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Inleiding 
Binnen Dow is zorg voor veiligheid diepgeworteld in de organisatie en wordt de vooruitgang op dit gebied al 
decennia via corporate doelstellingen en ongevallenstatistieken gemanaged. Gezondheid werd daarbij 
gemakshalve beschouwd als onderdeel van veiligheid. In 2015, bij het formuleren van de corporate 
duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025, werd dit als een gemis ervaren en werd besloten om ook lange 
termijn doelstellingen op het gebied van gezondheid te definiëren. 
Om dit mogelijk te maken is uitgegaan van de Total Worker Health (TWH) benadering, die door het NIOSH is 
geïntroduceerd om de bescherming en bevordering van de gezondheid van werknemers zoveel mogelijk 
geïntegreerd aan te pakken. Deze aanpak richt zich niet alleen op de gezondheidsrisico’s van de werkplek, 
maar op alle factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de werknemer.  
 
Methode 
Door Dow zijn 3 strategische TWH elementen gedefinieerd: Gezonde Cultuur, Gezonde Werkplek en Gezonde 
Mensen.  
 Gezonde Cultuur vormt de basis voorwaarde voor Gezonde Werkplek en Gezonde Mensen en heeft 
betrekking op een groot aantal onderwerpen die onder anderen afgeleid zijn van de CDC Worksite Health 
Score card aangevuld met andere bewezen goede praktijken. Op basis van de resultaten van de Scorecard 
worden vestigingen ingedeeld in respectievelijk brons, zilver, goud en platina. 
 Gezonde Werkplek heeft te maken met het terugdringen van hoog prioritaire risico’s voor de gezondheid 
van de werknemer als gevolg van blootstelling aan chemische, fysische, biologische en ergonomische 
factoren op de werkplek. Ten behoeve van dit element hebben we op basis van de beschikbare 
risicobeoordelingen, die risico’s geselecteerd die binnen ons risicobeoordelingssysteem van 1 tot 5 de 
hoogste prioriteit (prioriteit 1) krijgen. 
Gezonde Mensen heeft betrekking op zowel gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering. Dit 
element heeft vooral tot doel om na te gaan hoe succesvol wij zijn in de invoering van Gezonde Cultuur en 
Gezonde Werkplek. Het succes op het gebied van gezondheidsbescherming wordt vastgesteld op basis van 
het aantal blootstelling gerelateerde incidenten en beroepsziekten. Het succes op het gebied van 
gezondheidsbevordering meten we door te kijken naar 7 persoonlijke leefstijlkenmerken ( rookgedrag, 
eetgedrag, beweging, BMI, totaal cholesterol, bloeddruk en suiker). 
 
Resultaten 
In het eerste jaar van dit programma, zijn al significante verbeteringen gerealiseerd.  
Wat betreft Gezonde Cultuur zien we dat het aantal vestingen dat op basis van hun Gezonde Cultuur score in 
goud en platina zijn ingedeeld is toegenomen van 5 % naar 34 %. Hiermee is al een grote stap gezet richting 
de Gezonde Cultuur doelstelling voor 2025 van 80 %.  
Wat betreft Gezonde Werkplek zien we dat in 2016 2 % van alle prioritaire risico’s geëlimineerd zijn. Dit is 
een eerste stap op weg naar de 45 % in 2025. 
Op het gebied van gezondheidsbescherming realiseerden we een vermindering van gezondheid gerelateerde 
incidenten met 24 % t.o.v. het aantal in 2015. Dit was 11% punten meer dan gepland. Wat betreft 
gezondheidsbevordering (leefstijl) zijn er op dit moment nog geen gegevens beschikbaar om het effect van 
de opgestarte programma’s te meten. De eerste gegevens zullen begin 2018 beschikbaar komen. Hier 
streven we naar een afname van 30 % van de mensen in de hoogste risico categorie wat betreft leefstijl. 
 
 


