
Succes- en faalfactoren voor de 
implementatie van control banding tools 

 
project “Implementatiewerkplaats Stoffenmanager” 



Waarom? 

Ziektelast door stoffenblootstelling 



Waarom? 

Ziektelast door stoffenblootstelling  
M.n. MKB heeft moeite met verplichtingen, vaktermen, ...  
 



Waarom? 

Ziektelast door stoffenblootstelling  
M.n. MKB heeft moeite met alle verplichtingen 
Weinig kennis van „kosten & baten‟ 
Stoffenmanager bestaat ~ 11 jaar 
Actief gebruik stijgt continu, maar gestaag 
Signalen: het wijst niet vanzelf!  
 

→ Actieve ondersteuning nodig 
 



Hoe? 

ZonMw (min. VWS): stimuleren gezondheidsonderzoek 

 
→“Participatie & Gezondheid”:  

 - Duurzame Inzetbaarheid  

 - Effectiviteit maatregelen & interventies 

 

 → “Implementatiewerkplaatsen” 

   - breed toepasbare kennis over implementatie 

“Implementatiewerkplaats Stoffenmanager” 
Jan. 2012 – Juni 2014 

45 deelnemende bedrijven 

i.s.m. VVVF & NRK 



Wat? 

I. Ontwikkelen kennis over succes- en faalfactoren 
van implementatie: 

Gebruik Stoffenmanager voor risicobeoordeling & beheersing 

Verantwoord stoffenbeleid in het algemeen. 

     
II. Actieve coaching van bedrijven  
 → Mix van individuele en collectieve ondersteuning: 

- Gezamenlijke trainings- en ervaringsdagen (4x) 

- Persoonlijke coach: bedrijfsbezoeken, e-mail, telefoon 

- Online/ projectwebsite: 

Documenten & links „op maat 

LinkedIn groep voor onderlinge ondersteuning. 



Bewustzijn 

creëren 

Inzicht in 

risico‟s  

(„Stoplicht‟) 

Maatregelen & 

actieplan 

Orientatie op 

aanpak 

(StM?) 

Kwantitatieve 

berekening 

Implementatie 

Borging 
Stoffenmanager Implementatie-ladder 

→Iedere deelnemer 1-2 treden omhoog 



Proces 

I. Pre-implementatie fase ( ~6 mnd.) 

- „Nulmeting‟ in ieder bedrijf (vragenlijst; telefonisch) 

   

   

II. Implementatie fase (~ 18 mnd.) 

- Trainingsdagen, bedrijfsbezoeken, online community 

 

 

III. Post-implementatie fase (~ 6 mnd) 

- Effectmeting in ieder bedrijf  (tel.) 

- Analyse succes- en faalfactoren 

- Verspreiding/ „lessons learned‟  

 





Highlights Nulmeting 



Highlights Nulmeting 



Highlights Nulmeting 

- 89% had een algemene RI&E 

- 80% had al eens één of meer blootstellingen beoordeeld 

- 59% door metingen (80% extern) 

- 41% met modellen (76% zelf) 

- 89 % kende Stoffenmanager al van naam 

- 80% had al eens ingelogd en het model bekeken 

- 40% had de route „Risicoprioritering‟ al eens gebruikt 

- 60% van hen vond het „erg complex‟ 

- 38% had de route „Blootstellingsberekening al eens gebruikt 

- 64% van hen vond het „erg complex‟. 

 



Implementatiefase - bedrijfsbezoeken 

Randvoorwaarden & middelen 
 
Tijd/ budget toegekend?  

 ”Onderdeel functie” 
 ”Doe wat nodig is” 
 
 
Voldoende informatie/ steun werkvloer?

 “Gaat niet altijd vanzelf” 

Voldoende informatie/ steun “afd. Inkoop”? 

→Tijdrovend/ „Tussen ander werk door‟ 

→ Inzet stagiairs e.a. externen. 



Implementatiefase - bedrijfsbezoeken 

Werken met Stoffenmanager 
 

Werking model duidelijk?

 (vragen, routes, volgorde) 

 

 Stofinformatie goed beschikbaar? 

(dampspanning e.d.) 

 grenswaarden: idem 

 

Behoefte Database stofinfo: 



Implementatiefase - bedrijfsbezoeken 

Uitkomsten beoordelingen StM 
 
Uitkomsten acceptabel/ logisch?  

 „Ja‟ m.n. bij Risicoprioritering 

 
 

 
Presentatie resultaten duidelijk? 

   
  

Vragen vnl. bij Blootstellingsberekening:  

 - “Wat doen met het getal”?  

  → naar Componenten → Grenswaarde ! 

 - Interpretatie uitkomst vs. metingen? (90-%) 

 - Taakblootstelling vs. daggemiddelde. 



Opmerkingen deelnemers 
 

Lage kwaliteit MSDS‟en! 

 

Bronnen stofinfo/ grenswaarden beter bekend & vindbaar 

 

“Volgende stap” na beoordeling? – meer „sturing‟ geven 

 

Meer uitleg bij diverse onderdelen, b.v.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakconc. ↔ Gemiddelde 
Product ↔ Component  
Maatregelen > 1x invoeren 



Opmerking coach 
 

Eén bedrijf: overal 2300 Pa. 

 

 

 

 

 

 

 



Eindmeting: Aantal bedrijven per fase 

2012 

2014 



Eindmeting: verschuivingen 

? → o.a. personele wisselingen  



Heeft het project je verder geholpen met StM? 

 

 

 

 

 

 

 

Nee, omdat: 

- Te weinig tijd gehad om het goed op te pakken; 

- Een collega heeft de trainingen gevolgd; 

- Kende het programma al vrij goed. 

 

 

 



Waar had je het meest aan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord van 40 
bedrijven 

1e  2e  3e  4e  5e  

      

 De trainings- en 
ervaringsdagen 

38% 24% 23% 5% 0% 

      

 De mogelijkheid om vragen te 
stellen op de project-website 

2% 0% 8,5% 14% 60% 

      

 De informatie op de 
projectwebsite 
(menu “Kennisoverdracht”) 

5% 20% 26% 71% 20% 

      

 Persoonlijk vragen stellen aan 
de coach (E-mail/ telefoon) 

17% 16% 37% 10% 20% 

      

 Bedrijfsbezoek door coach 38% 40% 5,5% 0% 0% 
 



Zijn er nu nog knelpunten bij het werken met 
Stoffenmanager? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.n.: 

-Kennis/ deskundigheid  ontbreekt intern; 

-Benodigde gegevens zijn niet altijd beschikbaar; 

-(On-)mogelijkheden StM: o.a. mengsels; 

-Sturing: wat is de volgende stap na de risicobeoordeling? 

 
 

 



Heeft de StM Handleiding meerwaarde voor je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee: m.n.: 

- Het programma is al duidelijk 

genoeg; 

- De handleiding kwam te laat 

beschikbaar. 

 
 

 



Lessen: Succesfactoren 

Gemotiveerde „trekker‟ (arbocoördinator etc.) 
Externe prikkel: bezoek I-SZW; Audit grote klant; 

→ Steun/ vertrouwen management: “Doen wat nodig is”; 
 Steun Inspectie SZW voor Stoffenmanager; 
Stoffenmanager biedt structuur. 

 
En ook: 
Basiskennis bij gebruiker (chemie) 
Steun project Implementatiewerkplaats 
Actieve branche/ veel kennisuitwisseling 
Database stofgegevens/ Premium pakket 
 
 

 

 

 



Lessen: Faalfactoren 

Tijdsinvestering: hoeveelheid in te voeren gegevens 
„Vindbaarheid‟ gegevens (dampspanning, grenswaarden) 

 ↔ Lage kwaliteit MSDS‟en 
Te weinig „sturing‟ in Stoffenmanager („next step‟?) 
Bewustzijn/ medewerking werkvloer & Inkoop 

 
en: 
Afhankelijkheid van één „gemotiveerde trekker‟ 
Crisis – tijdelijk minder draagvlak 
Begrip van „blootstelling‟: b.v. taak- vs. gemiddelde 
Premium pakket niet voor iedereen een oplossing. 
 
 

 

 

 


