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Inhoud abstract: Inleiding In sommige beroepen hebben medewerkers te maken met 

gevaarlijke stoffen. Het is aan werkgevers om voor een veilige werksituatie te zorgen, 

zodat medewerkers geen beroepsziekten krijgen.   De wegwijzer Gevaarlijke Stoffen is 

een digitaal hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij het creëren van een gezonde en 

veilige werksituatie. Dat kan bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een nieuwe veilige 

werkwijze. Als u weet of vermoedt dat medewerkers te maken hebben met gevaarlijke 

stoffen, kunt u met het doorlopen van 5 stappen de gevaren in kaart brengen en een 

plan opstellen om knelpunten op te pakken. Door te klikken op de vraag die bij uw bedrijf 

speelt kan de voor u relevante informatie worden verzameld: wie nieuw is met het 

onderwerp, kan de wegwijzer van voor tot achter doorlezen. En wie al meer weet kan 

direct doorklikken naar het betreffende hoofdstuk.  

Wat gaan we doen?  In deze workshop gaan we graag in gesprek over hoe de Wegwijzer 

Gevaarlijke Stoffen u kan helpen binnen een bedrijf om gezond en veilig om te gaan met 

gevaarlijke stoffen. Na een korte inleiding gaat u zelf aan de slag met de wegwijzer met 

vragen die bij u spelen. Daarna wisselen we ervaringen uit. Maar daar eindigt deze 

workshop niet mee. Graag vragen we u de Wegwijzer na de bijeenkomst te gaan 

implementeren in de praktijk en uw ervaringen na een maand of 3 te delen met ons in 

via een korte vragenlijst.     Nieuwsgierig naar de wegwijzer? Ga naar 

http://www.rie.nl/wegwijzer-helpt-bedrijven-veilig-te-werken-met-gevaarlijke-stoffen/  

 

Opmerkingen: Voorafgaand aan deze workshop zal op 11 december op de Stoffendag 

ook een workshop over de Wegwijzer worden georganiseerd. De ervaringen die we daar 

op doen zullen we meenemen in de workshop op het NVvA. Tijdens de workshop willen 

we gebruik maken van de tool mentimeter om informatie op te halen bij de deelnemers 

en de interactie aan te gaan. Hiervoor is een telefoon met internet nodig. Omdat 

deelnemers zelf aan de slag dienen te gaan met de Wegwijzer dienen deelnemers een 

laptop mee te nemen.  

Tijdsindeling workshop: Inleiding inclusief presentatie van een bedrijf: 20 minuten Zelf 

aan de slag: 20 minuten Ervaringen uitwisselen: 20 minuten  

Aantal deelnemers: max 30 personen Deelnemers dienen zelf een laptop en telefoon mee 

te nemen.  

http://www.rie.nl/wegwijzer-helpt-bedrijven-veilig-te-werken-met-gevaarlijke-stoffen/


Doel workshop: Introductie Wegwijzer en implementatie van de wegwijzer. De tool is 

ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

gratis beschikbaar.  

 


