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Effectieve informatie over veiligheid en gezondheid op het werk: gevaarlijke stoffen
Samenvatting rapport Agentschap

Inleiding

Overeenkomstig de EU-wetge-
ving berust op de werkgever
een wettelijke plicht werkne-
mers van informatie te voor-
zien en hen te raadplegen over
gevaarlijke chemische agentia
op de werkplek en de gezond-
heids- en veiligheidsrisico’s,
alsmede beschermende en
preventieve maatregelen te
treffen (1). De werkgever infor-
meert naast zijn eigen werkne-
mers en hun vertegenwoordi-
gers ook werknemers van
bedrijven van buitenaf (2). De
informatie wordt verstrekt op
een wijze die past bij de uitslag
van de risico-evaluatie. Dit kan

variëren van mondelinge communicatie tot individueel onderricht en
opleiding, ondersteund met schriftelijke informatie.

Degenen die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op de werkplek, zoals
werkgevers of arbodeskundigen, kunnen soms moeilijk specifieke
en praktische informatie vinden over gevaarlijke stoffen.

Het Agentschap heeft derhalve in het kader van de Europese Week
voor de veiligheid en de gezondheid 2003 enkele voorbeelden van
goede praktijken verzameld om effectief informatie over te dragen
aan de verschillende doelgroepen en het belang van informatie voor
deze groepen te beoordelen. Het doel is beleidsmakers, leveranciers
van chemische stoffen, onderzoekers, arbodeskundigen,
werkgevers en gesprekspartners (zoals de sociale partners) te
voorzien van praktische informatie om hun aanpak te
ondersteunen, aan te passen en te beoordelen.

Negentien voorbeelden van goede praktijken uit heel Europa zijn
uitgekozen en ingedeeld aan de hand van het niveau waarop de
informatie is behandeld:

Ontwikkelen van succesvolle communicatiestrategieën voor
gevaarlijke stoffen

1. Definiëring van het probleem
➨ Analyse van de huidige situatie en mogelijkheden.
➨ Beoordeling van de aard en reikwijdte van de problemen.
➨ Ervaringen en kennis van andere belanghebbenden vergaren als

waardevolle inbreng in het project.

2. Creëren van de boodschap

De inhoud

➨ Begin met betrouwbare, volledige en uitvoerige informatie voor
het samenstellen van uw boodschap.

➨ Denk na over de inhoud om een duidelijk gedefinieerde en
nuttige boodschap over te brengen, bijvoorbeeld om
werknemers en arbodeskundigen te informeren over de gevaren,
risico’s, resultaten en preventieve methoden.

Experimenten — Nederland

In 1999 keurde de Nederlandse regering een nieuw beleid en
strategie ten aanzien van chemische stoffen goed: de Strategie
OMgaan met Stoffen. De Nederlandse regering besloot met
verschillende partners uit de bedrijven zelf, met toeleveranciers
en met branchegenoten experimenten (proeftuinen) op te
zetten om zo het nieuwe beleid op de werkplek uit te proberen
en bedrijven in de gelegenheid te stellen met de nieuwe
beleidsinstrumenten te experimenteren. Het hoofddoel was de
verstrekking en het beheer van de noodzakelijke informatie aan
de specifieke doelgroepen te verbeteren.

Sectoren

■ GISBAU: veil ig gebruik van chemische stoffen in de
bouwnijverheid (Duitsland).

■ UVITECH: UV-stralingstechnologie in de grafische industrie
(België, Duitsland, Frankrijk, VK).

■ Evaluatie van biologische risico’s in de vleesverwerkende
industrie (Frankrijk).

■ LAB-link — Menselijk potentieel in laboratoria (Denemarken).

Andere interventies door derden

■ Strategie OMgaan met Stoffen (SOMS): experimenten
(Nederland).

■ Bedrijfstakinitiatief voor een organische printshop zonder
oplosmiddelen (van Denemarken tot Duitsland en Europa).

■ COSHH Essentials en e-COSHH (VK).
■ Veiligheids- en gezondheidsstrategie tegen biologische risico’s

in Oostenrijk.
■ PIMEX — Picture Mixed Exposure (Oostenrijk).
■ Een nationaal netwerk van asbestinformatiecentra (Frankrijk).
■ Programma inzake chemische en biologische agentia —

Instituto Navarro de Salud Laboral (Spanje).
■ Internationale kaart voor chemische veiligheid (IAO).

Binnen ondernemingen

■ Globally integrated process safety management (algeheel
geïntegreerd procesveiligheidsbeleid) bij het Lilly development
center (België).

■ Werknemers informeren over de gevaren van chemische
producten — Polimeri Europa (Italië).

■ Goedkope interventies — Vervangen en schrappen van
gevaarlijke chemische stoffen en werkwijzen (Griekenland).

■ Glanbia Ingredients: werknemers betrekken bij de vervanging
van een gassysteem (Ierland).

Leveranciers

■ Controles door Würth Oy voor veiligheid op chemisch gebied
voor zijn cliënten (Finland).

■ Preventie en beheersing van ongevallen die zijn veroorzaakt
door chemische stoffen en preparaten (Italië).

■ Checklists hoe veiligheidsinformatiebladen gelezen en
geschreven moeten worden (Zweden).
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(1) Artikel 10 Kaderrichtlijn 89/391/EEG en artikel 8 van Richtlijn 98/24/EG inzake „chemische agentia”.
(2) Nadere informatie en checklists betreffende informatie over gevaarlijke stoffen zijn te vinden in de factsheets die het Agentschap vervaardigt ter ondersteuning van de Europese

Week voor de veiligheid en de gezondheid op het werk 2003, bijvoorbeeld factsheet nr. 35 Informatieverspreiding over gevaarlijke stoffen en factsheet nr. 41 Biologische agentia.
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➨ De moeilijkheidsgraad en toon van de boodschap hangen af van
de doelgroep. Stem uw boodschap af op hun behoeften en in
hun taal.

➨ Niet iedere doelgroep heeft behoefte aan uitgebreide informatie.
Hebben ze theoretische of praktische informatie nodig, of
allebei?

➨ Waar zijn de leemtes in de kennis en hoe kunnen deze worden
aangepakt? Vul de inhoud flexibel in om de boodschap makkelijk
aan te kunnen passen aan de behoeften van iedere individuele
gebruiker.

➨ Permanente monitoring, evaluatie en verbetering van de
informatie zijn eveneens belangrijke elementen.

De actoren

➨ Zoek partners met specifieke ervaring om de kwaliteit en
geloofwaardigheid van het programma te verbeteren.

3. Overbrengen van de boodschap
➨ Selecteer het meest effectieve kanaal en de best beschikbare

technische ondersteuning.
➨ Mogelijke kanalen: trainingsessies, seminars, workshops,

cursussen, pers, mobiele stands, demonstraties en infolijnen.
➨ Mogelijke middelen: folders, posters, brochures, cd-roms,

videobanden, checklists.
➨ Pas de middelen en instrumenten aan in lengte en complexiteit

aan de behoeften van de doelgroep en de informatie die
overgebracht moet worden.

➨ Gebruik interactieve instrumenten om de betrokkenheid van de
gebruiker te vergroten.

➨ Zorg ervoor dat instrumenten gemakkelijk toegankelijk zijn met
duidelijke en begrijpelijke informatie.

4. Ontvangst van de boodschap
➨ Betrek de doelgroep erbij en moedig hen aan samen te werken.
➨ Informeer op regelmatige basis over veranderingen om de

betrokkenheid bij het programma te vergroten.
➨ Wees open over de doelstellingen en de verzameling van

informatie en sta open voor interactie.
➨ Laat de kosten en baten zien.

5. Verzameling en folluw-up van feedback
➨ Gebruik controles, enquêtes en vragenlijsten om de informatie te

evalueren en houd deze actueel en pas voorzover noodzakelijk
de inhoud van de boodschap aan.

➨ Meet het effect en het aantal reacties of beoordeel de geboekte
vooruitgang. Het antwoord kan variëren van het slechts tonen

van begrip en in gedachten houden tot naleving of concrete
actie.

➨ Raadpleeg de actoren op de werkplek over hun suggesties en
meningen. Betrek hen actief bij veranderingen.

Veiligheidsinformatiebladen (Safety data sheets) zijn de meest
verbreide beschikbare informatiebron. Toegang tot een door de
leverancier geleverd veiligheidsinformatieblad moet worden
verleend aan werknemers of hun vertegenwoordigers.
Veil igheidsinformatiebladen bevatten informatie over de
eigenschappen van de substanties, de aard van de risico’s, opslag,
omgang, veiligheidsuitrusting enz. en worden gebruikt voor het
aanleggen van databases, instructiekaarten voor werknemers en
veil igheidshandleidingen. Door de uitvoerigheid van de
veiligheidsinformatiebladen worden ze minder begrijpelijk voor de
gemiddelde werknemer en zi jn voornameli jk gericht op
medewerkers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het
werk en op de werkgever. De risico’s die optreden bij gebruik van
een product, met inbegrip van alle nadere bijzonderheden over een
specifieke substantie in een afgebakend proces, kunnen vaak van te
voren niet worden ingeschat. Omdat ze soms onvolledige en zelfs
onjuiste informatie bevatten wordt aangeraden kritisch te blijven bij
het gebruik ervan en bij het doorgeven van gegevens uit de
veiligheidsinformatiebladen naar de werkplek.

Het is derhalve essentieel de informatie aan te vullen met
andere beschikbare bronnen en gegevens uit het
veiligheidsinformatieblad om te zetten naar de specifieke
behoeften van de doelgroep, de omstandigheden op de
werkplek en de specifieke situatie in de onderneming.

Nadere informatie

Het volledige rapport, in het Engels, is te vinden op de website van
het Agentschap op http://agency.osha.eu.int/publications/reports/
waar het gratis kan worden gedownload. 

De papieren versie van het verslag How to convey OSH information
effectively: the case of  dangerous substances, Europees Agentschap
voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2003, ISBN 92-9191-
044-9, kan besteld worden bij het Bureau voor officiële publicaties
der Europese Gemeenschappen in Luxemburg (http://eur-op.eu.int),
of bij een van de verkoopkantoren. De prijs exclusief BTW bedraagt
25 euro.

Deze factsheet is beschikbaar in alle officiële EU-talen op
http://osha.eu.int/ew2003/

Checklists hoe veiligheidsinformatiebladen geschreven en gelezen
moeten worden — Zweden

Een lek met acrylamide op een bouwterrein voor een tunnel
vestigde de aandacht op de betwistbare kwaliteit van de door de
leverancier van chemische stoffen verstrekte
veil igheidsinformatiebladen. Na een enquête over
veiligheidsinformatiebladen startte de Zweedse Federatie voor
Kunststof en Chemische Stoffen een campagne ter verbetering
van de inhoud en de manier waarop eindgebruikers worden
geïnformeerd.  Het resultaat was een checklist voor het schrijven
en lezen van veiligheidsinformatiebladen die gratis beschikbaar
is op de website van de federatie.

Werknemers betrekken bij de vervanging van een gassysteem (Ierland)

Een bedrijf dat ingrediënten maakt voor voedselproducenten
gebruikte ti jdens het productieproces chloorgas als
desinfecterend middel voor de behandeling van de
watertoevoer.

Omdat de handelingen bij de chloorgaseenheid ernstige risico’s
voor de werknemers opleverden werd na raadpleging van de
werknemers aan de hand van hun suggesties een veiliger
methode geïntroduceerd.

Controles veiligheid op chemisch gebied voor cliënten (Finland)

Om zijn milieuvriendelijke productenreeks te promoten
lanceerde een vooraanstaande Finse groothandel een gratis
controle voor zijn cliënten. De controle omvat verschillende
stappen waarbij alle cliënten van het bedrijf betrokken zijn. De
meeste cl iënten zi jn bereid samen te werken, wat de
communicatie over de producten en de relatie tussen de
leverancier van chemische stoffen en de cliënt verbetert.

Evaluatie van biologische risico’s in de vleesverwerkende industrie —
Frankrijk

Om de biologische risico’s bij het villen en snijden van vlees in de
vleesverwerkende industrie vast te stellen werden de risico’s stap
voor stap beoordeeld. Via algemene en gespecialiseerde training
op het werk moesten de werknemers tevens hierin meer inzicht
krijgen, een nieuwe strategie voor het verminderen van risico’s
en de invoering van beschermende maatregelen. De verkregen
informatie diende als basis voor een serie seminars en lezingen
die zowel in de regio als op landeli jk niveau hebben
plaatsgevonden.
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