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Beleid en maatregelen vanuit bedrijf 

 

7. (1 VE) Treft uw onderneming maatregelen gericht op het werken met gevaarlijke stoffen? 

(Toelichting: We bedoelen daarmee concrete maatregelen om de gezondheidsrisico’s 

voor het personeel die samenhangen met het werken met gevaarlijke stoffen te beper-

ken). 

› Ja 

› Nee 

› Weet niet 

 

8a. (1 VE) Wordt in uw bedrijf de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordeeld, bijvoor-

beeld door de blootstelling te meten of schatten? 

› Nee (naar vraag 9) 

› Ja, voor een deel van de stoffen 

› Ja, voor alle stoffen 

 

8b. (0,5 VE) Op welke manier wordt de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordeeld? 

› Geschat 

› Gemeten 

› Weet niet 

 

8c. (0,5 VE) Wordt de blootstelling aan gevaarlijke stoffen getoetst aan grenswaarden? 

› Ja 

› Nee 

› Weet niet 

 

9. (1 VE) Is er in uw bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld waarin 

specifiek aandacht is voor gevaarlijke stoffen? 

› Ja, in de RI&E wordt aandacht besteed aan gevaarlijke stoffen 

› Nee, in de RI&E wordt geen aandacht besteed aan gevaarlijke stoffen 

› Nee, er is geen RI&E opgesteld (naar vraag 12) 

› Weet niet (naar vraag 12) 

 

10. (1 VE) Kunt u een schatting maken van het percentage werknemers dat regelmatig met 

gevaarlijke stoffen werkt en/of eraan blootstaat? (In de RI&E is hiervan een schatting 

gemaakt) 

› Minder dan 10% 

› 10-25% 

› 25-50% 

› 50-75% 

› 75-100% 

› Weet niet 

 

  



 

Rapport TNO 2017 R11394 | 060.26362  142 
© 2018 TNO 
 
 

11a. (1 VE) Is binnen uw branche een RI&E-instrument ontwikkeld/in gebruik specifiek voor 

gevaarlijke stoffen? 

› Ja 

› Nee (naar vraag 12) 

› Weet niet (naar vraag 12) 

 

11b. (0,5 VE) Heeft uw bedrijf gebruik gemaakt van dit specifieke RI&E-instrument voor ge-

vaarlijke stoffen? 

› Ja 

› Nee 

› Weet niet 

 

12. (1 VE) Maakt u bij het nemen van maatregelen gericht op gevaarlijke stoffen gebruik van 

de oplossingen uit de arbocatalogus? (Toelichting: Een arbocatalogus beschrijft tech-

nieken en werkwijzen en geeft handleidingen voor veilig en gezond werken) 

› Geen arbocatalogus aanwezig 

› Nooit 

› Soms 

› Regelmatig 

› Vaak 

› Weet niet 

 

13. (4VE) Welke van de volgende maatregelen past uw bedrijf of instelling toe om de (ge-

zondheids-)risico’s van gevaarlijke stoffen te beperken? Vink aan wat van toepassing is, 

meerdere antwoorden mogelijk 

 

 Technische maatregelen 

› Gevaarlijke stoffen vervangen door minder gevaarlijke alternatieven 

› Afzuiginstallaties 

› Gesloten systemen 

› Afgeschermde werkplekken voor het werken met gevaarlijke stoffen (bijv. cabines) 

› Persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. mondkapjes, handschoenen, maskers) 

› Noodmaatregelen bij ongevallen (bijv. speciale EHBO-kits, oog- of nooddouches) 

› Aparte opslag op de werkplek (werkvoorraad) 

› Een apart gevaarlijke stoffen magazijn voor giftige stoffen 

 

 Organisatorische maatregelen 

› Specifieke aandacht bij inkoop 

› Specifieke aandacht bij ontwerp processen 

› Beperking van blootstellingsduur van werknemers (bijv. door taakroulatie) 

› Gevaarlijke stoffen zijn voorzien van etiketten (ook na overpakken) 

› Procedure voor het regelmatig verwijderen van gevaarlijke stoffen van de werkplek 

› Hygiënische maatregelen (verplicht douchen, schoonmaakprocedures kleding, ver-

bod op levensmiddelen op de werkplek etc..) 

› Toezicht houden door leidinggevenden ten aanzien van veilig werken 

› Specifieke instructies voor bedrijfshulpverleners (BHV) voor ongevallen met gevaar-

lijke stoffen 

› Overig ……. 
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14. (1 VE) Worden de werknemers in uw bedrijf voorgelicht over de gezondheidsrisico’s van 

(gevaarlijke) stoffen? 

› Ja 

› Nee 

› Weet niet 

 

15a. (1 VE) Krijgen de werknemers in uw bedrijf werkvoorschriften en instructies voor het veilig 

en gezond werken met (gevaarlijke) stoffen? 

› Ja 

› Nee (indien 14 ook nee of weet niet, dan naar vraag 16) 

› Weet niet (indien 14 ook nee of weet niet, dan naar vraag 16) 

 

15b. (1 VE) Op welke momenten worden medewerkers voorgelicht over risico’s en/of werk-

voorschriften en -instructies? (meerdere antwoorden mogelijk) 

› Tijdens werkoverleg 

› Indien relevant voor aanvang werkzaamheden (toolbox meeting) 

› Bij nieuwe werkzaamheden of bij wijziging van werkzaamheden 

› Bij indiensttreding 

› Onderdeel van interne vakopleiding 

› Anders, namelijk ……….. 

Enquêteur: Een ‘toolbox’ meeting is geen werkoverleg, maar lijkt er wel op. Het is een kort 

overleg waarin wordt besproken hoe de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd en 

door wie. Het is een beetje te vergelijken met een korte teambespreking voor een wedstrijd. 

 

 

Naleving door werknemers 

 

16. (3 VE) In hoeverre zijn de volgende stellingen voor uw bedrijf van toepassing? 

› Helemaal eens 

› Eens 

› Eens noch oneens 

› Oneens 

› Helemaal oneens 

› Niet van toepassing 

 

- Medewerkers vinden veilig werken met gevaarlijke stoffen belangrijk 

- Veiligheidsinformatiebladen worden door medewerkers gelezen 

- Medewerkers hebben voldoende kennis over de risico’s van stoffen 

- Medewerkers weten hoe ze veilig met stoffen moeten werken 

- Medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Medewerkers houden zich aan werkprocedures/werkinstructies 
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Informatievoorziening & ondersteuning 

 

17. (1,5 VE) Van welk van de volgende bronnen van informatie rond gevaarlijke stoffen maakt 

uw bedrijf gebruik?  

Aankruisen wat van toepassing is 

› Chemiekaarten 

› Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) 

› Informatie via de computer op de werkplek 

› Informatie via de computer in het bedrijf 

› Relevante websites (bijvoorbeeld Arboportaal) 

› Discussieforum 

› Opleidingen en cursussen 

› Vakbladen en vakliteratuur 

› Stoffenmanager 

› Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) of Material Safety Datasheets (van leveranciers 

van uw grond- en hulpstoffen) 

› Overig 

 

18a. (1 VE) Bent u over het algemeen tevreden over de informatie die uw bedrijf ter beschik-

king staat over gevaarlijke stoffen en eventuele gezondheidsrisico’s? 

Ja 

Neutraal 

Nee 

Weet niet/geen mening 

 

18b. (1,5 VE) Op welke manier zou de informatievoorziening verbeterd kunnen worden?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

› Meer informatie beschikbaar stellen 

› Informatie beter vindbaar maken 

› Informatie goedkoper toegankelijk maken 

› Informatie vaak verduidelijken 

› Informatie meer praktisch toepasbaar maken 

› Informatiemeer toesnijden op bedrijfssituatie/bedrijfsproces 

› Anders, nl. ………………. 

 

19. (1 VE) Is uw brancheorganisatie actief en behulpzaam op het gebied van gevaarlijke stof-

fen? 

› Ja 

› Nee 

› Niet aangesloten bij een brancheorganisatie 

› Weet niet 
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20. (1,5 VE) Ook andere partijen (organisaties en/of deskundigen) kunnen uw organisatie 

ondersteunen bij uw stoffenbeleid.  

Van welke van onderstaande partijen heeft u gebruik gemaakt van ondersteuning?  

Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 

› Collega-bedrijven 

› Leveranciers van stoffen 

› Leveranciers van hulpmiddelen/machines 

› Ingenieurs-/adviesbureaus 

› Opleidingsinstituten 

› Arbodiensten arbodienstverleners (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidsdesk, 

etc.) 

› Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

› Inspectie SZW 

 

21. (3 VE) Hoe belangrijk zijn de volgende redenen voor u om veiligheidsmaatregelen te tref-

fen tegen gevaarlijke stoffen? Geef voor elke optie aan: zeer belangrijk, belangrijk, onbe-

langrijk/geen reden, n.v.t. 

› Voldoen aan wettelijke verplichting 

› Voldoen aan verwachtingen van medewerkers(vertegenwoordigers) 

› Financiële overwegingen (bijv. voorkomen van ziekteverzuim) 

› Gezondheid van werknemers 

› Voorkomen van incidenten ongelukken 

› Reputatie van bedrijf 

› Voorkomen van sancties van Inspectie SZW 

 

22. (4 VE) Wat zijn de belangrijkste belemmeringen om veiligheidsmaatregelen te treffen te-

gen gevaarlijke stoffen? Geef voor elke optie aan: zeer belangrijk, belangrijk, onbelang-

rijk/geen belemmering, n.v.t. 

› Te weinig tijd en/of personeel 

› Gebrek aan budget 

› Te weinig bewustzijn onder medewerkers 

› Te weinig bewustzijn bij management 

› Te weinig expertise ondersteuning 

› Papierwerk 

› Complexiteit van regels en wettelijke verplichtingen 

› Te weinig bekendheid met het bestaan van maatregelen 

› Onduidelijk hoe maatregelen toegepast kunnen worden 

› (praktisch) niet mogelijk toe te passen binnen bedrijf 

› Geen vertrouwen in effectiviteit van maatregelen 

› Anders, namelijk 

 

23. (1 VE) In hoeverre vindt u, alles bij elkaar genomen, dat er binnen uw bedrijf veilig wordt 

gewerkt met stoffen? 

› Ja, altijd 

› Ja, meestal 

› Ja, soms 

› Nee 

› Weet niet 
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24. (3 VE) Als u iets zou mogen veranderen aan hoe er binnen uw bedrijf wordt gewerkt met 

stoffen, op welk gebied zou u dan veranderingen willen doorvoeren? Open vraag 

 

 

 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de vragenlijst. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Zijn er van uw kant nog vragen en/of opmerkingen? 
 

 

Vraag 25: Opmerkingen: 

……………………………. 

 

Vraag 26: Zou u bereid zijn om mee te denken over een beleidsprogramma rond gevaarlijke 

stoffen? 

Ja, u mag mij hiervoor benaderen: mailadres invullen 

Nee 

 

Totaal: 

Vorige versie: 72,5 VE = 20 minuten 

Nieuwe versie: 50= 14 minuten 
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Bijlage 14 Onderzoeksverantwoording Kantar 

Project: H4035 

Datum: 16-11-2017 

 

Achtergrond onderzoek 

In de periode 2004-2007 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

de VASt-campagne (Versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen) gevoerd. In 2018-2021 gaat 

SZW opnieuw een landelijke campagne voeren om het werken met gevaarlijke stoffen onder 

de aandacht te brengen van het mkb. SZW heeft TNO opdracht gegeven om in kaart te bren-

gen wat op dit moment aanknopingspunten zijn voor een betere omgang met gevaarlijke stof-

fen, specifiek in de sectoren Bouw, Chemie en Metaal. TNO wil daarom in kaart laten brengen 

wat de huidige stand van zaken is aangaande het werken met gevaarlijke stoffen. Kantar Pu-

blic heeft op verzoek van TNO het veldwerk verzorgd. 

 

Populatie en steekproef 

De populatie voor het onderzoek bestaat uit alle bedrijven in sectoren waar blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden. TNO heeft de sectoren aangewezen. De steekproef is 

getrokken uit het adresbestand van de Kamer van Koophandel. Sectoren zijn ingedeeld op 

basis van SBI codes. 

 

SWZ en TNO zochten naar een representatieve verdeling over de sectoren in combinatie met 

een gestratificeerde verdeling over grootteklassen. Idealiter wilden ze de volgende verdeling 

over grootteklassen: 

› grote bedrijven (50+ werknemers): 20%; 

› middelgrote bedrijven (10-49 werknemers): 30%; 

› kleine bedrijven (1-9 werknemers): 50%. 

 

Deze verdeling bleek niet haalbaar, gezien de beschikbare aantallen binnen het adresbestand 

van Kamer van Koophandel. Uiteindelijk is gekozen voor de volgende steekproefopzet: 

› selecteer bedrijven in de relevante sectoren; 

› selecteer alle bedrijven met 50+ werknemers; 

› verdeel grootteklassen 1-9 en 10-49 in de verhouding 5:3 per sector om op de gewenste 

aantallen te komen; 

› indien onvoldoende aantallen beschikbaar zijn in grootteklasse 10-49 per sector, dan 

maximaal uitzetten in die cel; 

› vul grootteklasse 1-9 aan per sector om tot de gewenste aantallen uit te komen. 

 

Gedurende het veldwerk bleek dat sommige sectoren, met name in de grootteklasse 1-9, ach-

ter bleven. Daarom is er een aanvullende steekproef getrokken. De opzet voor deze aanvul-

lende steekproef was: 

› bereken per sector hoeveel respondenten te kort komen in vergelijking tot de stratificatie; 

› controleer hoeveel bedrijven binnen grootteklasse 1-9 nog beschikbaar zijn; 

› vul grootteklasse 1-9 aan per sector voor zover beschikbaar. 

 

Bij elke steekproeftrekking was de selectie binnen iedere cel (dat wil zeggen: combinatie van 

sector en bedrijfsgrootte) random. 

 

In de volgende tabellen ziet u de verdeling in de populatie en de verdeling in de steekproef.  


