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Haalbaarheidsstudie: onderzoeksvragen  

 
 

1. Hoe is de organisatorische inbedding van het STM-instrument 
vorm te geven? 
 

2. Is onze kennis over veiligheidscultuur toepasbaar in het domein 
van stoffenbeleid? 
 

3. Hoe ziet een instrument eruit om stoffencultuur te meten? 
 
 



1. Stoffenmanager en organisatorische inbedding 

 
Implementatiewerkplaats; 
Stoffenbeleid; 
Stadia- model  



7-stadia model implementatie STM 

1. Bewustwording gezondheidsrisico’s  

2. Oriëntatie op aanpak    

3. Inzicht in risico’s  m.b.v. Stoffenmanager    

4. Analyse risicovolle werksituaties m.b.v. Stoffenmanager 

5. Beoordeling effect beheersmaatregelen m.b.v. Stoffenmanager  

6. (Start) implementatie maatregelen m.b.v. Stoffenmanager  & 

adviseur 

7. Borging (Mens / middelen vrijgemaakt  voor jaarlijks doorlopen van 

situatie mbv Stoffenmanager). 



Evaluatie Stoffenmanager implementatiestappen 

13% (6) 

15% (7) 

46% (21) 

17% (8) 

7% (3) 

2%(1) 



Elementen van stoffenbeleid 



Implementatiewerkplaats 2012  

 Snelle beoordelen van 5 elementen stoffenbeleid 

Stadium 1- 

Ad hoc 

Stadium 2- 

Op papier 

Stadium 3-

Internalisering 

Stadium 4- 

Systemische 

verbetering 

Stadium 5- 

Proactief 

Verantwoordelijkheid over werken met 

stoffen 62% 0% 15% 9% 15% 

Voorlichting en Opleiding over het 

werken met gevaarlijke stoffen 
11% 15% 67% 7% 0% 

Overleg en communicatie over het 

werken met stoffen. 17% 33% 15% 15% 20% 

Beheersen van werkzaamheden met 

gevaarlijke stoffen 
20% 17% 7% 4% 52% 

Audits over het werken met gevaarlijke 

stoffen 33% 9% 0% 9% 50% 



2. Veiligheidscultuur toepasbaar in stoffendomein  



Wat is bedrijfscultuur, veiligheidscultuur? 

 

De manier waarop we de dingen nu eenmaal doen in ons bedrijf ?  

 

Gemeenschappelijk geleerde waarden, overtuigingen en aannames 

die wanneer succes blijft, als vanzelfsprekend worden gevonden en 

aan nieuwelingen wordt geleerd als de juiste manier van denken, 

voelen en gedragen in het oplossen van problemen.  

 

 



Cultuur is gelaagd (Schein) 

Artefacten 

Beleden waarden 

Basisveronderstellingen 

Karakteristieken van veiligheid- & gezondheidscultuur: 

• Betrokkenheid en leiderschap (commitment) 

 

• Leren, verbeteren en vertrouwen 

 

• Geïnformeerdheid (zichtbaar) 



Veiligheidscultuur versus Stoffencultuur? 



Veiligheidscultuur versus stoffencultuur 



Illustratie van Stoffencultuur 

Signalen van bedrijfscultuur m.b.t. stoffen  stoffencultuur 
 Opvolgen van instructies 
 Op maat gemaakte instructies 
 Gebruik van voorgeschreven p.b.m.’s 
 Effectief toezicht 
 Persoonlijke hygiëne 
 Orde en netheid 
 Defecten snel repareren (bijv. afzuiging) 
 Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag 

• Collega’s 
• Bezoekers 
• Leidinggevenden 

 
 



3. Instrument om stoffencultuur te meten  

   



Voorbeeld H&M veiligheidscultuur meting  
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Totaalscore Veiligheidscultuur 3,0 21% 20% 20% 20% 19% 

Leiderschap 2,8 24% 22% 20% 18% 16% 

A - Delen van veiligheidsinformatie 2,3 33% 27% 20% 13% 7% 

B - Betrokkenheid bij veiligheid 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

C - Beloning veiligheidsprestaties 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

Beleid en strategische doelen 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

D - Oorzaken van ongevallen 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

E - Prioriteit van veiligheid 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

Organisatie en verantwoordelijkheden 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

F - Omgang veiligheid onderaannemers 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

G - Interesse in training en opleiding 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 

H - Status van de veiligheidsafdeling 3,0 20% 20% 20% 20% 20% 



Workshop Quickscan Stoffencultuur 



Voorbeeldstellingen Quickscan 

            

Ambitie Stadium I II III IV V 

  Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf 

1 is werken met stoffen niet 

iets dat we op papier 

zetten.  

  

vinden we dat werken met 

stoffen een planmatige 

aanpak verdient.  

vinden we dat werken met stoffen 

een onderdeel van het 

vakmanschap is en professionele 

ondersteuning behoeft van 

medewerkers met bijzondere 

expertise. 

  

beoordelen we regelmatig of we 

onze doelen halen m.b.t. gezond 

werken met stoffen en hebben 

de ambitie om het daarna nog 

beter te doen met maatregelen 

aan de bron.  

kijken we naar de ontwikkelingen 

om ons heen m.b.t. gezond werken 

met stoffen en spelen daar al vroeg 

op in. Dat het geld kost, zien wij als 

een strategische investering. 

            

Rollen,  verantwoordelijkheden           

  Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf Bij ons in het bedrijf 

2 is het individu persoonlijk 

verantwoordelijk voor 

succes en falen in het werk 

is opschreven waar ieder 

verantwoordelijk voor is.  

wordt met de medewerkers 

gesproken over hun 

verantwoordelijkheden en ze krijgen 

over hun gedrag terugkoppeling op 

het functioneringsgesprek.  

voelen we ons  verantwoordelijk 

dat V&G goed verloopt en willen 

voortdurend verbeteren.   

zit het zo in onze genen dat 

iedereen bij nieuwe ontwikkelingen 

de gevolgen voor V&G werken 

herkent en adequaat oppakt.  



Conclusie  

 Workshopdeelnemers vinden Quickscan nuttig instrument om 
binnen eigen bedrijf te gebruiken tot positionering en genereren 
actie: organisatorische inbedding 

 Quickscan hoeft zich niet te beperken tot stoffen, maar breder tot 
V&G-beleid en V&G-cultuur. 

 Indicatie dat deelnemende bedrijven aan implementatiewerkplaats 
die in 2012 hoger scoorden op  zelfbeoordeling beleid ( dia 7), ook 
meer vordering hebben gemaakt 2012-2014. 

 
 


