitzend. 

7. Wat zijn de belangrijkste issues die op dit moment in uw bedrijf spelen? (in het 

kader van brede oren) 

 

8. Wat zijn de normen en waarden in uw bedrijf? Wat is belangrijk hier op de werkvloer 

(bijvoorbeeld collegialiteit). Wat maakt [naam bedrijf] echt [naam bedrijf]? 

 

9. Spelen er in uw bedrijf op dit moment specifieke thema’s of vragen op het gebied 

van preventie van gevaarlijke stoffen? 

 

TOPIC 1: uitgewerkte vragen over bewust werken met stoffen en de arbeidshygiënische stra-

tegie 

1. Leeft het onderwerp werken met stoffen bij uw bedrijf? Wat is de algemene houding 

ten opzichte van gevaarlijke stoffen? Wat voor associaties heeft u en uw werkne-

mers met gevaarlijke stoffen? Wat voor waarden, normen, mate van belang? Hoe 

gaan de werkprocessen rondom stoffen meestal: op de automatische piloot (onbewust, 

wel of niet goed getraind) en/of moet/kan er steeds op gestuurd/geïnnoveerd worden? 

2. Bij welke werknemers leeft het onderwerp vooral (laag-hoog in de organisatie)? Is 

het iets alleen voor het management, houden de werknemers zich er ook mee be-

zig? Wat is uw beeld van werken met gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? Wat is uw beeld 

van preventie in uw bedrijf? 

3. Is het gebruik van gevaarlijke stoffen in uw bedrijf veranderd/verminderd door de jaren 

heen? Waardoor? (andere werkprocessen, vervanging van schadelijke stoffen, wegval-

len van bepaalde werkzaamheden). Hoe weerspiegelt dat in de houding van werknemers 

in uw bedrijf ten opzichte van gevaarlijke stoffen? 

4. Welke maatregelen gebruikt u in uw bedrijf (vervanging van de stof, technische 

maatregelen, organisatorische maatregelen, en/of beschermingsmaatregelen)? 
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Hoe zien deze maatregelen eruit in uw bedrijf? Waarom kiest u voor deze maatre-

gelen? Heeft u weleens andere maatregelen overwogen/geprobeerd te nemen? 

5. Wat merken uw medewerkers van deze maatregelen? Hoe wordt er over deze maatre-

gelen gecommuniceerd? 

6. Wie is er verantwoordelijk voor het naleven van, toezien op, en updaten van deze maat-

regelen (bijvoorbeeld evalueren of er een stapje hoger gezet kan worden in de arbeids-

hygiënische strategie)? In hoeverre is deze persoon daar bewust mee bezig denkt u (is 

het iets dat ‘erbij’ komt of een kerntaak van de functie)? 

7. Onder wiens verantwoordelijkheid valt het werken met stoffen over het algemeen? Wat 

is de rol van de werkgever, de leidinggevende, de werknemer? En wie heeft er nog meer 

een rol? HRM, de BHV-er, bedrijfsarts, andere veiligheidsdeskundigen? 

8. Welke veranderingen zou u graag zien als het gaat om hoe er in uw bedrijf met 

gevaarlijke stoffen wordt gewerkt? Welke ideeën bestaan hierover in uw bedrijf? 

En bij wie bestaan die ideeën (man op de vloer, management, etc.)? 

9. Hoe wordt informatie verspreid en veranderingen doorgevoerd op het gebied van omgaan 

met stoffen? Top-down of juist heel plat? 

10. Zijn er in het verleden bepaalde succesvolle interventies geweest? 

 

TOPIC 2: de basis en kennis op orde 

1. Is alle informatie over de maatregelen voorhanden voor de werknemers? 

2. Wat weten ze over de stoffen, de gevolgen, de maatregelen, enz.? 

3. Hoe weten ze dat? 

4. Hoe krijgen ze over het algemeen instructie over dit soort zaken? 

5. Wat vinden ze het meest prettige kanaal/leervorm voor informatie? 

6. Is het helder wat er van het bedrijf verwacht wordt ten aanzien van. de maatregel? 

7. Wat gaat met name goed op het gebied van stoffen in uw bedrijf? 

8. Wat zouden uw werknemers volgens u graag anders zien? 

9. Zit er nog verschil in hoe er omgegaan wordt met stoffen afhankelijk van de werkplek 

(bijvoorbeeld meerdere bouwlocaties door het jaar heen)? Zo ja, hoe wordt omgegaan 

met deze verschillen? 

 

TOPIC 3: cultuur en gedrag 

1. Hoe zou u de cultuur in zijn algemeen omschrijven in uw bedrijf? (bijv. warm/koud, 

plat/hiërarchisch/familiair/professioneel, betrokken/ieder voor zich) 

2. Hoe zien de omgangsvormen en machtsverhoudingen eruit (tussen werknemers onder-

ling en tussen bijv. werkgever en werknemers)? 

3. Heeft de cultuur invloed op hoe er omgegaan wordt met gevaarlijke stoffen? (gaan 

bijvoorbeeld verschillende typen werknemers verschillend om met stoffen(beleid)) 

4. Wie bepaalt hoe er gewerkt wordt in het bedrijf? Zijn er voorschriften die gevolgd worden 

of is er ook sprake van een groepscultuur waarin iedereen elkaar volgt? Zo ja, hoe werkt 

dit dan (volgt jong oud, of andersom bijvoorbeeld). 

5. Hoe zit het met de aanspreekcultuur in het bedrijf als het gaat om veilig/onveilig 

werken met stoffen? Is er onderlinge controle? Of is alleen de leidinggevende aan 

het controleren? 

6. Vragen werknemers elkaar (in het algemeen) om hulp? 

7. Spreken werknemers elkaar aan, wordt feedback geaccepteerd? 

8. Zien werknemers van elkaar hoe ze werken, of ieder een afgeschermde plek, met weinig 

zicht op elkaar? 

9. Zitten in de cultuur bepaalde kansen of risico’s voor het werken met stoffen (bij-

voorbeeld veilig leren werken met elkaar: aanspreekcultuur, of juist versloffing van 

aandacht door de jaren heen)? 
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10. Wat gaat voor: snelheid, veiligheid, kwaliteit, ....? 

11. Is er iets concurrerends, bijvoorbeeld haast, onhandige werkomstandigheden, niet 

stoer, voorman doet het ook niet, enz.? 

12. In hoeverre ervaren medewerkers eigenaarschap over het veilig werken met stoffen 

denkt u? (worden ze er zelf op aangesproken, kunnen ze er zelf over leren, enz.) 

13. In hoeverre hebben uw medewerkers de mogelijkheid tot het opdoen van leererva-

ringen over werken met stoffen? (bijvoorbeeld training en informatie, activiteiten 

die bijdragen aan versterken eigen regie) 

14. Doet uw bedrijf ook iets met biomonitoring (of heeft u hier weleens aan gedacht)? 

Zijn er consequenties aan verbonden, bijv. in geval van te hoge waarden bij mede-

werkers? 

 

TOPIC 4: extra vragen voor de preventiemedewerker (overslaan in andere gevallen) 

1. Hoe lang heeft u al ervaring als preventiemedewerker? 

2. Wat is uw ervaring als preventiemedewerker met adviseren over gevaarlijke stoffen 

bij werknemers? Hoe gaat u te werk? Wat spreekt aan, wat niet? Waar ligt de crux 

van het probleem? 

3. Welke rol speelt het beleid op gebied van stoffen en blootstellingsrisico’s in het grotere 

plaatje van het preventiebeleid van dit bedrijf? (grote rol, kleine rol, meer/minder belang-

rijk) 

4. Wat zijn volgens u belangrijke redenen van uw bedrijf om het stoffenbeleid op te 

stellen? (bijvoorbeeld vrees voor de inspectie, optimaliseren bedrijfsvoering, concurren-

tie voorblijven, economische motieven, gezondheid medewerkers, imago, milieu, etc.) 

5. Hoe wordt blootstelling in uw bedrijf gemeten of geschat? Zo ja hoe? (bijvoorbeeld vloei-

stoffenonderzoek bij werknemers, metingen op de werkplek) 

6. Wat heeft u nodig om als preventiemedewerker adequaat te kunnen adviseren over 

werken met gevaarlijke stoffen, richting werknemers, richting werkgever/baas en 

andere belangrijke personen? 

7. Zijn er bepaalde situaties die maken dat u het lastig vindt om te adviseren? (bij-

voorbeeld bij een groot overleg, in een situatie met een klant) 

a. Welke situaties zijn dit? 

8. Kunt u toelichten waarom deze situaties het adviseren voor u complex maken? 

9. Wat zou u kunnen helpen om meer te doen/weten over gevaarlijke stoffen in uw 

bedrijf? 

10. Hoe blijven medewerkers geschoold? 

11. Wordt er samengewerkt met andere instanties zoals arboarts/arbodienst? 
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Bijlage 13 Vragenlijst 

Het veldwerk is als volgt uitgevoerd. Kantar Public heeft een steekproef getrokken uit het re-

gister van de Kamer van Koophandel (overeenkomstig met de werkwijze in 2007). In overleg 

met SZW en TNO is gekeken naar de gewenste steekproefverdeling. Gezien de relatief kleine 

aantallen in sommige sectoren in combinatie met bedrijfsgrootten is gekozen voor stratificatie 

op sector met aandacht voor minimale inclusieaantallen over de bedrijfsgrootten heen. In to-

taal zijn 17 sectoren geïncludeerd in het onderzoek, verspreid over drie bedrijfsgrootten (1 t/m 

9 werknemers, 10 t/m 49 werknemers en 50+ werknemers).35 

 

Bedrijven die benaderd werden, kregen telefonisch een verzoek om mee te werken aan het 

onderzoek. De interviewers voerden de benadering uit aan de hand van een telefoonbelscript. 

Net zoals in 2007 konden de bedrijven meewerken door de vragen (direct) telefonisch te be-

antwoorden of ze kunnen een op internet gehoste vragenlijst (de webversie) invullen (switch-

mode). In het laatste geval kreeg de respondent tijdens het gesprek per mail een link naar de 

webversie toegestuurd. De vragenlijst uit 2007 is aangepast op basis van de huidige onder-

zoeksvragen. Er is uitgegaan van een gemiddelde vraagtijd van ongeveer 14 minuten, verge-

lijkbaar met de lengte in 2007. De vragenlijst is in een gescripte versie gebruikt, voor zowel de 

telefonische als de web-interviews. 

 

Tabel B13.1 Overzicht vragen 

Achtergrondkenmerken 1 Sector 

2 Branche 

3 Bedrijfsgrootte 

4 Respondenttype 

Gevaarlijke stoffen 5 Werken met stoffen 

6 Vrijkomen van stoffen 

Beleid en maatregelen 7 Beleid aanwezig 

8a Beoordelen blootstelling 

8b Manier beoordeling 

8c Getoetst aan grenswaarden 

9 RIE aanwezig 

10 % werknemers blootgesteld 

11a Branche RI&E aanwezig 

11b Gebruik gemaakt branche RI&E 

12 Gebruik arbocatalogus 

13 Maatregelen getroffen: 

14 Voorlichting risico's werknemers 

15a Instructies veilig werken werknemers 

15b Manier van voorlichting instructie 

                                                      
35  In de analyses hebben wij op verzoek van SZW de aantallen per bedrijfsgrootteklasse verder uitgesplitst, 

zodat tot meer categorieën bedrijfsgrootteklassen kunnen worden onderscheiden. Het indelen van de steek-

proef hierop was echter niet mogelijk tijdens de wervingsfase, daarom worden hier drie hoofdcategorieën 

bedrijfsgrootteklassen genoemd. Tijdens het veldwerk is gemonitord hoe de celvulling (via telefonische en 

webinterviews) verliep en waar nodig en mogelijk werd dit bijgestuurd. 
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Naleving werknemers 16 Stellingen naleving werknemers: 

Informatie & ondersteuning 17 Bronnen van informatie 

18a Tevredenheid info voorziening 

18b Verbetermogelijkheden info voorziening 

19 Ondersteuning brancheorganisatie 

20 Ondersteuning andere organisaties/deskundigen 

Redenen en belemmeringen preventie 21 Redenen preventie 

22 Belemmeringen preventie 

23 Mate van veilig werken 

Veranderwensen 24 Veranderwensen 

 25 Opmerkingen 

26 Herbenaderen: meedenken beleidsprogramma 
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Vragenlijst 
 

Introductie: nader te bepalen - invulduur (op basis van testafname?) 

 

Zou u mee willen doen aan het onderzoek? 

› Ja, kan nu meedoen aan het onderzoek Ga naar vragenlijst 

› Ja, maar op een ander moment Ga naar afsprakenlijst 

› Nee, wil niet meedoen Ga naar weigerlijst 

› Weet niet, degene die daarover gaat is niet aanwezig Later terug bellen 

 

Indien de respondent weigert: 

WEIGERLIJST: Tekst TNS-NIPO 

Indien weigering: mag ik u toch twee korte vragen stellen? 

Vraag 1: Waarom wilt u niet deelnemen aan het onderzoek? 

Categorieën TNS-NIPO 

 

 

Achtergrondkenmerken 

 

1. (1 VE) Klopt het dat uw bedrijf valt in de volgende sector (overeenkomstig SBI-codes 

CBS):  

<< Automatisch in beeld laten verschijnen door computer >> 

 

2. (1 VE) En behoort uw bedrijf tot de volgende branche of keten?  

<< Automatisch in beeld laten verschijnen door computer >> 

 

3. (1 VE) Hoeveel personen werken er in uw bedrijf of instelling, uzelf meegeteld?  

(als het bedrijf meer dan één vestiging heeft, vermeld dan alleen het aantal werknemers 

in de vestiging u werkt) 

a. 1-4 

b. 5-9 

c. 10-49 

d. 50-99 

e. 100-499 

f. 500 of meer 

 

4. (1 VE) Wat is uw eigen functie? 

a. Directeur/eigenaar 

b. Hoofd P&O 

c. Preventiemedewerker 

d. Arbo/kwaliteitsmanager 

e. Arbo/milieucoördinator 

f. Bedrijfs-/productieleider 

g. Anders, nl…… 
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Aanwezigheid gevaarlijke stoffen 

 

5. (2 VE) Komen in uw bedrijf de volgende soorten stoffen voor? (die gebruikt worden bij 

het werk of daarbij vrijkomen)   

Antwoordmogelijkheden: Ja Nee Weet Niet 

a. Kankerverwekkende stoffen 

b. Stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting (‘reprotoxisch’) 

c. Stoffen die kunnen leiden tot overgevoeligheid of allergie (bijv. latex, isocyanaten) 

d. Overige gevaarlijke stoffen 

 

6. We noemen nu concrete stoffen of producten. 

a. (5 VE) Wordt in uw bedrijf gewerkt met de volgende stoffen?  

Antwoordmogelijkheden: Ja Nee Weet Niet 

› Oplosmiddelen (bijv. in verf, lijm, inkt of brandstoffen) 

› Metaalbewerkingsvloeistoffen 

› Anesthetica, cytostatica, geneesmiddelen 

› Schoonmaak- of desinfecteermiddelen (bijv. zeep, chloor, ammonia) 

› Bestrijdingsmiddelen (tegen onkruid, insecten, schimmels of ongedierte) 

› Zware metalen (bijv.….) 

› Isocyanaten 

› Overige chemische stoffen (bijv. zuren, logen, peroxiden) 

› Teerproducten (bijv. asfalt, bitumen) 

› Andere gevaarlijke stof, namelijk ………. 

› Andere gevaarlijke stof, namelijk ………. 

› Andere gevaarlijke stof, namelijk ………. 

 

b. (4 VE) Kunt u van de volgende stoffen aangeven of ze vrij komen tijdens het werk?  

Antwoordmogelijkheden: Veel Enigszins Niet Weet Niet 

› Uitlaatgassen (heftrucks, machines, motoren)*  

* Het gaat hier niet om uitlaatgassen op parkeerplaatsen 

› Lasrook 

› Andere schadelijke gassen of dampen 

› Graan- of meelstof 

› Houtstof (bijv. malen, zagen, verspanen) 

› Stof van steen, beton of cement (bijv. bouwwerkzaamheden, gevelreiniging) 

› Asbest 

› Stof van andere materialen (bijv. metaalvijlsel, textiel, leer of rubber) 

› Andere gevaarlijke stof, namelijk ………. 

› Andere gevaarlijke stof, namelijk ………. 

› Andere gevaarlijke stof, namelijk ………. 

› Indien bij alle items bij 5 en 6 “niet”, of “weet niet” Einde 

 

 

  


