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Filmpje Kick Off

https://www.youtube.com/watch?v=oIhz-o2x5tc&feature=youtu.be
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Aanleiding programma 2018-2021

 Urgentie 

 Veel mensen worden nog ziek door het werk

 4.100 sterfgevallen per jaar, waarvan 3000 vanwege stoffen

 Kern van het probleem

 1. risicobewustzijn ontbreekt, door:

lange latentietijd

causale relatie met blootstelling niet altijd duidelijk

blootstelling niet altijd merkbaar

mensen denken vaak dat het niet over hen gaat

gevaarlijke stoffen worden niet altijd herkend

 2. cultuur en gedrag
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Maatschappelijke en Politieke dimensie

Toenemende aandacht media en Tweede Kamer

Erkenning van het belang van het programma door 

de politiek, sociale partners, beroepsgroepen, 

kennisinstituten en branches 

Enthousiasme om mee te doen! 

 Samenwerking met Inspectie SZW en NL-Focal Point



DOEL

Voorkomen van 
beroepsziekten door stoffen

Agendering & bewustwording

Gezond en veilig werken met

stoffen op de werkvloer 

(maatregelen/gedrag)

Vroegtijdige signalering 
van klachten.

Stimuleren van een 
beweging

Samenwerking met 
welwillende partijen.

Integrale aanpak met 
beroepsgroepen

AANPAK



Gerichte aanpak langs 3 sporen

1

2

3

Communicatie- en 
bewustwordingscampagne

Interventies gericht op verkleining 
van het risico

Kennis en innovatie



Met wie doen we dit?

Beroepsgroepen in 
de arbodienst-
verlening

Inspectie 
SZW

NL-Focal Point

Werkgevers en werknemers Wetenschappers

Rijksoverheid

Verschillende 
belangenbehartigers



Communicatie en bewustwording

Doel: 

Agenderen en urgentiebesef, positieve toonzetting en bieden van handelingsperspectief

Focus: netwerkaanpak;

• ‘Stoffenbreed’, vooral ernstige effecten (kwartsstof, houtstof, lasrook, dieselrook, 
chroom6+)

• Sectoren: autoschadeherstel, agrarische sectoren, onderhoud, industriële reiniging, 
bouw, houtindustrie

• Beroepsgroepen (arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen)

Wat hebben we gedaan in 2018:

• Beschikbaar stellen van informatie voor werkgevers en werknemers op Arboportaal 
(www.arboportaal.nl);

• Online test, gericht op werkgevers en werknemers: hoe veilig werk jij?;

• Radiospots en maandelijkse nieuwsbrieven;

• Netwerkbijeenkomsten bij bedrijven in de maand oktober (8, 17, 29, 31 okt. 6 dec.)

Spoor 1
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http://www.arboportaal.nl/
https://hoeveiligwerkjij.nl/


Doel: het uitvoeren van interventies gericht op verkleining van het risico

Hoe willen we dit bereiken?

• Het stimuleren en ondersteunen beheersmaatregelen door veilige 
werkwijzen

• Gedragsinterventies

• Bevorderen samenwerking kerndeskundigen

Wat hebben we gedaan in 2018?

• Financiering van initiatieven

• Pilots gedragsverandering: onderhoud.nl, brandweer en carrosserie 

• Campagnepartnernetwerk met het Nederlands Focal Point

• Bijeenkomsten:

o Stimuleren samenwerking preventie door arboprofessionals

o Bijeenkomst Veilige Werkwijzen

Interventies

“We kijken waar er energie zit. Met 
deze partijen/initiatieven gaan we aan 

de slag om anderen te inspireren” 

| 

Spoor 2



Kennis en Innovatie 

Doel: het stimuleren van kennis en innovatie(s) bij branches en 
bedrijven

Hoe willen we dit bereiken?

• Innovaties ondersteunen

• Ontwikkelen checklist ‘signalering vroege klachten’

• Sensoring fijnstof pilot Brandweer (TNO en RIVM)

• Ondersteuning implementatie keuzedeel Gezond en Veilig 
Werken ROC’s (Gezonde School, bedrijfstakken)

• Serious Gaming

Wat hebben we gedaan in 2018:

• Publicatie wetenschappelijke essaybundel

• Eerste stappen fijnstofsensoring Brandweer (TNO, RIVM)

| 

Spoor 3



Nu is er momentum

 Maatschappelijke en politieke aandacht voor gevaarlijke 
stoffenproblematiek (Dupont, Defensie, Prorail, Gemeente 
Tilburg, ..)

 Aangepaste ARBO-regelgeving 2017-2018; versterking 
preventie en bedrijfsgezondheidszorg en betrokkenheid 
werknemers (preventiemedewerkers)

 Het preventiebeleid in het MKB moet beter; de 
‘arbobeleidscyclus’ werkt onvoldoende; RI&E, stoffenregistratie, 
blootstellingsregistratie, persoonlijke gezondheidsdossiers  

 Intensivering ‘stoffentoezicht’ Inspectie SZW stoffen (4,5 mln.)


