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Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kantar Public eind 

2017 en begin 2018 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder arbodeskundigen. Door middel 

van 15 interviews met veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen is meer inzicht 

verkregen in de volgende vraagstelling: 

 

Op welke manier kan communicatie bijdragen aan het versterken van de rol van een aantal 

deskundigen bij de preventie van beroepsziekten (en het bevorderen van gezond en veilig wer-

ken)? 

 

Navolgend zetten we de belangrijkste conclusies uit het onderzoek op een rijtje:  

 De sector is zeer bepalend voor de onderwerpen die momenteel spelen rond veilig en ge-

zond werken. Algemeen sector overstijgende onderwerpen zijn wel duurzame inzetbaarheid 

in verband met de verhoogde AOW-leeftijd, het beheersen van gezondheid- en veiligheidsri-

sico’s, de nalevingscultuur en meer aandacht voor preventie. Men herkent dat mensen werk-

gerelateerde klachten of ziekten kunnen krijgen, maar komt dit in de dagelijkse praktijk wis-

selend tegen. Er zijn geen specifieke woorden of termen die men gebruikt om dit soort klach-

ten aan te duiden. De term beroepsziekten is weliswaar bekend, maar niet heel gangbaar. 

 Beeldbepalend bij ziekte/klachten als gevolg van het werken met (gevaarlijke) stoffen zijn 

long- en luchtwegenaandoeningen en allergische (huid-) aandoeningen, veroorzaakt door 

het werken met stof, kwartsstof, dieselrook, chroom 6. 

 De arbodeskundigen zijn van mening dat preventie van klachten of ziekte als gevolg van het 

werken met (gevaarlijke) stoffen heel wisselend op de agenda staat bij bedrijven. Grote be-

drijven hebben over het algemeen gericht beleid op preventie dat is ondergebracht bij speci-

ale afdelingen, kleine bedrijven (MKB) zijn hier veel minder actief in; het garanderen van het 

voortbestaan heeft bij hen meer voorop gestaan. Aandacht voor preventie is in kleine bedrij-

ven meer afhankelijk van een goedwillende werkgever, een incident op het werk of mede-

werkers of OR die aandringen op een actieve houding. 

 Volgens de deskundigen zou preventie een meer prominente plaats mogen krijgen, gezien 

het belang ervan. En op zich zijn de vooruitzichten in diverse sectoren ook zodanig dat er 

meer voedingsbodem komt voor een preventiegerichte aanpak (tijd, financiële middelen). 

Maar het ontbreekt nog aan een breed gedragen gevoel van urgentie.  

 Verschillende barrières spelen een rol. De grootste barrières bij zowel werkgevers als werk-

nemers zijn een gebrek aan kennis en daarmee gepaard gaand gering risicobewustzijn. 

Werkgevers zijn daarnaast meer gericht op het afwentelen van korte termijn risico’s (meer 
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aandacht voor veiligheid) dan op lange termijnrisico’s (minder aandacht voor lange termijnef-

fecten op gezondheid), de kosten gaan voor de baat uit. Bij werknemers is een slechte nale-

vingscultuur merkbaar, waarbij bepaalde groepen medewerkers opvallen: oudere en la-

geropgeleide werknemers. Een barrière die eveneens voor beide partijen op gaat is dat het 

toezicht op de naleving van instructies zoals het gebruik maken van beschermingsmaatrege-

len door bijvoorbeeld leidinggevenden of de werkgever niet goed geregeld is wat preventie in 

de praktijk toepassen in de weg staat. 

 Een belangrijke belemmering die deskundigen in het werk tegenkomen is dat er nog onvol-

doende handhaving is op het beleid voor preventie van ziek worden of klachten krijgen als 

gevolg van het werken met (gevaarlijke) stoffen. Door dit gebrek aan handhaving door de In-

spectie SZW krijgen bedrijven onvoldoende prikkels om preventie serieus te nemen. Tweede 

belangrijke belemmering voor hen is hun status als adviseur, ze kunnen geen preventie af-

dwingen, ze hebben geen sanctiemiddelen. En een derde belemmering die vooral voor vei-

ligheidskundigen en arbeidshygiënisten geldt, is dat ze alleen bij die bedrijven of organisa-

ties komen die in principe een welwillende houding hebben voor hun werk. 

 Werkgevers worden in eerste instantie verantwoordelijk gehouden voor preventie gevolgd 

door de werknemers. Vervolgens wijzen deskundigen nog meer partijen aan die een rol 

hierin te vervullen hebben: de overheid, Inspectie SZW, leidinggevenden, deskundigen, leve-

ranciers en fabrikanten.  

 Veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen hebben een heel prominente 

plaats. Bedrijfsartsen lijken de verwachtingen ten aanzien van de preventievaardigheden en 

taakvervulling hierin onvoldoende in te lossen. Het beeld is dat bedrijfsartsen zich te veel be-

zig houden met verzuim en te weinig met preventie, ook al hebben ze deze taak wel toebe-

deeld gekregen in de nieuwe Arbowet. Bedrijfsartsen zelf stellen hun mogelijkheden zeer af-

hankelijk van de ruimte die ze hiervoor krijgen. Alle deskundigen geven aan dat het goed ri-

sico’s in kunnen schatten van stoffen heel specifieke kennis vereist.  

 Het ontbreekt soms aan het kunnen combineren van ieders expertise doordat samenwerking 

niet een vast onderdeel is van preventie. Deskundigen zouden hun rol beter kunnen vervul-

len met: handhaving op naleving, een hoger risicobewustzijn onder werkgevers en werkne-

mers, aanpakken van de bron (leveranciers/fabrikanten), een goede dataverzameling zodat 

langetermijneffecten van, stoffen inzichtelijk worden, de rol van bedrijfsartsen en overige ar-

bodeskundigen versterken. 

 Informatie en voorlichting kan volgens de deskundigen een bescheiden bijdrage leveren in 

het kader van preventie. De waarde ervan zien ze vooral in een verhoging van het risicobe-

wustzijn, een agendasettende werking. Maar de verwachtingen zijn niet hooggespannen, 

want met alleen voorlichting dwing je geen maatregelen af om preventie daadwerkelijk vorm 

te geven.  
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 Informatie en voorlichting zou gericht moeten zijn op werkgevers en werknemers. Overige 

partijen die als doelgroep worden gezien zijn direct leidinggevenden, OR, preventiemede-

werkers en de partners van werknemers. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de informa-

tie betrouwbaar en onafhankelijk moet overkomen, omdat dit de acceptatie ervan bevordert. 

Dit pleit voor informatie vanuit brancheorganisaties, werkgevers-en werknemersorganisaties, 

Inspectie SZW en onafhankelijke instituten als TNO of veiligheid.nl. en tegen een te nadruk-

kelijke rol van de deskundigen omdat ze het bezwaar in zich hebben dat ze een commerci-

eel belang kunnen hebben. 

 Qua inhoud denkt men aan informatie over stoffen, wat deze stoffen doen en welke maatre-

gelen men hiertegen kan nemen. Werkgevers en werknemers moeten een verschillende be-

nadering krijgen. Verder moet de informatie kort van stof zijn, aansprekend door de combi-

natie van beeld en tekst en zo mogelijk indringend en krachtig overkomen. Er worden ver-

schillende voorbeelden genoemd waarmee doelgroepen te bereiken zijn: het benoemen van 

incidenten waartoe het gebruik van (gevaarlijke) stoffen heeft geleid, succesvolle voorbeel-

den van bedrijven die zeer actief zijn op het gebied van preventie, een aanpak vergelijkbaar 

met ‘5xbeter’. 

 

Aanbevelingen voor communicatie 

Communicatie heeft een bescheiden rol in het kader van de versterking van de positie van ar-

bodeskundigen. Communicatie is vooral voorwaardenscheppend voor een positiever klimaat 

ten aanzien van het vormgeven van een preventiebeleid waarbij arbodeskundigen worden inge-

schakeld. Onderstaand geven we enkele aanbevelingen: 

 Communicatie moet gericht zijn op het verhogen van het kennisniveau en het daarmee ge-

paard gaande risicobewustzijn onder zowel werkgevers als werknemers. Tevens is het be-

langrijk dat werkgevers en werknemers een verhoogde urgentie gaan ervaren om preventie 

van beroepsziekten aan te pakken. Communicatie kan hierin een agendasettende werking 

hebben. 

 Richt de communicatie vooral op werkgevers en werknemers in kleinere bedrijven (MKB), 

omdat daar de meeste winst te halen is.  

 Overige beïnvloedende doelgroepen voor communicatie zijn de partners van werknemers, 

direct leidinggevenden, preventiemedewerkers en OR-leden. Zij hebben mede een rol om 

het risicobewustzijn te verhogen en deels ook een taak in het aan de orde stellen van onvei-

lige of onwenselijke situaties op het werk. 

 Richting werkgevers is het zinvol rekening te houden met en waar mogelijk in te spelen op 

de barrières die bij hen spelen (gericht op korte termijn risico’s, kostenfactor).  

 Richting werknemers zou speciale aandacht mogen uitgaan naar het bevorderen van een 

goede nalevingscultuur. 

 Communicatie wint aan kracht als deze sectorspecifiek en concreet is, waardoor alle betrok-

kenen aangesproken worden op zaken die daadwerkelijk spelen.  
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 Betrek de bedrijfscultuur (in positieve en negatieve zin) in de communicatie.  

 Vertaal lange termijn risico’s naar maatregelen op de korte termijn. Dit vraagt om het gebruik 

van aansprekende en indringende voorbeelden (hoe voel je je als je constante ademnood 

hebt). 

 Gebruik ‘onafhankelijke’ partijen als afzender zoals brancheorganisaties, werkgevers en 

werknemersorganisaties, Inspectie SZW en instituten als TNO of Veligheid.nl. 

 Laat zien wat Inspectie SZW doet aan handhaving op preventie van ziekte/klachten door het 

werken met (gevaarlijke) stoffen. 
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1 Inleiding 

In 2018 start SZW een programma over beroepsziekten; een onderdeel daarvan is een meerja-

rige communicatiecampagne. In 2017 heeft Kantar Public in het kader hiervan een onderzoek 

uitgevoerd naar de beleving van werkgevers en werknemers ten aanzien van het thema be-

roepsziekten. Het programma ‘beter aan de slag met stoffen’ heeft onder meer als doel om be-

wustzijn over de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen te vergroten. Daarnaast het stimule-

ren van interventies en innovatie. Onderdeel van het programma is ook: vroege signalering van 

klachten bevorderen en daartoe samenwerking tussen arboprofessionals verbeteren. In het ka-

der van dit laatste, is bijgaand communicatieonderzoek uitgevoerd. 

 

Kwalitatief onderzoek onder deze doelgroep heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de beleving 

van arbodeskundigen ten aanzien van de preventie van beroepsziekten, hun rolopvatting en de 

gepercipieerde mogelijkheden om hun rol ten aanzien van preventie van beroepsziekten te ver-

groten en gezond en veilig werken te bevorderen. Dit inzicht maakt het mogelijk om met woord-

gebruik en wijze van formulering beter aan te sluiten op de beleving van arbodeskundigen.  

 

De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt: 

Op welke manier kan communicatie bijdragen aan het versterken van de rol van een aantal 

deskundigen bij de preventie van beroepsziekten (en het bevorderen van gezond en veilig wer-

ken)? 

 

De resultaten van het onderzoek dienen handvatten te bieden voor het bepalen van de commu-

nicatiestrategie en de manier waarop de communicatiecampagne het beste kan worden inge-

richt. 

 

In dit rapport worden de onderzoeksresultaten beschreven van 15 diepte-interviews die Kantar 

Public eind 2017 en begin 2018 heeft uitgevoerd. In hoofdstuk 2 tot en met 5 worden de resulta-

ten beschreven. Hoofdstuk 6 geeft een verantwoording van de opzet en de uitvoering van het 

onderzoek. 

 

Interpretatie rapport 

Kwalitatief onderzoek stelt ons in staat inzicht te verkrijgen in opvattingen van mensen en de 

achterliggende verklaringen daarvan. Deze vorm van onderzoek is open en exploratief en gaat 

uit van wat de deelnemers zelf ter sprake brengen. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het be-

schrijven van de diversiteit aan opvattingen en niet om de frequentie waarmee bepaalde uit-

spraken worden gedaan. De resultaten uit dit kwalitatieve onderzoek zijn niet generaliseerbaar 

naar de onderscheiden groepen.  

 

Opgenomen citaten dienen ter illustratie; de citaten van deelnemers zijn cursief en door dubbele 

aanhalingstekens aangegeven. Waar relevant wordt onderscheid gemaakt tussen de verschil-

lende doelgroepen: bedrijfsartsen (ba), veiligheidskundigen (vk) en arbeidshygiënisten(ah). 
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2 Context en terminologie 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de ontwikkelingen die onze gesprekspartners zien 

op het gebied van veilig en gezond werken, de wijze waarop men dit onderwerp benoemt en de 

begrippen die men gebruikt. Verder komen de associaties aan bod die men heeft bij ‘ziek wor-

den/klachten krijgen als gevolg van werken met stoffen’.  

2.1 Context werkveld 

In dit onderzoek is gesproken met drie type kerndeskundigen, namelijk veiligheidskundigen, ar-

beidshygiënisten en bedrijfsartsen. Wat onmiddellijk opvalt, is dat het vak veiligheidskundige en 

arbeidshygiënist vaak gecombineerd wordt door onze gesprekspartners; ze zijn zowel (deels) 

werkzaam als veiligheidskundige en (deels) als arbeidshygiënist. Bij de bedrijfsartsen is merk-

baar dat sommigen van hen al heel lang als bedrijfsarts werkzaam zijn; zij refereren aan de tijd 

zo’n 15 jaar geleden, toen er nog sprake was van bedrijfsgezondheidsdiensten waarin verschil-

lende disciplines gecombineerd waren. Er waren volgens hen toen meer mogelijkheden voor 

preventie dan de manier waarop de zorg sindsdien is georganiseerd (lees: gecommerciali-

seerd). Volgens hen is er veel kennis over preventie verloren gegaan als gevolg daarvan en ligt 

het accent sindsdien meer op verzuimbegeleiding. 

 

“Veel bedrijven zijn alleen maar bezig met verzuimbegeleiding, het terug begeleiden naar werk 

en veel te weinig met preventie. De commercialisering van de Arbowereld, de verzekeraar ziet 

alleen het ziekteverzuim.” (ba) 

 

Van de deskundigen zijn sommigen als zelfstandige werkzaam, anderen werken bij een arbo-

dienst of adviesbureau of zijn in dienst bij een groot concern. Degenen die bij een groot concern 

in dienst zijn, hebben goed zicht op wat er speelt in het eigen bedrijf maar minder op wat er in 

het algemeen speelt. Afhankelijk van de sectoren waarin men werkzaam is, heeft men meer of 

minder ervaring met de gevolgen van het werken met (gevaarlijke) stoffen. Een paar deskundi-

gen zijn werkzaam in of voor de chemische en farmaceutische industrie, anderen in de agrari-

sche sector, metaal, bouw, transport, zorg, onderwijs of in de retail; een uiteenlopend werkveld. 

 

Wat speelt er volgens onze gesprekspartners momenteel op het gebied van veilig en gezond 

werken? Allereerst blijkt dat men dit zeer afhankelijk stelt van de sectoren waarin of waarvoor 

men werkzaam is. In de ene sector is veiligheid in verband met mogelijke ongevallen (bouw, 

vervoer, chemie) een belangrijk aandachtspunt, in een andere sector gaat het meer om psycho-

sociale arbeidsbelasting (retail, dienstverlening). Sommige deelnemers hebben de omgang met 

(gevaarlijke) stoffen al heel erg in het hoofd bij de beantwoording van deze vraag.  

 

Een aantal aandachtsvelden wordt overkoepelend naar voren gebracht: 

 duurzame inzetbaarheid in verband met verhoogde AOW- en pensioenleeftijd 

 beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
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 houding en gedrag medewerkers (nalevingscultuur) 

 meer aandacht voor preventie  

 meer aandacht voor omgang met (gevaarlijke) stoffen 

 

Een aantal deelnemers hierover aan het woord: 

“Het is voor onze organisatie van belang dat we mensen langdurig gezond kunnen houden en 

voor het individu is het natuurlijk ook van belang dat ze gezond zijn en hun pensioen gaan ha-

len.” (ba) 

“De kennis op de vloer is vaak miniem. Mensen weten niet wat veiligheidsinformatiebladen zijn, 

hebben geen idee wat voor instructie je moet hebben van de stoffen waar je mee werkt.” (vk) 

 

De deskundigen reageren bevestigend op de vraag of mensen ziek kunnen worden of klachten 

kunnen ontwikkelen door het werk dat ze doen. Er zijn heel uiteenlopende risico’s waar mensen 

aan kunnen blootstaan in hun werk (fysieke belasting, mentale belasting, ongevalsrisico, risico 

door het werken met stoffen) en deze kunnen leiden tot ziekte of klachten. Bedrijfsartsen geven 

aan dat ze verzuimanalyses doen en op basis daarvan risico’s kunnen vaststellen in bepaalde 

bedrijfstakken. De mate waarin men dit echter in de praktijk tegenkomt, verschilt behoorlijk. Dit 

heeft onder meer te maken met het feit dat de gevolgen van bepaalde gezondheidsrisico’s pas 

op lange termijn zichtbaar worden en een werknemer kan dan al lang uit beeld zijn bij de betref-

fende deskundige (pensioen, andere werkgever, andere bedrijven waarvoor deskundige werk-

zaam is). Ook geven enkele deskundigen aan dat het lastig is om een een-op-een relatie vast te 

stellen tussen de ziekte/klachten en het werk. Er zijn altijd meer factoren die een rol spelen zo-

als de leefstijl van mensen (wel/niet roken), maar ook een kwetsbaarheid op bepaalde punten 

(bijvoorbeeld niet zo geschikt zijn voor het werk, last hebben van administratieve kant van het 

werk). 

 

“Als je heel veel zware werkzaamheden moet verrichten (bouw), dan kan het leiden tot ziekte-

verzuim of uitval. Dat zijn wel zaken die in rap tempo ondersteuning krijgen in de vorm van hulp-

middelen. In onze wereld gebeurt dat met een grote inhaalslag.” (vk) 

“Het vakgebied hygiëne gaat over aspecten die pas op de lange termijn bij individuen ene pro-

bleem gaan geven. In tegenstelling tot veiligheidskunde. Die gaat over aspecten die direct een 

effect hebben op mensen. Dus, ik kom niet vaak personen tegen die vanwege blootstelling op 

het werk daadwerkelijk ziek zijn geworden.” (ah) 

“Het is bijna altijd een combinatie van dingen: hoe die mensen in elkaar steken en waaraan ze 

worden blootgesteld in het werk.” (ba) 

2.2 Gehanteerde terminologie 

Duidelijk wordt dat er niet één algemeen geldende term is die men gebruikt bij ziek worden of 

klachten krijgen door het werk en het voorkomen ervan. Allerlei termen en omschrijvingen pas-

seren de revue zoals: 

- het voorkomen van ongevallen/incidenten, voorkomen dat je iets overkomt (vk en ah) 
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- inzicht krijgen in/inventariseren van risico’s (vk en ah) 

- ziekteverzuim (meer door bedrijfsartsen genoemd) 

- goed en gezond je werk kunnen doen 

- ziek worden 

- inzetbaarheid, langdurig gezond houden, hoe je pensioendatum kunnen halen 

- lange termijn effecten van het werken met bepaalde stoffen c.q. gezondheidsschade 

 

Afhankelijk van de doelgroep waarmee men in gesprek is, past men het taalgebruik aan in die 

zin dat het taalgebruik met werkgevers of hoogopgeleide medewerkers wat abstracter kan zijn 

dan bij laagopgeleide medewerkers.  

 

Opvallend is dat men – op een enkele bedrijfsarts na - de term beroepsziekten niet gebruikt. 

 

Desgevraagd wordt de term beroepsziekten weliswaar als een bekende maar een niet zo gang-

bare term aangemerkt. Zeker de veiligheidskundigen gebruiken deze term vrijwel niet, bedrijfs-

artsen wel en sommige arbeidshygiënisten ook. Het geringe gebruik heeft een aantal redenen. 

Ten eerste geven deskundigen aan dat beroepsziekten niet zo veel voorkomen; het is moeilijk 

om een ziekte of klachten als een beroepsziekte aan te duiden. Zeker de veiligheidskundigen 

en arbeidshygiënisten geven aan in hun werk juist gericht te zijn op het voorkomen van be-

roepsziekten. Door hen wordt beroepsziekte om die reden wel als een ‘ouderwetse’ term beti-

teld; het doet denken aan degenen die asbestose hebben opgelopen. Voor bedrijfsartsen is het 

een term die ze gebruiken, ze moeten er ook melding van maken, een stappenplan van NCvB 

voor doorlopen. Maar ook zij zien bezwaren bij het gebruik van deze term. Het wordt gezien als 

een beladen term doordat het beeld heerst bij de buitenwacht (werkgevers en werknemers) dat 

je er nooit meer vanaf komt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Verder speelt dat de term vermeden 

wordt doordat er juridische consequenties (aansprakelijkheid) aan verbonden zijn. Onder col-

lega’s (bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten) wordt de term eerder gebruikt dan richting werkge-

vers en werknemers. 

 

Men is eensluidend over wat men verstaat onder een beroepsziekte. Het gaat dan om een 

ziekte die verband houdt met of mede is beïnvloed door het werk dat men doet/heeft gedaan. 

Ook kenmerkend is dat het gaat om aandoeningen die zich vaak pas op de langere termijn 

openbaren, dit in tegenstelling tot ongevallen op het werk waarbij sprake is van een acute situa-

tie. En het is aan de bedrijfsarts om te constateren of iemand een beroepsziekte heeft. 

 

In de eigen woorden: 

“Blijvende gezondheidsschade door werkfactoren.” (ah) 

“Aandoeningen waarbij het langere tijd duurt voordat ze zich openbaren.” (vk) 

“Een bedrijfsarts constateert in hoeverre een aandoening voornamelijk wordt veroorzaakt door 

de blootstelling op het werk en dat iemand daardoor de ziekte heeft.” (ah) 
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2.3 Beeldbepalend bij ziek worden/klachten als gevolg van werken met stoffen 

Welke associaties heeft men bij ‘ziek worden/klachten krijgen als gevolg van werken met stof-

fen’? De deskundigen geven aan dat de associaties worden ingegeven door de sectoren waarin 

men werkzaam is, omdat per sector verschillende stoffen worden gebruikt die weer kunnen lei-

den tot verschillende klachten en aandoeningen. In de bakkerijsector bijvoorbeeld zorgen meel 

en stof voor problemen, in de farmaceutische industrie en laboratoria toxische en carcinogene 

stoffen, in de chemie en metaal dieselemissie, polyester, in de bouw kwartsstof en stof.  

 

Een aantal stoffen en aandoeningen blijkt beeldbepalend te zijn: 

1 | associaties bij ziek worden/klachten krijgen als gevolg van werken met stoffen 

stoffen aandoeningen 

 chroom 6 

 polyester 

 kwartsstof 

 stof 

 asbest 

 oplosmiddelen 

 dieselrook 

 ammoniak 

 smeermiddelen 

 waterolie 

 schimmels/pollen/plantensappen 

 meel 

 kankerverwekkende stoffen 

 longziekten 

 allergische aandoeningen luchtwegen 

 allergische huidreacties/huidproblemen 

 verschillende kankersoorten 

 miskramen/onvruchtbaarheid 

 asbestose 

 allerlei aandoeningen 

 

Long- en luchtwegenaandoeningen en allergische (huid) aandoeningen worden het meest ge-

noemd.  

 

“Ik denk in de bouw aan longaandoeningen, verder natuurlijk andere soorten. Maar longen als 

eerste. Er is ontzettend veel stof in de bouw. Mensen dragen wel een helm, maar bijna nooit 

adembescherming, dus ik zeg wel vaak: helmpje af, maskertje op.” (vk) 

“Allergieën bijvoorbeeld dat mensen in een bakkerij meelallergie hebben of eczeem. Maar ook 

asbestose, dat zijn de voornaamste ziektes waar ik aan denk bij het werken met gevaarlijke 

stoffen.” (ba) 

“Ja, van gevaarlijke stoffen kun je problemen in de hersenen krijgen, in de lever, in de nieren, 

bindweefsel, ogen, oren, kanker kun je ervan krijgen. Ga zo maar door. Vele soorten van aan-

doeningen kun je van gevaarlijke stoffen krijgen.” (ah) 
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3 Hoe hoog staat preventie op de agenda in bedrijven en organisaties 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan hoe hoog preventie van ziek worden/klachten door 

het werken met (gevaarlijke) stoffen op de agenda staat in de verschillende bedrijven, de ma-

nier waarop preventie vorm krijgt en welke barrières deskundigen tegenkomen. 

3.1 Hoe hoog staat preventie op de agenda 

Zonder uitzondering zijn de deskundigen van mening dat het om een belangrijk onderwerp gaat. 

Een arbeidshygiënist benoemt dat het om 5.000 doden per jaar gaat, een niet mis te verstaan 

aantal. Ze benoemen het voor zichzelf als een belangrijke motivatie om hun werk te doen. Een 

bedrijfsarts verwoordt dit als volgt: 

“Eén van de redenen waarom je bedrijfsarts bent is dat je wil voorkomen dat mensen ziek wor-

den van het werk.” 

 

De preventie van het ziek worden/klachten krijgen als gevolg van werken met stoffen staat wis-

selend op de agenda van bedrijven waar men mee te maken heeft. Hierbij is één gegeven heel 

maatgevend, namelijk de grootte van het bedrijf. De grote bedrijven/organisaties en internatio-

nale concerns besteden veel aandacht aan preventie, hebben Health & Safety-afdelingen/be-

drijfsgeneeskundige diensten en werken met uitgebreide protocollen. Voor een deel is de grote 

aandacht afgedwongen doordat er bijvoorbeeld een incident is geweest of dat er hoge veilig-

heidsrisico’s zijn. Maar ook het willen voorkomen van claims en reputatieschade is een belang-

rijke motivator. Deze grote bedrijven hebben vaak zelf een veiligheidskundige, bedrijfsarts of ar-

beidshygiënist in dienst die dan deel uitmaken van bijvoorbeeld een Health & Safety-afdeling. 

Bij bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de aandacht minder groot en veel afhanke-

lijker van de goedwillendheid van een individuele werkgever, een incident op het werk, werkne-

mers of een OR die aandringen op een actieve houding.  

 

“Er zijn veel kleine bedrijven (in de bouw) waar het niet zo hoog op de agenda staat als wij ge-

wend zijn. Je ziet vaak dat ze nog oude arbeidsmiddelen hebben liggen en dat ze het zonde 

vinden om die weg te gooien.”(vk) 

“Ik heb vooral bij grotere bedrijven gewerkt en daar waren de dingen vrij goed op orde. Ik hoor 

van anderen (bedrijfsartsen) dat het bij kleine bedrijven vaak minder goed op orde is.” (ba)  

 

Eigenlijk is er een driedeling te maken in bedrijven: 

1. bedrijven waar constante aandacht is voor preventie vanuit de wens om het goed te willen 

doen 

2. bedrijven die noodgedwongen aandacht hebben voor preventie: door incident, afwenden 

claims of reputatieschade (vaak grotere en internationale concerns) 

3. bedrijven die weinig doen aan preventie (vaak kleinere bedrijven) 
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Men heeft de indruk dat preventie van klachten als gevolg van het werken met stoffen wel groei-

ende is. Het economisch tij zit mee na een aantal moeizame jaren, zeker in bepaalde sectoren, 

wat inhoudt dat er meer aandacht, tijd en financiële ruimte vrijkomt voor zaken die niet direct te 

maken hebben met het werk- en productieproces. 

3.2 Hoe krijgt preventie vorm in de bedrijven 

De aandacht voor preventie uit zich op verschillende manieren bij de bedrijven waarvoor/binnen 

de deskundigen werkzaam zijn. Onderstaand een opsomming van de verschillende activiteiten 

die in het kader hiervan plaatsvinden: 

 het opstellen van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) 

 inschakelen van een extern deskundige voor een RI&E met bijbehorend plan van aanpak 

 bereidheid om eventueel aanvullend onderzoek/meting laten doen om specifieke risico’s in 

kaart te brengen 

 aanbrengen van/uitreiken van apparaten/persoonlijke beschermingsmiddelen die de risico’s 

verminderen 

 vastleggen van protocollen en reglementen in het kader van preventie 

 voorlichting aan werkgevers/werknemers 

 regelmatige actualisatie RI&E 

 aandacht voor risico’s inbouwen in werkproces: agendapunt op werkoverleg 

 aanspreekcultuur stimuleren 

 toezicht houden op naleving van afgesproken manier van werken 

 speciale Health en Safety-afdelingen inrichten 
  
 

“Ik werk ook voor een farmaceutisch bedrijfje en daar doe ik een keer in de maand preventie-

werk. Dan help ik ze met het opstellen van procedures of ik geef ze cursussen. Juist bij dat far-

maceutisch bedrijf ben ik veel bezig met gevaarlijke stoffen.” (vk) 

“Ik kijk altijd naar de RI&E en dan kijk ik of er ook actie wordt ondernomen. Ik probeer ook regel-

matig op de werkvloer te kijken of mensen zich aan de voorschriften houden, of ze bescher-

mingsmiddelen gebruiken.” (ba) 

 

Het is een heel divers palet dat men noemt, waarbij het opstellen van een RI&E het absolute 

minimum is. Afhankelijk van de aandacht die er is in een bedrijf wordt het opstellen van een 

RI&E uitbesteed aan een externe deskundige, regelmatig geactualiseerd, voorzien van aanvul-

lende informatie of onderzoek. Verschillende deskundigen kunnen hierbij betrokken zijn. 

 

Alhoewel de aandacht voor de risico’s van het werken met stoffen toeneemt, is er bij deskundi-

gen toch de indruk dat het bij nogal wat bedrijven/organisaties hoger op de agenda zou mogen 

komen te staan dan nu het geval is. Wat houdt de bedrijven tegen? Hier besteden we aandacht 

aan in de volgende paragraaf. 
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3.3 Ervaren knelpunten bij preventie ziek worden/klachten 

Nu is het niet zo dat bedrijven waar preventie niet hoog op de agenda staat per sé onwillig zijn.  

Diverse barrières staan preventie in de weg volgens de deskundigen.  

 

Barrières bij werkgevers en werknemers 

Welke barrières schrijven de deskundigen toe aan werkgevers en werknemers? Deze zijn voor 

werkgevers en werknemers deels gelijk zoals het ontbreken van kennis, onvoldoende risicobe-

wustzijn maar er zijn ook verschillen tussen werkgevers en werknemers. Een belangrijke barri-

ère bij werkgevers is dat ze meer gericht zijn op korte termijn risico’s dan op lange termijn ri-

sico’s waardoor veiligheid sneller aandacht krijgt dan gezondheid. 

2 | barrières bij werkgevers en werknemers 

werkgevers werknemers 

 onvoldoende kennis 

 kosten bezwaarlijk 

 gebrek aan risicobewustzijn 

 meer gericht op korte termijn risico’s af-

wentelen, minder oog voor lange termijn 

risico’s 

 overleven bedrijf voorop stellen 

 niet toekomen aan toezicht: op voorlich-

ting, instructie, op naleving 

 bewustzijn niet omzetten in acties 

 gebrek aan kennis 

 gemakzucht/laksheid in omgaan met per-

soonlijke beschermingsmiddelen 

 krijgen te weinig informatie 
 onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef 

 onvoldoende risicobewustzijn: niet de link 

leggen met werkgerelateerde klachten 

 te weinig toezicht op naleving 

 opleidingsniveau medewerkers: lagerop-

geleide mw minder kennis/naleving 

 

Desgevraagd geven deskundigen aan dat de cultuur binnen bepaalde bedrijven/organisaties 

eveneens een positieve houding ten opzichte van preventie en naleving van maatregelen in de 

weg staat. Ze hebben het dan over een machocultuur binnen bepaalde bedrijfstakken waarin 

het niet stoer is om jezelf te beschermen, maar ook over oudere werknemers die de neiging 

hebben om het probleem te bagatelliseren en werknemers met een laag opleidingsniveau in la-

gere functies die hier minder voor openstaan. 

 

Deskundigen over barrières bij werkgevers: 

“Als ik het heb over inkoop zie ik heel vaak dat er prijs wordt ingekocht en niet op materiaal. 

Dan bedoel ik de stoffen waaruit het materiaal bestaat. Als het een euro goedkoper is dan zul-

len ze daarvoor kiezen, niet voor hetgeen waar minder stoffen in zitten.” (vk) 

“Mensen zijn gewoon nog niet wakker in wat er speelt. Het probleem dat speelt is dat in veel 

terreinen men het idee heeft het wel te weten. Maar in de meeste situaties weten die mensen 

niet dat er zoveel mensen doodgaan en nog veel meer mensen ernstig ziek worden.” (ah)  

 

Deskundigen over barrières bij werknemers: 

“Als er een cultuur is om vooral de productie te halen en niet op je eigen veiligheid te letten dan 

kunnen er ongelukken gebeuren.” (vk) 
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“Bijvoorbeeld de sloper, dat zijn mensen met lage scholing. Die zeggen soms letterlijk tegen mij: 

Joh wat maakt het uit of ik nu vijf jaar eerder of later doodga. Tegen die tijd maakt me dat niet 

meer uit.” (vk) 

 

Overige belemmeringen  

De deskundigen benoemen nog meer belemmerende factoren die hen tegenwerken bij het 

vormgeven van een beleid gericht op preventie. Een heel belangrijke belemmering in hun ogen 

is dat Inspectie SZW onvoldoende actief is in de handhaving, het toezicht houden op de nale-

ving. Hierdoor is er volgens hen sprake van onvoldoende urgentiebesef bij bedrijven. Verder 

signaleren ze zoals eerder gesteld een verschil tussen kleine en grote bedrijven, die volgens 

hen mede wordt ingegeven door financiële ruimte bij bedrijven. Kort samengevat, voeren ze de 

volgende meer algemeen geldende belemmeringen aan: 

 onvoldoende steun vanuit de overheid door middel van:   

- onvoldoende toezicht en handhaving op naleving  

- onvoldoende regels die verbod op gebruik bepaalde stoffen door fabrikanten afdwingen 

 urgentiebesef ten aanzien van preventie daardoor onvoldoende aanwezig 

 moeilijk om tastbaar bewijs krijgen voor werkgerelateerde ziekte/klachten 

 de risico’s spelen op lange termijn wat het moeilijker maakt om de aandacht er op te vesti-

gen 

 ontbreken van aanpak van de bron (fabrikanten en leveranciers) 

 verzuim valt onder HR en preventie onder kwaliteitsmanagement; soms lastig te verenigen 

werelden 

 het systeem van RI&E en meldsysteem beroepsziekten mixen niet goed 

 niet alle bedrijven huren veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten in; ze komen dus alleen 

bij welwillende bedrijven over de vloer 

 bedrijfsartsen geven aan nog onvoldoende kennis en know how te hebben op terrein van 

(gevaarlijke) stoffen 

 

In de eigen woorden: 

“Vanuit het verleden worden werkgevers niet voldoende op de vingers getikt om te veranderen. 

Het begint toch met een soort extrinsieke motivatie om werkgevers te stimuleren om gedrag te 

veranderen. Want vroeger werd er ook geen helm gedragen op de bouw.” (vk) 

“Zolang de Inspectie niet bij ….(fabrikant) of de cementindustrie komt en zegt: jongens over 

twee jaar is het niet meer toegestaan om dit in de handel te hebben. Dan blijven we gewoon 

achter de feiten aanlopen.” (vk) 

“De kans dat je de Inspectie op bezoek krijgt, is heel klein.” (ah) 
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4 Rollen en verantwoordelijkheden bij preventie 

In het vorige hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan de plaats die preventie van ziek wor-

den/klachten als gevolg van het werken met (gevaarlijke) stoffen heeft. In dit hoofdstuk gaan we 

in op de partijen die volgens onze gesprekspartners een rol hebben hierin, belichten we een 

aantal spelers meer in detail, gaan we in op de mate waarin zij de hen toebedachte rol kunnen 

vervullen en welke voorwaarden ze formuleren voor een verbetering van de preventie. 

4.1 Wie spelen een rol?  

De actoren die bij uitstek als aangewezen partijen in preventie worden aangemerkt zijn de werk-

gevers gevolgd door de werknemers. De werkgevers zijn in eerste instantie verantwoordelijk 

voor een goede risico-inventarisatie, het vaststellen van beleid, het beschikbaar stellen van be-

nodigde materialen en beschermingsmiddelen, het geven van voorlichting en instructie aan de 

werknemers over de gewenste werkwijze en het toezicht houden op de naleving ervan. Men 

heeft het in dit verband over de ‘zorgplicht’ van de werkgevers. Werknemers zijn vervolgens de-

genen die zich moeten houden aan instructies en gebruik moeten maken van verstrekte midde-

len die de risico’s in het werken met stoffen kunnen verminderen. 

 

“Vanuit de wet gezien moet de werkgever toezien op veilige arbeidsomstandigheden en de 

werknemer is degene die moet werken volgens de richtlijnen van de werkgever om ook op een 

veilige, gezonde manier te werken met die stoffen.” (ah) 

 

Naast de werkgever en werknemer worden de volgende partijen benoemd als belangrijke acto-

ren: 

 direct leidinggevenden (kunnen naleving in de gaten houden, werknemers aanspreken) 

 overheid (wet- en regelgeving) 

 Inspectie SZW (toezicht en handhaving) 

 deskundigen (zicht krijgen op risico’s en advisering over te nemen maatregelen) 

 leveranciers stoffen (informatie verschaffen over stoffen en mogelijke risico’s) 

 fabrikanten stoffen (zouden een rol kunnen hebben in het vervaardigen van alternatieve 

minder gevaarlijke stoffen) 

 

Al deze partijen hebben volgens de deskundigen een rol te vervullen. En met elkaar kunnen ze 

zorgdragen voor een klimaat waarin risico’s worden geïnventariseerd en geminimaliseerd door 

adequate maatregelen. Ook nu wordt weer de voorwaardenscheppende rol benoemd van de 

overheid en Inspectie, omdat daarmee wettelijke kaders worden gecreëerd die een actieve(re) 

houding kunnen afdwingen van bedrijven. 

 

Bij verschillende spelers worden wel direct kanttekeningen gezet. Een probleem dat wordt ge-

formuleerd ten aanzien van fabrikanten is dat er geen sancties staan op het gebruik/verhande-
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len van bepaalde stoffen, waardoor fabrikanten niet een noodzaak ervaren om alternatieve stof-

fen te ontwikkelen. Sowieso is het nodig dat het probleem door een branche wordt opgepakt: 

individuele werkgevers of fabrikanten hebben te weinig slagkracht om iets voor elkaar te krijgen. 

Een veiligheidskundige haalt het voorbeeld aan van de ‘schildersziekte’: “Als je kijkt naar oplos-

middelen daar is een convenant ingegaan. Na drie jaar was dat niet meer nodig omdat de grote 

fabrikanten ervoor hebben gezorgd dat er nu verf in de handel is waar zo weinig oplosmiddelen 

in zit dat je er niet meer ziek van wordt. Die hebben het opgepakt en opgelost.” (vk) 

 

Gevraagd aan welke deskundigen men denkt in het kader van preventie worden veiligheidskun-

digen, arbeidshygiënisten genoemd. Opvallend is dat arbeidshygiënisten wel de bedrijfsarts 

noemen, maar dat veiligheidskundigen deze niet noemen. A&O deskundigen worden slechts 

door een enkeling genoemd en lijken in dit kader een ondergeschikte rol te spelen. 

 

Overige deskundigen die naar voren worden gebracht zijn de Gezondheidsraad vanuit de func-

tie die deze heeft in het vaststellen van grenswaarden bij stoffen, Inspectie SZW als toetsende 

instantie en preventiemedewerkers als interne deskundigen bij bedrijven. 

 

HR krijgt een minder belangrijke rol toebedacht, omdat bij deze afdeling over het algemeen 

geen kennis aanwezig is over het werken met stoffen. HR wordt eerder gezien als een registre-

rende partij die het ziekteverzuim bijhoudt. Mogelijk zouden hierdoor gezondheidsrisico’s aan 

het licht kunnen komen. HR kan vooral een faciliterende en stimulerende rol vervullen om er-

voor te zorgen dat preventie hoger op de agenda komt van bedrijven of dat de gewenste werk-

wijze onderdeel wordt van het functioneringsgesprek of ontwikkelgesprek. 

 

“HR moet er op toezien dat het op de agenda komt. Medewerkers klagen vaak bij hun leiding-

gevenden als er iets aan de hand is. Die geven het dan door aan HR, dat gaat over ziektever-

zuim. HR heeft een signalerende rol daarin. Als het goed is, moeten zij dan herkennen dat er uit 

bepaalde afdelingen meer meldingen komen. Dan kunnen ze besluiten om de bedrijfsarts in te 

schakelen om te kijken wat ze ermee moeten doen. Of ze moeten het erkennen als een veilig-

heidsprobleem, dan kunnen ze direct de veiligheidskundige inschakelen.” (ba) 

 

Een enkeling noemt een Arbodienst of bedrijfsarts, maar geeft daarbij in een adem aan dat 

deze vooral zijn gericht op verzuim en niet zozeer op preventie en dat is een doorn in hun oog. 

“Niet alle arbodiensten hebben de kennis in huis, ze nemen het niet op in een RI&E.” (vk) 

“De ‘echte’ bedrijfsarts en niet de verzuimarts die we de afgelopen 15 jaar hebben opgeleid.” 

(ah) 

4.2 Een aantal spelers nader bekeken 

Bedrijfsartsen 

De rol en positie van bedrijfsartsen blijkt gevoelig te liggen in het kader van preventie. De ver-

wachting die veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten uiten richting bedrijfsartsen is dat zij 
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een signalerende rol zouden moeten vervullen: voorkomende klachten inventariseren, de oorza-

ken ervan achterhalen en adviezen geven welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. 

Ook zou de bedrijfsarts kennis moeten hebben op het terrein van werken met stoffen en de ri-

sico’s die dit oplevert. Maar in de huidige gang van zaken blijkt volgens hen dat bedrijfsartsen 

deze rol niet (kunnen) waarmaken. Bedrijfsartsen komen vooral in beeld naar aanleiding van in-

cidenten of als er al klachten zijn of mensen ziekt thuis zitten. Bedrijfsartsen zijn volgens hen te 

veel bezig met verzuim en te weinig met preventie. Bovendien ontbreekt het hen aan de beno-

digde kennis. Bedrijfsartsen zouden nascholing nodig hebben om wel het gewenste kennisni-

veau te bereiken. Een ander punt dat wordt ingebracht is dat bedrijfsartsen bijna niet op de 

werkvloer komen, waardoor ze onvoldoende zicht hebben op de risico’s en specifieke arbeids-

omstandigheden van werknemers.  

Een enkeling noemt in dit verband de veranderde Arbowetgeving vanaf juli 2017 waarin be-

drijfsartsen een belangrijke taak toebedeeld hebben gekregen in het kader van preventie. De 

indruk bestaat dat bedrijfsartsen nog onvoldoende geëquipeerd zijn om deze taken naar beho-

ren uit te kunnen oefenen. 

 

“We zijn er een beetje cynisch over (nieuwe rol ba). Dan zou de beherend bedrijfsarts de ver-

antwoordelijkheid hebben over alle preventieve zaken op de werkvloer, terwijl ze op kantoor zit-

ten en niet vaak op de werkvloer van de klanten lopen.” (ah) 

“Ik heb het idee dat de bedrijfsarts echt de grote onzichtbare is in veiligheid. (…) Ik heb het idee 

dat ze alleen mensen naar zich toe laten komen in hun eigen kantoor en verder niet buiten ko-

men, nooit op een realistische arbeidsplaats komen.” (vk) 

 

Op zich hebben bedrijfsartsen het voordeel dat elk bedrijf moet samenwerken met een bedrijfs-

arts, terwijl de veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten alleen bij die bedrijven komen waar ze 

worden uitgenodigd/ingehuurd. 

 

Veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten 

De veiligheidskundige wordt gezien als degene die risico’s kan inschatten op het terrein van vei-

ligheid in het werk. Zij zijn in ieder geval bezig met het bepalen van de risico’s van stoffen, kun-

nen betrokken zijn bij het adviseren of bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden, 

eventueel extra onderzoeken laten doen. Diverse bedrijfsartsen benoemen dat deze werkzaam-

heden vaak in samenspraak met arbeidshygiënisten plaatsvinden. Soms gaat hun rol ook ver-

der in de begeleiding van bedrijven: instructies en trainingen geven bijvoorbeeld. Een enkele 

deskundige vindt dat veiligheidskundigen te veel gefocust zijn op veiligheidsrisico’s in de zin 

van het voorkomen van ongevallen en minder oog hebben voor het gevaar van blootstelling aan 

bepaalde stoffen.  

 

Waar veiligheidskundigen gericht zijn op veiligheidsrisico’s zijn arbeidshygiënisten gericht op 

gezondheidsrisico’s. Ze doen aanvullend onderzoek/metingen naar bepaalden waarden naar 

aanleiding van RI&E’s of op verzoek van bedrijfsartsen en ze toetsen deze aan grenswaarden. 
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Vervolgens is bij hen net zoals bij veiligheidskundigen sprake van advies, informatieverstrek-

king, instructie en/of verdere begeleiding, een en ander afhankelijk van de wensen en mogelijk-

heden van de werkgever. 

 

“De arbeidshygiënist moet ervoor zorgen dat er werkrichtlijnen geformuleerd worden die duide-

lijkheid scheppen.” (ba) 

 

Een aantal gesprekspartners combineert het veiligheidskundige zijn met arbeidshygiënist en 

spreekt zich daarmee uit over de eigen rolopvatting. 

Duidelijk is dat voor beide deskundigen opgaat dat men verschillen ziet in het niveau waarop 

beide beroepsgroepen werkzaam zijn. Ze stellen dat afhankelijk van de werkervaring die des-

kundigen hebben, zij een meer of minder groot oog voor bepaalde risico’s hebben. Ook wordt 

het afhankelijk gesteld van de eigen visie van de deskundigen met betrekking tot de toepassing 

van wetsartikelen. Laatste beïnvloedende factor is het opleidingsniveau en het wel of niet ge-

certificeerd zijn van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten  

4.3 Rolopvatting deskundigen en ervaren knelpunten 

Bedrijfsartsen 

De bedrijfsartsen vinden dat ze een rol hebben in het kader van preventie. De wijze waarop ze 

dit kunnen doen, heeft naar hun inzicht betrekking op: 

 RI&E: het opnemen van een lijst met beroepsziekten in een RI&E 

 adviseren van werkgevers en werknemers gericht op vergroting veiligheidsbewustzijn 

 bij vermoedens van risico’s een Preventief Medisch onderzoek (PMO) uit laten voeren 

 op de werkvloer komen om een betere inschatting te maken van risico’s 

 eventueel onderzoeken laten uitvoeren door andere deskundigen zoals arbeidshygiënisten 

 door middel van sector gebonden aanpak projecten starten in samenwerking met universi-

teiten 

 laagdrempelig spreekuur voor werknemers waar ze terecht kunnen met vragen over werk-

gerelateerde gezondheidsklachten 

 

De bedrijfsartsen ervaren knelpunten in de uitoefening van hun werk en deze zijn divers van 

aard. De tijd die bedrijfsartsen besteden aan preventie van ziekte of klachten door het werken 

met (gevaarlijke) stoffen is heel erg afhankelijk van de branches waarin ze werkzaam zijn en of 

daar wordt gewerkt met (gevaarlijke) stoffen. Maar over het algemeen is het heel weinig; ze 

hebben het over vijf procent van hun tijd, een dag per jaar. Los daarvan is de tijd die ze be-

schikbaar hebben voor preventie sowieso gelimiteerd; ze wijten dit aan het systeem waarin de 

werkgevers en verzekeraars vooral geïnteresseerd zijn in verzuimbegeleiding en minder in pre-

ventie. De kosten van preventie gaan voor de baten uit en de bereidheid om die kosten te ver-

goeden is niet al te groot. De bedrijfsartsen die in dienst zijn van een groot concern met een ei-

gen bedrijfsgezondheidsdienst of in een sector gebonden arbodienst werken hebben voldoende 
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mogelijkheden om de werkplek te bezoeken, maar bedrijfsartsen in dienst van een algemene 

arbodienst hebben deze veel minder. 

 

“Ik ben opgegroeid in de klassieke Bedrijfsgezondheidsdienst. Daar was een honderdjarige his-

torie van preventief werken en daar had elke klant een vast team van veiligheidskundige, ar-

beidshygiënist, bedrijfsfysiotherapeut, bedrijfsarts en A&O-deskundige. Als team hadden we 

wekelijks contact, kort, wat weten we van het bedrijf, wat hebben we geleerd en hoe kunnen we 

het bedrijf helpen.(…) In mijn beleving is er een hoop verloren gegaan met de entree van het 

commerciële speelveld.” (ba) 

 

Veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten 

De veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten zien zichzelf als het geweten van de organisatie; 

ze maken werkgevers en werknemers bewust van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en ad-

viseren over de aanpak ervan. Hiervoor hebben ze verschillende middelen tot hun beschikking: 

 risico-inventarisatie (onderzoek, metingen, informatie over stoffen nagaan) 

 adviezen geven (preventiemaatregelen, beschermingsmiddelen) 

 instructies geven 

 trainingen geven 

 bij audits fungeren als waakhond  

 

Ze zien hun taken voor een belangrijk deel als preventie, want het voorkomen of verminderen 

van risico’s in het werkproces staat voorop. Maar binnen hun takenpakket is de hoeveelheid tijd 

die ze besteden aan preventie van klachten door het werken met (gevaarlijke) stoffen veel ge-

ringer. Dit wordt deels ingegeven door de sector/branche waarbinnen ze werkzaam zijn 

(wel/geen blootstelling aan gevaarlijke stoffen) en deels door de eigen betrokkenheid bij dit type 

preventie.  

 

Welke knelpunten ervaren ze zelf bij de uitoefening van hun werk? Deels zien ze de beperking 

van hun functie dat ze ingeschakeld worden als extern deskundige, want dat betekent dat een 

bedrijf al open staat voor hun komst. Bedrijven die er niet voor open staan, schakelen hen niet 

in, dus ze zien maar een deel van de bedrijven. Verder vinden ze het lastig dat ze geen sanctie-

middelen hebben; hun positie blijft een adviserende positie. Het is aan de werkgever hoe hij of 

zij de adviezen oppakt. 

Degenen die als intern veiligheidskundige of arbeidshygiënist werkzaam zijn, vinden dat er in 

het bedrijf/organisatie voldoende mogelijkheden zijn om hun werk goed uit te oefenen. Een en-

keling geeft aan dat het moeilijker is om een voet aan de grond te krijgen bij de directie van-

wege het feit dat alles wat je opbrengt, opgevat kan worden als een persoonlijke aanval. 

 

Al met al zijn de volgende gemeenschappelijke knelpunten aan te wijzen voor de deskundigen: 

 de status van adviseur; bedrijven bepalen zelf wat ze van adviezen oppakken; 

 de implementatie van adviezen met betrekking tot het verminderen van risico’s kost veelal 

geld; het is aan het bedrijf hoeveel financiële middelen ze beschikbaar willen stellen; 

 je kunt nog zo goed instrueren; in het werk moet men zich er aan houden; 
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 zonder daadwerkelijke handhaving bijvoorbeeld door Inspectie SZW kunnen adviezen als 

vrijblijvend worden opgevat en worden deskundigen zoals veiligheidskundigen en arbeids-

hygiënisten alleen ingehuurd bij goedwillende bedrijven; 

 iedere deskundige heeft eigen expertise; de combinatie van deskundigheid moet meer wor-

den ingezet. 

 

“De wil is er niet. Er is geen enkele reden om tijd en geld te investeren als het nu ook gewoon 

loopt. Je hebt af en toe mensen die ziek zijn. Zolang je dat geen tijd en geld kost, je kunt het uit-

zendbureau bellen voor een vervanger, dan ga je daar niet je geld in stoppen wat alleen maar 

moeite kost.” (vk) 

 

Samenwerking 

De deskundigen werken over het algemeen samen met werkgevers, werknemers, met elkaar 

(vooral bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten). Soms 

met een OR of preventiemedewerkers. Een aantal deskundigen dat op sectorniveau werkzaam 

is, werkt samen met gedragswetenschappers en universiteiten in projecten om inzicht te krijgen 

in bepaalde problemen, eventuele oplossingen uit te proberen. Een bedrijfsarts noemt specifiek 

een project waar huisartsen bij betrokken waren juist om de samenwerking met huisartsen voor 

elkaar te krijgen en te stimuleren dat ze een signalerende rol oppakken. Hij benadrukt het be-

lang van een sectorale benadering om alle bedrijven mee te kunnen nemen in een preventieve 

aanpak. 

 

De deskundigen die in een grote organisatie werkzaam zijn, hebben vaak een meer intensieve 

samenwerking met elkaar omdat alle deskundigen in huis zijn. Bij arbodiensten is er sprake van 

een onregelmatig overleg, een enkeling heeft het over een jaarlijks overleg per bedrijf waarvoor 

men de verantwoordelijkheid heeft. De zelfstandig werkende deskundigen hebben geen gefor-

maliseerde vorm van samenwerking, dit gebeurt op basis van het inroepen van specifieke des-

kundigheid. Belemmeringen die een meer intensieve of vanzelfsprekende samenwerking in de 

weg staan, betreffen vooral de bereidheid en beschikbaarheid van middelen (werkgever moet 

het willen bekostigen en tijd voor willen vrijmaken). 

 

“Financiering is meestal het probleem. Het zit niet in de zorgverzekering. Dan zegt de overheid: 

het heeft met het werk te maken dus moet je bij de werkgever zijn. Dan is preventie moeilijk te 

financieren. Omdat de werkgever denkt: dan ga ik investeren in deze werknemer en straks gaat 

hij werken bij mijn concurrent terwijl ik ervoor betaald heb. Het hele financieringssysteem is in-

gewikkeld.” (ba) 

“De werkgever natuurlijk, maar ook wel met de medewerkers en tegenwoordig ook de OR. We 

sturen ook standaard een afschrift van onze adviezen aan de OR. Periodiek overleg met de OR 

doe ik vaak samen met de bedrijfsarts, ook afdelingsbezoeken samen met bedrijfsarts. Soms 

toch HR, preventiemedewerkers.” (ah) 
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Een intensievere samenwerking zou kunnen worden gefaciliteerd door: 

 grotere bereidheid bij werkgevers om middelen ter beschikking te stellen; 

 periodiek overleg tussen verschillende deskundigen over een bedrijf (bedrijfsarts); 

 campagnes over veiligheid en gezondheid waarmee risicobewustzijn van werkgevers en 

werknemers wordt vergroot; 

 Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten moet een meer leidende rol gaan nemen 

(veiligheidskundige). 

 

“Als er ergens deskundigheid is, dan is het daar (arbeidshygiënisten). Ze (NVvA) hebben 700 of 

1000 leden, die zijn allemaal gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen. Als zij het niet weten, weten 

anderen het ook niet.” (vk) 

4.4 Voorwaarden voor preventie  

De deskundigen hebben aangegeven op welke manier de preventie van ziekte/klachten als ge-

volg van het werken met stoffen kan worden verbeterd. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is 

volgens hen dat het risicobewustzijn onder werkgevers en werknemers toeneemt. En dat risico-

bewustzijn kan niet alleen met informatie over risico’s worden bewerkstelligd is het idee. Daar-

voor zijn ook meer dwingende maatregelen nodig zoals handhaving op de naleving van preven-

tieve maatregelen. Want werkgevers zijn over het algemeen niet zomaar bereid om kosten te 

maken voor preventie; de kosten gaan voor de baat uit. Het economisch tij zit nu wel meer mee, 

dus in die zin ziet men meer mogelijkheden opdoemen, 

 

De suggesties die men doet ter verbetering van de preventie op een rijtje gezet: 

 risicobewustzijn verhogen bij werkgevers en werknemers 

 handhaving op naleving (bijvoorbeeld door Inspectie of deskundigen) 

 sancties opleggen bij onvoldoende verbetering 

 gratis tools ter beschikking stellen voor bedrijven (bijvoorbeeld Stoffenmanager, Arbocata-

logi, vergelijkbaar met hse.gov.uk) 

 best practices delen 

 de bron aanpakken: leverancier en fabrikanten 

 goede dataverzameling zodat lange termijn effecten van stoffen inzichtelijk worden (bijv. 

een persoonlijk werknemersdossier onafhankelijk van werkgever) 

 arbocuratieve samenwerking (onder andere met huisarts) stimuleren (bedrijfsarts) 

 actievere rol van verzekeraars: hogere eisen stellen aan werkgevers 

 meer preventief medisch onderzoek (PAGO, PMO) uitvoeren 

 rol van bedrijfsartsen daadwerkelijk versterken hebben het voordeel dat er al een band is 

met een bedrijf (arbeidshygiënist) 

 in de Arbowet ook beroepsgroepen opnemen die opgeleid zijn om zich met preventie bezig 

te houden (zoals arbeidsingenieur, arbeidsdeskundige, bedrijfs- en organisatiekundigen) 
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In de eigen woorden: 

“Een beleid vanuit de Arbeidsinspectie. Dat doen we wel als het gaat om vallen van hoogten, 

maar dan gaat het om 10 mensen per jaar. Als je kijkt hoeveel mensen een longziekte oplopen, 

dat loopt in de honderden per jaar. Daar wordt niet actief op gehandhaafd. (…) Net zoveel boe-

tes uitdelen voor gezondheid als voor veiligheid. Dan zullen bedrijven sneller bedenken dat ze 

er iets mee moeten gaan doen.” (vk) 

 

Een veiligheidskundige doet de suggestie om een gezondheidservaringscentrum op te zetten, 

zodat mensen zich meer bewust worden van de risico’s en de effecten: “Het mooiste zou zijn 

als er een gezondheidservaringscentrum zou zijn. Dat je er een ochtend naartoe kan gaan, dat 

ze je aan de monitor leggen en laten voelen hoe het is om in een rolstoel te zitten, hoe het voelt 

om longkanker te hebben, door een rietje te ademen. Voor veiligheid heb je een veiligheidsmu-

seum waar ze dat doen. Maar voor gezondheid ken ik het niet.”(vk) 
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5 De rol van informatie en voorlichting bij preventie 

Welke rol is weggelegd voor voorlichting en informatie in het kader van het voorkomen van 

ziekte of klachten als het gevolg van werken met (gevaarlijke) stoffen? En op wie moet deze in-

formatie gericht zijn met welke inhoud? In dit hoofdstuk beschrijven we welke ideeën de des-

kundigen hierover hebben. 

5.1 De waarde van informatie en voorlichting 

Voorlichting en informatie kan volgens de deskundigen een bescheiden rol krijgen in het kader 

van preventie. De betekenis ervan zoekt men vooral in de richting van een verhoging van het 

risicobewustzijn bij werkgevers en werknemers, een agendasettende werking. Kennis krijgen 

over risico’s is de eerste stap in het creëren van een bewustzijn dat klachten kunnen worden in-

gegeven door het werk. Want zolang het ontbreekt aan risicobewustzijn en kennis over de mo-

gelijke gevolgen van het werken met (gevaarlijke) stoffen, is er een (te) kleine voedingsbodem 

voor preventie.  

 

“Wat wel zou helpen is een stukje awareness bij de werknemer en de werkgever. Ik denk als je 

bewust bent van een bepaald risico of een manier van werken dat je eerder geneigd bent om 

dat risico zo goed mogelijk te beheersen.” (ah) 

“Mensen weten vaak niet als je in kleine bedrijfjes werkt dat het in soortgelijke grote bedrijven 

wel gebeurt. Voorlichting is dan heel belangrijk. Dat bewust maken. Dat doen we nu via de 

RI&E.” (ba) 

 

Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van de werking van voorlichting niet al te hooggespannen, 

want met alleen voorlichting dwing je geen maatregelen af om preventie daadwerkelijk vorm te 

geven. Er moet ook een wil zijn om er iets aan te doen en een positieve cultuur in een bedrijf.  

Bovendien wordt er al informatie gegeven, maar komt veel ervan niet over, omdat het te tech-

nisch is opgesteld, niet de juiste mensen bereikt en alleen informatie onvoldoende is om men-

sen tot ander gedrag aan te zetten. 

 

“Er wordt zo veel informatie gegeven, er is veel beschikbaar, maar het komt niet over.” (ah) 

”Het gedrag en bewustzijn dat men anders moet gaan doen is nog een stap verder. Je kan 

voorlichting krijgen over het stoppen met roken, maar dan gebeurt het nog niet.” (ba) 

5.2 Randvoorwaarden bij voorlichting 

De voorlichting moet zich op verschillende partijen richten, te beginnen met werkgevers en 

werknemers. Overige partijen die als doelgroep worden gezien voor voorlichting zijn de direct 

leidinggevenden, OR, preventiemedewerkers en partners van de werknemers vanwege het feit 

dat ze beïnvloedende partijen zijn voor werknemers. Een deskundige vindt dat er in (vak-) oplei-

dingen al aandacht besteed zou moeten worden aan deze materie. Men vindt het belangrijk dat 
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het op verschillende niveaus moet gaan leven om te zorgen dat het risicobewustzijn daadwer-

kelijk wordt verhoogd. En idealiter, dat er ook actie op wordt ondernomen. 

 

“Aan de ene kant werkgevers, want de directie is natuurlijk sturend. Maar ook ondernemingsra-

den en medewerkers. Ik denk als je iedere doelgroep op zijn eigen manier aanspreekt, dan be-

gint er ergens een discussie of worden er vragen gesteld. Dan kan de rest van het bedrijf er niet 

meer om heen.” (vk) 

“Dan moet je de informatie niet alleen aan werknemers geven, maar ook aan hun partners. Om-

dat de partners dan gaan zeggen van: je moet gezond doen.” (vk) 

“In het verleden ging het krantje rond over arbeidsomstandigheden dat werd gestuurd naar de 

echtgenotes van de bouwvakkers met als doel dat daar het kwartje zou vallen. (…) De ge-

dachte vind ik aardig. Het toont dat de gebruikelijke voorlichtingskanalen niet werken.” (ah) 

 

De invalshoek van waaruit voorlichting kan worden gegeven is niet terug te brengen tot ‘gezon-

der werken’, ‘veiliger werken’ of ‘voorkomen dat men ziek wordt of klachten krijgt’; dit simplifi-

ceert de thematiek te veel. Duidelijk is dat volgens veiligheidskundigen ‘veiliger werken’ te veel 

de lading heeft van korte termijn risico’s en het voorkomen van ongelukken. Tegelijkertijd heb-

ben mensen de neiging om lange termijn risico’s uit te schakelen, zoals een deskundige zegt: 

“Mensen hebben wat moeite om op lange termijn te denken, dus gezonder werken: tja, mensen 

roken ook nog steeds.” Arbeidshygiënisten spreken over ‘kennis over risico’s en ‘bewustzijn van 

risico’s’. Bedrijfsartsen hebben het over het belang van een positieve insteek, namelijk ‘het ge-

zond houden’ en ‘gezond blijven’. Ze leggen meer de link met duurzame inzetbaarheid van me-

dewerkers. 

 

Qua inhoud denkt men aan informatie over stoffen, wat deze stoffen doen en welke maatrege-

len men kan nemen hiertegen. Het wordt van groot belang geacht dat de informatie en voorlich-

ting wordt toegesneden op de doelgroep: werkgevers moeten anders worden aangesproken als 

werknemers. Bij werkgevers moet meer worden ingezet op: 

 het beïnvloeden van hun denkwijzen 

 aanspreken op hun verantwoordelijkheid 

 inspelen op angst (onder andere voor slecht imago) 

 gemeenschappelijkheid zoeken: werkgevers met elkaar in contact brengen, bedrijfsbezoe-

ken entameren, groepsgewijs RI&E laten invullen, delen van praktijken 

 

Bij werknemers denkt men aan: 

 rekening houden met verschillende opleidingsniveaus 

 goede aanspreektoon (tot 68 jaar kunnen werken) 

 direct bruikbare informatie 

 informatie ook vertalen in instructies: hoe te handelen 

 

Algemeen stelt men dat informatie moet voldoen aan de eisen van de tijd en niet al te tekstueel 

zijn opgezet, maar een combinatie van tekst en beeld (plaatjes, YouTube filmpjes) moet bieden, 

kort van stof zijn (men neemt niet de tijd voor uitgebreide informatie), indringend en krachtig 
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overkomen (à la Wakker Dier). Arbocatalogi worden diverse keren genoemd, elearnings een 

enkele keer (vooral relevant in grotere bedrijven). Het zou drempelverlagend kunnen werken als 

informatie mondeling wordt gegeven.  

 

“Arbo is een vies woord., daar houden ze niet van. Je moet het sowieso combineren met een 

hapje en een drankje. Het moet geen instructie worden, gewoon informatief zijn. (…) Niet te na-

drukkelijk zeggen: we gaan het vandaag over de risico’s van benzine hebben, dan heeft ieder-

een al zoiets van: nee hè.” (ah) 

“Net zoiets als Wakker Dier. Wist u dat … (naam bedrijf) nog steeds kankerverwekkende de-

kens in de handel heeft? Als je dat 3, 4 keer bij elke nieuwsuitzending hoort dan gaat een aantal 

bedrijven wel nadenken. Ik denk een “Wakker beroepsziekte’ met radiospotjes. Met naam en 

toenaam van de producent. Bijvoorbeeld met cement, wist u dat daar Chroom6 in zit?” (vk) 

“Er worden pas stoplichten geplaatst als er te veel ongelukken plaatsvinden.” (ah) 

 

Het bereiken van de verschillende doelgroepen kan succesvoller worden bij: 

 het benoemen van incidenten waar situaties met (gevaarlijke) stoffen toe hebben geleid, 

liefst sectorspecifiek (Hoogovens, Chroom6, ongeluk met mestgassen, Q-koorts) en de 

aanpak hiervan 

 aanpak vergelijkbaar met 5 x beter: samenwerking, deskundigen 

 communicatie laten toetsen door inhoudelijk deskundigen 

 positieve voorbeelden laten zien van bedrijven die heel ver zijn in preventie 

 oud-collega’s die ziek worden, ondernemers die failliet gaan als gevolg van incident zijn im-

pactvol 

 vraagstelling of mensen een pensioenleeftijd gaan halen met huidige manier van werken en 

risico’s 

  

“Ik denk dat de beste voorbeelden zijn iets wat landelijk in het nieuws komt of een incident bin-

nen een bedrijf of een collegabedrijf binnen de branche. Of een medewerker die iets overkomt 

en daar vragen over gaat stellen.” (ah) 

“5xbeter.nl, dat is de club die zich bezighoudt met de arbeidsomstandigheden binnen de me-

taalsector. Zij hebben de verbetercoaches, gaan individueel naar alle bedrijven toe, niet een 

keer maar meerdere keren en ze leggen de bedrijven uit hoe ze het moeten doen. Er worden 

hulpmiddelen en tools ontwikkeld. Ze sturen geen rekening naar de werkgever want het gaat via 

een sociaal fonds.” (ah) 

 

Informatie en voorlichting kan afkomstig zijn van verschillende afzenders. Heel belangrijk vol-

gens de deskundigen is dat de afzender als betrouwbaar en onafhankelijk wordt ervaren. Sa-

menwerkingsverbanden tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorganisaties, 

de Inspectie SZW gooien hoge ogen. Maar ook onafhankelijke instituten als TNO of veiligheid-

heid.nl kunnen een expertiserol vervullen in deze.  

Arbeidshygiënisten noemen bedrijfsartsen als geschikte afzender, omdat zij bij alle bedrijven 

een ingang hebben. Veiligheidskundigen of arbeidshygiënisten als afzender hebben als be-
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zwaar in zich dat ze alleen die bedrijven en organisaties bereiken door wie ze worden inge-

huurd. Bovendien geldt voor alle deskundigen, zowel veiligheidskundigen als arbeidshygiënis-

ten en bedrijfsartsen, dat ze niet als onafhankelijke partij worden gezien doordat ze een com-

mercieel belang kunnen hebben bij het in contact komen met een bedrijf. Dat vormt een ernstig 

bezwaar tegen informatie en voorlichting van hun kant. De overheid wordt niet zozeer ge-

noemd, eerder Inspectie SZW. 

Een enkeling noemt de leverancier als geschikte afzender, omdat deze precieze informatie 

heeft over de stoffen; hij noemt daarbij het Chemieboek als goed naslagwerk. 

 

“Deskundigen hebben altijd een commercieel belang bij en die kunnen zich natuurlijk wel profi-

leren bij een bedrijf, maar die komen natuurlijk pas binnen als een bedrijf daar behoefte aan 

heeft.” (vk)  

“Het ligt er aan hoe de inspectie die rol oppakt. Een inspectie die meedenkt zou kunnen helpen, 

maar de kans dat je een inspecteur op bezoek krijgt is heel erg klein.” (ah) 

“Je ziet als een brancheorganisatie ergens achter gaat staan dat er dan veel meer voor elkaar 

komt, dan bereiken ze hun leden. En willen ze kunnen zeggen: onze leden hebben het goed 

voor elkaar.” (ba) 
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6 Onderzoeksverantwoording 

6.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Kantar Public heeft van eind december 2017 tot en met half januari 2018 in totaal 15 diepte-in-

terviews gevoerd met arbodeskundigen. Onder de groep arbodeskundigen kunnen bedrijfsart-

sen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en preventiemedewerkers worden gerekend. In dit 

onderzoek is de focus gelegd op zogeheten ‘kerndeskundigen’, namelijk bedrijfsartsen, veilig-

heidsdeskundigen en arbeidshygiënisten.  

 

In overleg met SZW is besloten om de 15 interviews als volgt in te delen over deze subdoel-

groepen:  

 bedrijfsartsen: vijf interviews  

 veiligheidskundigen: vijf interviews 

 arbeidshygiënisten: vijf interviews 

 

SZW heeft via het eigen netwerk een aantal arbodeskundigen laten benaderen met enige uitleg 

over het onderzoek en de vraag om medewerking. Van degenen die positief reageerden op het 

verzoek heeft Kantar Public de contactgegevens gekregen. Vervolgens is telefonisch en/of via 

email contact gezocht met betreffende deskundigen om een afspraak te maken voor een inter-

view (zie voor een overzicht van de deskundigen bijlage 1). 

 

De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een gesprekspuntenlijst die in overleg met SZW 

is opgesteld (zie bijlage 2). De interviews hebben gemiddeld drie kwartier in beslag genomen. 

 

Een beperkende factor die volgens veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten specifiek voor 

henzelf geldt, is dat ze worden ingehuurd en dus alleen bij bedrijven en organisaties komen die 

een zeker risicobewustzijn en welwillende houding hebben ten aanzien van preventie; deze 

deskundigen kunnen dus alleen iets zeggen over de ‘goede bedrijven. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Overzicht deelnemers 

Soort deskundige geslacht werkzaam bij 

Veiligheidskundige man  vervoerconcern 

Veiligheidskundige man  metaal concern + zelfstandige (farmaceutische sector) 

Veiligheidskundige man  dienstverlener in de bouw 

Veiligheidskundige man  dienstverlener in de bouw 

Veiligheidskundige man  arbodienst onder andere in de chemie 

Arbeidshygiënist man  zelfstandige (allerlei sectoren) 

Arbeidshygiënist man  eigenaar adviesbureau (industrie, gezondheidszorg) 

Arbeidshygiënist man  adviesbureau voor productiebedrijven 

Arbeidshygiënist vrouw  arbodienst (industrie, gemeenten, onderwijs) 

Arbeidshygiënist man  adviesbureau industrie ((petro)chemie, verfproductie) 

Bedrijfsarts  man  kennisinstituut èn arbodienst agrarische sector 

Bedrijfsarts  vrouw  zelfstandige (verschillende sectoren) 

Bedrijfsarts  man  arbodiensten en zelfstandig (verschillende sectoren) 

Bedrijfsarts  man  arbodienst (zorg, retail) 

Bedrijfsarts  man  bedrijfsgezondheidsdienst overheidsinstantie 
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Bijlage 2 Gesprekspuntenlijst 

 

 

CHECKLIST ARBODESKUNDIGEN (45 MINUTEN) 

19 december 2017 

 

A. Introductie en kennismaking (3 minuten) 

 Opdrachtgever: SZW 
 Onderwerp: de rol van deskundigen bij het voorkomen dat je ziek wordt of klachten 

krijgt door het werken met (gevaarlijke) stoffen. 
 Spelregels: toestemming voor opname, wijze van rapporteren, anonimiteitwaar-

borg. 
 Kunt u zichzelf voorstellen: functie, werkgever, waar/voor wie werkzaam 

 

B. Context en terminologie (5 minuten) 

 Wat speelt er op dit moment op het gebied van veilig en gezond werken bij de be-

drijven waar u voor werkt? Waar gaat de aandacht vooral naar uit? 

 Werknemers kunnen ziek worden of klachten krijgen door het werk dat ze doen. 

Herkent u dit?  

 Welke termen gebruikt u in de dagelijkse praktijk als het gaat om klachten, ziekten 

of uitval als gevolg van het werk en het voorkomen daarvan? Hoe communiceert u 

daarover? 

 Maakt het nog uit met wie u daarover praat of communiceert? Hoe noemt u het 

zelf? En als u er over praat met collega’s? En met andere deskundigen? En met de 

werkgever? Of de werknemer? 

 Hoe gangbaar is de term ‘beroepsziekten’? Op welke manier, door wie wordt deze 

term gebruikt? Wat verstaat u daaronder? 

 Als we spreken van ‘ziek worden/klachten krijgen als gevolg van werken met stof-

fen’ waar denkt u dan als eerste aan? Aan welke ziektes/klachten denkt u? Aan 

welke stoffen denkt u? 

 

C. Agendasetting (10 minuten) 

In het vervolg van het gesprek willen we graag de focus leggen op ‘ziek worden/klach-

ten krijgen als gevolg van werken met stoffen’.  

 Hoe belangrijk is dit onderwerp in uw ogen?  

 Staat het voorkomen van ziekten/klachten als gevolg van werken met stoffen op de 

agenda van de bedrijven waarvoor u werkt?  

 Zo ja, op welke manier staat het op de agenda? Wat doen de bedrijven rond dit 

thema? 

 Vindt u dat het voldoende hoog op de agenda staat? Waarom wel, waarom niet? 

 Stel dat u het onderwerp hoger op de agenda wilt krijgen: waar loopt u dan tegen 

aan? 
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 Vindt u dat werkgevers voldoende doen om te voorkomen dat mensen ziek wor-

den/klachten krijgen als gevolg van werken met stoffen? Waar schort het aan? 

 Vindt u dat er door de werknemers voldoende aan wordt gedaan? Wat mist? 

 In hoeverre verschillen de bedrijven waarvoor u werkt op dit punt?  

 Wat maakt dat het voorkomen dat mensen ziek worden/klachten krijgen als gevolg 

van werken met stoffen niet optimaal verloopt? Waardoor komt dat? INT: check: 

onvoldoende bewustzijn bij werknemers/werkgevers, cultuur, kennis, samenwer-

king  

 

D. Rollen en verantwoordelijkheden (15 minuten) 

 Wie hebben er volgens u een rol in het voorkomen van ziekten/klachten als gevolg 

van het werken met stoffen?  

 Hebben de volgende partijen een rol? INT: leg voor: werkgever, werknemer, HR, 

deskundigen, externe adviseurs; NB: exclusief respondent zelf 

 INT: bij deskundigen: Aan welke deskundigen denkt u dan? INT: check op kerndes-

kundigen: veiligheidskundige, bedrijfsarts, arbeidshygienist, A & O deskundige 

 INT: per onderscheiden partij: Wat is hun rol? Wat is hun verantwoordelijkheid? 

Wat verwacht u van deze partij? Wanneer komen zij in beeld: voordat mensen 

klachten krijgen/ziek worden, als mensen klachten hebben/ziek zijn, als ze zijn uit-

gevallen? 

 Pakken de onderscheiden deskundigen hun verantwoordelijkheid voldoende? 

 Wat is uw eigen rol en verantwoordelijkheid bij het voorkomen van dit soort ziek-

ten/klachten?  

 Richting wie heeft u een rol, met wie heeft u dan te maken? 

 Welke middelen zet u in om dit soort ziekten/klachten te voorkomen? INT: advies, 

voorlichting, externe deskundigen, training. Wat zet u in voor wie? 

 Hoeveel van uw tijd bent u zelf bezig met het voorkomen van dit soort ziek-

ten/klachten? Vindt u dat terecht? Zou het meer of minder moeten zijn? Waarom? 

 Kunt u uw verantwoordelijkheid en rol bij het voorkomen van ziekten/klachten als 

gevolg van stoffen goed pakken? Waarom wel, niet? Tegen welke knelpunten loopt 

u daarbij aan? 

 Met welk van de eerder genoemde partijen werkt u samen? Hoe verloopt deze sa-

menwerking? Welke knelpunten ziet u? En waar liggen de kansen?  

 Op welke manier kan de samenwerking tussen partijen worden gefaciliteerd? Wie 

kan daar een rol in spelen? 

 

E. Versterking (10 minuten)  

 Wat is volgens u nodig om het voorkomen van ziekten/klachten als gevolg van het 

werken met stoffen te verbeteren?  

 Heeft u zelf de juiste middelen tot uw beschikking om dit soort ziekten/klachten te 

voorkomen? Kunt u uw rol goed vervullen? 

 Wat heeft u nodig om uw werk op dit terrein beter te kunnen doen?  

 Op welke manier kan informatie en voorlichting bijdragen aan het voorkomen van 
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dit soort ziekten/klachten? Wie hebben dan informatie en voorlichting nodig?  

 Wat moet volgens u daarbij het uitgangspunt zijn: ‘gezonder werken’, ‘veiliger wer-

ken’ of ‘voorkomen dat men ziek wordt/klachten krijgt’? Wat vindt u het beste uit-

gangspunt? Waarom? 

 Wat voor een soort informatie kan daarbij behulpzaam zijn? INT: check vorm, doel-

groep, inhoud 

 Wat is de meest geschikte afzender van dit soort informatie? INT: check branche-

organisatie, bedrijfsarts, HR, directie, veiligheidskundige, arbodeskundige  

 Op welke manier zou het onderwerp hoger op de agenda kunnen komen? Heeft u 

voorbeelden die doordringen tot werkgevers, werknemers en andere betrokkenen? 

 

F. Tot slot (2 minuten)  

 Zijn er nog dingen niet aan de orde geweest, maar die u wel belangrijk vindt om te 

noemen? 

 

Dank voor uw medewerking.  
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