
 

Titel abstract: Klassikale toolbox meetings gevaarlijke stoffen? Dat kan beter! 

Naam: Leonie (L.D.) de Jong, Arbeidshygiënist, opleider- consultant, 

Organisatie: Cosanta B.V. 

Inhoud: 
Binnen veel bedrijven wordt instructie en/of voorlichting gegeven in de vorm van een 
toolbox. Dit zijn vaak klassikale voorlichtingen waarbinnen enkele vormen van interactie 
mogelijk worden gemaakt, maar in veel gevallen ook niet. In veel gevallen krijgen 
werknemers informatie over gevaarlijke stoffen aangeboden die men moet toepassen 
binnen de werksituatie, maar die niet goed aansluit bij de kennis en vaardigheden die 
werknemers bezitten. Ook uit het TNO vooronderzoek SZW Programma “Beter aan de 
slag met stoffen” komt naar voren dat deze kennis niet goed omgezet wordt naar 
praktische en bruikbare kennis die werknemers nodig hebben om veilig en verantwoord 
met gevaarlijke stoffen te kunnen werken.  

Cosanta heeft de Toolkit ontwikkeld voor een effectieve manier van voorlichten. Deze 

vormen van voorlichting zijn zorgvuldig samengesteld op basis van jarenlange 

onderwijskundige ervaring. Coöperatieve werkvormen worden al lange tijd in het 

onderwijs gebruikt, in deze methodiek worden de coöperatieve werkvormen 

gecombineerd met voorlichtingen over gevaarlijke stoffen.  

Tijdens deze workshop worden een aantal didactische en coöperatieve werkvormen 

uitgelicht en toegepast. De workshop is geschikt voor arbeidshygiënisten die zich graag 

in willen zetten om voorlichtingen op een hoger niveau te brengen. Het belangrijkste doel 

hiervan is mensen te activeren en een hoger rendement te behalen vanuit de instructie 

en/of voorlichting. Kortom, een duurzame manier om medewerkers actief en effectief te 

informeren. 

Doelen 

• De deelnemers weten wat het verschil is tussen klassikale voorlichtingen en niet-

klassikale voorlichtingen en wat dat voor effecten kan hebben op werknemers en gedrag. 

• De deelnemers weten wat coöperatieve werkvormen zijn en kunnen een paar ervan

toepassen in de praktijk. 

• De deelnemers beseffen dat door middel van coöperatieve werkvormen het

leerrendement omhoog gaat en het nieuw geleerde beter toegepast kan worden in de 

praktijk.  
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Opzet/ werkwijze  
Er wordt aandacht geschonken aan de theorie rondom didactiek en coöperatieve 

werkvormen. Ook wordt er aandacht besteed het TNO vooronderzoek en aan de enquête 

over voorlichting die in 2018 gehouden is onder Stoffenmanager® gebruikers en wat de 

bevindingen van voorlichtingen zijn. Daarna is er tijd voor coöperatieve activiteiten, 

waarbij de deelnemers in kleine groepjes samenwerken. Deze voorbeelden kunnen 

gebruikt worden om voorlichting aan werknemers te geven.  

De coöperatieve activiteiten zullen zijn: 

Discussievorm over hoe(vaak) voorlichting wordt gegeven in het bedrijf waar de persoon 

werkt of een bedrijf dat hij/ zij goed kent. 

Placemat: De groepjes krijgen 4 foto’s. Van de foto’s worden de risicovolle situaties 

herkend en beschreven op een flip-over (placemat). Daarna worden de bevindingen 

teruggekoppeld en worden in de groepjes de goede werkwijzen gezamenlijk beschreven. 

In de rij: De groepjes krijgen elk verschillende foto’s van gevaarlijke stoffen. De stoffen 

moeten op volgorde gelegd worden van minder gevaarlijk naar meer gevaarlijk. Met 

behulp van een classificatieschema worden de resultaten vergeleken en wordt hierover 

discussie gevoerd.  

Tijdsverloop 

15 minuten: theorie. 

45 minuten: coöperatieve werkvormen rondom gevaarlijke stoffen. 

Benodigde hulpmiddelen 

Flip- over en stiften (voor elke deelnemer 1 stift). Tafels opgesteld in kleine groepjes, 

waar ongeveer 4 mensen omheen kunnen zitten.  

Maximaal 24 deelnemers. 




