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Inhoud abstract:  

Inleiding  

Het Ministerie van Defensie is werkgever van bijna 60.000 werknemers. 

Deze zijn werkzaam bij ca. 200 decentrale werkgevers, verspreid over ca. 100 locaties in 

binnen en buitenland. Verder is de Krijgsmacht jaarlijks betrokken bij diverse missies in 

binnen en buitenland om te beschermen wat ons dierbaar is. Minister van Defensie Ank 

Bijleveld-Schouten bij de presentatie van de Defensienota 2020: “We zetten stappen 

vooruit. Om onze krijgsmacht verder te versterken en moderniseren, investeren we in 

onze mensen en schaffen we nieuwe spullen aan. Maar we moeten ook nog steeds veel 

achterstallig onderhoud wegwerken. Dat is hard nodig. We repareren en moderniseren 

tegelijkertijd.” In deze context is de nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen (NIGS), 

volgens de eisen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit, in uitvoering bij de 200 

decentrale werkgevers. 

Arbeidshygiënisten van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 

Gezondheid 

(CEAG) begeleiden de werkgevers bij de NIGS en adviseren de Defensieleiding. In de 

presentatie worden de door ons opgedane ‘lessons learned’ gedeeld. Onderwerpen die 

hierbij aan bod komen zijn o.a. Hoe organiseer je zo’n omvangrijk project? Welke 

uitdagingen zijn aanwezig en hoe ga je daarmee om? Hoe verbeter je binnen een grote 

complexe organisatie het risicomanagement betreffende gevaarlijke stoffen. Hoe ga je 

om met de balans tussen emotie en ratio? Zijn we binnen Nederland nog in staat om 

nuchter om te gaan met risico’s en verstandige keuzes te maken, of heerst de emotie? 

Materiaal en methoden Tijdens de presentatie wordt de systematische aanpak zoals deze 

gevolgd 

wordt door Defensie gepresenteerd. Hierbij wordt ingegaan op de gefaseerde aanpak, 

koppeling met andere nadere inventarisatie en borging. Tot slot wordt ingegaan op 

samenwerking met interne en externe partners en de hoe Defensie de bedrijfvoering 

betreffende risicomanagement van gevaarlijke stoffen verder ontwikkelt. Resultaten 

Tijdens de presentatie zal de opzet van het project aan bod komen. Hoe verloopt de 

interactie met alle stakeholders en welke keuzes moeten stakeholders maken, inzake 

risicomanagement. Tevens worden een aantal voorbeelden getoond van tools die zijn 

ontwikkeld. Conclusies Na jaren van bezuinigen is de weg omhoog ingezet. Het kost tijd 

om te repareren en te moderniseren. Er is binnen de organisatie meer aandacht voor 

gezond en veilig 2 werken. Het verbeteren van de bedrijfsvoering inzake gevaarlijke 

stoffen is daarvan een voorbeeld. 

Defensie heeft die weg omhoog ingezet, waarbij beleidskeuzes en diverse tools nodig zijn 

(en worden ontwikkeld) om binnen de unieke omgeving van de Krijgsmacht zo nuchter 

mogelijk met risico’s te kunnen omgaan. 


