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Terwijl de eerste zomerse dagen dit jaar al in februari vielen en maart juist weer winterig en 
winderig was, is hopelijk de lente echt aangebroken tegen de tijd dat u deze Nieuwsbrief te 
lezen krijgt. 

Dit keer over veiligheidsgedrag en - cultuur, methoden om incidenten te onderzoeken en 
daarvan te leren, en de mogelijkheden om veiligheidsgedrag bij te sturen en te beïnvloeden. 
Met daarbij de focus op toepassingen in de arbeidshygiënische praktijk, met name die rondom 
het omgaan met schadelijke en gevaarlijke stoffen. Tamara Onos heeft onderzocht of een 
bowtie-model (Storybuilder) toepasbaar is op het beoordelen van situaties met blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen, Leonie de Jong bespreekt hoe we voorlichting (bijvoorbeeld Toolbox-
meetings) efficiënt(er) kunnen inzetten om het doel te bereiken: veilig omgaan met gevaarlijke 
stoffen, preventie van blootstelling dan wel van schadelijke gevolgen daarvan. 

We hopen u hiermee weer een boeiende en leerzame Nieuwsbrief te bieden! 

Wilt u reageren mail dan uw reactie svp aan: nieuwsbrief@arbeidshygiene.nl

Namens de redactie, Jodokus Diemel

REDACTIONEEL
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BERICHT VAN HET BESTUUR

28e symposium NVvA 

10 en 11 april 2019 

 ‘Arbeidshygiëne minder stoffig’

Op moment van dit schrijven (17 maart) zal de symposiumcommissie zo 
ongeveer wel klaar zijn met de voorbereidingen. 

Arbeidshygiëne omvat meer dan alleen de chemische risicofactoren.  
Dit jaar zal er meer ruimte worden ingeruimd voor andere 
kennisgebieden en werkterreinen van de 
arbeidshygiënist, zoals: 
fysische factoren (geluid, binnenklimaat, warmte- 
koude-belasting, trillingen en straling), biologische 
agentia (microbiële toxinen, allergenen, micro-
organismen) en fysieke belasting. 
Daarnaast wil de symposiumcommissie ook 
A&O onderwerpen over het voetlicht brengen, 
zoals psychosociale belasting in relatie tot stress, 
werkdruk en welzijn.

‘Arbeidshygiëne minder stoffig’

De symposiumcommissie is er ook dit jaar weer 
in geslaagd om een zeer interessant pro-
gramma op te stellen. Met onder andere onze 
staatsecretaris Tamara van Ark als één van de 
key-note sprekers! En ook dit jaar kunnen we 
ons weer verheugen op de ignite-sessie met 
flitspresentaties. 
Het symposiumprogramma staat inmiddels op 
de NVvA website, maar is ook via de bij de in -
schrijving aangeboden symposium-app volledig 
in te zien, met de zaalindeling van de verschil-
len de sessies en workshops. Gaat dat zien! 
Het symposium is niet alleen nuttig om kennis 
te nemen van de laatste ontwikkelingen, maar 
ook een prima gelegenheid om eens bij te 
praten met je vakbroeders en -zusters uit de 
rest van het land.  De inschrijving via de website 
is inmiddels geopend. Het bestuur hoopt dat er 
ook dit jaar weer veel leden bij het symposium 
aanwezig zullen zijn!

Certificering: smalle scope?

Tijdens de beleidsmiddag van 20 februari jl. 
heeft het bestuur van de NVvA uitgebreid 
gesproken over de laatste ontwikkelingen ten 
aanzien van het certificeringsschema. Het 
Ministerie SZW stuurt de laatste maanden aan 
op een certificeringschema met smalle scope. 
Smalle scope, omdat het nu voorgestelde 
schema zich beperkt tot de taak toetsen van en 
adviseren over de RI&E. 
Het bestuur van de NVvA wijst een certificering 
smalle scope af. Er zijn niet alleen juridische en 
praktische argumenten, maar ook argumenten 
van fundamentele aard, op grond waarvan 
de NVvA heeft besloten om geen bijdrage te 
leveren aan een dergelijk certificeringsschema.  

Het bestuur van de BA&O (Arbeid- en organi-
satiedeskundigen) zit op hetzelfde spoor. 
Het bestuur van de NVVK wil, als het niet 
anders kan, wel verder met het smalle scope 

Joost van Rooij
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traject. Komende weken zullen gesprekken 
plaatsvinden van de beroepsverenigingen met 
SZW om te komen tot een oplossing voor dit 
langslepende probleem van de certificering. 
Wil je meer weten over de laatste ontwikke-
lingen ten aanzien van het certificeringsschema 
kom dan naar de Algemene Ledenvergadering 
op woensdag 10 april 2019 (tijdens de lunch-
pauze van de eerste symposiumdag). 

NVvA LCB: groot succes

Sinds een jaar worden er door een aantal 
actieve NVvA-leden weer landelijke contact-
bijeenkomsten georganiseerd. En met groot 
succes. Op 4 oktober 2018 werd onder grote 
belangstelling de stand van de Arbeidshygiëne 
besproken (Doet de laatste arbeidshygiënist 
het licht uit?). Centraal thema was ‘opleiding 
en goede bij- en nascholingscursussen’ om de 
vakdeskundigheid minimaal op peil te houden. 
Ook de noodzaak tot innovatie en hoe dat te 
bereiken is breed bediscussieerd.  
Er waren vertegenwoordigers van opleidingen 
(HBO, post-HBO, Universitair) uit binnen- en 
buitenland (Groot-Brittannië, België, Duitsland). 

De belangstelling voor de landelijke contact-
bijeenkomst over Ademhalingsbescherming 
was nog groter. Er was zelfs een tekort aan 
stoelen. De middag was gevuld met uit steken de 
bijdragen vanuit het beleid (I-SZW), onder zoek 
(TNO), productontwikkeling (3M) en praktijk 
(Exxon). Zie ook het verslag elders in deze 
Nieuwsbrief. Een zeer geslaagde middag 
waaruit duidelijk blijkt dat dat er grote behoef te 
is aan onafhankelijke informatie over juiste 

keuze, gebruik en onderhoud van adem-
beschermingsmiddelen. Heb je de bijeenkomst 
gemist? Niet getreurd, de bijdragen/presen-
taties zijn beschikbaar op de NVvA website.

Namens het bestuur wil ik graag Peter van 
Balen, Wouter de Haan en Tineke Rens danken 
voor de uitstekende organisatie!

Nieuwe kandidaat-bestuursleden 

Vorige keer melde ik dat Niels Leerling (werk-
zaam bij Inspectie SZW) de post ‘Toxische 
stoffen’ in het bestuur zou gaan bezetten, maar 
dat kon door onvoorziene omstandigheden niet 
doorgaan. Uiteindelijk hebben we inmiddels 
voor deze post alsnog een goed kandidaat-
bestuurslid bereid gevonden om het bestuur te 
gaan versterken: Jan Kegelaer (werkzaam bij 
RPS, scheidend voorzitter van de symposium-
commissie). 
Zoals in het vorige bericht vermeld, is voor de 
post ‘Deskundigheidsbevordering en ICT’ Corné 
Bulkmans het nieuwe kandidaat-bestuurslid.  
En voor de post ‘Ledencontacten’ is Heleen 
Bakker (arbeidshygiënist bij ArboUnie) kandi-
daat-bestuurslid geworden. Heleen gaat ons 
helpen bij het werven van nieuwe leden, het 
uit zetten van de tweejaarlijkse ledenenquête 
en het op zetten van de website ‘Hoe wordt ik 
arbeids hygiënist’. 

Volgende LCB’s

Noteer vast in je agenda: 

De volgende landelijke 
contactbijeenkomsten zijn gepland op: 

 23 mei 2019 

(werktitel: Flitsadvies in de AH 
risicocommunicatie) en 

10 oktober 2019 

(onderwerp nog niet bekend).  

De LCB’s vinden plaats in 
Utrecht (zaal Aristo).

Oproep

Heb je zelf ideeën of suggesties om de 
NVvA en daarmee de arbeidshygiëne in 
Nederland en daarbuiten nog verder te 

ontwikkelen en te bevorderen?

Dan nodigen we (het NVvA-bestuur) je 
nadrukkelijk uit om die met ons te delen.

Je kunt ons tegenkomen op NVvA-
bijeenkomsten. Een onderwerp inbrengen 
en toelichten tijdens één van de reguliere 
bestuursvergaderingen of op de jaarlijkse 

beleidsmiddag van het bestuur in 
Wageningen (eerstvolgende: woensdag 

20 februari 2019), is ook mogelijk.

Je kunt natuurlijk ook  
een e-mail sturen naar:

nvva@arbeidshygiene.nl 

Schroom niet! 
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Gegoogle met cijfers (en woorden) …

Naar aanleiding van berichten over (dodelijke) 
arbeidsongevallen begon ik te peinzen over de be-
woordingen waarin daarover werd bericht. 

“In 2018 kwamen in Nederland 75 mensen om het 
leven door een ongeval op het werk. Daarmee is het 
aantal dodelijke arbeidsongevallen terug op het niveau 
van 2016 (70) en is de daling in 2017 (50 doden) 
tenietgedaan.” (Arbo Online, 2019)

Er wordt hier gesproken van een daling, terwijl, als 
je de cijfers van voorgaande jaren erbij pakt, 2017 
eerder een uitzondering is geweest met ‘slechts’ 
50 doden. Zo meldt I-SZW: “Het aantal dodelijke 
slachtoffers van arbeidsongevallen beweegt al jaren bin-
nen de bandbreedte van 50 tot 70 per jaar.” (Monitor 
arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandig-
heden 2013 – 2017). Dit wordt gesteund door het 
RIVM dat op hun website het volgende meedeelt: 
“Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slacht-
offer. Dat zijn 1-2 doden per week.”

Maar bij de termen daling of stijging in het aantal 
slachtoffers per jaar zou ik liever pas spreken van 
stijging of daling, wanneer er sprake is van een trend, 
dus als er meerdere jaren achtereen sprake is van 
daling of stijging in de aantallen.

Het CBS geeft overigens andere cijfers en meldt in 
2016 een aantal van 35 dodelijke ongevallen, net als 
in 2015. Het gemiddelde over 2001 – 2016 is 46. 
(‘Dodelijke arbeidsongevallen 2001 – 2016; Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2018).
Dit verschil is wellicht te verklaren uit een verschil 
in definitie. Het CBS stelt: “Een dodelijk arbeidson-
geval betreft iemand die binnen 30 dagen overlijdt 
ten gevolge van een ongeval dat in Nederland 
plaatsvindt door of tijdens de uitoefening van betaal-
de arbeid, inclusief verkeersongevallen, echter met 
uitzondering van een verkeersongeval dat plaats-
vindt onderweg van of naar het werk. De overledene 
moet ingeschreven zijn in de Gemeentelijke Basis-
administratie, een dienstverband hebben als werknemer 
en een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar.” Dat 
laatste (de arcering is van mij) is mogelijk de crux: 
zzp-ers en degenen die na hun 65e doorwerken 
(denk aan de bouwsector, waar relatief de meeste 
arbeidsongevallen gebeuren) tellen kennelijk niet 
mee. Narekenen leert dat over 2001 t/m 2011 het 
gemiddelde 48,3 doden per jaar  bedraagt, over de 
jaren 2012 t/m 2016 is dat 38,3. Dus, tja … 

En wat me dan ook nog dwars zit is de volgende 
formulering van RIVM: “Jaarlijks krijgen meer dan 
200.000 werknemers een arbeidsongeval.“ 

Net als met boetes die je krijgt (nee, krijgt op-
gelegd!) zijn dit bepaald geen cadeautjes, in de  
ogen van …

 Ir. O.J. de Zemel

Op de komende algemene ledenvergadering 
zullen wij deze kandidaat-bestuursleden 
voordragen aan de leden van de NVvA. 
Deze ALV zal tijdens het symposium worden 
gehouden, op woensdag 10 april aanstaande. 
Naar verwachting worden zij door de ALV 
geïnstalleerd en dan zal het bestuur weer op 
volle sterkte zijn. 

Ik wens de nieuwe kandidaat-bestuursleden 
veel succes en verheug me op de 
samenwerking!

Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter
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VISION ZERO:  
COMMITMENT STRATEGIE VOOR 
EXCELLENTE VEILIGHEID
Gerard Zwetsloot

Steeds meer bedrijven zetten zich gericht in voor excellente veiligheid 
onder de vlag van ‘zero accidents’ of ‘zero harm’. September 2017 ging 
de eerste wereldwijde campagne ooit ter bevordering van veiligheid en 
gezondheid en welzijn van start, met Vision Zero als insteek (zie: http://
visionzero.global/). 

Deze campagne bestrijkt nu meer dan 135 landen. Meer dan 3000 
bedrijven en organisaties hebben zich aangesloten en er ontwikkelt zich 
een Vision Zero community: er is al een Vision Zero Business Council 
en er zijn plannen voor de oprichting van Councils van beleidsmakers 
en onderzoekers.

Er is een trend gaande om Vision Zero als 
uitgangspunt te nemen van veilig heids-
beleid. Een internationale bedrijfs analist 
stelt dat ‘innoveren naar nul’ een van 
de tien ‘mega trends’ is die de wereld 
de komende tien jaar ingrijpend gaan 
veranderen (1). In dit artikel gaan 
we in op de achtergronden, wat het 
betekent, wat er nieuw is. Maar ook op 
kritiek en de succes- en faalfactoren, 
en op de implicaties als een bedrijf 
ermee aan de slag wil gaan.

Dit artikel is eerder verschenen in NVVK-info, februari 2018.

Achtergronden

De aandacht voor Vision Zero komt niet uit de 
lucht vallen. Bedrijven hebben tegenwoordig 
steeds vaker meerdere ‘nul’ doelstellingen. 
Denk aan zero defects (geen tekortkomingen 
in producten, kwaliteit), of aan klimaatneutrale 
productie (milieu, duurzaamheid), etc.  
Die bedrijven hebben – vaak tot hun verassing  
– ont dekt dat die hoge kwaliteit of duurzaam-
heid geen hoge kosten post vormt, maar juist 
commercieel voordeel kan opleveren: zij 
kunnen zich ermee onderscheiden van de 
concurrentie en ‘hoger in de markt’ opereren. 
Vision Zero sluit ook aan bij maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: beide hebben 
naast ratio (beperken van zakelijke risico’s) 
ook een ethische (waarde gedreven) en 
maat schappelijke kant. De derde factor is 

over heids beleid en regelgeving. Zweden had 
in 1977 de primeur met een wet over verkeers-
veiligheid waarin het streven naar nul dodelijke 
of ernstige ongevallen was opgenomen. De 
over heid, als inrichter en beheerder van de 
infra structuur, kreeg hiermee de primaire 
verant woordelijkheid voor de verkeersveiligheid, 
het gedrag van chauffeurs werd gezien als sterk 
bepaald door ‘het verkeerssysteem’. Die wet 
leidde tot een sterke vermindering van onge-
vallen en kreeg veel navolging, zowel binnen 
Zweden (voor brandveiligheid, patiënt veilig heid, 
arbeidsveiligheid, en preventie van zelf moord) 
als in andere landen. De Nederlandse rijks-
overheid heeft in 2016 haar Visie Gezond en 
Veilig werken gepubli ceerd (2). Een belangrijk 
uitgangspunt is dat niemand ziek mag worden 
door zijn werk en dat elke werknemer die 
overlijdt door het werk er één te veel is. 
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Traditionele aanpak Veiligheid Vision Zero benadering

Commitment 
strategie Risico beheersings-strategie Veiligheid is een lange termijn commitment 

strategie

Veiligheid is een prioriteit Veiligheid is een waarde 

Veiligheid (0 ongevallen) is een 
(onrealistisch) doel Veiligheid is een proces

Veiligheid en gezondheid zijn in de praktijk 
twee gescheiden werelden

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn zowel 
ethisch als praktisch nauw verbonden.

Veiligheid als 
aspect van de 
bedrijfsvoering

Veiligheidsverbeteringen komen van 
veiligheidsprogramma’s 

Veiligheid is een integraal aspect van de 
bedrijfsvoering 

Veiligheid is vooral een tactische en 
operationele uitdaging Veiligheid is een strategische uitdaging

Risicomanagement Veiligheidsleiderschap en excellente 
bedrijfsvoering 

Veiligheid wordt gezien als kosten factor Veiligheid wordt gezien als een lange termijn 
investering 

Veiligheid is alleen intern van belang (en 
voor de wet)

Veiligheid is ook relevant voor zakelijke partners 
en externe stakeholders

Innovatie De werkplek is een min of meer stabiele 
omgeving waarin veiligheidsmanagement 
zal zorgen voor voortdurende verbetering 

De werkplek is een dynamische omgeving 
waarin technologische en sociale innovaties 
belangrijk zijn voor betekenisvolle verbeteringen 
van veiligheid

Preventie cultuur Preventie van ongevallen Het scheppen van veiligheid op het werk 

Compliance – ‘We moeten’ (externe 
motivatie) Participatie - ‘We willen’ (intrinsieke motivatie)

Een incident betekent falen Incidenten zijn kansen om te leren 

Veilig gedrag is wenselijk Het bevorderen van veiligheid is de norm

Gedrag van werknemers (human error) is 
deel van het probleem 

Medewerkers worden empowered om met 
oplossingen te komen – zij zijn deel van de 
oplossing

Veiligheid wordt ontworpen en 
voorgeschreven door deskundigen

Veiligheid wordt gecocreërd door deskundigen 
en alle leden van de organisatie (met een 
onderzoekende en lerende aanpak)

Focus op management systemen Focus op cultuur en leren

Veiligheidscultuur is belangrijk Het bevorderen van een rechtvaardige (just) 
cultuur is belangrijk 

Focus op voorkomen van ongevallen Focus op preventie en de bevordering van 
veiligheid op het werk en daar buiten 

Ethiek en MVO Veiligheidsmanagement is altijd rationeel Veiligheidsleiderschap is rationeel maar 
gebaseerd op ethiek.

Veiligheid betekent voorschriften, papier 
werk, en wordt getrokken door een paar 
‘kampioenen’. 

VGW is inspirerend, het ‘leeft’ en is ‘eigendom’ 
van iedereen in de organisatie

Transactioneel leiderschap, waarbij de 
aandacht is gericht op aansturing van 
goede taakuitvoering 

Transformationeel leiderschap wat is gericht 
op betrekken en motiveren van medewerkers 
en waarbij aandacht wordt geschonken aan 
taakeisen en hulpbronnen (job demands and 
resources)

Veiligheidsbeleid is impliciet gebaseerd 
op waarden 

Veiligheidsbeleid is expliciet gebaseerd op 
waarden

Netwerken en 
co-creatie Verbeterprocessen worden gestuurd door 

interne processen (Plan, Do, Check, Act)

Veiligheidsverbetering wordt mede gebaseerd 
op leren van ervaringen van anderen, ook 
buiten de organisatie 

Benchmarken op lagging indicators (LTI’s) Benchmarken op leading indicators en goede 
praktijken

Verbetering wordt getriggered door de 
beste praktijken in de sector 

Veiligheidsverbetering wordt goede praktijken 
van andere organisaties en sectoren 

Tabel 1.  Innovatieve aspecten van de Vision Zero benadering (ref. 3,5)
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Wat is Vision Zero? 

Vision Zero – in brede zin - is gebaseerd op 
de aanname dat alle (ernstige) ongevallen, 
verwondingen en werkgerelateerde ziekten te 
voorkomen (preventable) zijn (3). Vision Zero 
is dan de ambitie en het commitment om veilig 
en gezond werk te creëren en te borgen, zodat 
alle (ernstige) ongevallen en werkgerelateerde 
ziekten (inclusief psychosociale) worden 
voorkomen. Vision Zero invoeren impliceert een 
proces richting dat ideaal. 
De nul-ongevallen-visie (Zero Accidents Vision) 
is smaller - alleen gericht op veiligheid - en  
gaat uit van de visie dat alle (ernstige) 
ongevallen te voorkomen zijn. Het impliceert 
de ambitie en het commitment om veilig werk 
te creëren en te borgen en alle (ernstige) 
ongevallen te voorkomen om excellente 
veiligheid te bereiken (4, 5). 
De term Zero Harm (ZH) wordt op twee 
manieren gebruikt: soms als synoniem van 
‘ZAV’, soms in bre dere zin voor het creëren van 

Een voorbeeld

Voorjaar 2017 was er een bijeenkomst 
van het Zero Accidents netwerk bij 
papier fabriek ‘De Hoop’ te Eerbeek 
(onderdeel van het Engelse DS Smith). 
Zij streven naar nul ongevallen. Hun 
motto is: “Geen ton papier is het waard 
om onveilig te werken”.
Ongeveer tien jaar geleden was daar een 
ernstig ongeval. Dat werd onderzocht 
door de arbeidsinspectie. De inspectie 
kon geen duidelijke oorzaak in de 
instal latie of het productieproces vinden, 
waar op de productie werd vrijgegeven. 
Er was immers geen reden gevonden de 
installatie (van ca. 150 miljoen euro) nog 
langer stil te zetten.
De CEO zei daarop: “Dank u heren, maar 
we gaan de productie niet herstarten 
voordat ik weet waardoor dit ongeval 
heeft kunnen gebeuren”. Het duurde nog 
twee dagen voor men de basisoorzaak 
had gevonden en herhaling kon uitsluiten.

Tien jaar later is dit verhaal nog steeds 
belangrijk voor de geloofwaardigheid 
van het commitment van het bedrijf: ze 
willen echt veilig werken. De mensen op 
de werkvloer weten dat veiligheid serieus 
wordt genomen door het topmanagement 
en ook dat iedere suggestie voor de 
verbetering van veiligheid serieus wordt 
genomen.

veilig heid, gezond heid en welzijn op het werk. 
In dit artikel zullen we ons concentreren op het 
aspect veiligheid; voor de bredere benadering, 
zie referentie 3.

Wat is er nieuw?

Veiligheid, gezondheid en welzijn hebben meer 
gemeen dan vaak wordt gedacht. Zo is er 
vol doende bewijs dat vermoeidheid en stress 
en diverse kenmerken van de werkorganisatie 
belangrijke determinanten zijn van (on)veilig 
gedrag en veiligheidsprestaties. Als men streeft 
naar nul ongevallen, zullen gezondheid en 
welzijn dus ook moeten worden aangepakt (3).
Er zijn zes invalshoeken waar de innovatieve 
aspecten van Vision Zero kunnen worden 
samengevat. Deze zijn weergegeven in Tabel 1.

Kritiek, faal- en succesfactoren

Critici vinden dat het steven naar nul onge vallen 
onrealistisch en naïef is (want er blijven altijd 
risico’s en mensen zijn niet onfeilbaar). Het zou 
leiden tot overmatige aandacht voor minieme 
veiligheidsrisico’s, tot een cultuur van cynisme, 
onderrapportage, angst voor openheid, een 
klimaat waarin niet wordt geleerd, en tot 
stig ma tisering van degenen die bij ongevallen 
betrokken zijn (6). Veel kritiek is ge baseerd op 
er varingen bij bedrijven die zeggen te  streven 
naar nul ongevallen, maar daar niet naar 
han delen. Daarnaast is kritiek gebaseerd op 
de ver onder stelling dat ZAV (nul-ongevallen) 
-bedrijven meer van hetzelfde doen: striktere 
be heersing door (bureaucratische) procedures, 
striktere beheersing van gedrag (sancties) en 
zo nodig soms ook fraude met getallen.

De realiteit is dat empirisch onderzoek laat zien 
dat de ZAV-bedrijven uitgaan van een andere 
mindset en aanpak (zij combineren doorgaans 
een aantal van de innovatieve invalshoeken 
genoemd in tabel 2, referenties 4, 5, 7). ZAV-
bedrijven verkennen innovatieve manieren om 
veiligheid te bevorderen (bijv. 8), en streven 
naar een door leren gedreven veiligheidscultuur. 
In plaats van meer beheersing en meer sanc-
ties was er sprake van meer empower ment 
dan in andere koploperbedrijven. Managers 
stelden vragen om te prikkelen tot reflectie 
en dialoog (4). Zij maken gebruik van zowel 
technologische als sociale innovaties (4, 7). De 
managers geven in de dagelijkse praktijk een 
heel hoge prioriteit aan veiligheid, stimuleren 
betrokkenheid en leren, en de cultuur heeft 
meer kenmerken van een ‘just culture’ dan bij 
andere koploperbedrijven (4). Zie tabel 2 voor 
een overzicht van succes- en faalfactoren van 
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Vision Zero.
Vision Zero is een proces dat wordt gedreven 
door commitment. Het is belangrijk dat het 
commitment van de organisatie geloofwaardig 
is, en dat het wordt gedeeld. Als ‘nul’ alleen 
met de mond wordt beleden of als PR-slogan 
wordt gebruikt is dat beslist niet het geval: de 
medewerkers merken dan dagelijks dat het in 
de praktijk weinig of niets betekent!

Aan de slag

Vision zero vereist een echt commitment van 
de bedrijfsleiding: een inzet op basis van de 
overtuiging dat het bedrijf ongevalsvrij behoort 
te zijn. Die ambitie moet merkbaar zijn in de 
dagelijkse praktijk. 
Ieder bedrijf dat deze ambitie heeft, kan ermee 
starten. Het is altijd een langdurig proces, dat 
persoonlijke inzet vereist. Er zijn bedrijven 
die na een ernstig ongeval zeggen: dit willen 
we nooit weer. Er zijn ook bedrijven die hun 
veiligheid al goed voor elkaar hebben, maar 
vervolgstappen willen zetten. Belangrijk is het 
ontwikkelen van een lerende en innoverende 
cultuur, openheid, het betrekken van de 
mensen, en netwerken met andere bedrijven. 

Gerard I.J.M. Zwetsloot, Gerard Zwetsloot 
Research & Consultancy; 
Professor Health and Safety Management, 
University of Nottingham (UK)

Tabel 2  Verkeerde en goede implementatie van Vision Zero (ontleend aan referentie 3)

Faalfactoren Vision Zero Succesfactoren Vision Zero

Zie ‘nul’ als een target en reken mensen af op het 
bereiken daarvan (evt. versterkt met bonus) 

Het is een proces dat gedreven wordt door waarachtig 
commitment van alle leiders en werknemers in de 
organisatie 

Focus sterk op de incident frequentie (en andere  
lagging indicators)

Gebruik leading indicators

Versterken van veiligheidsregels en management-
systemen en gedragsmatige controle om van goede  
naar uitstekende veiligheidsprestaties te gaan. 

Focus op leiderschap, wees innovatief en bevorder 
(collectief en individueel) leren

Aannemen dat één aanpak volstaat om verschillende 
typen veiligheid te verbeteren 

Maak gebruik van een scala vanf aanpakken die  
waar nodig, lokaal kunnen worden aangepast 

Gedogen dat mensen het werk afmaken in een niet 
geheel veilige situatie

Waardeer het als mensen het werk stoppen in  
een onveilige situatie 

Gerard Zwetsloot: Gefeliciteerd!
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Zero Accidents Netwerk: www.zeroaccidents.nl
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LEREN VAN INCIDENTEN : 
SAMEN ALERT ZIJN IS BETER 
DAN IN JE EENTJE PERFECT ZIJN 
Jan Piet van Deene

In dit artikel wordt betoogd dat de aandacht na een incident primair uit 
kan gaan naar de persoon die hiervoor de directe aanleiding was of 
naar het systeem waarin dit incident heeft kunnen plaatsvinden. 
Als het systeem centraal staat kan dat betekenen dat men kijkt naar de 
inrichting van de organisatie, of naar de manier waarop betrokkenen 
hun werkomgeving waarnemen en betekenis geven. 
Als je vanuit dit tweede perspectief werkt kan onderzoek alleen met 
(en niet voor) betrokkenen worden ingericht. Dan is een belangrijke 
keuze wie beschouwd worden als ‘betrokkenen’ c.q. als het relevante 
werksysteem. 

Een groot voordeel van deze benadering is dat de ervaringen van 
betrokkenen tijdens het incident én tijdens het onderzoek als belangrijke 
bronnen van informatie kunnen worden gebruikt.
Op deze manier wordt geen sjabloon voor een ideale situatie 
gemaakt, maar een handelingsruimte gecreëerd om zicht te krijgen op 
disfunctioneel groepsgedrag en de taakgebonden 
spanningen die daarmee in verband staan. 

We bespreken het verschil tussen het ‘maken’ 
van een product en het ‘handelen’, wat alleen in 
een sociaal domein plaats kan vinden. We staan 
even stil bij de neiging om datgene wat alleen met 
‘handelen’ tot stand gebracht kan worden, met 
‘maken’ te bereiken.

Tenslotte wordt een generieke aanpak van een incident-onderzoek 
toegelicht samen met enkele helpende competenties.

Twee benaderingen 

Het probleem van menselijk falen kan op 
twee manieren benaderd worden: vanuit een 
persoons- of systeem gerichte benadering. In 
sommige organisaties wordt de persoon die 
de fout heeft gemaakt centraal gezet; diens 
nalatig heid, onoplettendheid, onzorg vuldigheid 
of roekeloosheid. Bij deze benadering gaat het 
om de schuldvraag: ‘Wie heeft het gedaan?’ In 
zo’n blame and shame cultuur wordt menselijk 
falen bestreden door tuchtmaatregelen en soms 
zelfs juridische sancties. Natuurlijk moeten 
individuen zich bij incidenten verantwoorden, 
maar het leggen van de nadruk op sancties 
leidt gemakkelijk tot disfunctioneel gedrag van 
alle betrokkenen. Het leidt tot mensen die bang 
zijn om in de rol van zondebok te belanden en 

daarom veel doen om hun fouten te verbergen. 
Een zuiver persoonsgerichte benadering heeft 
over het algemeen een negatief effect op de 
mate van veiligheid die men in een organisatie 
ervaart.

Waar ligt het probleem bij incidenten?
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Vanuit een andere benadering staat niet het 
individu, maar het systeem centraal. Dan kijken 
we naar falende systemen en een falende 
organisatie die het incident mogelijk gemaakt 
hebben. Dit leidt eerder tot ‘ontschuldigen’ dan 
beschuldigen. Dan is de centrale vraag: ‘Hoe 
heeft het incident plaats kunnen vinden?’ 

De systeembenadering 
vanuit twee perspectieven

Het begrip ‘systeem’ kan ook op verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd. Het kan 
staan voor de ‘organisatie als een ding’, 
waar aan gesleuteld kan worden. Dat zal leiden 
tot nieuwe afspraken, nieuwe protocollen of 
verbeterde ICT-, belonings- of overlegsystemen. 
Onderzoek door experts vindt plaats om tot 
een plan te komen om de inrichting van de 
organisatie te verbeteren. In rapporten wordt 
beschreven hoe de ideaalsituatie er uit moet 
zien. Het zichtbare deel van de organisatie 
wordt belicht; dat wat in de onderstroom 
gebeurt krijgt geen aandacht.
Het begrip systeem kan ook gezien worden 
als de ‘organisatie in de geest’ (Hirschhorn, 
Armstrong). Dan gaat het om het beeld 
waar mee mensen meer of minder bewust hun 
werk omgeving inrichten. Als het begrip systeem 
zó gezien wordt, zal een expert geen onderzoek 
vóór betrokkenen kunnen doen. Dan kan het 
onder zoek alleen dóór betrokkenen zelf verricht 
worden. Het is dan belangrijk om de juiste 
mensen bij elkaar te halen. Dan wil je met die-
genen die met elkaar het werksysteem vormen 
meervoudig naar de werkelijkheid kijken. 

Als het ontbreken van de juiste kennis niet de 
kern van het probleem is, is zo’n actie-onder-
zoek een zinvolle manier om te voorkomen dat 
wijze adviezen nooit geïmplementeerd worden. 
Zeker in organisaties met hoogopgeleide 
professionals is dit relevant.
Het verrichten van het onderzoek dóór in plaats 

van vóór betrokkenen heeft nog het bijkomend 
voordeel dat zij kunnen leren van de manier 
waarop deze groep tijdens het onderzoek met 
elkaar werkt. 
Hun ervaringen tijdens het onderzoek kunnen 
genomen worden als rijke bron van kennis over 
hun disfunctioneel groepsgedrag.  
Gedrag, dat aan het incident ten grondslag ligt. 
Dit leren vanuit actuele ervaringen leidt tot een 
vergroot bewustzijn van het eigen aandeel in 
het disfunctionele groepsgedrag en soms zelfs 
tot positieve ervaringen met hoe op effectievere 
manier met elkaar kan worden gewerkt. Deze 
aanpak biedt de mogelijkheid om de onder-
stroom boven te brengen, voor zover dat het 
effectief werken aan de taak belemmert.

Een plan maken of een  
handelingsruimte creëren

Als we met eenvoudige vraagstukken te maken 
hebben, waarin we alleen de buitenwereld 
moeten veranderen, is het maken van een 
pro duct in de vorm van een plan of protocol 
het meest geëigend. ‘Maken’ van een product 
kan heel goed in isolement, planmatig worden 
verricht (Hannah Arendt). Met een goede hand-
leiding om een band te plakken of een kast in 
elkaar te zetten zijn we uit op het perfectioneren 
van de instructie, zodat het individu z’n taak 
foutloos uit kan voeren.

Maar bij iedere vorm van dienstverlening heb-
ben we met com plexe vraagstukken te maken 
(Stacey). Vraag stukken waarbij we ons eigen 
per spectief op die buitenwereld tijdens het werk 
moeten ontwikkelen, omdat we af hankelijk zijn 
van hoe ons optreden door anderen begrepen 
wordt. Dan kunnen we niet langer de omgeving 
boetseren volgens een voorop gesteld plan met 
smart gedefinieerde KPI’s. 
Dan moeten we een handelingsruimte creëren 
(Van Deene), waarin betrokkenen samen alert 
zijn op zwakke signalen (Weick & Sutcliffe). 
Dat wil zeggen een ruimte, waarin we onszelf 
als instrument in kunnen zetten, om samen 
betekenis te geven aan wat we horen,  
zien en ervaren.

Denk hierbij aan werkplekken waarin betrokke-
nen over voldoende regelruimte be schikken hun 
gezonde verstand in te zetten. Dan kan van een 
richtlijn afgeweken worden, als dat kan worden 
verantwoord, omdat de lokale situatie daar 
aanleiding toe geeft. Bij complexe vraagstukken 
is sprake van ‘handelen’. Dit kan niet in 
isole ment; daarbij hebben we altijd anderen 
nodig. Omdat anderen de betekenis van ons 
handelen mede bepalen, kunnen we hoogstens 
met een intentie handelen. Maar de betekenis De organisatie vanuit meerdere perspectieven. 
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van ons handelen kunnen we alleen achteraf 
samen vast stellen. We zullen alert moeten 
blijven op nieuwe ervaringen die ons handelen 
veroorzaken.

Meten is weten.

Handelen in een niet-kenbare toekomst roept 
spanning op, die we geneigd zijn te vermijden 
door dit handelen in controleerbare stappen 
op te delen. Door middel van projectplannen, 
protocollen en evidence based practices 
pro beren we datgene wat alleen met ‘handelen’ 
tot stand gebracht kan worden, te bereiken met 
‘maken’. Dan denken we de toekomst te kunnen 
maken door anderen onze wil op te leggen.  
De logische consistentie van onze plannen 
wordt dan belangrijker dan onze ervaring. 
Meten is dan weten. 
Wellicht te herkennen als we ons ergeren aan 
bureaucratische procedures, waarbij gezond 
verstand wordt vervangen door vaste afspraken, 
waarbij de toepassing van modellen bepalend 
is voor wat wordt waargenomen of besproken 
of waarbij spontaneïteit en gevoel voor speciale 
omstandigheden ontbreekt. In het extreme 
geval leidt deze houding tot (linkse of rechtse) 
totalitaire regimes.

Emotionele taak en spanningen 

In bovengenoemd voorbeeld heeft Karel – na 
een bilateraal gesprek met André – de 
systeembenadering gevolgd. En wel door het 
systeem te zien als de ‘organisatie in de geest’ 
van betrokkenen. Al dan niet bewust heeft hij 
de afdeling als relevant werksysteem gekozen. 
Dat had ook anders gekund: hij had ook alle 
betrokkenen rond het incident bij elkaar kunnen 
halen. Maar hier koos hij voor zijn afdeling. 
Hij creëerde een ruimte waarin hij z’n collega’s 
vroeg te bespreken hoe men de samenwerking 
binnen de afdeling de laatste tijd ervaren heeft. 
Zelf was hij ook nog alert op wat hij tijdens 
dit overleg aan relevante ervaringen opdeed, 
met name als dat illustratief was voor het 
onderwerp van gesprek. Zo deelde hij zijn zorg 

Voorbeeld 

Karel, afdelingshoofd van een hulpver-
leningsorganisatie, ontvangt een klacht 
over onprofessioneel gedrag van André. 
Hij moet hier wat mee; maar welke actie 
is gepast? Het was hem al opgevallen 
dat André regelmatig afwezig was bij 
de cliëntbesprekingen, die overigens 
door meerderen slecht bezocht werden. 
Ook tijdens de gezamenlijke lunches 
werkte André door, waardoor hij zich wat 
isoleerde. Het werd tijd om hem eens aan 
de tand te voelen. 
Maar Karel realiseert zich dat dit inci dent 
net zo goed iets zegt over het func  tio-
neren van de hele afdeling, waarin deze 
situatie kon ontstaan.  
Hij ziet er overigens wel tegen op om dit 
be spreek baar te maken; niet voor niets 
hebben zijn collega’s het isolement van 
André wel gezien, maar hem hier niet 
op aangesproken. Toch besluit hij, na 
een individueel gesprek met André, het 
collectief functioneren op de agenda te 
zetten. 

Aanleiding is de klacht over André, maar 
dit overleg gaat over iets anders. Eigenlijk 
staat de vraag centraal hoe eenieder 
zich als lid van deze afdeling de laatste 
tijd voelt. Zelf zal hij wel delen dat hij zich 
zorgen maakt over het slecht bezocht 
worden van de cliëntbesprekingen en het 
wegkijken als een collega zich isoleert. 
Het zal niet meevallen om het disfunc-
tioneel groepsgedrag onderwerp van 
gesprek te houden en niet te vluchten 
naar het incident rond André.

om het onderling functioneren op de agenda 
te zetten en daarmee zijn eigen neiging om 
ook weg te kijken. Dat stimuleerde de anderen 
om zichzelf ook als instrument in te zetten 
en eigen actuele of eerdere ervaringen met 
ongewenst groepsgedrag te onderkennen en te 
verwoorden.
Vanuit zijn systemische kijk bracht hij de vorm-
en van disfunctioneel groepsgedrag die onder 
woorden gebracht werden in verband met de 
taak die men als collectief had en de spanning-
en die daaruit voortvloeiden. Zo werd het slecht 
bezocht worden van cliënt besprekingen in 
verband gebracht met het vermijden van de 
spanning die verbonden was met het incas-
seren en verwoorden van lastige feedback. 
Deze uitwisseling van feedback vatte hij op als 
de emotionele taak van de cliëntbesprekingen. 
Het werd een waardevolle ervaring met hoe de 
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samenwerking ook anders kan. In dit geval was 
het amper nodig af te sluiten met afspraken 
over alternatief gedrag in de toekomst; dat was 
evident genoeg. 

Een generieke aanpak  
van ‘incident-onderzoek’ 

Soms is een uitwisseling van ervaringen 
zódanig dat de situatie na die uitwisseling al 
echt veranderd is en volgt ander gedrag dus 
zonder verdere afspraken (Bushe & Marshak). 
Andere keren is een afspraak over hoe in de 
toekomst te handelen wel degelijk zinvol. 
De bedoeling van de sociale technologie 
‘incident-onderzoek’ is om de onderstroom die 
de bedding vormt van betreffend incident boven 
te krijgen. Dat wil zeggen om:
•  Te achterhalen welk disfunctioneel 

groepsgedrag (en welk aandeel van 
eenieder daarin) aan betreffend incident 
ten grondslag ligt en welke (taakgebonden) 
spanningen daarmee te maken hebben

•  Ideeën te ontwikkelen om met nieuwe 
afspraken te experimenteren

•  Het collectief vermogen om samen alert te 
zijn op zwakke signalen te vergroten.

Onderstaande methodologie legt een zware 
nadruk op het creëren van een ruimte voor 
betrokkenen waarin de verandering zich tijdens 
het onderzoek voltrekt, maar biedt ook ruimte 
voor geplande verandering.

Onderstaande methodologie legt een zware 
nadruk op het creëren van een ruimte voor 
betrokkenen waarin de verandering zich tijdens 
het onderzoek voltrekt, maar biedt ook ruimte 
voor geplande verandering.

1.  Diegenen die met elkaar het werksysteem 
vormen delen hun ervaringen:

  De keuze van Karel om met de mede-
werkers van zijn afdeling bij elkaar te 
komen was belangrijk. In andere situaties 
zou het wellicht passender geweest zijn 
om het incident op zich centraal te stellen. 

Schematische weergave van de sociale technologie van ‘incident-onderzoek’ 

Dat kun je doen door de personen die een 
belangrijke rol bij het incident spelen uit te 
nodigen om hun verhaal te doen. Ze worden 
gevraagd hun verhaal zoveel mogelijk te 
baseren op toetsbare observaties. Oordelen 
over mensen worden daarbij vermeden; 
alleen oordelen over het ongewenst effect 
van hun handelen zijn welkom. Er vindt 
een recapitulatie van het gebeurde plaats, 
soms met behulp van een ‘talking stick’, om 
spreken en luisteren goed te differentiëren. 
We draaien de film als het ware terug en 
leggen de generieke gedragspatronen die 
niet functioneel zijn bloot.

2.  Het disfunctioneel groepsgedrag 
begrijpen als vermijding van het omgaan 
met taakgebonden spanningen:

  Door de eigen afdeling en met name de 
cliëntbespreking als relevant werksysteem 
te kiezen zette Karel de taak van deze 
be  spreking centraal. En daarmee ook 
de spanning en die het hoofd moeten 
worden geboden bij het werken aan deze 
taak. Hier werden deze spanningen in 
verband gebracht met het disfunctioneel 
groepsgedrag. Concreet werd besproken 
hoe het slecht bezoeken van deze bespre-
kingen wellicht te maken had met het 
ver mijden van de spanning van het geven en 
ontvangen van kritische feedback. 

  Ook als direct betrokkenen rond betreffend 
incident bij elkaar worden gehaald onder-
zoeken we welke emotionele taak zij met 
elkaar moeten verrichten en met welke 
spanningen ze daarbij om moeten gaan.  
En hoe het disfunctionele groepsgedrag dat 
eerder werd verwoord wellicht in verband 
staat met het vermijden van het omgaan met 
deze spanningen. Uit zo’n gesprek wordt 
over het algemeen helder wat alternatieve 
manieren zijn om met deze taakgebonden 
spanningen om te gaan. Soms is disfunc-
tioneel gedrag geïnstitutionaliseerd in de 
inrichting van de organisatie (Menzies) en 
moeten bijkomende acties gepland worden 
om wenselijk gedrag mogelijk te maken.
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3.  Experimenteren met alternatief gedrag:
  Met een incident-onderzoek probeert 

een groep meer zicht te krijgen op haar 
dis functionele gedragspatronen, daaraan 
verbonden spanningen en alternatieve 
manieren om met die spanningen om te 
gaan. Maar: the proof of the apple is in the 
eating. Zeker als je de overtuiging hebt 
dat we hoogstens met een intentie kunnen 
handelen, maar de toekomst onbekend is. 
Dan kan het niet in één keer perfect zijn; 
dan wordt ruimte geboden voor meerdere 
experimenten. Belangrijk hierbij is dat deze 
experimenten gedragen worden door de 

Nieuwsgierig geworden? 

Volg het 

Professioneel Ontwikkelings Programma 
van IOD: 

Effectief omgaan met de onderstroom 

23 – 27 september 2019

https://www.iod.nl/opleidingen/ 
professioneel-ontwikkelings-programma
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direct betrokkenen en niet van hogerhand 
komen. De rol van het management hierbij 
is veel meer een kwestie van voeden en 
volgen (Moerkerken).

Zoals eerder aangegeven moet een dergelijk 
incident-onderzoek de kans verlagen dat zo’n 
incident vaker voorkomt. Daarnaast moet het 
collectief vermogen om de onderstroom boven 
te brengen, oftewel om samen alert te zijn op 
zwakke signalen hiermee worden vergroot.
Om te voorkomen dat bovengenoemde metho-
dologie als recept wordt opgevat en daarmee 
alle relevantie verliest, onderstaand enkele 
kwaliteiten die in een team voldoende aanwezig 
moeten zijn:

•  Confronterende zaken bespreekbaar maken 
door ze niet-veroordelend te brengen

•  Kunnen verwoorden wat in een project of 
gesprek ontstaat, in plaats van alleen oog te 
hebben voor wat gepland is

•  Onderkennen en verwoorden van eigen 
ervaringen en open staan voor anderen met 
andere ervaringen

•  Spanningen kunnen tolereren, zonder ze 
direct op te moeten lossen.

Jan Piet van Deene 
Adviseur / trainer, www.iod.nl
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BLOOTSTELLING OP DE  
WERKPLEK EN STORYBUILDER: 
A MATCH MADE IN HEAVEN?
Scriptie: Tamara Onos

Bij blootstelling op de werkplek zullen de meeste arbeidshygiënisten 
niet snel denken aan Storybuilder. Storybuilder wordt vaak gebruikt 
door HVK’ers, maar kan voor AH’s misschien ook heel waardevol zijn. 
Tenminste, daar is Tamara Onos van overtuigd. Haar afstudeerscriptie 
“Storybuilder in blootstellingssituaties. Het toepassen van 
veiligheidskundige methodes in een arbeidshygiënische setting” gaat 
precies over dit onderwerp. 

Heeft ze gelijk of is het geen match made in 
heaven, maar een date from hell? Tamara haar 
scriptie begint meteen goed, want je wordt 
meegenomen naar een vakantie in Frankrijk 
waar wijn wordt geproefd. Nee, de scriptie gaat 
niet over blootstelling aan ethanol maar over 
het gieten van nieuwe wijn (arbeidshygiënische 
blootstellingsmeting) in oude zakken (storybuilder) 
gieten. 

Hoe doe je dit en waarom zou je dat doen?

Storybuilder is een ongevalsanalysemethode, 
ook wel een vlinderdas- of bowtiemodel.  
In dit model staat een gebeurtenis centraal.  
Aan de linker kant van de gebeurtenis staan  
de mogelijke oorzaken van de gebeurtenis. 
Tussen een oorzaak en de centrale gebeurtenis 
staan de preventieve barrières. Aan de rechter 
kan van de centrale gebeurtenis staan de 
ge  volgen. Tussen een gevolg en de centrale ge-
beurtenis staan de repressieve of mitigerende 
barrières. 

Storybuilder maakt gebruik van meerdere 
barrièregroepen (lines of defense, LOD) zowel 
aan de preventieve als aan de mitigerende 
kant van het model. Hier staan de eerste 
barrières (LOD1) voor de bronmaatregelen of 
bronaanpak. Deze maatregelen zorgen ervoor 
dat er geen blootstelling kan plaatsvinden aan 
gevaarlijke stoffen. 
De tweedelijns barrières (LOD2) zijn de organi-
satorische maatregelen en het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 
De derdelijns barrières (LOD3) beperken de 
ernst dan wel de gevolgen van het letsel.  
In het geval van een falende LOD wordt er een 

gebeurtenis als “verliesbepalend” gedefinieerd 
(LCE). De LCE staat telkens tussen LOD’s 
in. Voor elke barrière laat Story builder zien 
hoe en waarom deze faalde. Er wordt een 
“taak” toegekend aan de LCE, die antwoord 
geeft op de vraag waarop de barrière faalde. 
Storybuilder geeft de keuze uit vier taken: 

•  Verschaffen (het bedrijf zorgt er niet voor dat 
de barrière aanwezig is) 

•  Gebruiken (de barrière wordt niet gebruikt) 
•  Onderhouden (de barrière is niet onder-

houden) 
•  Toezicht (er was geen toezicht op het 

gebruik van de barrière). 

Als deze taak gekozen is gaat Storybuilder 
verder met de vraag: hoe kon dit gebeuren?  
De oorzaken die geselecteerd kunnen worden 
zijn managementfactoren. Een aantal voor-
beelden zijn: plannen en procedures, conflict-
oplossing, ergonomie enz. 
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Storybuilder en gevaarlijke stoffen

Goed, nu weten we wat Storybuilder precies 
kan en hoe het werkt. Het onderzoek van 
Tamara Onos richt zich op de vraag of Story-
builder geschikt is en een toegevoegde waar de 
heeft in blootstellingssituaties. Geven de 
be oordelingen voldoende informatie om Story-
builder te gebruiken? Zijn de juiste barrières 
en ken merken aanwezig om een bloot stellings-
situatie te omschrijven? Wordt een beoordeling 
beter als Storybuilder wordt toegepast, oftewel 
heeft het een meerwaarde?
Het Storybuilder model wordt normaal ge-
sproken toegepast op arbeidsongevallen. In 
2016 en 2017 heeft RIVM op verzoek van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegen-
heid onderzocht of Storybuilder ook gebruikt 
kan worden bij beroepsziekten (van Guldener, 
2017). De conclusie uit dit onder zoek was 
dat Storybuilder hier geschikt voor is. Het kan 
leiden tot verbeteringen op de werk plek, een 
beter inzicht in de achterliggende procedures, 
het kan inzicht geven in achter liggende 
managementfactoren en het kan leiden tot een 
betere bewustwording (RIVM, 2017). 

Informatie verzamelen

De juiste informatie en voldoende informatie 
verkrijgen is soms lastig, zeker als we kijken 
naar blootstellingssituaties. Vaak ontbreekt 
er contextuele informatie over de locatie, de 
handeling, het proces enz. In het onderzoek is 
daarom alleen gebruik gemaakt van de be-
oordelingen die voldoende informatie bevatten. 
Daarnaast heeft het onderzoek zich alleen 
gericht op situaties waarbij er sprake was 
van een over schrijding van de grenswaarde 
(onbeheerste situatie). 

Schema van een vlinderdas- of bowtie-model

Deze casussen zijn voortgekomen uit 
verschillende bronnen: 

•  Handhavingsdossiers van Inspectie SZW
•  Rapporten van arbeidshygiënisten werk-

zaam bij het Nederlands Kenniscentrum 
Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)

•  Rapporten van zelfstandig werkende 
arbeidshygiënisten (ZAH).

In totaal zijn er 12 casussen gebruikt om 
Story builder te toetsen voor het gebruik in 
bloot stellingssituaties. Tien van de twaalf 
gebruikte bloot stellingsbeoordelingen zijn 
uitgevoerd bij normale werkzaamheden. 
De overige twee vonden plaats tijdens 
bijzondere werkzaamheden of bij onderhouds-
werkzaamheden. In ieder geval vielen de 
activi teiten in Storybuilder onder de keuze-
mogelijkheid ‘Overige activiteit in de nabijheid 
van gevaarlijke stoffen’. 
Het aantal casussen dat bestudeerd werd, 
is klein, maar is voor nu bedoeld om te 
onder zoeken of Storybuilder een meerwaarde 
kan hebben. Het onderzoek bevat helaas 
niet ge noeg data voor een trendanalyse. 
Desalniettemin biedt het waardevolle infor matie 
voor een veiligheidskundige en/of arbeids-
hygiënist. 

Resultaten en inzichten

In totaal werden er 44 falende barrières 
geïden tificeerd, waarbij er over 31 van deze 
barrières ook daadwerkelijk advies is gegeven. 
Van deze barrières werd duidelijk dat het falen 
ervan met name lag aan het verschaffen van de 
barrière. Maar hoe kan dit dan? Je kan je toch 
niet voorstellen dat bepaalde barrières er niet 
zijn, omdat de werkgever ze gewoonweg niet 
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verschaft. Toch blijkt dit zo te zijn. 
Daarnaast bleek het niet gebruiken van een 
barrière het vaakst voor te komen bij het 
gebruik van PBM’s. De managementfactoren 
die hiervoor bepalend zijn, lieten zien dat dit 
te maken heeft met de competentie: er was 
onvoldoende kennis over deze barrière.  
Naast deze toch wel opvallende conclusie, kon 
er nog meer worden gezegd over de falende 
managementfactoren. 
Het herkennen van een te hoge blootstelling 
(falende detectie) wordt veroorzaakt door een 
gebrek aan plannen en procedures (zoals het 
uitvoeren van een RI&E) en door een gebrek 
aan competentie. Het niet kunnen verschaffen 
van de juiste PBM wordt ook veroorzaakt door 
een gebrek aan competentie, maar hierbij is 
het niet duidelijk wat de achterliggende factoren 
zijn. 

Haken en ogen

Tijdens het toepassen van Storybuilder kwam 
Tamara er ook achter dat er wat haken en 
ogen zitten aan het model. Het scenario dat 
Storybuilder gebruikt zorgt voor verwarring. 
Het richt zich specifiek op gevaarlijke stoffen 
met acute effecten. Hierdoor sluiten de 
barrières, de blootstellingskenmerken en 
de effecten niet goed aan. Een voorbeeld 
hiervan is, dat in Story builder de afstand tot 
de bron niet wordt uitgedrukt in termen die in 
bloot stellingsonderzoek gangbaar zijn: in de 
adem zone of daarbuiten. 
Toch concludeert Tamara dat Storybuilder 
wel kan helpen om gerichter en dieper na 
te denken over de falende factoren. Zo stelt 
ze: “Uit dit onderzoek blijkt dat ook zonder 

het gebruik van Storybuilder advies gegeven 
wordt over barrières en taken. Waarom een 
barrière faalde wordt meestal niet behandeld 
in de rapporten.” En juist daarmee kun je op 
hoger niveau adviseren. In plaats van een 
enkelvoudig advies te geven zoals: ‘repareer en 
onderhoud de afzuiging boven de installatie’, 
kan een aanvullend advies worden gegeven: 
‘neem afzuiging op in het onderhoudssysteem 
van de technische dienst.’ Het advies richt zich 
niet alleen op de bemeten situatie, maar op de 
organisatie als geheel. Aldus Tamara Onos zelf. 

Nog meer waarde

Daarnaast biedt het gebruik van Storybuilder 
nog een mogelijke meerwaarde: de mogelijk-
heid tot trendanalyse. De beperkte analyse van 
het onderzoek (12 casussen) laat bepaalde 
trends zien, zoals: 

•  ”Het herkennen van een te hoge blootstelling 
aan een gevaarlijke stof (falende detectie) 
wordt vaak veroorzaak door een gebrek 
aan ‘plannen en procedures’ (bijvoorbeeld 
ontbreken van een RI&E) en door gebrek 
aan competentie (onvoldoende kennis om 
het probleem te herkennen)” 

•  “De achterliggende managementfactor is 
het vaakst onbekend bij bedrijven die op 
eigen initiatief een blootstellingsbeoordeling 
hebben laten uitvoeren”. 

Schematische weergave van het bowtie model in het scriptieonderzoek
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Conclusie

Een echte match made in heaven is Story-
builder (nog) niet voor blootstellings situaties, 
maar een date from hell is het ook niet. Story-
builder mist bepaalde specificiteit in de gehan-
teerde omschrijvingen. Maar het model kan wel 
gebruikt worden om meer inzicht te verschaffen 
en een voorzet geven voor manage mentver-
beteringen. 
Daarnaast is de optie tot het uitvoeren van 
trendanalyses erg interessant bij grotere 
datasets,. Ik zou dus zeggen: tijd voor een 
tweede date! Misschien dat Tamara ons in de 
toekomst meeneemt in dit verhaal.

Scriptie:  Tamara Onos, Auxhilium
Samenvatting door:  Ina Dijkman, Cosanta; 

Redactie NVvA Nieuwsbrief

Verder lezen? 

De scriptie is openbaar en is te vinden 

via de volgende link: 

https://tamaraonos.nl/wp-content/
uploads/2018/07/Scriptie-HVK-definitief-

Openbaar-20-juni-2018.pdf

CURSUSSEN EN SYMPOSIA

Datum Onderwerp Organisatie Locatie

10 en 11 
april

28e NVvA-symposium 
“Arbeidshygiëne minder 
stoffig?!”

NVvA Commissie Symposium 
in samenwerking met EPS 2.0

Woudschoten 
 Conferentiecentrum, Zeist

12 april 4e Kankeroverleverschap 
Symposium. Over hoe de 
zorg bij en na kanker ver-
beterd kan worden, met veel 
aandacht voor de gevolgen 
van kanker.

MEDtalks Cultuur- en Congrescentrum 
Antropia te Driebergen-
Rijsenburg

28-30 
 augustus 

11th International Symposium 
on Biological Monitoring in 
Occupational and Environ-
mental Health, ISBM-11

Leuven, Belgium

9 oktober Expert bijeenkomt over PUR 
en mogelijke (gezondheids)
effecten

ISIAQ.nl BBA / DGMR:  
Casuariestraat 5, Den Haag

Kijk voor aanvullende informatie op onze website:  
https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/
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VOORLICHTING OVER  
GEVAARLIJKE STOFFEN

Leonie de Jong

Binnen Cosanta houden we ons bezig met gevaarlijke stoffen in de 
breedste zin van het woord. Door middel van Stoffenmanager® kan een 
inventarisatie gedaan worden op het gebied van gevaarlijke stoffen en 
kan de blootstelling bepaald worden, we geven trainingen op het gebied 
van gevaarlijke stoffen en in het gebruik van Stoffenmanager®, we 
doen metingen bij klanten en helpen klanten verder om het gevaarlijke 
stoffenbeleid op orde te krijgen. 

Maar hoe worden werknemers op de hoogte gesteld als het gaat om 
gevaarlijke stoffen? Werknemers die elke dag met de stoffen werken, 
worden over het algemeen minder betrokken bij het opstellen van het 
gevaarlijke-stoffen-beleid, of bij de inventarisatie van stoffen en het 
beoordelen van de blootstelling daarvan. 

Veel bedrijven zijn op dit moment bezig met de 
inventarisatie en de beoordeling van de bloot-
stelling aan stoffen. In de figuur hiernaast staat 
weergegeven hoe de implementatiestappen van 
Stoffenmanager® opgebouwd zijn. Bij het kopje 
“implementeren” wordt bedoeld hoe de informatie 
en kennis die binnen een bedrijf beschikbaar zijn, 
bij de werknemers terecht komen. 
Dat kan op verschillende manieren zoals bijvoor-
beeld werk(plek)instructies en interne trainingen. 

Onlangs is het artikel “Naar een nieuw normaal 
bij gevaarlijke stoffen” verschenen, dit is ge-
publiceerd op Arbo-online (oktober 2018).  
Hierin wordt benadrukt dat “beschikbare kennis 
onvoldoende zou ‘landen’ bij bedrijven”. In het 
artikel staat dat bedrijven onvoldoende inzicht 
hebben in risico’s ten aanzien van gevaarlijke 
stoffen. Er wordt aangegeven dat de sociale 
norm rondom gevaarlijke stoffen zal moeten 
wijzigen om zo tot gezondere werkwijzen te 
komen. 
Ook is recentelijk een TNO vooronderzoek 
in het kader van het SZW Programma “Beter 
aan de slag met stoffen” gepubliceerd. In dat 
onderzoek kwam onder andere naar voren dat 
er “een gebrek aan kennis is van gevaarlijke 
stoffen op de werkvloer. Werknemers weten 
vaak niet met welke stoffen zij werken en wat 
de risico’s ervan zijn”. Ook zoals in het artikel 
geschreven staat: “het lijkt erop dat de hoeveel-
heid informatie die medewerkers aangeboden 
krijgen in veel gevallen niet bijdraagt aan een 

verbeterd bewustzijn van de schadelijke stof - 
fen op de werkvloer. Medewerkers constateren 
dat veel van de informatie die zij ontvangen 
on duidelijk of niet goed toepasbaar is in de 
praktijk”. 

Enquête 

Cosanta houdt zich bezig met hoe informatie 
over gevaarlijke stoffen bij werknemers terecht 
komt. Onlangs is onder de gebruikers van Stof-
fenmanager® een enquête gehouden waarin 
gevraagd werd hoe voorlichting aan werk-
nemers binnen de bedrijven wordt gegeven.  
In de enquête is onder andere gevraagd wat 
de frequentie is van voorlichtingen die gegeven 
worden op het gebied van gevaarlijke stoffen en 
gezondheidseffecten, welke vorm van didactiek 
tijdens deze voorlichtingen wordt toegepast en 
wat de ervaringen zijn na het geven van een 
voorlichting.
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Figuur 1  Implementatieladder van Stoffenmanager®

Figuur 2  Frequentie voorlichting gevaarlijke stoffen

Frequentie
Geconcludeerd kan worden dat 42 % van 
de bedrijven die hebben deelgenomen aan 
de enquête één keer of minder per jaar een 
voorlichting geven over gevaarlijke stoffen. 
Daarentegen geeft 23 % van de bedrijven aan 
dat er meer dan vijf keer per jaar voorlichtingen 
op het gebied van gevaarlijke stoffen gegeven 
worden. Dat is een groot verschil. In dit artikel 
wordt beschreven wat deze verschillen voor 
impact kunnen hebben, kijkend naar betrokken-
heid van werknemers.

Didactiek, betrokkenheid en frequentie
Met didactiek tijdens voorlichting wordt bedoeld 
op welke wijze een voorlichting wordt gegeven. 
Voorlichtingen (zoals bedrijven dat beschrijven) 
kunnen variëren van het doorlezen van een 
formu lier of het lezen van WIK’s (werkplek-
instructiekaarten) tot instructies met veel 
interactie. We kunnen spreken van een “rijke 
didactiek” als er veel voorbeelden worden 
ge geven, er verschillende werk vorm en zijn en 
als er veel interactie is. Bij een “minder rijke 
didactiek” spreken we bijvoorbeeld van het 
doorlezen van een formulier of het luisteren 
naar een spreker met weinig interactie. 
Als we spreken over “ervaringen na het geven 
van een voorlichting”, wordt bedoeld of werk-

nemers de nieuwe informatie en kennis die ze 
hebben opgedaan toe kunnen passen in de 
praktijk, of dat werknemers weer snel vervallen 
in de oude (ongewenste) situatie. Er zou hier 
ook gesproken kunnen worden over de mate 
van betrokkenheid. Uiteindelijk is het doel dat 
voorlichtingen bijdragen aan een verbeterde 
werksituatie en dat de kennis over gevaarlijke 
stoffen verankerd is in de werknemers en het 
bedrijf. 
De “rijke didactiek” en “minder rijke didactiek” 
worden in de figuren 3 en 4 met elkaar verge-
leken. In de figuren is te zien wat de mate van 
betrokkenheid is in beide gevallen. 

Opvallend is dat voorlichting met een “rijke 
 didactiek” in totaal in 68 % (29 % en 39 %) 
van de gevallen meer effect oplevert dan bij 
een minder rijke didactiek. Er kan dus gecon-
cludeerd worden dat een “rijke didactiek” zorgt 
voor een hogere mate van betrokkenheid.  
In deze gevallen wordt dus gepraat over de 
gemaakte afspraken en komen werknemers 
met eigen initiatieven. Op het moment dat 
werknemers met elkaar praten over gevaarlijke 
stoffen, verspreidt dat zich als een olievlek naar 
de andere werk nemers, die ook weer meer 
geactiveerd worden.
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Figuur 3  Ervaringen na het geven van een voorlichting, rijke didactiek

Figuur 4  Ervaringen na het geven van een voorlichting, minder rijke didactiek

Ook is er een vergelijking gemaakt met “er-
varingen na het geven van een voorlichting” en 
de hoeveelheid voorlichtingen per jaar. In de 
figuren 5 en 6 is duidelijk te zien dat de betrok-
kenheid hoger is bij vijf of meer voorlichtingen 
per jaar.

Verdere conclusies
Vanuit het onderzoek kan verder geconcludeerd 
worden dat: 

•  Kijkend naar de frequentie van het geven 
van voorlichtingen kan geconcludeerd 
worden dat bij ongeveer een kwart van 
de bedrijven vijf of meer keer per jaar een 
voorlichting over gevaarlijke stoffen wordt 
ge geven. Verder blijkt dat bij 50% van de 
grotere bedrijven, van 100 werknemers 

of meer, één keer per jaar of minder een 
voor lichting wordt gegeven. 

•  In ongeveer één derde van alle situaties 
is na het geven van een voorlichting geen 
zichtbare gedragsverandering merkbaar of 
vallen werknemers binnen enkele dagen 
terug in het oude patroon. Bij bedrijven waar 
een rijke didactiek wordt gebruikt, nemen 
werknemers vaak meer eigen initiatieven of 
hebben meer ideeën voor veiligere werk-
situaties.

•  Kijkend naar de frequentie van voorlich-
tingen kan geconcludeerd worden dat bij 
een hogere frequentie, werknemers vaker 
met ideeën komen en initiatieven nemen  
en va ker handelen naar de gemaakte 
afspraken. 
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Figuur 7  Breinactiviteit bij verschillende interacties.
(Mapping the mind, R. Carter)

Maar dan rest de vraag: Hoe kan gezorgd 
worden voor een rijke didactiek tijdens een 
voorlichting?

Methodieken vanuit het onderwijs

Binnen het onderwijs worden al jarenlang 
verschillende didactische werkvormen gebruikt 
om het leereffect te vergroten. Voor onze trai-
ningen passen we werkvormen toe die binnen 
het onderwijs worden gebruikt en buigen die 
om naar werkvormen die ook bij volwassenen 
gedaan kunnen worden. Die werkvormen be-
staan onder andere uit verwerkingsopdrachten 
en didactische werkvormen zoals coöperatieve 
leer strategieën. 
Bij verwerkingsopdrachten kan gedacht worden 
aan een oefening om het geleerde toe te pas-
sen en om te kunnen checken of het geleerde 
beklijft. Bij coöperatieve werkvormen is sprake 
van oefeningen die gebruikt worden tijdens 
trainingen waarbij interactie is met elkaar en 
waarbij van elkaar geleerd kan worden.

Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën zijn eenvoudige 
didactische structuren die het leren bevorderen.  
Tijdens deze strategieën wordt in kleine 
groepjes gewerkt volgens procedures. Het doel 
hiervan is het eigen leren en het leren van een 
ander te versterken. Onderzoek toont aan dat 
resultaten verbeteren, denkvaardigheden verder 
ontwikkelen, dat relaties tussen personen 
van verschillende achtergronden verbeteren 
en  sociale vaardigheden verder worden 
uitgebouwd. (Zie: Coöperatieve leerstrategieën, 
Research, principes en de praktische uitwerking 
Dr. Spencer Kagan, 2013). 
Deze positieve resultaten openbaren zich bij 
personen van elke leeftijd en allerlei soorten 
vakge bieden. Onderstaand vijf overwegingen 
om coöperatieve leerstrategieën te gebruiken: 
 

•  Coöperatieve leerstrategieën zijn losstaand 
van de stof die geleerd moet worden. Ze zijn 
daardoor toepasbaar binnen elk denkbaar 
vakgebied. Coöperatieve leerstrategieën 
zijn een reeks van stappen die interactie tot 
stand brengen tussen personen, de trainer 
en de leerstof. 

•  Bevestigingstheorie: In een klassikale 
 situatie is er weinig sprake van bevestiging. 
Er staat één iemand vooraan, die geeft 
informatie en stelt vragen. De persoon 
die antwoord geeft, krijgt bevesti ging. Uit 
 onderzoeken is gebleken dat bevestiging 
voor dopamine zorgt en dat heeft weer 
 invloed op de prestaties. Tijdens coöpe-
ratieve leerstrategieën komt bevestiging 
regel matig voor, doordat er in kleine groep-
jes wordt gewerkt waarbij veel interactie is 
tussen anderen. 

•  Tijdens coöperatieve leerstrategieën wordt 
met elkaar gediscussieerd. In een bedrijfs-
situatie is dit een mooie aanleiding om open 
dialogen met elkaar aan te gaan over hoe 
gezond gewerkt kan worden met gevaarlijke 
stoffen. 

•  Gelijke deelname: In een situatie waar één 
spreker is met toehoorders, wordt af en toe 
een vraag gesteld, de mensen die denken 
te weten wat het antwoord is, steken hun 
hand op. De verschillen tussen de mate 
van betrokkenheid van mensen die vaak 
hun hand opsteken en anderen (die bijna) 
nooit hun hand opsteken, kan erg groot 
zijn. Coöperatieve structuren zijn zorgvuldig 
ontworpen om gelijke deelname te bevorde-
ren door ieder evenveel mee te laten doen in 
een  activiteit.

•  Activeren van het brein: Scans van de 
hersenen laten zien dat sociale interactie 
een goede manier is om de hersenen te acti-
veren. Rita Carter laat in het boek Mapping 
the mind (2010) zien hoe “uitleggen aan een 
ander” de hersenen meer activeert dan het 
luisteren naar één persoon. 

Toepassing binnen bedrijven

Coöperatieve leerstrategieën kunnen binnen 
bedrijven worden toegepast waar voorlichting 
over ge vaarlijke stoffen gegeven wordt.  
Op dit moment geeft Cosanta op deze manier 
 trainingen, work shops en voorlichtingen bij 
bedrijven en evenementen. Het is de kunst om 
theorie af te wisselen met op drach ten, zodat de 
aandacht tijdens een voorlichting niet verslapt 
en de doelen van de voorlichting beter bereikt 
worden.
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TOOLKIT

Voorlichten over gevaarlijke stoffen aan werknemers 

De “toolkit” is voor iedereen die voorlichting geeft aan werknemers op het gebied van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werknemers. De "toolkit" is zorgvuldig samenge-
steld op basis van jarenlange ervaring op het gebied van didactische werkvormen met 
als belangrijkste doel mensen te activeren en een hoger rendement te behalen tijdens 
instructies of trainingen. 

De “toolkit” is een beschrijving van een reeks voorlichtingen die gegeven kunnen wor-
den aan werknemers. Als aanvulling op de toolkit zijn bij elke voorlichting presentaties 
beschikbaar en materialen die gebruikt en/of gekopieerd kunnen worden. 

Tijdens de voorlichtingen staat het samenwerken centraal. Van werknemers wordt 
tijdens de voorlichtingen gevraagd om met elkaar te overleggen en samen te  werken, 
daar lenen de werkvormen zich toe. 
Voor elke voorlichting wordt beschreven wat het doel is, wat de benodigdheden zijn, hoe 
lang de voorlichting duurt en wat de precieze stappen zijn tijdens de voorlichting. De 
werkvormen die beschreven staan, kunnen voor elke bedrijfssituatie gebruikt worden. 

Hoe en hoe lang?

Elke voorlichting heeft een duur van ongeveer 25 minuten en een leidinggevende kan 
zelf invullen hoe vaak hij een voorlichting wil geven. De voorlichtingen zijn geclassifi-
ceerd in moeilijkheidsgraad. Binnen de moeilijkheidsgraad kunnen de meeste voorlich-
tingen door elkaar gegeven worden, zodat de lesstof meer aan kan sluiten bij hetgeen 
waar het bedrijf mee bezig is. 

De voorlichtingen bestaan uit een reeks basiskennis over gevaarlijke stoffen, maar ook 
kennis die wat specifieker is, zoals arbeidshygiënische strategie en de toepassing daar-
van. Bij elke implementatiestap van Stoffenmanager® zijn voorlichtingen beschikbaar. 
Tijdens de meeste voorlichtingen worden coöperatieve leerstrategieën toegepast, 
waarbij werknemers zullen overleggen en samenwerken om zo tot een beter inzicht en 
resultaat te komen. 

Er worden ook regelmatig voorlichtingen binnen bedrijven gegeven, bijvoorbeeld in de 
vorm van een toolbox. (Basis)kennis over gevaarlijke stoffen wordt dan verweven in coö-
peratieve werkvormen. Hierdoor kunnen werknemers de informatie beter in zich opne-
men, zodat die ook beter toegepast kan worden in de praktijk. 
De trainingen die wij ontwikkelen, kunnen toegepast worden voor alle lagen binnen een 
bedrijf, omdat de coöperatieve werkvormen alleen een werkvorm zijn. De leerstof kan 
aangepast worden aan het niveau of de situatie van de werknemer. 

De opzet van de voorlichting aan werknemers is zo, dat de doelen en werkwijzen aange-
past kunnen worden aan het niveau van de deelnemers, zodat de kennis beter beklijft. 
Voortvloeiend uit het hoofddoel om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het aantal 
opgelopen beroepsziekten te beperken in de toekomst. 

Want dat is waar we het allemaal voor doen, toch?

Aan de slag!

Zou je zelf aan de slag willen gaan met het 
 maken en geven van voorlichtingen voor 
werknemers? Op dit moment zijn we een 
leermethode aan het ontwikkelen over hoe 
leidinggevenden voorlichtingen kunnen geven 
aan werknemers. In het bijgaand kader staat 

beschreven wat de methode “toolkit” gaat 
inhouden.

Leonie de Jong, Cosanta 
Arbeidshygiënist / opleider /  
consultant gevaarlijke stoffen
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ADEM-PBM:  
MEER DAN PERSONAL…

Peter van Balen

Verslag Landelijke Contact Bijeenkomst (LCB) Adem-PBM. 

Op 7 februari hebben zo’n 70 deelnemers zich in een landelijke contact-
bijeenkomst laten bijpraten over de ontwikkelingen rondom adem-
halings bescherming. Aanleiding was de discussie over de verschillen 
in toegekende beschermingsfactoren tussen recente Amerikaanse en 
Europese normen en richtlijnen. 
Er is in Nederland dringend behoefte aan duidelijkheid en actualisatie 
van de In de NVvA-richtlijn ‘Selectie en gebruik van ademhalings-
beschermingsmiddelen” ligt dan voor de hand. 

De doelstelling van de bijeenkomst was naast het informeren van 
arbeidshygiënisten over die ontwikkelingen, ook de noodzaak van het 
gebruik van ademhalings-beschermings-middelen aan te geven. In het 
4-stappen plan van beheersing dat momenteel 
door de Nederlandse overheid wordt gehanteerd 
staat nog wel steeds de arbeidshygiënische 
strategie centraal maar zijn de termen tijdelijke 
en structurele maatregelen vervangen. Het 
acroniem STOP (Substitutie, Technische 
maatregelen, Organisatorische maatregelen 
en PBM) is de nieuwe arbeidshygiënische 
strategie. Hierbij worden persoonlijke 
beschermingsmiddelen blijkbaar niet langer als 
laagste vorm van bescherming gezien. 

Arbeidshygiënisten zijn van oudsher gewend 
om aan te dringen op brongerichte maat-
regelen. Maar meer en meer wordt duidelijk 
dat de verlaging van grens waarden ervoor 
zorgt dat bij steeds meer taken persoonlijke 
beschermings middelen (PBM) aanvullend 
nodig zijn om die blootstelling te beheersen. 
Daarom is het belangrijk dat arbeids hygië-
nisten voldoende bagage hebben om als 
gesprekspartner te kunnen fungeren voor 
bedrijven in de keuze van het middel. Temeer 
omdat blijkt dat meer nodig is dan een goed 
product om de werkzaamheid van een adem-
halingsbeschermingsmiddel te garanderen: de 
medische situatie van de gebruiker, maar vooral 
ook goede pasvorm, voorlichting en instructie 
en goed onderhoud. 

Handhaving

In zijn bijdrage ging Jeroen Terwoert in op de 
vragen waarmee de Inspectie SZW worstelt 
als het gaat om handhaving en toezicht. Met 
name heeft de toezichthouder behoefte aan 
een duidelijk standpunt over de stand der 
wetenschap door vakdeskundigen “in brede 
kring”. Dat kan in de vorm van een actualisatie 
van de NVvA-richtijn, maar er zijn natuurlijk ook 
andere vormen mogelijk. Welke toegekende 
beschermingsfactor (APF) kunnen we gaan 
gebruiken? Wat is belangrijk bij het gebruik van 
een ademhalingsbeschermingsmiddel? Bij de 
brandweer en asbestsanering zijn die richtlijnen 
wel duidelijk. Moeten we die doortrekken? 
Mogelijk kunnen we de meetgegevens uit 
simulatiemetingen in de praktijk gebruiken voor 
het introduceren van een specifieke SWPF 
(Simulated Workplace Protection Factor) en 
deze gaan gebruiken. 
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Beschermingsfactoren

Henri Heussen onderstreepte de aanleiding 
om deze LCB te organiseren met de vragen 
die Cosanta kreeg van gebruikers van Stoffen-
manager®. Ondanks de inzet van ABM (andere 
maatregelen waren niet haalbaar) verkregen zij 
toch geen afdoende beheerste situatie.  
De oorzaak daarvan lag dat sinds versie 1 
voor alle ABM een veiligheidsfactor van 2 werd 
gehanteerd. Dit hoewel de NVvA richtlijn alleen 
voor ABM met onderdruk een veiligheidsfactor 
2 adviseerde. De reden om zo streng te zijn 
was dat de tool oorspronkelijk voor het MBK 
is ontwikkeld en destijds werd geredeneerd 
dat het gebruik van ABM in het MKB niet altijd 
was zoals het hoorde. De Stoffenmanager® 
International Scientific Advisory Board heeft 
toen de nieuwe literatuur bekeken en is tot 
de conclusie gekomen dat er eigenlijk twee 
hoofdbenaderingen (EU en VS) zijn, die ver-
schillen in definities en in de toepassing van 
factoren. Zo hanteert de VS een kwalitatieve of 
kwantitatieve fit-test terwijl de EU uitgaat van 
een gebruikers pas-lektest (EU EN 529:2005). 
Als de Europese norm wordt toegepast dan 
vallen de grote verschillen in APF tussen landen 
op, tot soms wel een factor 25 voor bepaalde 
klassen.

Wat hebben de ontwikkelaars van de specifieke 
beheerstools hiermee gedaan? De tools die 
ABM hebben geïntegreerd volgen allemaal EN 
529:2005 waarbij er verschillen zijn in APFs en 
de input als reductiepercentage, APF of type 
ABM. 

•  ART 1.5: geen ABM geïntegreerd
•  COSHH ABM niet geïntegreerd wel veel 

informatie te vinden
•  ECETOC TRA 3.1 ABM vanaf versie 2, 

keuze uit twee reductiepercentages 
•  EMKG Expo Tool 2.0 niet geïntegreerd
•  MEASE 2 ABM wel geïntegreerd (keuze uit 

diverse APFs ) 
•  Stoffenmanager® 8 (vanaf 7.5) meest 

uitgebreide keuze in type ABM, waarbij de 
APF wordt getoond. Je kunt gemotiveerd 
afwijken van deze default-waarden.

Henri sloot zijn verhaal af met een samenvatting 
van alle verschillen, maar sprak de hoop en 
verwachting uit dat de op handen zijnde nieuwe 
ISO-standaarden harmonisatie zullen brengen.

Dilemma’s

Dirk van Well lichte in zijn bijdrage het initiatief 
van de VNCI toe om meer aandacht te 
schenken aan ABM voor de beheersing van de 

bloot stelling, met name in bijzondere situaties. 
Aanleiding hiervoor is het GR-rapport over 
benzeen en dan met name de conclusie dat 
benzeen een carcinogeen is met een niet-
stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme. 
Het advies in 2017 was een grenswaarde 
van 0,7 mg/m3. Die waarde vormde voor 
de petro chemische industrie een probleem 
vanwege signalen dat er niet veel winst meer 
was te halen met technische maatregelen. 
Internationaal heeft ECHA een rapport laten 
verschijnen over benzeen. Ook ECHA geeft een 
drempelwaarde maar deze is een factor 4 lager 
dan Nederlandse waarde.
Het VNCI-initiatief wil een effectief arbeids-
hygiënisch beschermingsprogramma, door 
goede ABM te kiezen, aandacht voor de 
medische keuring van betrokkenen, en een 
beleid met face-fit test /clean shaving, een 
degelijk onderhoudsprogramma en het borgen 
van al die maatregelen.

De eerste ideeën voor het project zijn bekend: 

•  Elementen voor programma: onderbouwing 
van toegepaste beschermingsfactoren

•  Ontwikkeling van ISO volgen
•  Primair gericht op bescherming tegen 

benzeen maar liefst ook voor andere 
dampen.

•  Identificatie van stakeholders, WG, AH van 
de VNCCI, NVvA, VVGW, SZW en I-SZW, 
contractors, vakbonden. 

•  Verzoek aan TNO voor uitvoering

De sector zoekt nog partners voor de 
financiering en de uitvoering.

Henri Heussen (Cosanta)



28 NVvA Nieuwsbrief (30) 2019 - 1

Asbest-PBM

TNO heeft onderzoek gedaan naar de bescher-
mings factoren van verschillende ABM met 
behulp van gestandaardiseerde, gesimuleerde 
asbest-saneringtaken. Jody Schinkel lichtte 
dit onderzoek toe en liet aan de hand van de 
resultaten de verschillen zien tussen de diverse 
systemen. Bijzonder was het effect van praten 
bij systemen waarbij de lucht onafhankelijk 
werd aangevoerd van buiten het containment.
Aanleiding voor het onderzoek was de verlaging 
van de grenswaarde asbest. En dus ook hier 
weer de vraag: Kunnen we aan de grenswaarde 
voldoen? Asbestsanering kent veel situaties 
waarbij de PBM nodig zijn, ook situaties waarbij 
een beschermingsfactor van 2000 nodig is. 
Het onderzoek is samen met I-SZW en Ascert 
uitgevoerd. De uiteindelijke conclusie is, dat 
de systemen bij juist gebruik en onderhoud 
de gewenste beschermingsfactor (van 2000) 
kunnen halen.

3M en ISO

Na de pauze ging Rinus Brinks dieper in op 
de verschillen tussen de Europese normen 
en die uit de VS. Daarna gaf hij aan hoe de 
nieuwe ISO-norm (die hij pas over 2-3 jaar 
verwacht) gaat helpen bij de harmonisatie. 
Zo gaat de benadering uit de VS van de total 
inward leakage (TIL), die zorgt voor een 
beschermings factor die rekening houdt met alle 
bronnen die een lekkage kunnen veroorzaken, 
maar houdt geen rekening met de staat van 
onderhoud, gebruiks instructies of draagtijd. 
In Europa gaat men uit van facefit-testen en 
worden andere bronnen van mogelijke lekkage 
niet meegenomen.
Daarnaast ging hij ook nog in op het belang van 
lab-testen. Hierdoor weet de fabrikant in ieder 
geval waar hij aan moet voldoen. De vergelijking 
met het testen van het verbruik van auto’s gaat 
wat hem betreft hierbij mank. 

Zijn centrale boodschap is, echte bescherming 
betekent dat je over de hele linie goede be-
scherming moet organiseren. Het weglaten 
van een onderdeel van het AH-beschermings-
programma laat het geheel ineenstorten; te 
vergelijken met de implementatieladder die in 
veranderingsmanagement ook wordt gebruikt. 
Hij pleit daarom voor een integraal programma 
voor ademhalingsbescherming met daarin een 
prominente plaats voor het periodiek uitvoeren 
van een facefit-test.

Een PBM-programma

Het beleid voor het gebruik van ABM bij 
ExxonMobil werd door Ron Bomer uitgebreid 
uit de doeken gedaan. ExxonMobil heeft 
PBM nodig in die situaties waarbij technische 
maatregelen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld 
omdat processystemen niet altijd schoon 
opgeleverd kunnen worden. Uitgangspunt is 
dat het gebruik van PBM zoveel mogelijk wordt 
voorkomen (gesloten samplesystemen, pump 
seal upgrades, tank seal upgrades, benzene 
vapour recovery units, bellow seals).
Het programma bij ExxonMobil is vanuit het 
moederbedrijf geënt op OSHA, met een 
schuine blik wat betreft TPF naar Nederland. 
Centraal staan informatie, instructie, training, 
clean shaving (verplicht scheren) in de arbeids-
overeenkomst of opgenomen in de contracten 
met (onder)aannemers.
Fit-testing wordt voor elk type masker verplicht 
uitgevoerd; voor het eerste gebruik en herhaald 
na twee jaar. ExxonMobil heeft hiervoor een 
gecertificeerd bedrijf on site. Om dit in te voeren 
is men 10 jaar bezig geweest. Het beleid wordt 
jaarlijks geëvalueerd in een management 
review. 

ExxonMobil heeft nog wel wensen. Op de 
eerste plaats de verplichting tot het uitvoeren 
van facefit-testing, zoals in de asbestwereld.  
De ervaring leert dat het soms bijna onmogelijk 
is om een goed passend masker te vinden. 
De fabrikanten werken nu toe aan maskers 
met 5 maten zodat ook mensen met kleine 

Dirk van Well (VNCI), Peter van Balen
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gezichten een passend masker kunnen 
ont vangen. Door de steeds strengere bloot-
stellings normen zien zij een wereldwijde 
toe name in het gebruik van ABM. Voor de 
keuze zijn de APF leidend maar de resultaten 
van bio monitoring op US en Aziatische sites 
laat zien dat de be scherming voldoende is. Ook 
bij de Nederlandse grenswaarde voor benzeen 
is bio monitoring nog steeds van toe gevoegde 
waarde.

Naar een NPR

Op de dag van de Arbeidsveiligheid van het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) presenteerde 
de normcommissie ‘Adembescherming’ 
van NEN het voorstel om een Nederlandse 
Praktijk Richtlijn (NPR) te ontwikkelen voor 
selectie, gebruik, reiniging en onderhoud van 
adem halingsbeschermingsmiddelen. Maurice 
Kemmeren van het IFV (voor spoedeisende 
hulp verleningsdiensten) heeft toegelicht waar-
om dit initiatief is genomen. 

De NPR helpt om: 

•  De keuzes inzichtelijk te maken
•  Aandachtspunten voor gebruik te geven, 

ook in relatie tot de persoon die de 
adembescherming draagt

•  Reiniging
•  Inrichting van het onderhoud en voor degene 

die dit uitvoert. 

Door dit in één document samen te vatten wordt 
eenduidigheid gecreëerd. De behoefte hiertoe 
is door eindgebruikers nadrukkelijk aangegeven 
binnen de normcommissie.
In het document dat de NVvA heeft ontwikkeld 
voor ademhalingsbescherming, worden 
brandweer- en ambulancepersoneel uitgesloten 
als toe passingsgebied, terwijl dit wel een 
belangrijke beroeps groep is. Adembescherming 
is een belangrijk beheers maatregel tijdens de 
werk zaamheden. 
De NPR wordt een allesomvattend document. 
Het is belangrijk dat alle belanghebbenden 
betrokken zijn bij de ontwikkeling hiervan, zodat 
zij hun expertise in kunnen brengen. De NPR 
wordt gebaseerd op al bestaande documenten. 
De inhoud wordt (waar nodig geactualiseerd) 
ondergebracht in de Praktijkrichtlijn.  
Door deelname van een brede vertegenwoordi-
ging krijgen we een document met een breed 
draagvlak en gebruik in de markt. De resultaten 
van de vragen aan het eind van deze dag geven 
een duidelijk beeld dat er een nadrukkelijke 
behoefte is aan eenduidige, ondersteunende 
en richtinggevende kaders voor het gebruik van 
adembescherming. De NVvA is uitgenodigd 
om een actieve bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van de NPR.

Verslag Landelijke Contact Bijeenkomst (LCB) Adem-PBM.

Over ademhalingsbeschermingsmiddelen valt meer te 
zeggen dan de laatste letter van STOP.

De opzet van de LCB was zeven korte inleidingen met daarna 
discussie aan de hand van een negental stellingen. De middag 
is daarna geëvalueerd. 

De PDF’s van de presentaties, allee discussiestellingen en 
de resultaten van de antwoorden daarop zijn te vinden op de 
website van de NVvA.

Organisatie NVvA – LCB: 
Tineke Rens, Peter van Balen, Wouter de Haan.
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DE EERSTELIJNS LEIDINGGEVENDE 
EN VEILIG WERKGEDRAG

Juni Daalmans

Boekrecensie

Dit bijzonder prettig leesbaar geschreven boek biedt alle kennis en 
handvaten die een eerstelijns leidinggevende nodig heeft om zijn 
medewerkers veilig aan het werk te 
krijgen. Leidend zijn zeven competenties 
van leidinggeven, gebaseerd op zeven 
gedragsfactoren. 

In ieder hoofdstuk wordt één van deze 
competenties uitgewerkt, waarbij eerst 
wordt uitgelegd welk gedrag mensen van 
nature hebben, en vervolgens hoe de 
eerstelijns leidinggevende dit gedrag naar 
veilig gedrag kan buigen. Terugkerend 
praktijkvoorbeeld in ieder hoofdstuk is de 
casus van ‘Brand in een raffinaderij’ dat in 
een apart hoofdstuk wordt beschreven.

De auteur van het boek, Juni Daalmans, is 
veiligheidspsycholoog en grondlegger van 
‘Brain Based Safety’. Deze visie wordt als volgt 
beschreven op zijn website: ‘Brain Based Safety 
vertaalt recente kennis van het brein in het 
bevorderen van veilig gedrag in organisaties.  
De kern van de aanpak is gericht op het 
benutten van instinctieve vermogens die we 
als mens hebben om ons veilig te gedragen. 
Een besef van onveiligheid wordt gezien als 
de startmotor van veilig gedrag. Bewustzijn 
is heel belangrijk voor ons, maar we hebben 
moeite om een nieuw inzicht te vertalen 
naar nieuw gedrag. De focus ligt op het 
aanleren en benutten van geautomatiseerde 
gedragspatronen. Veranderen gaat door samen 
te doen, niet door erover te praten.’

In 2014 beschreef Juni Daalmans zijn theorie in 
het boek ‘Veilig werkgedrag door Brain Based 
Safety’. In ‘De eerste leidinggevende en veilig 
werkgedrag’ vertaalt hij de theorie naar de 
praktijk van de belangrijkste schakel voor veilig 
werkgedrag op de werkvloer: de eerstelijns 
leidinggevende. Door de goede leesbaarheid 
van de tekst, de duidelijke structuur van het 
boek op basis van de zeven competenties en 
de aansprekende casus is het boek voor alle 

doelgroepen leesbaar. Maar het boek richt 
zich op de eerstelijns leidinggevende en aan 
deze functie worden in ieder hoofdstuk tips en 
handvaten gegeven om het doel te bereiken: 
veilig gedrag op de werkvloer.

De zeven competenties van leidinggeven: 

•  De juiste prioriteiten stellen
•  Zelf het voorbeeld geven
•  Instructiegeven in risico en gedrag
•  Regels stellen, uitleggen, naleven en 

onderzoeken
•  Bewaken van de sociale veiligheid van het 

team
•  Bewaken van de mate van paraatheid
•  Organiseren van veilige omstandigheden

De auteur van deze recensie heeft inmiddels 
beide Brain Based Safety boeken besteld.  Wie 
geïnteresseerd is in een gratis exemplaar van 
‘De eerste leidinggevende en veilig werkgedrag’ 
kan een mail sturen naar het NVvA secretariaat. 
De eerste mailer ontvangt het recensie-
exemplaar. 

Yvonne van Gog, redactie NVvA Nieuwsbrief
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ARBOFOTO

BREAKING NEWS:  
Met de overhandiging van het internationale certificaat 

is het Nederlandse certificeringssysteem voor arbeidshygiënisten 
nu ook internationaal geaccepteerd en erkend. 

André Winkes feliciteert Andrea Hiddinga (voorzitter IOHA 2018). 

Sceptisch als altijd, 
Vraagt de redactie Nieuwsbrief zich af of dit ook zo blijft… 
Er is immers een klucht gaande rondom de vernieuwing

van ons certificeringsstelsel, waardoor dit dreigt te sneuvelen. 
   

Een klucht die bijna net zo lang draait als de Musical Cats …

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar. 
Wat is er te zien dat u dit wilt delen met de lezers van de Nieuwsbrief. Bij plaatsing ontvangt de 
inzender een cadeaubon. Inzendingen bij voorkeur aan nieuwsbrief@arbeidshygiëne.nl.
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