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Aanleiding en achtergrond 
Bij het produceren van kleding, schoenen en artikelen voor outdoor gebruik (zoals tenten) wordt in veel landen 
nog gebruik gemaakt van schadelijke stoffen. Bekend is bijvoorbeeld het gebruik van het kankerverwekkende 
benzeen binnen deze industrie. De arbeidsomstandigheden van medewerkers in veel van deze fabrieken zijn 
helaas vaak nog dusdanig dat medewerkers risico lopen op gezondheidseffecten. Gelukkig is de aandacht voor 
goede arbeidsomstandigheden groeiende en zijn er organisaties en bedrijven die zich hard maken voor het 
verbeteren van deze omstandigheden en verantwoordelijkheid willen nemen voor hun toeleveringsketen.  
 
Fair Wear Foundation (FWF) (www.fairwear.org) is een van de organisaties die zich hiervoor hard maakt. Ze 
werkt al meer dan 15 jaar aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie wereldwijd. 
Een belangrijk land als het gaat om de productie van schoenen en outdoor artikelen is Vietnam. Daar zijn veel 
van deze toeleverende fabrieken te vinden. Dit aantal neemt ook snel toe, vanwege een verplaatsing van werk 
vanuit China naar Vietnam. Binnen FWF en bij de fabrieken en lokale partners in Vietnam bestaat behoefte om 
kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen te vergroten. Voor daadwerkelijke verbetering is het essentieel deze 
lokale fabrieken en instituten met kennis te versterken. De H&S auditors van FWF controleren of de fabrieken 
voldoen aan de lokale wetgeving. FWF werkt samen met diverse stakeholders in Vietnam. Eind 2014 is er door 
FWF een pilot gehouden met trainingssessies voor fabriekseigenaren. Dit maakt dat er een structuur ligt om op 
voort te borduren en het onderwerp gevaarlijke stoffen ook aan bod te laten komen. 
 

Dit projectvoorstel is er op gericht FWF, fabrieken (fabriekseigenaren), H&S auditors en lokale instanties in 

Vietnam te ondersteunen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de kledingindustrie in 

Vietnam, met name op het gebied van omgaan met gevaarlijke stoffen. 

Fair Wear Foundation 
FWF werkt samen met een groeiend aantal kledingmerk-bedrijven die verantwoordelijkheid willen nemen voor 

de arbeidsomstandigheden binnen hun toeleveringsketen. Deelnemende leden ondertekenen de gedragscode 

van FWF, die gebaseerd is op internationaal erkende normen van de International Labour Organisation (ILO). De 

leden zetten een samenhangend monitoringsysteem op, waarin samen met de kledingfabrieken gewerkt wordt 

aan concrete verbeteringen op de werkvloer. FWF verifieert of de inkooppraktijken en het monitoringsysteem 

van de kledingmerken leidt tot verbetering van arbeidsomstandigheden. De leden krijgen toegang tot 

landenstudies en een netwerk van stakeholders (vakbonden, werkgeversorganisaties, NGO’s, universiteiten en 

overheidsinstellingen) in 15 productielanden in Azië, Europa en Afrika. 
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Werkwijze auditteams 
Kledingmerken laten audits uitvoeren door lokale FWF audit teams. Daarnaast voert FWF eigen audits uit bij een 
steekproef (10%) van de fabrieken om voortgang in de verbeteringen te verifiëren. Deze worden uitgevoerd 
door eigen auditteams van lokale personen, bestaande uit 3 personen, met elk een eigen aandachtsgebied: 

 Inspectie van documenten; 

 Afnemen van interviews bij werknemers; 

 Visuele inspectie van arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid) op de werkvloer. 
De auditteams worden op locatie getraind door FWF staff (uit Amsterdam, dan wel bestaande auditors in het 

betreffende land). 

Bij de audits wordt gebruik gemaakt van de FWF Audit Manual. De auditor die zich richt op inspectie van 

veiligheid- en gezondheidsaspecten op de werkvloer heeft vaak een achtergrond in arbeidsomstandigheden in 

de sector of een medische achtergrond.  

 
Uit de ervaring van FWF blijkt dat de kennis van de auditoren op het gebied van veiligheid en gezondheid 
voldoende is voor een globale inspectie van de fabrieken, maar dat ze, bij specifieke vragen ten aanzien van het 
gebruik van chemicaliën, niet altijd toegang weten te vinden tot relevante (mondelinge of schriftelijke) 
informatiebronnen. Hierbij treden er verschillen op in de details van de audit rapporten en de daarin opgenomen 
adviezen. De informatie in de FWF Audit Manual geeft beperkt houvast voor de beoordeling van het veilig 
werken met gevaarlijke stoffen. 

Doelstelling 
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:  
- Het in kaart brengen van de kennisbehoefte op het gebied van gevaarlijke stoffen van FWF, H&S auditors 

en lokale fabriekseigenaren. 
- Hierop inspelen door het ontwikkelen van concrete materialen voor FWF en H&S auditors. 
- Het verhogen van de kennis over (omgaan met) gevaarlijke stoffen door de ontwikkeling van concrete 

materialen en het verzorgen van een workshop voor: 
o FWF intern; 
o Lokale H&S auditors in Vietnam; 
o Lokale Fabriekseigenaren in Vietnam; 

- Het versterken van een arbeidshygiënisch netwerk in Vietnam door contacten aan te gaan met de lokale 
instituten in Vietnam zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheverenigingen en 
opleidingsinstituten. 



Projectaanpak 
Het project is opgedeeld in de volgende fases: 
1. Voorbereiding en informatieverzameling 
2. Inventarisatie en workshop Vietnam 
3. Ontwikkeling en evaluatie 

 

Fase 1: Voorbereiding en informatieverzameling 
Circa drie keer per jaar vindt er door FWF een werkbezoek aan Vietnam plaats. Tussen de werkbezoeken door 
wordt er continue per mail/Skype samengewerkt met het lokale audit-team. In 2014 is door de indieners van dit 
voorstel en FWF een vragenlijst opgesteld en opgestuurd naar H&S auditors in Vietnam om te inventariseren 
waaraan er op het gebied van gevaarlijke stoffen behoefte is. Een door een H&S auditor ingevuld exemplaar van 
de vragenlijst is bijgevoegd in bijlage I. Ook is in 2014 het audit team in Vietnam door FWF bezocht en zijn er 
trainingssessies voor fabriekseigenaren georganiseerd. Zie ook de foto’s in bijlage II voor een indruk van de 
bevindingen tijdens een werkbezoek. 
 
In fase 1 wordt verder gebouwd op het voorwerk dat in 2014 al is verricht. Deze voorbereiding vindt in Nederland 
plaats in afstemming met FWF. Daarbij komen de volgende zaken aan bod: 
 
1) Verdere inventarisatie van de kennisbehoeften van lokale H&S auditors en instituten op het gebied van 

gevaarlijke stoffen. Daartoe zal de ontwikkelde vragenlijst breder worden uitgezet onder auditoren; 
 

2) Onderzoek naar relevante informatiebronnen (bijvoorbeeld ILO, studies naar goede praktijken etc.) binnen 
deze specifieke industrie; 
 

3) Contacten leggen/verdiepen met lokale organisaties in Vietnam op het gebied van health & safety. Daarbij 
zal actief contact gezocht worden met de in die regio actieve en bij de IOHA aangesloten arbeidshygiëne 
verenigingen, zoals de MIHA uit Maleisië, om van hun netwerk en informatie gebruik te maken. Op de IOHA 
2015 conferentie zullen contacten gelegd worden met deelnemers uit die regio, voor zover zij op de 
conferentie aanwezig zijn; 

 
4) Ontwikkelen van materiaal voor het geven van een workshop aan lokale stakeholders en afstemming 

hierover met FWF; 
 
5) Voorbereiding van de reis naar Vietnam inclusief organiseren van de bedrijfsbezoeken, inschakelen van 

lokale mensen voor begeleiding, versturen van uitnodigingen en regelen van de accommodatie van de 
workshop. 

 

Fase 2: Inventarisatie & workshop Vietnam 
Om de lokale stakeholders gericht te kunnen ondersteunen en te zorgen voor langdurige en duurzame 
samenwerking is een goede inventarisatie van de situatie ter plekke van groot belang. Alleen door een goede 
inventarisatie kan bepaald worden welke vorm van ondersteuning het meest effectief (toegespitst op de 
specifieke situatie) en duurzaam (van blijvend toegevoegde waarde) is. Deels wordt deze inventarisatie in fase 
één uitgevoerd vanuit Nederland. Het tweede deel van deze inventarisatie bestaat uit een werkbezoek ter 
plekke aan verschillende fabrieken. Dit bezoek zal in overleg en samen met FWF worden ingepland, in 
afstemming met lokale partners. De verwachting is dat dit werkbezoek circa één week zal duren. 
 
In de werkweek worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
1) In het begin van de week bezoeken van 2-3 bij FWF aangesloten toeleverende fabrieken van schoenen of 

outdoor-artikelen in Vietnam. Door middel van een bedrijfsrondgang zullen de werkomstandigheden en 
mogelijke risico’s worden vastgelegd. Daarbij wordt specifiek gelet op die taken en processen waar met 
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en de daarbij aanwezige en gehanteerde beheersmaatregelen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij valt te denken aan processen als lijmen, verven, bleken, 
reinigen en impregneren.  
 



2) Gesprekken voeren met H&S-auditoren, fabriekseigenaren en lokale stakeholders om te vernemen op 
welke specifieke terreinen zij ondersteund willen worden. Daarnaast wordt geïnventariseerd op welke 
terreinen zij specifieke kennis missen en van welke informatiebronnen zij gebruik maken. Mede op basis 
van de door hun aangedragen onderwerpen zullen in een later stadium een aantal praktische producten 
worden ontwikkeld die kunnen worden ingezet voor het in kaart brengen en het beheersen van de risico’s. 
 

3) Organiseren van een interactieve workshop voor stakeholders rondom het thema gevaarlijke stoffen. Deze 
workshop wordt zo breed mogelijk binnen Vietnam bekend gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
het lokale netwerk van FWF en organisaties die in fase één worden benaderd. Vanuit FWF is een actief 
netwerk aanwezig en zijn voor fabriekseigenaren al trainingssessies georganiseerd. Op deze basis wordt 
verder gebouwd. De workshop zal ook worden aangekondigd tijdens een FWF werkbezoek in juni 2015. 
Doelgroep voor de workshop zijn mensen die betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor de 
arbeidsomstandigheden in Vietnam (stakeholders) en de kleding-, schoenen- en outdoor industrie in het 
bijzonder. 
 
Tot de organisaties die onder andere uitgenodigd  zullen  worden behoren: 

 National Institute of Occupational and Environmental Health (NIOEH); 

 Hanoi School of Public Health, Faculty of Environmental and Occupational Health; 

 H&S auditors; 

 Fabriekseigenaren binnen de sector en eventuele H&S-mensen binnen deze fabrieken; 

 Werkgevers- & werknemersverenigingen: VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) en 
VGCL (Vietnam General Confederation of Labour). 

 
Doel van de workshop is om het thema gevaarlijke stoffen verder voor het voetlicht te brengen, onze 
bevindingen en opgedane kennis te delen, samen tot concrete plannen te komen voor het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden en verder af te stemmen welke behoeften aan ondersteuning op het gebied van 
gevaarlijke stoffen de deelnemers aan de workshop hebben. Als input voor de workshop wordt gebruik 
gemaakt van de informatiebronnen uit de voorbereidende fase, de ervaringen tijdens de werkplekbezoeken 
en de gesprekken met de auditoren. Een aantal mogelijke vormen van ondersteuning worden 
gepresenteerd en afgestemd met de betrokkenen. 
 

4) Volgend op de workshop zal er geprobeerd worden een meeting te organiseren met (opleidings)instituten 
op het gebied van arbeidshygiëne (NIOEH, Hanoi School of Public Health) om te spreken over 
arbeidshygiëne in Vietnam, contacten te leggen en mogelijkheden tot samenwerken of ondersteuning 
vanuit de NVvA te onderzoeken. 

 

Fase 3: Ontwikkeling en evaluatie 
De input van de werkweek wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een aantal concrete producten, die 
bijdragen aan het lange termijn doel en voldoen aan de wensen van FWF en lokale partners. Deze producten 
worden in de loop van het project, in afstemming met FWF, gedefinieerd. Tot de mogelijkheden behoren het 
- ontwikkelen van audit formats; 
- factsheets; 
- toolbox-informatie; 
- het opzetten van een lokaal (social) netwerk op het gebied van arbeidsomstandigheden, bijv. via LinkedIn. 
Daarnaast zal de in Vietnam gegeven workshop ook aan de FWF medewerkers in Amsterdam gegeven worden. 
De producten worden in het Engels opgeleverd, zodat deze indien gewenst vertaald kunnen worden en indien 
van toepassing beschikbaar kunnen worden gesteld in de 15 landen waar FWF actief is. Vertaling naar het 
Vietnamees is in dit project voorzien. 
 
Het uitgevoerde project wordt geëvalueerd met FWF. Daarbij wordt door zowel FWF als de indieners van het 
voorstel gestreefd naar een duurzame samenwerking. Bij de evaluatie wordt de projectaanpak besproken en 
nagegaan of de doelstellingen behaald zijn. Tevens wordt besproken welke vervolgstappen gezet kunnen 
worden voor de verdere implementatie. 



Publicatie 
Conform reglement Buitenlandbeurs zijn de indieners bereid een artikel over het gerealiseerde project te 
schrijven in een vaktijdschrift en een presentatie te verzorgen tijdens het eerstvolgende symposium van de 
NVvA.  

Projectbegroting 
In de initiële kostenraming zijn alleen de directe kosten opgevoerd. De tijdsbesteding van de indieners wordt 
niet verrekend. 
 

Aspect Totaal (€) 

  

Fase 1  

Reiskosten Nederland voor afstemming met FWF 100,00 

Voorbereiding, literatuuronderzoek, materiaalontwikkeling n.v.t. 

Kick-off meeting betrokken partijen ter voorbereiding werkbezoek 250,00 

  

Fase 2  

Reiskosten o.a. vliegtickets (2 personen) 2500,00 

Visum (2x) 250,00 

Vaccinaties (DTP & Hepatitis A aanbevolen & Buiktyfus) (2x) 200,00 

Accommodatie (7 nachten x 2 personen) # 1000,00 

Verblijfskosten 2 personen (vervoer ter plaatse, eten/drinken, reisverzekering) # 800,00 

Organisatie Workshop, ondersteuning lokaal (o.a. inzet tolk) 2000,00 

  

Fase 3  

Ontwikkelen / bijstellen en realiseren materialen 1000,00 

Vertalen trainingsmateriaal naar Vietnamees 1500,00 

Reiskosten Nederland voor verdere afstemming en evaluatie met FWF 100,00 

Onvoorzien 300,00 

  

Totaal 10.000,00 
# Voor de inschatting van deze kosten is gebruik gemaakt van de Tarieflijst logies- en overige kosten bij 
dienstreizen buitenland (d.d. 1-10-2014).  
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/10/07/tarieflijst-logies-en-overige-kosten-bij-dienstreizen-buitenland-per-1-oktober-2014.html


Bijlage I – Vragenlijst voor H&S auditors in Vietnam 
 

Betreft ingevuld geretourneerd exemplaar door H&S auditor in Vietnam 

 

This questionnaire is meant to investigate what types of hazardous substances your encounter during audits for 

FWF and what types of measures exists to control these hazards. Moreover, we would like to get a sense of your 

needs as an OHS auditor; what else would be needed to support your work.  

 

Hazard Potential 

1. Are MSDS usually available for all dangerous substances used in the factory? yes 

Notes:  

Hazardous substances found mainly in footwear factories, where buyers do not have specific requirement 

of using water-based chemicals. Solvent based glues and cleaners are usually found in gluing, printing, sole 

processing and assembly processes in the footwear factories. In the garment factories, Alcohol or Acetone 

are sometimes used for spot cleaning.   

2. Is a hazardous substance register available with all dangerous substances used in the factory?  
If yes: is it possible to receive a copy to identify the used substances?  

Notes:  

In most cases factories will not have a comprehensive list of all substances used, but auditors can find it 

from the warehouse inventory reports.  

3. If no register is available: What are the most hazardous substances / substance categories used in the 
factory? 

 X Glues 

 Dyes 

 X  Paints 

 Varnish 

 X  Cleaning agents 

 Not proper cleaned leather (may contain chromium) 

 …… 
Notes: 

 

 

 

Exposure Potential 

1. During what activities are employees handling hazardous substances? 

 X Brushing / rolling 

 X Spraying 

 Dipping 

 Transfer of liquids 

 Dumping of powders 

 X Cleaning 

 Weighing 

 Drying / curing 

 Polishing / sanding 

 X Gluing  

 Other: 

2. Are (local) control measures present? If so, what measures are available? E.g.  

 Separation of the worker from the source 

 Fume hood 

 X Local exhaust ventilation 



 X  General room ventilation or open doors / windows 

  X Use of gloves or respiratory protective equipment 

 Job Rotation 

 Other 

3. How is exposure to hazardous substances evaluated? What methods are used to determine the 
exposure level to chemical substances? Are measurements performed to determine the exposure 
concentrations? 

Notes:  

The factories invite qualified agents to test the labor environment once a year, chemical concentration in 

the air is one of the tested contents. Exposure is evaluated based on comparison the real concentration in 

the air with the national standards.  

 

Process 

1. Who is responsible for Health & Safety within the company? 

Notes:  

The Compliance officer or HR officer. 

2. When are personal protective equipment used – how is this decided? 

Notes:  

PPEs are used when the exposure exceeds standards, it is decided mainly by management.  

3. Are employees trained – what training do they receive? 

Notes:  

Occupational health and safety training is required to be provided to new workers and old workers on an 

annual basis according to the local law. Normally training contents include the local laws and regulations 

relating to HSE, the risks associated with the specific job, PPE, etc.  

 

Capacity building 

1. What is the knowledge level with regard to hazardous substances? 

Notes:  

medium 

2. What (online) information sources are available? 

Notes:  

 

 

3. What information would be helpful, e.g.  

 General introduction to hazardous substances 

 X Occupational exposure limits 

 Setting up a register and prioritization 

 X Exposure assessment and risk assessment 

 X Advise on control measures 

 X Advise on use of suitable protective equipment 

 Awareness about health risks related to exposure to chemicals 

 X Simple and cheap measures to prevent exposure 
Notes: 

 

 

 

  



Bijlage II – Impressie werkbezoek en bedrijfstraining 
 
 


