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Voorwoord 

De onderzoekscriptie die voor u ligt, is het slotstuk van een driejarige masteropleiding 
risicomanagement aan de Universiteit van Twente. De master risicomanagement gaf mij  
verdieping doordat de integrale benadering van kennis en kunde van risico’s goed aansloot bij 
mijn werkervaring en gaf verrijking door de nieuwste  theoretische inzichten in combinatie met de 
praktijkervaring van docenten de andere deelnemers. 

 

Dit onderzoek is allereerst ontstaan vanwege mijn affiniteit met milieu- en klimaatvraagstukken in 
het algemeen en specifiek binnen de context van mijn dagelijkse werkzaamheden, waarbij een 
risicomanagement gerelateerd onderzoeksonderwerp is gezocht. Ten tweede heb ik een 
onderwerp gekozen waarvan ik vind dat mijn bijdrage betekenisvol kan zijn. 

      

Terugkijkend op het onderzoek zijn er een aantal organisaties en personen die met name 
genoemd moeten worden. Ik begin dan ook graag bij Ascert en de klankbordgroep asbest omdat 
zij het mogelijk maakten om dit onderzoek uit te voeren. Aandacht is er daarnaast voor de 
geïnterviewden voor het openhartig bespreken van dit onderwerp. Uiteraard bedank ik mijn beide 
begeleiders; Dr. Ir. M. Rajabali Nejad en Dr. M. Kuttschreuter voor hun bijdragen en ondersteu-
ning tijdens het proces. En daarnaast familie, collega’s en bekenden voor hun adviezen.    

 

Zowel tijdens de opleiding risicomanagement als tijdens de uitvoering van dit onderzoek denk ik 
terug aan de leerzame en prettige gesprekken over een breed scala aan onderwerpen over 
risicomanagement in de breedste zin van het woord. Daarom is deze masterclass zo leuk, het is 
een uitdaging die ontzettend de moeite waard is. Ik hoop dat u van dit rapport genieten zult. 

 

 

Rijssen, 4 april 2020 

 

 

Ing. G. Bakker 
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Lijst met afkortingen 

CBS….……… Centraal Bureau voor de Statistiek  

CROW……… Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 

Wegenbouw en de Verkeerstechniek 

DAV………… Deskundig Asbest Verwijderaar  

DIA…………. Deskundig Inventariseerder Asbest  

DTA………… Deskundige Toezichthouder Asbest  

EU………….. Europese Unie 

FAQ………… Frequently Asked Questions  

Fenelab……. Vereniging van Nederlandse Laboratoria, Kalibratie en Inspectie instellingen 

GRC……….. Governance Risk Compliance 

MVO……….. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

OESO……… Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

RUD……….. Regionale UitvoeringsDienst 

RMC……….. Regulative Model Cycle 

SMA-rt…….. Stoffen Manager Asbest Risico Techniek 

SER……….. Sociaal-Economische Raad  

SZW……….. sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TNO……….. Nederlandse Organisatie voor Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek  

VCA……….. Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers 

VERAS……. Vereniging voor Aannemers in de Sloop 

VOAM-VKBA.. Vereniging Onderzoeksbedrijven Asbest Marktpartijen    
        Vereniging kwaliteitsborging Asbestonderzoek  

VVTB………. Vereniging voor het Verwijderen van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen        
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Samenvatting 

De titel van dit rapport is ’borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren’, een 
kwalitatief onderzoek naar de vertegenwoordiging van werkenden bij het tot  stand komen van de 
wet- en regelgeving. De betekenis van het bijvoeglijk naamwoord  ‘functioneel’ is volgens 
Vandale (2019) tweeërlei, namelijk: de functie betreffend en doelmatig of effectief gericht zijn op 
veiligheid en gezondheid van werkenden. Als parabel best passend bij deze masterthesis. In 
deze samenvatting wordt ingegaan op de probleemstelling en onderzoeksdoel, literatuur, 
methode, resultaten, analyse, ontwerp en validatie en tot slot de conclusie van het onderzoek. 

 

Probleemstelling en onderzoeksdoel   

Het ministerie van SZW heeft een aantal knelpunten rondom de huidige asbestpraktijk 
geconstateerd.  Eén daarvan heeft betrekking op de onevenredige vertegenwoordiging van 
belangen in het werkveld asbest.  Vastgesteld is dat actieve participatie van werkenden, bij het 
tot stand komen van wet-  en regelgeving  rond veilig en gezond werken, onvoldoende is. 

Participatie organiseren is immers één van de primaire taken van de klankbordgroep Asbest. Dit 
onderzoek richt zich op hoe de klankbordgroep zich het best zou kunnen organiseren, 
communiceren en participeren en geeft tevens inzicht in de betekenis die de werkenden geven 
aan hun rol en invloed rond gezond en veilig werken. 

Het onderzoek poogt hiermee een bijdrage te leveren aan de beoogde situatie in hoeverre de 
actieve participatie van werkenden te vergroten is en een goede afspiegeling van alle werkenden 
in het werkveld asbest kan bewerkstelligen. Er zijn een aantal onderzoeksvragen uitgewerkt, 
gericht op de oorzaak en voor het ontwerp en de validatie ervan.  

 

Onderzoeksontwerp en dataverzameling           
Voorafgaand aan de dataverzameling is een onderzoeksmodel ontworpen  dat geschikt is voor 
de probleemstelling. Voor het verzamelen van data is gebruik gemaakt van de volgende 
methoden: literatuur- en documentenonderzoek, participerende observaties, gestructureerde 
individuele interviews met stakeholders en benchmark onderzoek.   

   

Literatuuronderzoek           
Onderzocht is wat over het onderwerp bekend is in de wetenschappelijke literatuur. Daarbij is 
alleen vastgelegd wat van  belang is voor de onderzoeksvragen.  Er is beoogd een overzicht van 
relevante en kritische inzichten, definities, modellen en methoden te geven voor een verbeterd 
ontwerp. Het gaat over veranderen van organisatieprocessen zoals besluitvorming en het com-
municeren van risico’s door en tussen mensen en organisaties. Daarnaast zijn werkende en 
bruikbare hulpmiddelen en arbotools die de organisatieverandering kunnen ondersteunen, geïn-
ventariseerd. 

 

Theoretisch raamwerk                 
Als theoretisch raamwerk is er eerst gekeken welke dimensies het meest van belang zijn voor 
een veilige integratie bij het ontwerp. Vervolgens zijn vanuit de ‘mens’ en  het ‘systeem’ een 
tweetal sporen uitgewerkt die van invloed zijn bij besluitvorming en bij verandertrajecten; 
kenmerken van de individu en kenmerken van het organisatie(proces). Hierbij is een al getoetste 
theorie gebruikt om een goed functionerend ontwerp te maken. Een goed functionerend ontwerp  
betekent dat het ontwerp tenminste moet gaan voldoen aan het doel van de beoogde situatie: 
vergroten van de actieve participatie van werkenden conform het programma van eisen.       
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Resultaten en analyse            
Vanuit de verzamelde data zijn de rollen van de werkenden en het functioneren van de klank-
bordgroep beschreven. De analyse is uitgewerkt aan de hand van de onderzoeksvragen. De rol 
van de klankbordgroep is top-down ingestoken. Het functioneren van de klankborgroep is  
onvoldoende ontwikkeld. De klankbordgroep functioneert niet goed omdat er geen sprake is van 
een doelgericht, expliciet en gestructureerd besluitvormingsproces rond het borgen van veilig en 
gezond werken en omdat er niet gecommuniceerd wordt met de werkenden. De respondenten 
zijn niet op de hoogte van de functies van de klankbordgroep, maar hechten wel waarde aan 
goed organiseren en communiceren van de klankbordgroep.     

De respondenten willen wel participeren als de klankbordgroep beter zou functioneren. Het 
verbeteren van het organisatieproces rond besluitvorming over risico’s in het werkveld asbest kan 
bewerkstelligd worden door een synthese van besluitvorming en risicomanagement. Ze hebben 
vooral behoefte aan actuele wijzigingen en best practices. Door het inzetten van tools die de 
wijze van overdragen, delen en vergroten van informatie en kennis verbeteren, kan veilig en 
gezond werken beter geborgd worden. Let daarbij op dat dit wel functiegericht gebeurt.  

Kortom, de conclusie luidt dat door beter te organiseren en te communiceren het participeren van 
de werkenden bevorderd kan worden.   

 

Ontwerp en validatie                 
Op basis van de resultaten, analyse en de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur is met een 
ontwerpgerichte benadering een oplossing uitgewerkt, bestaande uit:  

1. Verbeterd organisatieproces met een vierstappenplan; inventariseren, beoordelen, 
bespreken en beheersen en als vierde stap beheren en borgen. 

2. Online veiligheidstoolkit voor informeren, consulteren en opleiden.  

Uit de alphatest concludeert een ruime meerderheid van de stakeholders dat het ontwerp in het 
werkveld asbest een hoge mate van praktische bruikbaarheid kan hebben.   

 

Conclusie 
Het ontwikkelde verbeterproces en de online veiligheidstoolkit kunnen eraan bijdragen dat, 
doordat de actieve participatie van werkenden wordt bevorderd, de vertegenwoordiging van de 
werkenden, bij de totstandkoming van wet- en regelgeving rond veilig en gezond werken, meer in 
balans komt.   
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1.    Inleiding    
Het voorliggende onderzoek richt zich op de rol van de werkende in het werkveld asbest in relatie 
tot het functioneren van de klankbordgroep. Hierbij gaat het om het participeren bij het tot stand 
komen van de wet- en regelgeving in het werkveld asbest. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en 
relevantie van het onderzoek besproken. Vervolgens volgt de context van de werkende en de 
organisatie in relatie tot wet- en regelgeving rond veilig en gezond werken. Het hoofdstuk sluit af 
met een leeswijzer. 

 

1.1   Aanleiding en relevantie                     
Vanwege mijn affiniteit met milieu- en klimaatvraagstukken, met als doel daar zinvol mee bezig te 
zijn, en omdat ik in mijn dagelijkse  werkpraktijk veel in aanraking kom met veiligheidsvraag-
stukken, is mijn keuze gevallen op het onderwerp asbest en specifiek op het borgen van de 
veiligheid en gezondheid op de werkplek. Jaarlijks overlijden naar schatting 4.100 mensen aan 
beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 door werken met gevaarlijke stoffen (arbo-online, 2019). 
Daarmee staat het grote belang van veilig werken met gevaarlijke stoffen dus buiten kijf.               
Vanwege risico’s voor de gezondheid kan asbest worden aangemerkt als een gevaarlijke stof  
(SZW, 2019). Asbest is niet iets van het verleden, maar heeft nog steeds impact. Hoewel er 25 
jaar geleden een totaalverbod kwam op het gebruik van asbest, beleven we anno 2018 een piek 
wat betreft het aantal slachtoffers. Statistisch gezien overlijden gemiddeld ongeveer 500 mensen 
per jaar aan asbestkanker. Het aantal geregistreerde verkeersslachtoffers dat jaarlijks te be-
treuren is vergelijkbaar. In de periode 2010 - 2018 vielen er volgens het Wetenschappelijk Onder-
zoek voor Verkeersveiligheid (SWOV, 2019) 534 tot 678 doden in het verkeer in Nederland. De 
Gezondheidsraad heeft in 2010 geconcludeerd dat de gevaren van asbest nog groter zijn dan 
eerder werd gedacht. Nieuwe berekeningen geven aan dat er tot 2035 nog 8.000 mensen zullen 
overlijden aan de gevolgen van deze vorm van kanker (IAS, 2019).            
Tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw is asbest in Nederland op grote schaal met verschillende 
toepassingen gebruikt. Vanwege de bijzondere eigenschappen van asbest zoals slijtvast, 
brandwerend en isolerend was het met name in de bouw populair, en het was ook nog goedkoop 
en eenvoudig te verwerken. Door de schadelijke eigenschappen van asbest stelde de overheid in 
1993 een algemeen verbod in.                 
Werknemers die met regelmaat werken met asbest, of aanwezig zijn in ruimtes waar zich 
asbestvezels kunnen bevinden, lopen een groter risico om asbest gerelateerde ziektes te 
ontwikkelen dan personen die beroepsmatig niet in aanraking komen met asbest (Search, 2019). 

Voor de beroepen die werken met asbest is wet- en regelgeving die leidt tot beheersmaatregelen 
voor veilig en gezond werken daarom van essentieel belang. Jarenlang overheidsbeleid gericht 
op het benadrukken van de risico’s van asbest en de borging van veilig en gezond werken heeft 
de knelpunten nog niet opgelost. In september 2018 constateert de staatsecretaris van SZW in 
een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat er nogal wat knelpunten in het huidige 
stelsel zijn. De staatsecretaris zet in ‘op een zorgvuldig asbestbeleid, waarbij wetenschappelijke 
inzichten over asbestrisico’s en werkwijzen centraal staan’.  De knelpunten die relevant zijn voor 
dit onderzoek hebben betrekking op een niet-evenwichtige belangenvertegenwoordiging en op 
eenduidigheid van de regels. De staatssecretaris wil, zoals blijkt uit de brief, daarom de komende 
jaren een aantal substantiële verbeteringen doorvoeren om de knelpunten aan te pakken. Het 
probleem waar dit onderzoek zich op richt is het verzoek van de staatssecretaris aan Ascert om  
de vertegenwoordiging van belangen van werkenden in het werkveld asbest door middel van ‘een 
goede afspiegeling van alle asbestverwijderaars’ te organiseren.              
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Dit onderzoek gebruikt de eerste drie stappen van de regulatieve cyclus. De regulatieve cyclus is 
een veel voorkomende, ontwerp gerichte, door Van Strien (1975) ontwikkelde 
onderzoeksmethode. In de regulatieve cyclus zijn de belangrijkste fasen te herkennen die in veel 
probleem-oplossingsmethoden voorkomen; (1) het vaststellen van het probleem door een 
probleemstelling te formuleren, (2) het zoeken van oorzaken middels diagnose en analyse en (3) 
het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en de keuze voor één van de alternatieven. De 
laatste twee stappen; (4) implementeren en (5) evalueren vallen buiten dit onderzoek.    

De verwachte werkwijze op basis van de regulatieve cyclus is als volgt:     
Er is een externe en een interne analyse nodig, gericht de oorzaken van het probleem (1) en 
gefocust op de meest voor de hand liggende oplossingsrichting. Voor de onderzoekdoelen  
worden documenten geraadpleegd, een literatuurverkenning gedaan, en zal met de belangrijkste 
stakeholders, leden van de klankbordgroep en de werkenden, gesproken worden. Belangrijk 
onderdeel is verder (2) een empirische diagnose met een oorzaak-gevolg diagram, waarin een  
systeemgrens voor de opdracht wordt afgebakend, en waardoor er onderzoeksvragen 
geformuleerd kunnen worden. Om te komen tot een analyse, om daarmee antwoord te krijgen op 
de onderzoeksvragen, ziet het er naar uit dat de volgende onderzoeksmethoden voor data 
verzameling voor dit onderzoek het meest geschikt zijn: documenten- en literatuuronderzoek, 
participerende observaties, interviews en benchmark-onderzoek. Kwalitatief onderzoek, wat zich 
meer richt op interpretaties, lijkt het best passend. Het gekozen ontwerp (3) voor een verbeterd 
product, zijnde de oplossing die het hoogste zal scoren op het programma van eisen, wordt nog 
op haarbaarheid en mogelijke weerstand in gebruik beoordeeld. Aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek of eventuele aandachtspunten waarin het onderzoek niet voorziet sluiten het 
rapport af.                         

 
1.2     Context  
In Nederland is voorzien in een stelsel van regels gericht op het voor de werknemers en 
omgeving veilig en gezond verwijderen van asbest. Centraal daarin staan de verplichte 
asbestinventarisatie vooraf door een deskundig gecertificeerd bureau, verwijdering door gecer-
tificeerde bedrijven en een onafhankelijk geaccrediteerde eindbeoordeling voor vrijgave. Deze 
asbestketen draagt bij aan de beheersbaarheid en controleerbaarheid. Dit resulteert in een 
proces dat er adequaat wordt vastgesteld waar en in welke vorm asbest aanwezig is. Het 
schadelijk effect van de asbestvezel is een wisselwerking van enkele specifieke eigenschappen  
en bepaalde omstandigheden. Van belang is te weten dat asbestvezels met een bepaalde 
afmeting alleen via de ademhaling een risico vormen. In het Asbestbesluit Arbeidsomstandig-
hedenwet (2017) is de definitie van vezel; ‘een deeltje met een lengte groter dan 5 um, een 
diameter kleiner dan 3 um en een lengte-diameter verhouding van groter of gelijk dan 3:1’.  Er is 
dus sprake van een risico voor de gezondheid als personen in aanraking komen met 
asbestvezels met die afmetingen. 
Vezelemissie of het in aanraking komen met asbestvezels moet daarom zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Voor het bepalen van de risicoklasse tijdens de asbestsanering wordt de webtoe-
passing SMA-rt, (stoffenmanager asbest risico techniek) gebruikt, om asbesttoepassingen  
volgens een vastgestelde risicoklasse zorgvuldig te saneren en het vrijkomende asbesthoudende 
afval op milieuhygiënisch verantwoorde wijze af te voeren. Toezicht op de asbestwerkzaam-
heden, inzake de juiste uitvoering op basis van het procescertificaat asbestinventarisatie en 
asbestverwijdering, vindt plaats door de gemeente, voor het handhaven van het bouwbesluit, 
inspectie SZW en de certificerende instelling. Om gezond en veilig werken op de werkplek te 
handhaven, pakt Inspectie SZW samen met de andere toezichthouders onveilige en ongezonde 
werksituaties aan. Daarnaast heeft inspectie SZW een aantal tools ontwikkeld die werkenden 
stimuleert voor een gezonde en veilig werkplek. 
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1.2.1    Ascert 
Om werkzaamheden met asbest te mogen verrichten, moeten de asbestmedewerkers in het bezit 
zijn van een  persoonscertificaat. Ascert is de beheersstichting in het asbestcertificatiestelsel. 
Ascert vervult een coördinerende en faciliterende rol voor het ministerie van SZW. De kerntaak 
van Ascert betreft het ‘bevorderen dat asbest in de gehele procesketen maatschappelijk 
verantwoord wordt verwijderd’ (Ascert, 2019) en daaronder valt ook het borgen van de veiligheid 
en de gezondheid van de werknemers in het werkveld asbest.  
Het ministerie van SZW en de beheerstichting Ascert hebben een convenant gesloten. Eén van 
de onderdelen daarvan is dat nieuwe wet- en regelgeving een interactie is tussen beide partijen 
wat moet resulteren in totstandkoming van wet- en regelgeving over veilig en gezond werken. Het 
is echter niet wenselijk dat er verschillende normen zijn voor dezelfde activiteiten. Daarom heeft 
de Raad van Accreditatie de taak om tussen de partijen te bemiddelen en te komen tot een 
harmonisatie van de verschillende opvattingen. De andere actoren in het stelsel van 
gecertificeerde asbestverwijdering in de asbestverwijderingsketen zijn de brancheverenigingen 
VOAM-VKBA (asbestinventarisaties), VERAS (sloop- en -asbestverwijdering), VVTB (asbest-
verwijdering) en Fenelab (eindbeoordeling) (Veras, 2015). In bijlage 1 is het  organisatieschema 
wet- en regelgeving in het werkveld asbest weergegeven. 
 
Om vast te stellen of personen, bedrijven en (management)systemen aan bepaalde arbo-eisen 
voldoen, is er een systeem van certificatie waardoor personen en bedrijven die werken met 
asbest verplicht zijn om te beschikken over een specifiek certificaat. Een dergelijk certificaat is 
drie jaar geldig. De ontwikkeling en het beheer van het certificaatschema voor de procescertifi-
caten asbestinventarisatie en asbestverwijdering vindt plaats door Ascert. Ascert beheert het 
register van ca. 6.000 werkenden met een persoonscertificaat voor de opleidingsniveaus van 
Deskundige Asbest Verwijderaars (DAV-1 en DAV-2), Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA) 
en Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). DAV-1-ers zijn lid van en leerlingstelsel en worden 
door een mentor een jaar begeleid en opgeleid voor DAV-2. Op peildatum 04-11-2019 hebben 
ruim 7%  van de DAV-ers de functie DAV-1. De DTA is zowel toezichthouder als leidinggevende 
voor de DAV-ers 1 en 2. De deskundigeneisen hebben betrekking op  het zich eigen maken van 
bewust arbeidshygiënisch werken, waardoor blootstelling van de werkenden aan asbest zo 
beperkt mogelijk kan blijven en daarmee te leren handelen overeenkomstig de geldende wet- en 
regelgeving. 
De definitie van werkenden vanuit sociaaleconomische invalshoek is volgens het CBS (2016)  als 
volgt te formuleren; ’werkenden zijn alle personen die betaald werk hebben. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen.’  Bij werknemers is er onderscheid te 
maken tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Zelfstandigen kunnen zzp-ers zijn 
maar kan ook het management zijn. Vakinhoudelijk zijn de werkenden te omschrijven als des-
kundig en gecertificeerde asbestinventariseerder of -verwijderaar of kortweg certificaathouders. 
 
Tabel 1. Overzicht aantal deskundig en gecertificeerd asbestinventariseerder of -verwijderaar. 

 Type certificaat en functie Aantal geldige certificaten op 04-11-2019  

Persoonscertificaat DIA 875 

Persoonscertificaat DTA 2246 

Persoonscertificaat DAV 2973 

Binnen Ascert zijn de belanghebbende partijen vertegenwoordigd in het College van 
Deskundigen en in de kamers Proces en Persoon. Het College van Deskundigen beheert het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, kan 
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wijzigingsvoorstellen doen en die aan het ministerie van SZW ter toetsing aanbieden. De minister 
zal het schema vervolgens in Arbowetgeving opnemen. De werkkamers Persoon en Proces zijn 
ingesteld voor het adviseren van het College van Deskundigen inzake interpretaties en 
aanpassingen inzake de uitvoering van certificatieschema’s binnen het werkveld asbest. In beide 
werkkamers Proces en Persoon is er vertegenwoordiging van werkenden vanuit de 
klankbordgroep asbest. De juridische structuur van Ascert is geschematiseerd in bijlage 1. 

Naar aanleiding van de wens van de Tweede Kamer om te komen tot meer balans in de 
vertegenwoordiging in de organen van Ascert wordt binnen Ascert gewerkt aan een nieuwe 
governance. Daarmee wil Ascert voldoen aan de wens van de Tweede Kamer om te zorgen voor 
een evenwichtige besluitvorming. Veranderingen binnen Ascert zijn vanaf de startdatum van dit 
onderzoek niet meegenomen. De uitgangsituatie is daarom het moment dat het 
managementprobleem, medio maart 2019, door Ascert werd gemeld.  

 
1.2.2    Klankbordgroep asbest 
Ascert heeft in 2016 het initiatief genomen om een klankbordgroep van DTA en DIA in te stellen. 
Doel van de klankbordgroep asbest, verder te noemen ‘klankbordgroep’, is om de werkenden te 
vertegenwoordigen en te betrekken bij het ontwikkelen van wet- en regelgeving in het werkveld 
asbest. Op de website van de klankbordgroep staat daarover ‘Door mensen erbij te betrekken die 
het werk uitvoeren, worden de regels beter uit te voeren en toe te passen’ (Klankbordgroep, 
2019). De werkenden voeren de asbestinventarisaties en de asbestverwijderingen immers uit. 
Met deze vertegenwoordiging hebben de werkenden een stem gekregen in het borgen van veilig 
en gezond werken in het werkveld asbest. De klankbordgroep heeft een belangrijke adviesrol 
welke de koers van Ascert mede bepaalt.  
Doel van de klankbordgroep is om de mensen die in het werkveld asbest werken te betrekken bij 
het ontwikkelen en beschrijven van processchema’s en regels om daarmee veilig en gezond 
werken in het werkveld asbest te borgen en te verbeteren. De klankbordgroep heeft tot taak de 
werkkamers te voorzien van advies om veilig en gezond werken in het werkveld asbest te 
borgen. Daarnaast deelt de klankbordgroep kennis over de uitvoering van veilig en gezond 
werken in het werkveld asbest met haar achterban. Onderwerpen zijn onder andere misstanden, 
veilig en gezond werken en persoonsschema’s.  
 
1.2.3 Veilig en gezond werken  
Op werkplekken waar zich asbestvezels bevinden, kunnen de werkomstandigheden fysiek en 
atmosferisch gevaarlijk zijn. De werkenden moeten ervoor zorgen dat deze gevaren worden 
herkend en beperkt voordat er werk wordt uitgevoerd, in overeenstemming met de geldende wet- 
en regelgeving veilig en gezond werken. Veilig en gezond werken voorkomt ongelukken, letsel en 
langdurig verzuim of erger. De Arbowet beoogt, via een stelsel van veilig en gezond werken, een 
gelijk beschermingsniveau te bieden aan alle werkenden (SER, 2019). Veilig en gezond werken 
is traditioneel op de ergonomie bij het ontwerpen van adembeschermingsmiddelen, of op juri-
dische aspecten zoals het tot stand komen van wet- en regelgeving, gericht. Zoals uit de inleiding 
blijkt, worden de uitkomsten van veiligheidsgedrag in de praktijk vaak meetbaar gemaakt aan de 
hand van objectieve cijfers van het aantal slachtoffers. 
Om beter inzicht te krijgen in veilig en gezond werken op de werkvloer, is het van belang vast te 
stellen wat veilig gedrag inhoudt. Veilig gedrag kan volgens de literatuur gedefinieerd worden als: 
’acties en gedragingen die individuen vertonen in hun werksituatie om de gezondheid en 
veiligheid van werknemers en de omgeving te bevorderen’ (Burke, 2002). Ter voorkoming van 
beroepsziektes door gevaarlijke stoffen is er door de Nederlandse Vereniging van Arbeids-
hygiëne voor alle betrokkenen een agenda opgesteld om aandacht aan het onderwerp te geven 
(NVvA, 2019). Hieruit blijkt dat de rol van de werkenden in gezond en veilig werken kan worden 
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versterkt door gerichte maatregelen op het gebied van (1) voorlichting, (2) betrokkenheid bij het 
bedenken van oplossingen en (3) praktische vaardigheden bevorderen.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van veilig gedrag. De eerste vorm is 
compliance (Marchand, 1998; Neal & Griffin, 2004)). Onder compliance vallen gedragingen die 
voortkomen uit wet- en regelgeving over veiligheid, bij voorbeeld het verplicht gebruik maken van 
specifieke regels (Mulder, 2012) zoals voor adembescherming. Wanneer de cultuur van veiligheid 
en gezondheid nog niet is ontwikkeld in een organisatie worden regels en procedures minder 
opgevolgd. Dit heeft te maken met het feit dat schenden van de regels in de werkcontext wordt 
getolereerd om het werken efficiënter te kunnen uitvoeren (Clarke, 2006). 
Naast het opvolgen van regels en procedures dragen medewerkers steeds vaker vrijwillig en 
(pro)actief bij aan een veilige werkomgeving in de vorm van participatie (Marchand, 1998; Neal & 
Griffin, 2004)). Compliance is belangrijk om veilig en gezond werken te kunnen waarborgen. 
Participatie helpt veilig en gezond werken in een organisatie naar een hoger plan. Door parti-
cipatiegedrag bouwen werkenden zelf actief aan een veilige werkomgeving, omdat ze dit 
belangrijk vinden. Te denken valt aan gedragingen als het signaleren en communiceren van  
onveilige situaties, alsook vrijwillige deelname aan bijeenkomsten over veiligheid en gezondheid 
en het doen van voorstellen om veilig en gezond werken te verbeteren (Neal & Griffin, 2004). 
 
1.2.4  Arbowetgeving 
Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de arbeidsomstandighedenwetgeving en niet op de 
milieuwetgeving. Het Arbobesluit stelt dat beroepsmatige blootstelling van werkenden aan 
kankerverwekkende stoffen te allen tijde moet worden vermeden. De wetgever verplicht 
opdrachtgevers en werkgevers maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van 
werkenden te borgen en nadelige milieueffecten te beheersen. De werkende is conform de 
Arbowet verplicht om zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere 
betrokkenen. De kern van de huidige arbowetgeving rondom asbest staat in het arbeids-
omstandighedenbesluit en in het asbestverwijderingsbesluit. De Arbeidsomstandighedenwet of 
Arbowet bevat veiligheids- en gezondheidsverplichtingen voor werkgevers, werknemers, en 
zelfstandig werkenden en valt onder het ministerie van SZW. In het Bouwbesluit van 2012 is 
bepaald dat maatregelen plaats moeten vinden met de best bestaande technieken.  
Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkenden veilig en 
gezond werken. De beheersmaatregelen die de werkenden dan  treffen, worden genomen vanuit 
een arbeidshygiënische strategie, waarbij gericht het risico van blootstelling moet worden 
voorkomen. Gevaren of risico’s  voor de veiligheid of de gezondheid van een werknemer moeten 
zoveel mogelijk eerst met maatregelen bij de bron voorkomen of beperkt worden (Arbowet, 
2017). Het arbobeleid richt zich op de werkplek, de werkmethoden, de arbeidsmiddelen en de 
arbeidsinhoud.  
Omdat de gevolgen van blootstelling aan asbestvezels pas na lange tijd, soms tientallen jaren, 
zichtbaar worden, wordt het nut van regels en voorwaarden rond veilig en gezond werken niet 
altijd onderkend c.q. onderschat. De werkgever heeft een belangrijke rol in de arbovoorlichting. 
Hij moet ervoor zorgen dat de werknemers de informatie op tijd krijgen. Ook is voorlichting 
verplicht als zaken veranderen waarvan het van belang is om de veranderingen te bekijken op 
hun gevolgen voor veiligheid en gezondheid van de werkenden. Veilig en gezond werken levert  
een win-win situatie op  voor werkgever en werkenden. Het is belangrijk om mensen bewust te 
maken van  risico’s  op het werk. Dat geldt niet alleen voor een direct blootstellingsrisico, maar 
ook voor de veiligheid van werkenden op instabiele daken. Veilig en gezond werken voorkomt 
ongelukken, letsel en langdurig verzuim. En mocht er toch wat onverwachts of ongewenst 
gebeuren, dan kunnen mensen die goed zijn opgeleid de juiste handelingen verrichten.  
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1.3    Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit 9 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 komt de probleemstelling en het 
onderzoeksdoel aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat nader in op het onderzoeksonderwerp en de 
dataverzameling.  In hoofdstuk 4 wordt de gebruikte literatuur naar voor organisatie-ontwerp 
concepten en daaraan gerelateerde begrippen toegelicht maar ook de uit literatuurstudie 
vastgestelde theoretische achtergronden voor de ontwerprichting. In hoofdstuk 5 wordt aan de  
hand van  theorie een onderzoekmodel opgesteld dat moet resulteren in een goed functionerend 
en veilig ontwerp. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het onderzoek uitgewerkt, waarna een 
analyse van de deelvragen volgt.  In hoofdstuk 7 wordt eerst het concept ontwerp uitgewerkt, 
gevalideerd om vervolgens het definitief ontwerp te presenteren. Hoofstuk 8 en 9 bevatten de 
conclusie, aanbevelingen en reflectie van dit rapport. Het rapport wordt afgesloten met de 
gebruikelijke referenties en bijlagen. 
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2.     Probleemstelling en onderzoeksdoel 

2.1   Probleemstelling 

Om de probleemstelling helder te krijgen heeft er, in combinatie met documentenonderzoek, 
eerst een uitgebreide oriëntatie plaatsgevonden naar de zienswijzen van de belangrijkste stake-
holders; klankbordgroep, Ascert, SZW en één van de werkenden. 

In 2017 heeft Tauw advies- en ingenieursbureau onderzoek verricht naar het functioneren van 
het stelsel. De voor dit onderzoek relevant te noemen bevindingen zijn: (1) doelen m.b.t. naleving 
zijn niet gekwantificeerd, (2) er is in de praktijk vaak discussie over de interpretatie van regels en 
(3) de beeldvorming over risico’s en de noodzaak van beschermende maatregelen verschilt. 
Uit de brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2018) 
inzake de ‘problematiek rondom asbest’ blijkt dat de vertegenwoordiging van werkenden beter in 
balans moet worden gebracht om te komen tot een betere participatie bij de besluitvorming rond 
borgen van veilig en gezond werken met asbest. Ascert is verzocht om de vertegenwoordiging 
van de uiteenlopende belangen in het werkveld asbest meer in balans te brengen. De rol van 
werkenden en burgers moet waar mogelijk verstrekt worden. Niet al deze personen zullen 
meebeslissen, maar er moet wel rekening worden gehouden met hun mening stelt SZW. 
Er is daardoor een kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie door een 
onevenredige vertegenwoordiging van de belangen in de besluitvorming in het werkveld asbest. 
De directie van Ascert heeft op 15 maart 2019 de managementvraag gesteld ’hoe de 
klankbordgroep zich het best zou kunnen organiseren, communiceren en participeren’. De 
probleemstelling die daarvan afgeleid is luidt als volgt: participatie - bij het tot stand komen van 
de wet- en regelgeving rond veilig en gezond werken - in het werkveld asbest is onvoldoende.              
In het intakegesprek met de voorzitter van de klankbordgroep op 26 april 2019 is afgetast hoe het 
managementprobleem zou kunnen passen binnen de scope van de master risicomanagement. 
Daarnaast  is de opbouw van Ascert en de huidige werkwijze van de klankbordgroep besproken. 
Daarmee is geprobeerd aan te voelen en in te schatten waarom Ascert met een probleem zit wat 
opgelost moet worden.                               
Op 15 mei 2019, tijdens de begeleiding van de uitvoering van een asbestverwijdering in Rijssen, 
is in een oriënterend interview een werkende bevraagd over wat hij nog meer verwacht van de 
klankbordgroep. Deze werkende, bij het interview respondent 5,  ziet graag dat Ascert de 
volgende zaken organiseert: (1) actief informeren werkenden bij wijzigingen beleid, (2) uitleg 
wetteksten en interpretatie van regels en (3) de aanwezigheid van een helpdeskfunctie. 

 

2.2    Doelstelling  

In Verschuren & Doorewaard (2015) wordt onderscheid gemaakt in het doel in het onderzoek en 
het doel van het  onderzoek. Het doel IN het onderzoek inzake de diagnose is een analyse van 
de oorzaken van onvoldoende participatie van werkenden bij de  totstandkoming van wet- en 
regelgeving.                    
Het doel VAN het onderzoek inzake het ontwerp is gericht op het verbeteren van het 
organisatieproces en van de communicatie. Daarvoor zal een arbo instrument rond het thema 
gezond en veilig werken worden ontworpen waardoor de participatie van werkenden bij het tot 
stand komen van de wet- en regelgeving verbeterd wordt en de daarvoor benodigde kennis 
gedeeld en vergroot kan worden. 
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Het Ministerie van SZW heeft tevens een onafhankelijk onderzoek uitgezet bij bureau DB met als 
onderwerp ‘onveilig gedrag van DTA-ers’. Het onderzoek van het betreffen bureau heeft met 
name betrekking op het gedrag van werkenden en hoe dat te veranderen en te beïnvloeden. Het 
is een semi-kwantitatief onderzoek met DTA-ers als doelgroep en als doelstelling het werk zo 
veilig en gezond mogelijk uit te laten voeren. De rapportage is voorzien voor begin 2020. 
Vanwege het door SZW uitgezette gedragsonderzoek  beperkt zich dit onderzoek met name tot 
de technische en organisatorische dimensies. 

De doelgroep zijn de werkenden. Beoogd effect is dat het de vertegenwoordiging van de 
werkenden, bij de totstandkoming van wet- en regelgeving, meer in balans brengt.  

 

2.3   Diagnose 

De intuïtieve diagnose is dat de betrokkenheid van werkenden bij de klankbordgroep asbest, 
doordat deze klankbordgroep onvoldoende functioneert, te wensen overlaat. Op 11 juni 2019 is in 
een gesprek met het dagelijks bestuur van de klankbordgroep de managementvraag aan de orde 
gekomen. Besproken is dat aspecten die in de masterthesis onderzocht gaan worden verband 
moeten houden met het borgen van beheersmaatregelen rond het thema veilig en gezond 
werken van de doelgroep. Daarbij is de wijze waarop de communicatie met de werkenden 
verbeterd kan worden het belangrijkste vraagstuk voor het dagelijks bestuur van de klankbord-
groep. De klankbordgroep wordt nu met name benaderd met vragen en klachten. Uit de vraag-
stelling en de type klachten blijkt dat niet duidelijk is voor de werkenden wat de functie en taken 
van de klankbordgroep zijn. Anderen verwachten dat de klankbordgroep, als een soort vakbond, 
de individuele klachten kan oplossen, zoals over veilig werken die voortkomen uit de relatie van 
de werknemer met de werkgever. Op basis van interne analyse en de feedback uit het interview 
met de klankbordgroep op 7 augustus 2019 is de eerder geformuleerde doelstelling verder 
geconcretiseerd: 

1. Zoveel mogelijk werkenden betrekken bij de besluitvorming, zodat ze indirect invloed kunnen 
uitoefenen op de processen die leiden tot asbestwet- en regelgeving. Betrokkenheid  leidt tot 
draagvlak en tot beter uitvoering en daardoor minder sancties. 

2. De zichtbaarheid van de klankbordgroep vergroten door vaker te communiceren.  

3. Op gestructureerde wijze fungeren als platform voor vragen en antwoorden en feedback van 
de resultaten. 

4. De werkenden veilig en gezond laten werken door toekomstgericht op te leiden.  

 

Voor een empirische diagnose is een oorzaak-gevolgdiagram uitgewerkt, bijgevoegd in bijlage 2. 
Uit dit diagram blijkt dat het einddoel het behalen van de asbestdoelstellingen is, bijvoorbeeld het 
veilig verwijderen van asbestdaken. Uit de analyse blijkt dat een kritische factor is dat er geen 
eenduidige inzichten zijn hoe doelmatig asbest te verwijderen. De oorzaak daarvoor ligt dan 
onder meer in het feit dat er een onbalans is bij het tot stand komen van de asbest wet- en 
regelgeving in het werkveld asbest. Binnen de gekozen systeemgrens zijn een viertal stappen te 
onderscheiden. Het basisprobleem is dat organiseren en communiceren van de klankbordgroep 
met de werkenden niet goed is ontwikkeld. Daardoor is de klankbordgroep onvoldoende zichtbaar 
en bekend bij de doelgroep. Gevolg is geen goede afspiegeling van de werkenden bij de ver-
tegenwoordiging. Bij de besluitvorming is er daardoor te weinig participatie van werkenden bij het 
tot stand komen van wet- en regelgeving om veilig en gezond werken met asbest te borgen. 
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2.4    Onderzoeksvragen                               
De vraagstelling beschrijft welke kennis nuttig of nodig is om de ontwerpdoelstelling te bereiken 
(Verschuren & Doorewaard, 2015). Het doel in het onderzoek inzake het ontwerp is gericht op het 
verbeteren van het organisatieproces en van de communicatie. De hoofdvraagstelling is dan ook 
op welke wijze de klankbordgroep het organisatieproces en de communicatie moet aanpassen 
met als resultaat een verbeterde participatie bij de besluitvorming. Bij organisatie gaat het om de 
transformatie naar een beter functionerend organisatieproces van de klankbordgroep. Bij 
communicatie gaat het om wederzijdse overdracht van informatie en kennis tussen 
klankbordgroep en werkende. Daarbij zijn een aantal onderzoeksvragen naar de oorzaak en voor 
het ontwerp uitgewerkt. 

Tabel 2. Onderzoeksvragen naar oorzaak en voor ontwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksvragen 

naar de oorzaak 

van onvoldoende 
organiseren en 
communiceren 

 

  

 

Deelvraag 1: Hoe wordt op dit moment het functioneren van de 
organisatie beoordeeld en wat heeft dat voor invloed op de werkenden? 

 

Deelvraag 2: Op welke wijze vindt op dit moment informatie- en 
kennisoverdracht plaats bij de werkenden en hoe vindt daarbij de 
communicatie plaats met de organisatie?  

Ontwerp 
onderzoeksvragen 

naar verbeterd 
organisatieproces 

en  effectieve 
communicatie 

Deelvraag 3: Welke rol en invloed kunnen werkenden uitoefenen en hoe 
is dat terug te zien in het  handelen van de organisatie? 

Deelvraag 4: Welke modellen zijn haalbaar en werkbaar om het orga-
nisatieproces te verbeteren, gelet op de mogelijke risico’s? 

Deelvraag 5:  Op welke wijze kan het overdragen, delen en vergroten van 
informatie en kennis verbeterd worden?  

Deelvraag 6: Welke toolkit sluit het beste aan bij de behoefte van de 
werkenden en aan de basisvoorwaarden voor een organisatie? 

Deelvraag 7:  Biedt het ontwerp voldoende zicht op het beoogde effect de 
participatie te bevorderen?  
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3.     Onderzoeksontwerp en dataverzameling 

3.1    Onderzoeksontwerp 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is er gedurende het onderzoek met een aantal 
methoden data verzameld. De methoden zijn gericht op de oorzaak van problemen in de huidige 
situatie en op een ontwerp van verbetermaatregelen. De betrouwbaarheid van de gegevens is 
bevorderd door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. De validiteit van het 
onderzoek is onder andere gewaarborgd door de onderzoeksdoelen te koppelen aan het type 
onderzoeksvragen. De gebruikte onderzoeksmethoden zijn literatuur- en documentenonderzoek, 
participerende observaties, gestructureerde individuele interviews met stakeholders, benchmark 
onderzoek en een alphatest.   

 

Tabel 3.  Relatie tussen de onderzoeksdoelen en - vragen en de gebruikte methoden. 

Onderzoeksdoelen Onderzoeks- 
vragen naar 
oorzaak of voor 
ontwerp 

Onderzoeksvraag Gebruikte methoden 

Vaststellen huidig 
functioneren 
organisatieproces 

Oorzaak Deelvraag 1 Documentenonderzoek
observaties, 
Interviews 

Vaststellen huidig 
functioneren 
communicatie 

Oorzaak Deelvraag 2 Interviews 

Onderzoek verbeteren 
organisatieproces 

Ontwerp Deelvraag 3 Literatuuronderzoek, 
interviews 

Inventarisatie werkbare 
organisatiemodellen  

Ontwerp Deelvraag 4  Literatuuronderzoek, 
interviews, benchmark 

Onderzoek verbeteren 
delen en vergroten 
informatie en kennis 

Ontwerp Deelvraag 5 Literatuuronderzoek, 
Interviews, 
benchmark 

Inventarisatie onder-
steunende arbo tools 

Ontwerp Deelvraag 6 Literatuuronderzoek, 
Interviews, benchmark 

Vaststellen haalbaarheid  
ontwerp en weerstand 
transformatie 

Ontwerpvalidatie  Deelvraag 7 Alphatest  
Interviews 
literatuuronderzoek 

 

3.2     Dataverzameling 

In het vervolg worden de methoden van dit onderzoek onderbouwd en nader toegelicht. Er wordt 
een toelichting gegeven op het soort onderzoek en de methode voor dataverzameling. 

 

3.2.1    Kwalitatief onderzoek  
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die de werkenden geven aan hun 
inbreng via de vertegenwoordiger rond veilig en gezond werken in het werkveld asbest. 
Kwalitatief onderzoek is passend omdat dit onderzoek gericht is op het achterhalen van 
betekenissen, meningen en interpretaties over oorzaken van het managementprobleem. Door 
middel van gestructureerde interviews wordt mede invulling gegeven aan het onderzoek (Boeije, 
2008). 
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3.2.2    Methode van dataverzameling 
Als eerste is er een documentenonderzoek verricht. Daarvoor zijn ‘Onderzoek functioneren 
certificatiestelsel asbest’ (Tauw, 2017), de brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal (2018) inzake de ‘problematiek rondom asbest’ en het 
‘visiedocument Ascert’ (Ascert, 2018) als uitgangspunt genomen. Dit heeft verdiepende kennis 
opgeleverd om de onderzoeksvragen inzake de oorzaak van de probleemstelling en strategieën 
die een verbetering kunnen opleveren, te helpen beantwoorden.                
De inzet was participerende observaties uit te voeren, een methode om de huidige werkwijze en 
functioneren van de werkenden en de klankbordgroep vast te leggen. Maar omdat er door 
omstandigheden geen bijeenkomst van de klankbordgroep in de onderzoeksperiode heeft 
plaatsgevonden, is de observatie middels een interview met actieve (bestuurs)leden van de 
klankbordgroep en door het raadplegen van recente notulen ingevuld. Hierdoor zijn de verworven 
inzichten sober maar doelmatig. Bij de interviews  is de observatielijst in bijlage 3 als handleiding 
gebruikt. Ook heeft observatie van de drie functies plaatsgevonden, elk in één dagdeel, om in de 
praktijk de  risico’s voor blootstelling aan onveilige en ongezonde werkomstandigheden beter te 
kunnen beoordelen. Er zijn interviews uitgevoerd bij een tiental respondenten naar het huidig 
functioneren van het stelsel en over de oorzaken van het managementprobleem en om mogelijke 
oplossingsrichtingen te verkennen. Bij de selectie is, om zoveel mogelijk diversiteit te krijgen, 
getracht dezelfde aantal respondenten aan te houden bij het verschillende functies. Bij de 
selectie van de respondenten is per functie rekening gehouden met de verschillende organisatie-
groottes en -vormen van de werkende; flex, zzp-er of in vast dienstverband. 
 
Tabel 4.  Overzicht en kenmerken van de respondenten  
Nr. Functie leef

tijd 
Oplei-
dings- 
niveau 

Organisatievorm Organi-
satie-
grootte 
Asbest 

Type 
werkzame 
Beroeps- 
bevolking 

lid van de 
klank-
bordgroep 
  

1 DIA 44 HBO Asbestinventarisatie
bureau 

5 Zelfstandige, 
management  

Nee 

2 DIA 40 HBO Ingenieursbureau 15 Werknemer Nee 
3 DIA 30 MBO Asbestinventarisatie

bureau 
1 Zelfstandige, 

zzp. 
Nee 

4 DTA 54 MBO Asbestsaneerder 1 Zelfstandige, 
zzp 

Ja 

5 DTA 54 MBO Asbestsaneerder 1 Zelfstandige, 
zzp 

Nee 

6 DTA 47 MBO Detachering >100 Werknemer Nee 
7 DTA 38 MBO Asbestsaneerder 6 Werknemer Nee 
8 DAV 40 LBO Kassensloop 4 Werknemer Nee 
9 DAV 46 LBO Detachering 20 Werknemer Nee 

10 DAV 44 LBO Asbestsaneerder 6 Werknemer Nee 
 
Door een zo groot mogelijke variatie in respondenten te organiseren ontstaat een compleet beeld 
van de organisatieprocessen en de oorzaken van het managementprobleem binnen het werkveld 
asbest. Met toestemming en medewerking van de klankbordgroep zijn de geselecteerde 
gecertificeerde asbestmedewerkers vervolgens benaderd. Omdat één respondent lid is van de 
klankbordgroep fungeert deze respondent als referentiekader.              
Het houden van de interviews is gebeurd aan de hand van een vragenlijst. Ter voorbereiding op 
het interview is enkele dagen voor het interview de toelichting op het onderzoek en de vragenlijst 
gemaild met daarin informatie over doel onderzoek, toelichting op de selectie van de 
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respondenten, duur van het onderzoek en de garantie op anonimiteit van de respondent. Het 
vooraf mailen van achtergrondinformatie heeft geresulteerd in efficiënte gesprekken. De 
vragenlijst is een combinatie van open en gesloten vragen en is weergegeven in bijlage 4. Bij de 
gesloten vragen is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal. Likertschalen worden gebruikt 
omdat ze één van de meest betrouwbare manieren zijn om meningen, gezichtspunten en gedrag 
te meten (Stokking, 2002). Eerst is er data van algemene aard verzameld van de werkenden, 
daarna is ingegaan op de onderwerpen die uit het theoretisch kader volgen. Tevens zijn vragen 
gesteld met betrekking tot het beoogde ontwerp en verwacht effect. 
Uit de literatuur is bekend dat bij veiligheidsincidenten menselijke, technische en organisatorische 
factoren een rol spelen; de HOT-RIP factoren (Van Staveren, 2015). Vervolgens zijn op basis van 
zowel documenten als literatuur bij deze factoren verschillende thema’s gekoppeld. De themalijst 
gezond en veilig werken, welke is bijgesloten in bijlage 5, is met de respondenten besproken. 
Nadat een drietal interviews heeft plaatsgevonden, zijn de resultaten van de interviews 
geanalyseerd en heeft bijsturing van de vragenlijst plaatsgevonden. Vastgesteld is dat het 
verzamelpunt, het punt waarop geen vernieuwde data meer wordt verzameld, bij zes 
respondenten lag. Maar om van elke functie tenminste drie waarnemingen te hebben, en tevens 
één referentie respondent mee te nemen, is het onderzoek uitgevoerd met tien respondenten. 
Tevens hebben er interviews met stakeholders plaatsgevonden naar de verwachting die de 
verbetering kan opleveren en om de resultaten van de eerdere interviews met de werkenden en 
het ontwerp te valideren. Naast de werkenden zijn ook andere stakeholders benaderd; het 
bestuur van de klankbordgroep, een inspecteur van SZW en een manager van een opleidings-
instituut en werkgevers uit het werkveld asbest. Middels benchmarking heeft een vergelijk 
plaatsgevonden met bruikbare en werkbare modellen voor beroepsmatig gezond en veilig werken 
met gevaarlijke stoffen. 
Alle verkregen informatie uit documenten en literatuur is digitaal opgeslagen. De reacties op de 
afgenomen interviews zijn uitgeschreven op de vragenlijsten. Ook de resultaten van de observa-
ties zijn schriftelijk vastgelegd. Na verwerking in de rapportage zijn de resultaten uit de interviews 
en de observaties vernietigd.   
 
3.2.3  Eigen positie 
Belangrijk in het onderzoek is de positie en rol van de auteur. Dit kan positieve invloed hebben op 
de reacties van de respondenten, waardoor de kans op sociaal wenselijke antwoorden kleiner is. 
De auteur was in 2019 geregistreerd met een persoonscertificaat DTA. Vanuit het perspectief van 
de expertbenadering is dan ook een gestructureerde en gerichte aanpak mogelijk geweest. De 
klankbordgroep heeft echter ook vanuit een helikopterview naar de aanpak meegekeken. 
 
3.3     Data-analyse 
De analyse van de verworven data heeft als doel de informatie te ordenen en deze vervolgens op 
verantwoorde wijze te interpreteren. Bij een juiste analyse wordt uitgegaan van de probleem-
stelling waarbij vanuit de data antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvragen.  De rele-
vante informatie is gekoppeld aan de factoren uit het theoretisch kader van het onderzoekmodel. 
Bij het beoordelen van de resultaten is gekeken naar zowel de kenmerken van de individu als de 
kenmerken op organisatieniveau. Daarnaast zijn onderwerpen als informeren, consulteren, 
kennis en informatie delen en vergroten en externe invloedfactoren uitgewerkt.  De analyse richt 
zich op het beantwoorden van de deelvragen naar oorzaak van het managementprobleem en 
ontwerp en verwacht effect van de voorgestelde oplossingsrichting. De kwalitatieve analyse  is  
gebaseerd op de verschillen die voortkomen uit interviews en vindt plaats volgens de grootste 
gemene deler (60% consensus).  
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4.     Literatuur 

Het gaat in dit onderzoek over het transformeren van de klankbordgroep. Het onderzoeken van 
een aantal relevante factoren van organisatieontwerp kan inzichten geven in hoe de (in 4.1) 
verandering het best tot stand gebracht kan worden. Factoren die van invloed zijn op het 
organisatieontwerp gaan over het scheppen van voorwaarden op het gebied van (in 4.2) organi-
seren, organisatieprocessen zoals (in 4.3) besluitvorming, en het (in 4.4) communiceren van (in 
4.5) risico’s door en tussen mensen en de organisatie. Er vindt per factor een beschrijving plaats 
van definities en een inventarisatie van de belangrijkste modellen en methoden. Vanuit het 
begrippenkader is verdiepend onderzoek verricht naar werkende en bruikbare hulpmiddelen en 
arbotools (in 4.4.1)  die de organisatieverandering kunnen ondersteunen.  

 
4.1    Veranderen 
Om een verandering succesvol te implementeren in een organisatie heeft prof. J.P. Kotter 8 
stappen voor succesvol veranderen opgesteld. Deze worden vanuit het perspectief van ‘Lei-
derschap bij verandering’ (Kotter, 2018) geanalyseerd.  De analyse is daarom toegespitst op de 
stappen die de verandering mogelijk maken (stap 1 t/m 3) en de implementatiefase (stap 4 t/m 6) 
en het verankeren (stap 7 en 8). De acht stappen zijn respectievelijk; (1) gevoel van noodzaak 
mogelijk maken, (2) een leidend team vormen, (3) een gedeelde visie en strategie ontwikkelen, 
(4) de visie communiceren, (5) werknemers in staat stellen te veranderen, (6) korte termijn 
successen creëren, (7) verbeteringen tot stand brengen en (8) borgen en opvolging veilig stellen. 
Implementatie van veranderingen waarin risico’s een rol spelen gaat volgens Van Staveren 
(2015) pas als het voldoet aan de ‘4 G’s’: gestructureerd, geformaliseerd, geïntegreerd en 
geaccepteerd. Vanuit de innovatietheorie van Rogers (2010) zijn vijf groepen te onderscheiden 
die een nieuw product of verandering op hun eigen wijze accepteren; (1) pioniers, (2) vroege 
accepteerders, (3) vroege meerderheid, (4) late meerderheid en (5) achterblijvers. Voor de 
implementatie van verandering blijken een aantal dimensies van belang te zijn: de organisatie-
structuur en -cultuur en de methode met de instrumenten. Daarbij gaat het om de externe 
omgeving bij het organisatie-proces te betrekken. De voorwaarden bij de methoden hebben 
zowel betrekking op het proces als op de instrumenten. Het gaat daarbij om (1) beschikbaarheid 
en toegankelijkheid voor de individuele gebruiker, (2) de gebruiksvriendelijkheid, (3) het beoogde 
voordeel voor de gebruiker, (4) de aansluiting bij het werkproces van de gebruiker en (5) de 
kosten. 
Veranderen de wensen van de werkenden dan moeten daardoor nieuwe instrumenten ontwikkeld 
worden. Hierdoor komt de focus meer te liggen op leren en verbeteren in plaats van op managen 
van bekende risico’s. In het concept van lerende organisatie moet het leren worden ontwikkeld 
door het scheppen van een op leren gerichte aanpassingscultuur. Een algemeen gangbare 
definitie van een lerende organisatie is volgens Daft (2016) ‘een organisatie die er bewust op 
gericht is het leren en het leervermogen van individuen stimuleert zodat de organisatie als geheel 
zich kan verbeteren en te kennis te ontwikkelen’. Kennis is niet hetzelfde als informatie. 
‘Informatie bestaat uit gegevens die zijn gecombineerd met andere gegevens en omgezet zijn 
naar een bepaalde context voor specifiek gebruik. Kennis gaat een stap verder; het is een 
conclusie die wordt getrokken uit informatie nadat deze in verband is gebracht met andere 
informatie en vergeleken is met wat al bekend is. Kennis, dit in tegenstelling tot informatie, heeft 
altijd een menselijke factor’ (Daft, 2016). Er zijn twee vormen van kennis en hoe deze te 
verkrijgen, te organiseren, en over te dragen; expliciete en impliciete kennis. 
Organisatieontwikkeling is één van de methoden die zich richt op menselijke ontwikkeling om 
prestaties te verbeteren. Organisatieontwikkeling past kennis en technieken toe van een lerende 
organisatie om prestaties te verbeteren via vertrouwen, een open overleg met problemen, 
participatie van werknemers en het ten volle benutten van menselijk potentieel.  
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Het leervermogen van organisaties kan worden belemmerd door interne factoren. Deze 
leerblokkades kunnen individueel zijn of gebaseerd op de organisatiecultuur en –inrichting. De 
bereidheid en het vermogen om individueel te leren worden onder ander beïnvloed door de 
organisatie(cultuur). Laatstgenoemde heeft te maken met een sterke actiegerichtheid, de 
oorzaken worden daardoor niet aangepakt, en een beperkte communicatie. Er zijn specifieke 
maatregelen om te werken aan een lerende organisatie (Gillert, 2018). Maar verbeteren is 
moeilijk, op individueel niveau kan er sprake zijn van leerblokkades. Volgens Daft (2016) 
stimuleert een lerende organisatie ’communicatie en samenwerking zodat iedereen zich 
betrokken voelt bij het onderkennen en oplossen van problemen’. Daardoor is de organisatie in 
staat  onder andere zich te verbeteren. In een lerende organisatie dient informatie met het doel 
alle werknemers  over de complete informatie te laten beschikken en worden wegen gevonden 
om communicatiekanalen te openen die alle kanten op kunnen. Eén van de belangrijkste 
kenmerken van een lerende organisatie is een sterke organisatorische cultuur. Van alle waarden 
die samen de organisatiecultuur vormen, worden ethische waarden als belangrijkste beschouwd 
(Daft, 2016). 
Van Loon (2018) gaat nader in op organisatieverandering en individuele transitie. Bij de 
individuele transitie is het belangrijk dat de individu gehoord, gerespecteerd en erkend wordt. Het 
gedrag van de individu in het veranderingsproces speelt daarbij een rol. Uiteindelijk moet de 
verandering onderdeel uitmaken van het gewone werk (Nathans, 1995). Er zijn een zestal 
strategieën om met weerstand om te gaan; (1) communicatie, (2) participatie, (3) faciliteren, (4) 
onderhandelen, (5) manipuleren en (6) dwang. De communicatie- en de participatiestrategie 
leveren de beste resultaten op wanneer het gaat om overwinnen van weerstand (Ezerman, 
1986). Bij de communicatiestrategie gaat het om duidelijke informatie over de beweegredenen, 
overtuigen door het benoemen van de voordelen en het aanvechten van verkeerde 
veronderstellingen. De participatiestrategie resulteert in  participatie in besluitvorming en verwerft 
een breed commitment. Deze strategie sluit alleen aan als de veranderbereidheid hoog is in de 
organisatie, anders werkt deze strategie  averechts. 

 

4.2    Organiseren 

Om de begrippen organiseren en organisatie te verhelderen is er literatuuronderzoek verricht. Er 
zijn diverse bronnen onderzocht. Zo is gezocht in relevante boeken over organisatie-ontwerp 
zoals Daft (2016) en in de presentaties van de masterclass organiseren van risicomanagement. 
Ten tweede is naar overzichtsartikelen gezocht via Google Scholar. Daarbij is gezocht met de 
volgende combinatie van trefwoorden: organisatie, proces, ontwerp, modellen, best practices. Bij 
het bepalen van de context is actuele kennis en inzicht in effectieve organisatievormen van 
belang. Daft hanteert de volgende definitie: ‘organisaties zijn sociale entiteiten die gericht zijn op 
een doel, ontworpen zijn als systemen van bewust gestructureerde en gecoördineerde 
activiteiten, en die verbonden zijn met de externe omgeving’. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen organisaties met een gesloten en met een open systeem. Een open systeem moet in 
wisselwerking staan met de omgeving om te overleven. Een open systeem kent een drietal 
subsystemen; de input, het transformatieproces en de output (Daft, 2016). Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van diverse theoretische concepten, maar het gaat daarbij om handelen op 
organisatie- en individueel niveau (Fisscher, 2018). Oorzaken en oplossingen rondom risico’s 
liggen zowel binnen als buiten de organisatie. Op persoonlijk vlak speelt bijhouden van het 
vakgebied een rol voor het ontwikkelen van een professionele identiteit. Het gaat in essentie over 
de vraag hoe de organisatie extern waarde wil toevoegen in zijn omgeving, c.q. kan profiteren 
van de waardetoevoeging van anderen, en zich intern moet ontwikkelen om dat mogelijk te 
maken. Om die vraag te kunnen beantwoorden, dient een intern en een extern analysetraject  te 
worden uitgevoerd (Nieuwenhuis, 2010). De essentie is balans te vinden tussen de gewenste 
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externe resultaten en de interne mogelijkheden. Een goede strategie  gaat daarom zowel over de 
externe kant van de organisatie als over de interne kant van de organisatie. Het lastigste is echter 
de samenhang tussen beiden. Het heeft bijvoorbeeld geen zin een heel goede interne aanpak te 
hebben, terwijl de externe communicatie niet onder controle is. Het interne analysetraject 
onderzoekt sterktes en zwaktes in de organisatie.                                                        
Daarbij speelt governance een rol, vrij te vertalen naar de interne beheersing van de organisatie. 
Hieronder  valt het bepalen van de organisatiedoelstellingen, het beheersen van de organisatie 
en de interne en externe verantwoording. Het bereiken van de doelstellingen kan echter 
beïnvloed worden door obstakels, zoals er obstakels kunnen voortkomen uit de interpretatie van 
de wet- en regelgeving. Compliance is het voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals 
veiligheidsvoorschriften. Governance, risico(management) en compliance (GRC) doelt op 
methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, 
processen en technologie.  Daarnaast speelt het belang van  integriteit een rol; het vertrouwen 
van de stakeholders dat hun belangen worden behartigd, is een voorwaarde voor hun om samen 
te werken. De compliance strategie dient dan ook vanuit voorkomen van overtredingen en 
stimuleren van gewenst gedrag gericht te zijn op het vinden van de juiste balans (Hoff, 2018).   

4.3    Besluitvorming 

Eén van de organisatieprocessen waar literatuuronderzoek naar is verricht, is besluitvorming. 
Ook hier is de basis gelegd door Daft (2016) te bestuderen. Om relevante documenten te vinden 
is naar overzichtsartikelen gezocht via Google Scholar en databank Scopus. Daarbij is gezocht 
met de volgende combinatie van trefwoorden: besluitvorming,  processen en organisatie. Op 
basis van een eerste screening zijn een aantal publicaties gekozen die zijn gebruikt voor de 
hieronder  gepresenteerde uitwerking van het begrip besluitvorming. Daarbij zijn de volgende 
veel voorkomende publicaties en verwijzingen geselecteerd en bestudeerd op relevantie: Butler 
(1979), De Boer (1988),  Hoogerwerf (1998), Koopman (1980), Mintzberg (1976) en Noordegraaf, 
(2005). De definitie van besluitvorming in een organisatie luidt: ’het proces van identificatie van 
problemen en probleemoplossingen’ (Daft, 2016). Volgens Mintzberg (1976) heeft besluitvorming 
een procesmatig karakter. Niet alleen het besluitvormingsproces is van belang, maar met name 
ook de betrokkenheid vergroten onder de besluitvormers. Dankzij het procesmatig karakter 
kunnen de besluitvormers problemen structureren een inzichtelijk maken. Op een systematische 
manier worden oplossingen vergeleken en kan de beste oplossing gekozen worden.             
De individuele besluitvorming kent twee stromingen, de klassieke organisatietheorie welke uitgaat 
van onbeperkte rationaliteit en de benadering vanuit beperkte rationaliteit. In de klassiek organi-
satietheorie wordt er van uitgegaan dat de beslisser de beschikking heeft over alle juiste 
informatie en dat men deze informatie ook op de juiste manier kan verwerken en inschatten. 
Ongeacht wie de beslisser is, zal de beslissing altijd hetzelfde uitpakken. Het is echter onmogelijk 
om alle mogelijke oplossingen voor een probleem op een rij te krijgen en daaruit de beste te 
kiezen. Er is immers altijd sprake van beperkte informatie, tegenstrijdige belangen en veran-
derende situaties.  Daardoor is er sprake van begrensde of beperkte rationaliteit. De visie van 
beperkte rationaliteit gaat vaak samen met intuïtieve besluitvorming. Bij intuïtieve besluitvorming 
wordt op grond van ervaring en oordeelkundigheid een probleem opgelost.              
Bij de besluitvorming op organisatieniveau worden besluiten genomen met behulp van rationele 
en intuïtieve processen. Daarbij kan in het algemeen onderscheid gemaakt worden in drie 
hoofdmodellen. Het  eerste model, muddling through, stelt niet het doel, maar de weg erheen 
centraal. Koopman stelt verder dat besluitvorming onregelmatig en niet lineair plaatsvindt. Deze 
klassieke organisatiestrategie gaat er van uit dat de beslisser de beschikking heeft over de juiste 
informatie rondom situaties en dat men deze op ook op de juiste wijze kan verwerken en 
inschatten. Mensen kunnen het dan uiteindelijk eens of oneens zijn met een beslissing, maar 
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dankzij de betrokkenheid voelen ze zich wel gehoord. Een tweede categorie zijn de 
stromenmodellen. Eén van die modellen is het vuilnisbakmodel. In dit model is de organisatie een 
georganiseerde anarchie. De verschillen factoren die invloed kunnen hebben op het 
besluitvormingsproces zijn problemen, oplossingen, deelnemers en keuzemomenten. Door deze 
op een willekeurige manier door elkaar te mengen komen er willekeurige oplossingen 
bovendrijven. De generaliseerbaarheid van dit model is echter maar beperkt.           
Ten derde is er het fasenmodel. Mintzberg (1976) deed onderzoek naar een fasenmodel bij 
besluitvorming en vormt daarmee de basis van later uitgevoerd onderzoek naar modellen rond 
besluitvorming. Dankzij het procesmatig karakter van processen kunnen de besluitvormers 
risico’s structuren en inzichtelijk maken. Mintzberg (1976) geef nadrukkelijk aan dat niet alleen 
het definiëren en maken van een besluit belangrijk is, maar juist ook het kweken van 
betrokkenheid onder de betrokkenen. Ook Hoogerwerf (1998) verdiepte zich in modellen rond 
besluitvorming en gaat uit van een streven naar een zo rationeel mogelijk beleid. Een aantal 
zaken vallen op. Hij veronderstelt dat besluiten een grote kans maken om rationeel te zijn als ze 
berusten op betrouwbare informatie over probleem of risico’s, de oorzaken, de doelen, de 
instrumenten en uitvoering en de effecten. Informatie is daarmee een belangrijke factor, net zoals 
het doorlopen van verschillende fasen. Het fasen model van Hoogerwerf (1998) kent een zestal 
stappen: (1) benoemen probleem of risico, (2) analyse van het probleem of risico, (3) bepalen 
naar welke oplossingsrichting heen gewerkt gaat worden, (4) actieplan oplossing uitwerken voor 
de uitvoering, (5) evaluatie en terugkoppeling of de doelen gehaald zijn en de juiste middelen 
ingezet zijn en (6) beëindiging van het proces omdat het doel is bereikt of omdat in de evaluatie is 
besloten een andere oplossing te kiezen. Door een terugkoppeling kan het proces een cyclisch 
verloop krijgen. Noordegraaf (2005) tenslotte stelt dat doordat er meestal allerhande voorschriften 
zijn over het verloop van een besluitvormingsproces, er in organisaties een bepaalde 
besluitvormingsstructuur ontstaat.                
Van Gelder (2019) stelt dat veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden op basis van  
rationele besluitvorming met als gevolg optimale veiligheid. Onduidelijkheid over regelgeving 
creëert meer onzekerheid voor de besluitvormer. Dat geldt zeker voor organisaties die een 
omslag willen maken naar een lerende organisatie. Het is daarom van belang te leren van 
besluiten. Fouten die gemaakt worden verdienen aanmoediging om gedeeld te worden, omdat dit 
een leerproces in de organisatie bevordert (Daft, 2016). 

 

4.4    Communiceren                  
Als het gaat om communiceren kan dat het beste worden toegelicht vanuit de context van de 
praktijk van de werkenden. Daarvoor is het cursusboek asbestkundige (SGS Search, 2019) als 
uitgangspunt genomen. Daarbij staat dat met welke partij de asbestkundige ook communiceert, 
het doel van de communicatie  altijd hetzelfde is; het voorkomen van risicovolle situaties. 
Communicatie is een proces, waarbij men tracht ‘bepaalde informatie over te dragen van de 
zender naar de ontvanger’ (Olsthoorn, 2012). Die overdracht kan plaatsvinden met verschillende 
instrumenten en  door verschillende kanalen. Gebrekkige communicatie kan leiden tot onveilige 
situaties. Het geven van voldoende feedback van de ontvanger naar de zender is daarom van 
essentieel belang.  Via Google Scholar is gezocht met de volgende combinatie van trefwoorden: 
communicatie, invloed en betrokkenheid. Tevens zijn in dit kader de presentaties van onder 
andere Kuttschreuter (2017), Gutteling (2018), De Vries (2017) en Kerstholt (2018) uit de 
masterclass risicoperceptie en communicatie bestudeerd.                
Bij het bestuderen van het begrip communicatie zijn verschillende zaken opgevallen. Ten eerste 
is inzicht verkregen in de rol van communicatie bij risicomanagement. Daarbij is geleerd oog te 
krijgen voor het perspectief van de individu en de organisatie. Aspecten die bij organisaties van 
belang zijn hebben betrekking op in te zetten communicatiemiddelen, doelen, structuur en 
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externe factoren (Gutteling, 2018).  Effectief communiceren over risico’s is alleen mogelijk indien 
de organisatie oog heeft voor het perspectief van het individu dat aan het risico is blootgesteld. 
Alleen dan kan hij inschatten wat het risico voor iemand betekent. Effectief communiceren over 
risico’s vereist dan ook kennis van de manier waarop individuen en organisaties op informatie 
over risico’s reageren en bronnen van informatie of ervaring aanspreken. Volgens Kuttschreuter 
(2017)  richt zich communicatie op het creëren van draagvlak en acceptatie, voor beleid, ideeën, 
of technologische innovaties, in de context van mogelijke waarde conflicten. Daarbij kan dan een 
model worden ontwikkeld dat zich richt op gedragsverandering zoals de protectie motivatie 
theorie (Rogers, 1975). Dit model biedt mogelijkheden om nadere invulling te geven waar het 
gaat om besluitvorming in risicovolle situaties en gedrag dat gericht is op de bescherming van de 
eigen gezondheid.            
Middels het bestuderen van het boek over sociale psychologie en praktijkproblemen van Buunk 
(2014) is inzicht verkregen hoe na te gaan welke factoren in een procesmodel te beïnvloeden 
zijn, waarmee de bereidheid van individuen om ergens aan mee te werken, wordt verhoogd. Het 
gaat daarbij om een model met factoren die beïnvloedbaar en relevant zijn. Vervolgens speelt de 
inzet van methoden, instrumenten en kanalen om de doelgroep effectief te bereiken een 
belangrijke rol. Uit overzichtslijsten blijkt dat er een keur aan mogelijkheden is. Bruikbaar is het 
onderscheid dat is gemaakt tussen onder andere het effect op de individu en het bereik en effect 
binnen een organisatie. Bij het begrip ‘invloed’ gaat het om het vergroten van de invloed en de 
betrokkenheid op individueel niveau, sociaal niveau of institutioneel niveau (Paton 2013).  Als 
derde begrip gaat het over het ‘betrekken’ van werknemers in de context van veilig werken. Het is 
van groot belang om werknemers  een rol in een klankbordgroep te geven. Werknemers kunnen 
namelijk zelf het beste aangeven welke motieven, belemmeringen en oplossingen er zijn voor 
bepaald veilig of onveilig gedrag. Uit onderzoek van Blackburn en Lawrence (1995) blijkt dat het 
aannemelijk is dat opvattingen over eigen deskundigheid en vaardigheden van invloed kunnen 
zijn op de mate van participatie. Wel is het belangrijk dat de organisatie aan eenieder 
terugkoppelt wat er met de input gedaan is. Werkenden leveren dus een belangrijke inhoudelijke 
bijdrage aan de invulling van veilig werken. Om veilig en gezond  te kunnen werken is het nodig 
dat de werkende de risico’s kent en kan beheersen. Daarbij spelen persoonlijkheidsfactoren een 
belangrijke rol. Betrokkenheid is daarnaast een goede oplossing om eventuele weestand tegen 
verandering weg te nemen. Betrokkenheid creëert namelijk eigenaarschap en geeft de 
medewerker controle in plaats van het gevoel iets opgedragen te krijgen (Guldenmund, 2018). 
                

4.4.1   Arbo Instrument 

Om  een goed functionerend ontwerp te realiseren is er eerst zorg voor de noodzakelijke 
infrastructuur. Dit zijn de processen binnen de klankbordgroep en de toolkit die de werkenden 
gebruiken om hun invloed uit te kunnen uitoefenen om veilig en gezond werken te borgen. Daar- 
naast dient waar mogelijk nieuwe technologie gebruikt te worden. De technologische 
mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel. Werken met verouderde technieken en communi-
catiemiddelen kan leiden tot gefrustreerde werknemers (Lockwood, 2007). Voor een  vergelijk 
van bestaande tools is onderzoek gedaan in de werkvelden gevaarlijke stoffen,  arbo en asbest. 
In deze werkvelden zijn reeds een aantal tools rond het thema veilig en gezond werken 
ontwikkeld. Het onderzoek heeft zich met name gericht op tools uit de praktijk van veilig en 
gezond werken die bij voorkeur al geïmplementeerd zijn en gebruikt worden. Een zevental tools 
zijn nader uitgewerkt.   

In een (1) arbocatalogus wordt beschreven hoe voldaan kan worden aan de doelvoorschriften 
van de overheid voor veilig en gezond werken. Alleen wat het resultaat moet zijn, wordt vast-
gelegd in een arbocatalogus. Hierin staat informatie over het specifieke thema gezond en veilig 
werken met instructies, verwijzingen naar deelonderwerpen, wetgeving en richtlijnen en nuttige 
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links. Een arbocatalogus asbest kan zijn opgesteld op sector-, branche- of bedrijfsniveau, bijvoor-
beeld de installatiebranche. Na het opstellen van de catalogus volgt een (beperkte) toetsing door 
de Inspectie SZW. Ook wordt verwezen naar wetgeving en richtlijnen. Voorbeeld uit een 
arbocatalogus: Voordat asbest wordt afgevoerd naar de eindverwerker zal gecontroleerd worden 
of het asbest op de juiste manier verpakt is. Instructie; medewerkers die in hun werk te maken 
hebben of krijgen met blootstelling aan asbest worden geïnformeerd  over de gevaren en behan-
deling van asbesthoudend materiaal (Mens en werk (2019), Arbocatalogus VVT (2019)). Bij 
controle op de naleving van de wet- en regelgeving over veilig en gezond werken houdt de 
Inspectie SZW rekening met oplossingen uit de arbocatalogus. Als bedrijven deze oplossingen op 
de goede manier gebruiken voor een mogelijk gevaarlijke situatie, accepteert de inspecteur dat 
als voldoende en kunnen ze daarmee compliant zijn.  

(2) Governance, risk(management) en compliance (GRC) kan omschreven worden als een 
methodiek waarmee organisaties vanuit de drie afzonderlijke aandachtsgebieden tot een meer 
geïntegreerde aanpak komen. Deze methodiek is gebaseerd op het  bestaande organisatiemodel 
welke in het kader van risicomanagement en besluitvorming is ontwikkeld. GRC principes doelen 
op methoden en best practices om een integrale oplossing te bieden voor processen (Mavim 
(2019). Doel van een GRC tool is dat de werkenden voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving in het werkveld asbest rond veilig en gezond werken en dus compliant zijn. Voor 
zover bekend is er in de werkveld veilig en gezond werken geen GRC tool operationeel.             

Op initiatief van de branchevereniging is ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest 
een instructie uitgebracht.  De online vezelveiligheidsinstructie (3) heet ‘veilig in elke vezel’ en 
geeft tips en hulpmiddelen voor veilig en gezond werken in de asbestverwijdering. Er komen een 
vijftal thema’s  aan de orde; (1) emisiebeperking, (2) adembescherming, (3) machinisten, (4) 
gedrag en cultuur en (5) werken op hoogte. De instructie begint met een algemene inleiding over 
het belang van emissiebeperkende maatregelen. Daarna volgen stellingen waarop de werkende 
moet reageren. Op film is het werk in scène gezet om zo duidelijk mogelijk uit te kunnen beelden 
wat belangrijk is bij het treffen van emissiebeperkende maatregelen. Als voorbeeld is genomen 
het bespreken voorafgaand aan de werkzaamheden. ‘In mijn bedrijf is het gebruikelijk om 
voorafgaand aan een klus met elkaar te bespreken hoe we het werk zo kunnen uitvoeren dat er 
zo weinig mogelijk vezels vrijkomen. Eens of oneens  (Ascert, Veras en VVTB, 2019)).  Daarna 
volgen een aantal tips. Er moet een bewijs van deelname  aan deze vezelveiligheidsinstructie 
overlegd worden, wil de werkende examen afleggen voor zijn functie. 

Inspectie SZW heeft de tool veilig vakmanschap (4) ontwikkeld voor het werkveld asbest  
waarmee werknemers kunnen testen of ze bij het asbest verwijderen genoeg op veiligheid en 
gezondheid letten. Met deze tool kijkt men als het ware door de bril van een inspecteur SZW. Met 
deze test wordt met behulp van foto’s en filmpjes getoond wat de belangrijkste risico’s zijn bij het 
verwijderen van asbest en hoe die kunnen worden voorkomen. De tool wordt gezien als een 
goede test bij certificering. Een voorbeeld uit deze test is:’ De man gaat naar huis. Is de situatie 
nu veilig of onveilig? Bekijk het filmpje voor verdere toelichting. Je drukte op onveilig. Dat is goed. 
Toelichting:  De situatie is onveilig, Op het losse materiaal kan nog asbest zitten. Ruim dat altijd 
op voor je weggaat.’ (Inspectie SZW, 2019). Voldoet de werkende aan deze werkwijze dan is hij 
compliant bezig. 

Een andere tool van inspectie SZW gaat uit van zelfinspectie van het bedrijf vanuit het standpunt  
dat  de werkgever medeverantwoordelijk is dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken 
met gevaarlijke stoffen. Deze tool checkt of werknemers een veilige en gezonde werkomgeving 
geboden wordt. Deze zelfinspectietool (5) in vier stappen helpt om de risico’s (1) te inventari-
seren, (2) te beoordelen, (3) de maatregelen daarop af te stemmen en (4) te borgen. Het is 
echter een complexe materie die om specialistische ondersteuning vraagt (inspectie SZW, 2019). 
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Met het risicomanagement softwarepakket Riskid (6) wordt risicomanagement interactiever en 
vergroot het de betrokkenheid van stakeholders in het proces wat kan zorgen voor een groter 
risicobewustzijn. Uit de demo (12-12-2019) van deze tool blijkt dat Riskid een simpele en 
praktische risicomanagementtool is. Effectief risicomanagement middels Riskid houdt in dat in 
een online omgeving vijf processtappen worden toegepast: (1) risico’s identificeren, (2) 
analyseren, (3) bespreken (4), beheren maatregelen en (5) monitoren en actualiseren (Riskid, 
2019). Uit de opgevraagde Risdkid brochure (2019) blijkt dat deze tool ook in het werkveld veilig 
en gezond werken operationeel is.   

De CROW kennisbank geeft toegang tot de kennis van online kennismodules (7) voor veilig en 
gezond werken. Een online kennismodule is een totaalpakket met alle beschikbare digitale kennis 
over een bepaald onderwerp en bevat kennis in verschillende vormen zoals publicaties en 
rapporten. Enkele kennismodules die beschikbaar zijn, gaan over de bepaling van de 
veiligheidsklasse werken met verontreinigende stoffen (CROW, 2019). Een specifieke tool voor 
asbest is niet beschikbaar. 

Daarnaast zijn er een aantal platforms op  het gebied van arbeidsveiligheid in het algemeen. 
Protect is daar een voorbeeld van (Protect, 2019). 

 

4.5   Risicomanagement 

Veranderen is onlosmakelijk verbonden met onzekerheid (Van Staveren, 2015). Er is een dub-
bele relatie tussen organisatieverandering en onzekerheid. Niet alleen de aanleiding, inhoud  of 
de redenen zijn omgeven door onzekerheden, maar ook de uitkomst van de verandering heeft 
een mate van onzekerheid. De vraag is hoe om te gaan met onzekerheid. Daarom wordt gebruik 
gemaakt van risicomanagement. Om aan te kunnen geven wat de begrippen risico en risico-
management inhouden, kan aangesloten worden bij  veel praktijklezingen op dit gebied zoals: 
Van Staveren (2017) , Blokpoel (2017), Van Marle (2017), ‘t Hart (2017) en Van Gelder (2019) 
die tijdens de masteropleiding risicomanagement  aan de orde zijn geweest. De meest praktische 
risicodefinitie volgens Van Staveren (2015) is die van de NEN-ISO 31000. Volgens deze definitie 
is risico ‘het effect van onzekerheid op het behalen van de doelstellingen’.              
In dit onderzoek is er als eerste sprake van risico’s voor de gezondheid als werkenden in 
aanraking komen met asbestvezels. Onzekerheid wordt veroorzaakt door gebrek aan informatie 
en kennis. De werkdefinitie van risicomanagement luidt als volgt: ‘risicomanagement is 
doelgericht, expliciet, gestructureerd, communicerend en gaat continu om met risico’s (Van 
Staveren, 2015). De kernwaarden van deze aanpak van risicomanagement zijn breed 
risicobewustzijn en expliciet handelen, gedragen en met voldoende tegenspraak. Dit resulteert in 
effectief sturen op veiligheids- en gezondheidsrisico’s. De meeste beslissingen van organisaties 
komen dan tot stand op een logische, rationele manier. De besluitvorming, benoemen en 
beslissen, begint meestal met een zorgvuldige probleemanalyse, gevolgd door een systematisch 
analyse van opties en tot slot het advies voor een oplossing. Risicomanagement leidt daarmee 
tot betere communicatie, informatie uitwisseling en inzichten in standpunten, het maakt risico’s 
expliciet en bespreekbaar, creëert risicobewustzijn en geeft vertrouwen.              
De volgende publicaties en overzichtsartikelen zijn beoordeeld op de aanwezigheid van 
theorieën, concepten, methoden en modellen voor risicomanagement: Aven (2012), Claes 
(2004), Guldenmund (2019), Helsloot (2009), Haisma (1999), Hopkin (2017), Hortensius (2009), 
Kaplan en Mikes (2012), Klumper (2009), Loumans en Steens (1994), Van Marle (2009), Van 
Staveren (2009) en Vroom (2004). Deze publicaties zijn bestudeerd en systematisch 
doorgewerkt. Bij deze verwerking  trad al snel een moment van verminderde meerwaarde op. 
Nieuwe artikelen leverden dan met name herkenning op en steeds minder nieuwe inzichten. 
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Er zijn drie veel gebruikte methoden voor risicomanagement. De internationale COSO-ERM stan-
daard voor  organisatie-breed risicomanagement (Claasen, 2009), de NEN-ISO 31000 richtlijn 
(NEN, 2009)  en de RISMAN-methode die specifiek is ontwikkeld voor projecten (RISNET, 2007). 
Eén van de risicomanagementprincipes volgens NEN-ISO 31000 is dat het helpt met  
participeren in besluitvorming. Kenmerkend voor de meeste risicomanagementmethoden, 
modellen en raamwerken is dat ze in essentie een zestal  generieke risicoproces-stappen 
kennen: (1) doelen bepalen, (2) identificeren, (3)  classificeren, (4) beheersen, (5) evalueren en 
(6) overdracht. Soms moesten processen gesplitst of samengevoegd worden om te komen tot 
een werkbaar resultaat. Bij de invulling van de verschillende fasen in het proces van 
risicomanagement kan ook gebruik worden gemaakt van de hierboven genoemde literatuur.  
Anderzijds zijn er risico’s te benoemen rondom het resultaat van de verandering. Daar is in 
paragraaf 4.1 over veranderen al het één en ander over uitgewerkt. Benadrukt wordt dat 
risicomanagement een continue proces is, waarbij een lerende organisatie ontstaat, die zich 
bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang, alsook de 
opties voor beheersing hiervan. Er is daarbij een duidelijke koppeling met de bekende 
Demingcyclus. Volgens de literatuur zal de vertegenwoordiger het belang van risicomanagement  
zodanig moeten uitdragen, dat de risicohouding van werkenden wordt beïnvloed, zodat deze 
risicobewust handelt. Verschillende vormen van risicoperceptie spelen een rol bij 
risicomanagementcultuur en communicatie van risico’s. Daarbij spelen andere vaardigheden, 
zoals communicatie, ook een rol maar ook specifieke risicomanagement technische en 
interpersoonlijk competenties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren 

 

 

  
    29 

 
  

5.      Theoretisch raamwerk 

5.1    Van theorie naar onderzoekmodel       

Aan de hand van de theorie wordt een onderzoekmodel opgesteld wat moet resulteren in een 
goed functionerend en veilig ontwerp. Vervolgens wordt de hoofdstructuur van dit onderzoek be-
schreven met daarin de keuzes van de beïnvloedende factoren. Deze factoren zijn bedoeld om 
een beeld te krijgen van gegevens die nodig zijn om de onderzoeksvragen te kunnen beant-
woorden. Tevens wordt onderzocht hoe het effect van het beoogde ontwerp gemeten kan 
worden. 
 

5.2    Veilig ontwerpen  

Iedereen wil veiligheid, want elk slachtoffer is er één te veel, en zeker als het te voorkomen is. Dit 
sluit aan bij de behoeftepiramide van Maslow, waar men, nadat voldaan is aan de basis- 
behoefte, op zoek is naar veiligheid (Guldenmund, 2018). Bij nieuwe producten worden daarom 
tekortkomingen op veiligheidsgebied in onze samenleving minder geaccepteerd. Daardoor is er 
behoefte aan een veilige integratie bij een nieuw ontwerp. De beginselen voor veilige integratie 
zijn volgens Rajabali Nejad (2019) gebaseerd op een drietal dimensies uit de veiligheidskubus en 
hun onderlinge verbinding. De drie dimensies zijn;  ‘mens’, ‘systeem’ en  ‘omgeving’. 
Bij (1) ’mens’ gaat het om de werkende, zowel als individu als georganiseerd. Factoren die 
daarbij volgens de OESO richtlijnen voor arbeid (2018) een rol spelen zijn het doel veilig en 
gezond werken op de werkvloer te stimuleren, recht op scholing en aandacht hebben voor de 
werkcultuur. Daarnaast dienen werkende ook  de kans te krijgen een bijdrage te leveren aan de 
wet- en regelgeving. Het (2) ‘Systeem’ verwijst naar een instrument dat de vereiste functies moet 
helpen verbeteren. Vanuit de optiek van milieuvraagstukken is gekozen voor MVO criteria. De 
MVO duurzaamheidscriteria geven aan dat de ontwerp- en gebruikerseisen functioneel moeten 
zijn, duurzaam van aard en toekomstgericht. De (3) ‘Omgeving’ is met name gericht op het tot 
stand komen van de wet- en regelgeving in het werkveld asbest. Deze borging moet op een wijze 
dat het resultaat haalbaar, werkbaar, leesbaar en toetsbaar wordt, waardoor het ook beter 
handhaafbaar wordt. Aansluiten bij Europese wet- en regelgeving is daarnaast van belang.  
Voor een beoordeling van de dimensies is gebruik gemaakt van de literatuur, waardoor 
vastgesteld kan worden hoe de dimensies zijn verbonden en welke verbinding het meest van  
belang is bij een veilige integratie. Daarbij is het managementprobleem als uitgangspunt 
genomen, rekening houdend met het door derden in opdracht van SZW uitgevoerde gedrags-
onderzoek met betrekking tot veilig en gezond werken. Daardoor is de mate van beïnvloed-
baarheid van werkenden door veiligheidscultuur niet in dit onderzoek meegenomen. Wel meege-
nomen zijn van invloed zijnde barrières. Dit kunnen individuele blokkades zijn tegen verandering; 
gericht op besluitvorming en leren of het gebruiken van een digitaal instrument. Ook zijn er 
barrières op organisatieniveau tegen verandering; te grote nadruk op kosten en het onvermogen 
om voordelen te zien (Daft, 2016) lijken de belangrijkste in deze casus.  

De systeemgrens geeft de interacties weer waar in dit onderzoek de nadruk op komt te liggen. De 
doelen van de werkenden zijn het vertrekpunt van dit onderzoek. De randvoorwaarden voor 
effectief communiceren zijn volgens de literatuur gebaseerd op (bronnen van) informatie over 
risico’s overdragen, aanspreken en kennis delen en vergroten. Verwacht wordt dat de factoren 
informeren, consulteren en opleiden ertoe bijdragen dat, doordat participeren van de werkenden 
vergroot wordt, de vertegenwoordiging van de werkenden, bij de totstandkoming van wet- en 
regelgeving, meer in balans komt. Door naast de communicatie  ook het organisatieproces aan te 
passen, zullen de kerntaken van de klankbordgroep beter uitgeoefend kunnen worden. Een 
gedetailleerde uitwerking van de dimensies en verbindingen met betrekking tot procesverbetering 
veilig en gezond werken is in bijlage 6 weergeven. 
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5.3    Twee sporen met  beïnvloedende factoren 

Vanuit de theorie wordt er een verband verondersteld tussen de huidige en de beoogde situatie. 
Uit het literatuuronderzoek van de diverse begrippen blijkt dat er daaruit een tweetal sporen zijn 
af te leiden. Het gaat daarbij om kenmerken van de individu en om kenmerken van het 
organisatie-(proces). Voor kenmerken van de individu is aangesloten bij gangbaar empirisch 
onderzoek naar de identiteit van de werkende. Daarbij kunnen motivatie, motieven en drijfveren 
ook een rol spelen.  

    

Figuur 1. Samenhang beïnvloedende factoren bij besluitvorming en bij verandertrajecten (Van  
Loon, 2018). 

De factoren gestructureerde procesbenadering, doelen stellen en communiceren en kennis 
ontwikkelen vormen samen het tweede spoor, kenmerken van het organisatie(proces), waarvan 
literatuurstudie aannemelijk maakt dat die nodig zijn om het organisatieproces te verbeteren. 
Externe omgevingsfactoren hebben daarnaast ook invloed op het organisatieproces. Vanuit de 
beschreven sporen en factoren is een onderzoekmodel opgesteld.  Vertrekpunt is de huidige 
situatie, waaraan de diagnostische deelvragen 1 en 2 zijn  gekoppeld. Het theoretisch kader  
maakt het aannemelijk dat er communicatie plaats vind tussen  de beide sporen kenmerken van 
de individu en kenmerken van het organisatie(proces). Tezamen moeten beide kenmerken het 
doel nastreven om het participeren van de werkenden te vergroten. Voldoende participatie wordt 
niet beschouwd als factor maar als een doel. Participatie is afgeleid van de Latijnse woorden pars 
(deel) en cipere (nemen).  Naast de theoretische benadering is tevens gezocht naar haalbare en 
werkbare modellen uit de praktijk. Uit onderzoek een seminar van Van Loon  (2018) over 
verandertrajecten blijkt dat er een ook vergelijkbaar praktijkmodel bestaat met dimensies in twee 
sporen. Enerzijds geeft dit model nadere invulling bij individuele verandering, de fase waarin de 
huidige situatie en werkwijze losgelaten wordt. Duidelijk is dat individuele bereidheid tot veran-
dering van essentieel belang is. Daarnaast blijkt dat er een verandering in het organisatieproces 
noodzakelijk is om de doel van de werkenden en de kerntaken van de klankbordgroep te 
realiseren. 
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5.4 Beoogde situatie 

Uit de diagnose blijkt dat het vergroten van de betrokkenheid een belangrijke managementdoelstel-
ling is om veilig en gezond werken van de werkenden te borgen. Voor het begrip betrokkenheid 
wordt in de Engelstalige literatuur vooral de term ‘commitment’  gebruikt. Uit literatuuronderzoek blijkt 
dat het begrip betrokkenheid geïdentificeerd kan worden met de doelen van een organisatie. De 
definitie van commitment  in dit onderzoek is als volgt ‘ de relatieve sterkte van de identificatie  van 
een persoon  met de betrokkenheid bij de organisatie’ (Mowday, 1982). Uit deze definitie van betrok-
kenheid is te concluderen dat participatie in tijd en kennis een kenmerk van betrokkenheid is. Door 
de participatie bij de besluitvorming te vergroten, verbetert de betrokkenheid van de werkenden 
bij het borgen van veilig en gezond werken. Deze betrokkenheid bepaalt sterk de mate van 
motivatie, enthousiasme en emotionele binding volgens Bockerman (2012) en daardoor de 
participatie van werkenden. Laverack (2004) maakt een onderscheid tussen participatie als 
individu en participatie in de organisatie. Volgens hem is participatie als individu met als doel 
persoonlijke toerusting door de ontwikkeling van inzicht en vaardigheden niet voldoende om te 
spreken van empowerment; het is belangrijk dat medewerkers in de organisatie ook een stem 
krijgen in de besluitvorming rondom veilig en gezond werken en invloed kunnen uitoefenen op  de 
wet- en regelgeving. Hieruit blijkt dat participatie niet een factor is die aan- of afwezig is, maar dat 
zij verschillende vormen en gradaties kan aannemen. De participatieladder  van Arnstein  (1969) 
biedt een theoretisch aanknopingspunt om participatie in te vullen. De ladder laat verschillende 
manieren zien waarop werkenden bij besluitvorming kunnen worden betrokken, oplopend van 
minder tot meer betrokken.  

 

Tabel  5. Werkversie participatieladder op basis van typologie van Arnstein. 

Gradatie van participatie Vorm van participatie 

Interactieve participatie Adviseren en meebeslissen, optimale invloed   

Actieve participatie Consulteren, geen beslissingsbevoegdheid   

Passieve participatie Informeren, geen beslissingsbevoegdheid  

Geen participatie Geen betrokkenheid bij wat anderen besluiten 

 
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare modellen, zo is er in de gezondheidszorg 
de ladder van Pretty (1995). Ook bij de Rabobank (Rabo, 2019) is een praktijkmodel van de 
participatieladder aangetroffen. De uitgewerkte participatieladder  is een praktische combinatie 
van in de praktijk aangetroffen modellen en is praktisch uitgewerkt naar vier gradaties.  

 

 

  



Borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren 

 

 

  
    32 

 
  

6.     Resultaten en analyse 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten op basis van het theoretisch kader nader 
uitgewerkt. Het gaat daarbij om de resultaten van individuele kenmerken en om organisatieken-
merken. Deze onderzoeksresultaten zijn vervolgens geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn 
gekoppeld  aan de onderzoeksvragen en vergeleken met het theoretisch kader en de gebruikte 
literatuur en documenten.         

 

6.1    Resultaten individuele kenmerken van werkenden 

Van belang is te onderzoeken welke individuele kenmerken van invloed kunnen zijn op het 
besluitvormingsproces bij het tot stand komen van wet- en regelgeving zodat werkenden daarbij 
beter worden betrokken. Daarvoor zijn de respondenten benaderd met een aantal vragen over 
persoonlijkheidsfactoren en gedragseigenschappen. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de 
totale onderzoeksgroep. Deze onderzoeksgroep is samengesteld uit 14% werkenden met de 
functie DIA, 37% heeft de functie DTA en 49% heeft de functie DAV.  Er heeft een observatie van 
de drie functies plaatsgevonden. Asbestinvestariseerders (DIA) lokaliseren asbesthoudende 
materialen in gebouwen en komen minder vaak in aanraking met asbest dan de beide andere 
functies. Veelal betreden ze een gebouw zonder beschermende voorzieningen, daarnaast 
werken ze normaliter alleen. Voor monstername van op asbest verdachte materialen wordt  
adembescherming gebruikt. Toezichthouders op en verwijderaars  van asbest (DTA-ers en DAV-
ers) zijn functies die werkzaamheden verrichten aangaande de feitelijke verwijdering van asbest.  
De DTA-er is zowel de toezichthouder als leidinggevende voor één of meerdere DAV-ers op een 
asbestsanering. Veelal is de DTA-er wel meewerkend, maar een groot deel van zijn taken heeft 
een administratief  karakter welke ligt buiten de directe invloedsfeer van asbest. De asbest-
verwijderaars werken normaliter met adem- en lichaambescherming binnen een gebied dat apart 
van de omgeving  is gescheiden of afgezet voor asbestwerkzaamheden. De  daarbij verplichte 
adembescherming wordt niet langer dan twee uur achtereen gedragen, waarna een periode van 
tenminste een uur rust volgt. Er is een inventarisatie gemaakt van algemene kenmerken  van de 
werkenden. Uit documentanalyse en uit de interviews blijkt onder andere dat meer dan 95% van 
de werkenden in het werkveld asbest van het mannelijk geslacht is. Ook is onderzoek gedaan 
naar opleiding en werkhistorie.  

Tabel 6. Relatie functie en opleidingsniveau. 

Vraag 1. Functiebeschrijving Vraag 5: Opleidingsniveau 

Aantal respondenten bij deze vragen: 

 

10 

DIA MBO-HBO  3 

DTA MBO  4 

DAV LBO  3 

 

De respondenten in de functies DIA en DTA blijken ook in hun vorige functie bouw, sloop of 
asbest gerelateerd werk te hebben gedaan. Dat geldt veel minder voor de DAV-ers, die uit 
verschillende bedrijfstakken afkomstig zijn, en soms via een UVW-traject in het werkveld asbest 
zijn geraakt. Een deel van de DAV-ers groeit door naar DTA-er, veelal vanuit economisch motief. 
De leeftijd van de respondenten ligt tussen de 30 en 54 jaar, met een gemiddelde van 44 jaar. De 
werkervaring in de huidige functie varieert tussen de 1,5 en 10 jaar, maar de mediaan per functie 
is 6, 5 en 1,5 jaar voor respectievelijk de functie DIA, DTA en DAV. Zes van de tien respondenten 
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is werknemer; het hoogste percentage werknemers is te vinden bij de functie DAV; namelijk 
100% van de respondenten. Van de functie DTA is de helft werknemer en de andere helft 
zelfstandige in de vorm van zzp-er. De functie DIA kent zowel werknemers als zelfstandigen; 
zijnde zzp-er of management. Zowel bij de functie DIA als DTA is sprake van werkenden als zzp-
er, het gaat daarbij om drie van de tien respondenten. Zowel bij de functie DTA als DAV zijn 
werkenden afkomstig uit de detachering; dergelijke organisaties zenden tientallen werkenden uit.   

De respondenten zijn bevraagd op veilig gedrag. Het gaat daarbij om persoonlijkheid (het ’zijn’), 
motieven (het ‘willen’) en competenties (het ‘kunnen’). Negen van de tien respondenten heeft 
aangegeven veel tot zeer veel belangstelling voor veiligheidsthema’s te hebben. Alle 
respondenten geven aan dat hun veiligheidsbewustzijn van risico’s  op de werkplek als goed is 
aan te merken. Aan de hand van de piramide van Maslow zijn de drijfveren bepaald. De mediaan 
van de functie DIA  en DTA ligt op acceptatie; verbondenheid en liefde voor het vak. De mediaan 
van de DAV-er ligt op zekerheid; behoefte aan veiligheid en orde. Als het gaat om het beschikken 
over voldoende basiservaring en –vaardigheden geven de werkenden in de functie DIA en DTA 
aan dat in voldoende mate te hebben. Eén DAV-er vindt van niet. Ook voor het beschikken van 
communicatieve vaardigheden heeft negen van de tien respondenten aangeven daar goed tot 
uitstekend mee uit de voeten te kunnen. De observaties tijdens de interviews bevestigen dat. In 
gevallen dat de werkende niet zeker is van zijn handelen op de werkplek geven alle 
respondenten aan (eerst) een collega te vragen. Voor de DAV-er is dat altijd de aanwezige DTA-
er.  Respondent 10 merkt daarover op ‘het belangrijkste is dat er op voorhand met de DTA-er de 
op de werkplek een werkbespreking plaatsvindt.  

 

6.2      Resultaten organisatiekenmerken van vertegenwoordiging van werkenden. 

In organisaties moeten beslissingen worden genomen. De besluitvormingsprocessen worden, 
zoals blijkt uit het theoretisch kader, door een aantal factoren beïnvloed. Van belang is te 
onderzoeken welke interne factoren daarbij een rol spelen en wat de invloed van de externe 
omgeving is. 

 

6.2.1   Factoren interne organisatie 

Om de invloed van factoren  op het functioneren te onderzoeken is begonnen met een 
inventarisatie van de huidige situatie van de klankbordgroep. Daarvoor heeft documentenonder-
zoek (zie hoofdstuk 2 en 3) plaatsgevonden. Doel van de Klankbordgroep asbest is ‘om de 
mensen die in de asbestsector werken te betrekken bij het ontwikkelen en beschrijven van 
processchema’s en regels’ (klankbordgroep asbest, 2019). Wat niet beoordeeld maar wel 
beschreven is, zijn de overlegorganen binnen Ascert. Binnen Ascert zijn de stakeholders 
vertegenwoordigd in het College van Deskundigen en in de kamers Proces en Persoon. Het 
College van Deskundigen kan wijzigingsvoorstellen doen en die aan het ministerie van SZW ter 
toetsing aanbieden. De minister zal het schema vervolgens in Arbowetgeving opnemen. De 
werkkamers Persoon en Proces zijn ingesteld voor het adviseren van het College van 
Deskundigen inzake interpretaties en aanpassingen inzake de uitvoering van certificatieschema’s 
binnen het werkveld asbest. In beide werkkamers Proces en Persoon is er vertegenwoordiging 
van werkenden vanuit de klankbordgroep asbest. De klankbordgroep is dus een soort 
‘spreekbuis’ van de werkenden. Uit observatie blijkt dat het dagelijks bestuur van de 
klankbordgroep, naast een onafhankelijke voorzitter, bestaat uit twee werkenden; beiden met 
functie DIA. Deze werkenden zeggen veel ruimte te hebben om hun werk zelf te organiseren en 
vorm te geven. Ze stellen dat hun betrokkenheid bij het dagelijks bestuur en hun werk gebaseerd 
is op de ervaring dat dit werkt in de praktijk, en dat hun werk ertoe doet.  
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6.2.1.1   Functioneren 

Om inzage te krijgen in het functioneren van de klankbordgroep zijn respondenten benaderd en is 
hun zienswijze geïnventariseerd. Vertrekpunt is dat negen van de tien respondenten geen lid is 
van  de klankbordgroep.  

 

Tabel 7. Bekendheid Klankbordgroep 

Vraag 17: Hoe goed ben je bekend met de klankbordgroep? 

                                                                                   Aantal respondenten bij deze vraag: 10        

Onbekend  

 

3 

Enigszins bekend; van gehoord, geen 
contact  

5 

Redelijk bekend: wel eens (digitaal) 
contact   

1 

Bekend: regelmatig (digitaal) contact 0 

Zeer bekend: lid van Klankbordgroep 1 

   

De mediaan van deze stelling is enigszins bekend. Het enige lid van de klankbordgroep dat aan 
het interview heeft meegedaan heeft uiteraard gereageerd met zeer bekend. Gevraagd is wat 
volgens de respondenten de rol en functie is van de klankbordgroep.  Respondent 4, het enige  
lid van de klankbordgroep, stelt het volgende ‘functie van de klankbordgroep is de werkvloer te 
betrekken bij de regelgeving en vertegenwoordiging af te vaardigen naar de werkkamers en 
CCvD’.  Als er gevraagd wordt naar de meerwaarde van de klankbordgroep variëren de reacties 
van ‘geen idee’, ‘niet’ en ‘op dit moment weinig’. Meerdere respondenten geven aan dat ‘nut en 
noodzaak’ van de klankbordgroep niet duidelijk zijn. Omdat de klankbordgroep niet of te laat 
communiceert  doen veel respondenten ‘er niets mee’.  

Tabel 8. Beoordeling functioneren klankbordgroep  

Vraag 20. Welk rapportcijfer in woorden geeft u het functioneren van de 
klankbordgroep.                            Aantal 
respondenten bij deze vraag: 10 

Onvoldoende  

 

7 

voldoende   0 

Niet te beoordelen   3 

   

De mediaan van het functioneren is onvoldoende. Twee DAV-ers en één DTA-er geven aan dat 
niet te kunnen beoordelen omdat ze niet weten wat de functie of rol van de klankbordgroep is.  
De vraag hoe het functioneren te verbeteren blijkt voor de respondent een lastige vraag te zijn, 
veel reacties zijn er niet op gekomen. Respondent 1 stelt nog wel ‘laat ze beginnen eerst te 
profileren waar ze voor staan en met beter zichtbaar te worden’. Respondent 3 ‘gelooft er niet in 
dat verandering veel teweeg brengt.  
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6.2.1.2   Thema’s en risico’s rond gezond en veilig werken 

Er zijn een aantal vragen gesteld over de risico’s en arbothema’s in relatie tot besluitvorming. Van 
de respondenten geeft bijna driekwart aan dat alle risico’s uit het werkveld asbest aan de orde 
mogen komen bij besluitvorming en niet alleen vezelveiligheidsrisico’s. Aan de hand van de 
themalijst veilig en gezond werken is onderzocht welke arbothema’s het meest van belang zijn 
voor de respondenten. De themalijst is uitgesplitst in een aantal menselijke, organisatorische en 
technische factoren en uitgewerkt in bijlage 5. De drie DIA’s kiezen voor thema’s die onder 
menselijke factoren vallen: onveilig en ongezond gedrag bespreekbaar maken, uitwisselen van 
risico-informatie en het correct interpreteren van geldende regels.  De DTA-ers en DAV-ers kie-
zen beide in meerderheid voor de thema’s van alle drie factoren. Eén DTA-er en één DAV-er 
kiezen thema’s respectievelijk gerelateerd aan menselijke en/of organisatorische factoren. 
Respondent 7, een DTA-er, merkt daarbij op ‘de technische zaken zijn bij mijn bedrijf altijd goed 
geregeld, aan de andere zaken wordt minder aandacht geschonken’, daarbij doelend op het 
verschil tussen de harde technische en de zachte menselijke kant. Uit documentenonderzoek 
blijkt dat in 2019 inspectie SZW weer de nodige aandacht had voor veilig en gezond werken met 
asbest. Vastgesteld is dat het verwijderen van asbest nog steeds niet veilig genoeg gebeurt. In 
2019 zijn tijdens een controle in de noordelijk provincies bij een gezamenlijke actie door inspectie 
SZW en de omgevingsdiensten in 30% van de gevallen overtredingen geconstateerd. Negen 
keer werd het werk stil gelegd omdat er te onveilig werd gewerkt. Zo werd regelmatig stofvorming 
niet voorkomen en werd onveilig gewerkt met verreikers. ‘We zien in onze economie dat er 
sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer onge-
lukken’. Inspectie SZW roept bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, 
veiligheidsprocedures en een cultuur van veilig en gezond werken. Om veiliger en gezonder te 
kunnen werken, is naast het opvolgen van regels en procedures (compliance) ook een actieve 
houding ten opzichte van veilig gedrag (participatie) essentieel om gezond en veilig werken 
structureel te borgen. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en 
gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf (Arbo online, 2019). Onderzocht 
is wat de respondenten vinden van de door inspectie SZW geconstateerde risico’s. 

 

Tabel 9.  Risico’s op de werkplek 

Vraag 25. Wat is het grootste risico op de werkplek? 

                                                                                   Aantal respondenten bij deze vraag: 10 

Veilige arbeidsmiddelen 

 

2 

Veiligheidsprocedure 1 

Cultuur, veilig en gezond werken 5 

Anders, alle drie even belangrijk 2 

   

Tabel 9 laat zien dat er twee respondenten zijn die alle te beoordelen risico’s van belang achten; 
beide hebben de functie DAV. Er zijn twee DIA’s en drie DTA-ers die de cultuur van veilig en 
gezond werken als grootste risico’s noemen. Veilige arbeidsmiddelen en de veiligheidsprocedure 
worden respectievelijk door één DIA en DAV-er en door één DTA-er als grootste risico op de 
werkplek gezien.  
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Op de vraag of de huidige wet- en regelgeving uitvoerbaar, dat wil zeggen, werkbaar en 
toetsbaar is, reageren zes respondenten niet positief. De andere vier respondenten, waaronder 
alle DAV-ers, hebben deze vraag overgeslagen. Twee DTA-ers stellen dat er regelmatig 
discussie is met inspectie SZW. Eén DIA heeft met een specifieke RUD wel eens 
interpretatieverschillen. Volgens respondent 6 is er ‘vaak sprake van een grijs gebied’. Alle 
respondenten geven aan dat de huidige certifcaatschema’s van Ascert beantwoorden aan het 
doel; het in voldoende mate borgen van veilig en gezond werken. Alle werkenden maken goed 
gebruik van de kennis uit de verplichte driejaarlijkse training, gerelateerd aan de 
certificatieperiode, waar kennis en praktische vaardigheden aangereikt worden om de 
asbestwerkzaamheden deskundig uit te voeren en de risico’s voor mens en milieu te beperken, 
alsmede ervaringskennis op te doen bij het maken van keuzes over wat te doen en hoe te 
handelen op de werkplek. Eén DAV-er stelt dat ‘de basisopleiding hem voldoende in staat stelt 
om zijn werk veilig en gezond uit te kunnen voeren’. Twee DIA’s en twee DTA-ers vinden dat ze 
vervolgens wel zelf moeite moeten doen om bij te blijven en te voorkomen niet of te laat op de 
hoogte te zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving. Respondent 3 geeft aan dat ‘je zelf wel alert 
moet blijven om op de hoogte te blijven’. Vier respondenten zeggen wel op tijd geïnformeerd te 
worden; er vindt adequate voorlichting plaats door de markt of het bedrijf waar ze voor werken.  

 

6.2.1.3    Informeren en consulteren 

Vervolgens is het interview verdiept met een aantal open vragen over het informeren door de 
klankbordgroep. Geen enkele respondent vindt dat de klankbordgroep op dit moment enige 
inspanning doet om de werkenden, door actief te communiceren, bij het organisatieproces te 
betrekken. Respondent 7 stelt ’ik krijg welk eens een mail, maar het is mij te onduidelijk dus ik 
reageer maar niet’. Onderzocht is hoe het informeren door de klankbordgroep te verbeteren. 
Zeven van de tien respondenten heeft behoefte om geïnformeerd te worden door middel van een 
digitale nieuwsbrief. Zoals respondent 1 opmerkte dat een ‘nuttige en vooral tijdige nieuwsbrief’ 
wat hem betreft een hele vooruitgang is. De overige drie respondenten hebben geen mening of 
willen niet geïnformeerd worden. Respondent 7 geeft aan dat wat hem betreft ‘er geen behoefte 
is aan informatie vanuit de klankbordgroep’. De respondenten geven aan alleen indien nodig 
geïnformeerd te willen worden. Gevraagd is wat voor type informatie van belang is bij het geïnfor-
meerd worden door de klankbordgroep. Best practices en actuele informatie wordt door acht van 
de tien respondenten als  belangrijk tot zeer belangrijk gezien. Twee DAV-ers vinden dit niet 
belangrijk. De behoefte aan diepgang dan wel achtergrondinformatie wordt door alle 
respondenten minder of niet van belang geacht.    

Uit observatie blijkt dat de werkenden over veel kennis en praktische vaardigheden rond veilig-
heidsrisico’s beschikken. Over het consulteren van de werkenden gaan dan ook een aantal 
vragen. Er heeft een onderzoek naar het huidige consulteren door de klankbordgroep 
plaatsgevonden op basis van de kwartaalbijeenkomsten van maart en juni 2019. Naast de drie 
bestuursleden, een onafhankelijk voorzitter en twee DIA’s, is er een elftal leden die met 
regelmaat aanwezig zijn bij een klankbordvergadering. Die elf leden betreffen zeven DTA-ers en 
vier DIA’s. Eén van de respondenten is als DTA-er lid van de klankbordgroep. DAV-ers zijn niet 
aanwezig op de vergaderingen. Uit de notulen van de meest recente vergaderingen blijkt dat 
gemiddeld maar zes leden aanwezig zijn. Uit de notulen blijkt dat er wel inbreng van vragen en 
signalen plaatsvindt, waarover dan vervolgens gesproken en besloten wordt. Deze besluiten 
worden door de vertegenwoordigers meegenomen in de overleggen met de werkkamers proces 
en persoon. Van actieve terugkoppeling en expliciet maken van het resultaat is echter, voor zover 
waarneembaar, onvoldoende sprake. De onderwerpen die besproken worden hebben vaak een 
ad hoc karakter van reageren op vragen en klachten uit de achterban. Enige structuur in de 
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onderwerpen over veilig en gezond werken is dan ook niet te vast te stellen. Niet vastgesteld is 
bijvoorbeeld of er ervaringen worden gedeeld en of risico’s van veilig en gezond werken en 
opleiding actief worden benoemd. De stakeholders zoals Ascert en inspectie SZW worden niet 
structureel betrokken bij het overleg. Uit de notulen blijkt wel dat de klankbordgroep zich beraadt 
op haar functioneren; zichtbaarheid, communicatie en positionering zijn daarbij thema’s. Eén 
bestuurslid is bevraagd op het functioneren van de huidige tools. Aangeven wordt dat de 
werkenden tot nu toe slechts een enkele keer door de klankbordgroep geïnformeerd zijn over 
actuele ontwikkelingen. Ook hebben de werkenden slechts een paar keer gebruik gemaakt van 
het stellen van vragen. Het panel is niet van de grond gekomen. Gevraagd is aan de 
respondenten welke tools de klankbordgroep naast de kwartaalbijeenkomsten nog zou kunnen 
gebruiken als platform voor vragen, antwoorden en interpretaties. 

 

Tabel 10. Inventarisatie bestaande tools Klankbordgroep 

Vraag 34:  Welke tools hebben een toegevoegde waarde in de klankbordgroep? 

                                                                       Aantal respondenten bij deze vraag:            10 

FAQ 

 

2 

Helpdesk 3 

Vragen en suggesties 1 

Panel 1 

geen/onduidelijke website 3 

   

De mediaan van de stelling voor de DIA is de helpdesk, voor de DTA-er is het FAQ en voor de  
DAV-er is het ‘geen instrument’. Bij consulteren gaat de belangstelling bij zes van de tien respon-
denten uit naar zowel persoons- als processchema’s. Drie van de tien respondenten, van elke 
functie één, geeft de voorkeur aan persoonsschema’s. Acht van de tien respondenten zijn van 
mening dat de huidige wijze van besluitvorming aangepast moet worden. De respondenten die 
geen lid zijn van de klankbordgroep voelen zich niet betrokken bij het opstellen van  wet- en 
regelgeving en voelen zich niet vertegenwoordigd. Ook stelt respondent 4 dat ‘er meer structuur 
moet komen, nu komen nog veel  leden met hun eigen probleem’.  De respondenten is gevraagd 
of ze mee zouden willen werken in het huidige systeem van besluitvorming. Eén DIA en twee 
DTA-ers zouden bereid zijn om de kwartaalbijeenkomsten bij te wonen. Voor het digitaal 
raadplegen van een panel in de huidige vorm is een andere DIA bereid mee te werken. 
 
Tabel 11. Participatie Klankbordgroep 

Vraag 38: Op welke wijze zou je willen participeren in de klankbordgroep?  

                                                                            Aantal respondenten bij deze vraag: 10 

Geen participatie  

 

0 

Passieve participatie  4 

Actieve participatie  4 

Interactieve participatie  2 
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Alle respondenten geven aan wel te willen participeren in de besluitvorming van de klankbord-
groep als het beter zou functioneren. Vier respondenten, verdeeld over de functies, geven aan 
passief te willen participeren, dus geen betrokkenheid bij wat anderen besluiten, maar willen wel 
geïnformeerd worden. Respondent 1, 3, 6 en 8, ook verdeeld over de functies, willen wel actief 
participeren, wat inhoudt dat ze wel geconsulteerd willen worden, maar geen 
beslissingsbevoegdheid willen nemen. Tenslotte geven twee respondenten aan, beiden DTA-er, 
wel interactief te willen participeren en daarmee willen adviseren en meebeslissen waardoor ze 
optimale invloed uit kunnen oefenen bij de besluitvorming bij de totstandkoming van wet- en 
regelgeving in het werkveld asbest. De zes respondenten die wel (inter)actief willen participeren 
hebben aangeven daarvoor 4 tot 8 uur per kwartaal vrij te willen maken. Deze respondenten 
geven aan graag hun praktische kennis en ervaring in te willen brengen. Drie  respondenten 
geven aan dat praktische kennis en vaardigheden overdragen het belangrijkste motief daarvoor 
is. Eén respondent geeft als motief dat er rekening wordt gehouden met zijn mening. Gevraagd 
werd of de werknemer zich op het gebied van veilig en gezond werken goed en representatief 
vertegenwoordigd voelde in het College van Deskundigen. Deze vraag werd alleen door het lid 
van de klankbordgroep beantwoord. Die vindt op dit moment het functioneren voldoende, maar 
de vertegenwoordiging eenzijdig. De andere respondenten gaven aan onvoldoende inzicht te 
hebben en hebben deze vraag overgeslagen.       

 

6.2.1.4    Kennis en informatie delen en vergroten                               

Om de kennis en vaardigheden op peil te houden, is er gekeken naar factoren die mede kunnen 
bepalen op welke wijze kennis en informatie gedeeld en vergroot kan worden. Alle respondenten 
geven aan dat hun leerdoelen gericht zijn op actuele en praktische informatie.    

Tabel 12. Inventarisatie leerstijlen 

Vraag 43:  Welke leerstijl past het beste bij jou? 

                                                                                  Aantal respondenten bij deze vraag: 10 

Doener 

 

3 

Bezinner 4 

Theoreticus 0 

Pragmaticus 3 

   

Aangaande de leerstijl geeft geen enkele respondent aan een theoreticus te zijn. Vier respon-
denten, gelijkelijk verdeeld onder de functies DIA en DAV-er, geven aan dat ze  bezinner zijn, zij 
leren door waar te nemen en te overdenken. De pragmatici, twee DAV-ers en een DTA-er,  leren 
door actief te experimenteren. Drie respondenten, gelijkelijk verdeeld onder de functies, geven 
aan een doener te zijn te zijn, zij leren van concrete ervaringen. Uit de reactie van alle respon-
denten blijkt dat, op de ene DAV-er met examenvrees na, er geen leerblokkades zijn zoals geen 
tijd, te moeilijk en examenvrees. Ook willen de respondenten er best tijd in steken, variërend van 
1 tot 3 dagen per jaar, ‘als het maar nut heeft’ stelt respondent 2.  
Vervolgens zijn vragen gesteld over de opleiding van de werkenden, daar waar het gaat om  het 
verkrijgen, het opfrissen en het aanvullen van kennis en vaardigheden. Vertrekpunt is het huidige 
examenreglement van Ascert waaruit blijkt dat elke drie jaar geëxamineerd wordt voor elk 
persoonsschema. Het examen is bedoeld om te toetsen of de persoon de kennis en juiste 
competenties heeft om de taken behorende bij de functie uit te oefenen.  
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Onderzocht is in hoeverre kennis en vaardigheden rond veilig en gezond werken verbeterd 
kunnen worden. De huidige vorm van initiële certificering wordt door alle respondenten als basis 
gezien. Alle respondenten willen het huidige systeem van hercertificatie om de drie jaar graag 
verlaten. De vraag is gesteld hoe het opleiden, nadat de initiële certificering heeft 
plaatsgevonden, dan het beste ingevuld kan worden. Van de respondenten geeft negen van de 
tien aan een systeem van  periodiek te volgen opleidingen, zonder nader in te gaan op de exacte  
invulling daarvan, een goed idee te vinden voor de theoretisch en praktische training. Eén 
respondent heeft hierover geen mening. De permanente educatie van een werkende kan dan in 
een register van Ascert worden bijgehouden. 
Uit de reacties blijkt er een verschil te bestaan tussen de invulling van de theoretische vorming en 
het praktisch deel van de opleiding. De theoretische opleiding ziet vier van de tien respondenten 
het liefst klassikaal, en net zo’n groot percentage het liefst digitaal. Twee respondenten hebben 
geen mening, één daarvan, respondent 9, vindt alles ‘verschrikkelijk’. Respondent 5 stelt ‘ het 
gaat om kennisuitwisseling, er hoeft wat mij betreft geen toets bij’.  Inzake de praktische training 
geeft acht van de tien respondenten de voorkeur aan een jaarlijkse praktijkdag. Respondent 5 
heeft het over een ‘opfriscursus’. De praktijktraining moet dan met name gaan over uitwisselen 
van best practices.  Wel  verschillen de meningen over de invulling van het praktijkgedeelte: 
respondent 8 wil graag  ‘minder VCA’  terwijl respondent 4 graag zelf ’keuzes’ maakt voor de 
veiligheidsthema’s. Respondent 3 geeft aan  alleen behoefte te hebben aan theoretische training. 
Om effectief informatie en kennis te delen en te vergroten, wordt in de komende hoofdstukken 
een digitale transformatie uitwerkt welke moet resulteren in een verbeterd online arbo instrument. 
De eisen daarvoor zijn nader in kaart gebracht. 
 
Tabel 13. Inventarisatie eisen digitale transformatie; informatie en kennis te delen en vergroten. 

Vraag 49:  Welke eisen moet een online instrument  voldoen? 

                                                                                       Aantal respondenten bij deze vraag: 10 

Simpel in gebruik 

 

3 

Toelichting interpretatie wet- en 
regelgeving  

2 

Aangepast aan eigen functie 8 

Praktische voorbeelden en illustraties 5 

Actuele informatie 3 

Feedback  2 

  

Noot: de laatste kolom geeft het aantal meldingen (max. drie voorkeuren per respondent).             

Van de  respondenten geeft acht van de tien aan dat het instrument functiegericht moet zijn. 
Daarnaast vinden vijf van de tien respondenten dat het vooral praktisch ingericht moet zijn, met 
sprekende voorbeelden. Daarnaast geeft respondent 4 aan ‘het van belang te vinden dat je 
constant wordt bijgeschoold zodat je weet wat er speelt’. Als het online arbo instrument er 
eenmaal zou zijn, geeft acht van de tien respondenten aan hier gebruik van te gaan maken. 
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6.2.2     Factoren externe omgeving    

Uit documentenonderzoek blijkt dat het werkveld asbest zich bevindt in een dynamische 
omgeving, mede gezien de verschillende technologische ontwikkelingen die er zijn.                
In 2015 is het Ministerie van SZW gestart met het vernieuwen van het stelsel van Arbo-
certificatie. De overheid wil het stelsel toekomstbestendig, eenvoudiger en effectiever maken. 
Aanleiding voor deze stelselwijziging zijn enkele knelpunten in de praktijk en de behoefte aan een 
duidelijkere toedeling van taken (NVVK, 2019). In het nieuwe stelsel is er naast certificeren ook 
sprake van registreren. Bij certificeren gaat het om het borgen van de vakinhoudelijke kwaliteit 
terwijl registreren gericht is op het bewaken en bevorderen van kwaliteit en gedrag (SRA, 2019), 
waarbij het accent is gericht op vernieuwing en verandering in het werkveld.               
Er is internationaal net zo goed behoefte aan verbeteringen op het werk op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. De Europese Unie werkt daarom aan een toekomstgerichte en brede 
strategie voor permanente educatie die rekening houdt met digitalisering (Europees agentschap 
voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2019). Permanente educatie is erop gericht de 
basiskennis binnen het vakgebied voor een bepaalde functie en op een bepaald niveau  
voortdurend te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden. Verder 
blijkt dat er bij de strategie om competenties te ontwikkelen op basis van vakkundigheid, op het 
gebied van risico’s en gevaren er elementen zijn die leiden tot een gecombineerde leeraanpak. 
Het gaat bij zelfstandig leren om twee sporen: op afstand leren via e-learning en leren met face-
tot-face contact. De Europese Unie heeft verder zijn steun uitgesproken voor een routekaart voor 
kankerverwekkende stoffen die het bewustzijn van de risico’s voor blootstelling van 
kankerverwekkende stoffen op het werk vergroot en de uitwisseling van best practices stimuleert 
(Europees agentschap, 2019). 

Er zijn twee benchmarkonderzoeken uitgevoerd in sectoren die werken met gevaarlijke stoffen. 
De eerste benchmark vergelijkt veiligheidstools en is uitgewerkt in de volgende paragraaf. De 
tweede benchmark gaat over permanente educatie. Uit deze benchmark blijkt een werkend 
systeem rond veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen in transportsector al aanwezig te 
zijn. Voor beroepschauffeurs  binnen de EU is het verplicht om de code 95 aanduiding op het 
rijbewijs te hebben. Eens in de vijf jaar moeten zij deze bijschrijving door middel van een code 95 
nascholing vernieuwen. Na het succesvol afronden van cursussen kan men dan weer vijf jaar 
vooruit. Men heeft de keuze uit opleidingen (deels) met e-learning of een cursus, theorie en/of 
praktijk (NIV, 2019). 

 

6.3     Analyse 

Iedere organisatie wordt opgezet voor een bepaald doel en is gericht op een strategie waarmee 
de organisatie deze tracht te bereiken (Daft, 2016). Het doel van dit onderzoek is de participatie 
van werkenden bij het tot stand komen van wet- en regelgeving vergroten. De strategie gaat in 
essentie over de vraag hoe de organisatie externe waarde wil toevoegen aan zijn omgeving, c.q. 
kan profiteren van de waarde toevoeging van anderen, en zich intern moet ontwikkelen omdat 
mogelijk te maken. 
Om de vragen te kunnen beantwoorden is een intern en een extern analyse-traject uitgevoerd.  
Het interne analysetraject kijkt naar de interne beheersing van de organisatie. Hieronder  valt het  
verbeteren van de organisatie of het -proces en het compliant zijn. Compliance is het voldoen 
aan de wet- en regelgeving, zoals veiligheidsvoorschriften en doelt op methoden, best practices 
en IT-oplossingen. In het externe analyse-traject neemt de analyse van de werkenden in relatie 
met het gebruik van veiligheidstools een centrale plaats in.  
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6.3.1.   Deelvragen transformeren organisatieproces   

Deze vragen hebben grotendeels betrekking op  het interne analyse traject. De klankbordgroep is 
een typisch voorbeeld van een open systeem dat in wisselwerking staat met de omgeving. Dit 
systeem krijgt haar input uit de omgeving, transformeert deze en  stuurt de output door naar de 
omgeving. De input van het organisatiesysteem wordt geleverd door de werkenden middels best 
practices. De output van de vertegenwoordiging van werkenden betreft wet- en regelgeving om 
veilig en gezond werken te borgen.  
Uit het theoretisch raamwerk blijkt dat er een tweetal sporen zijn af te leiden die gerelateerd zijn 
aan het verbetertraject van het organiseren van de klankbordgroep. Het gaat daarbij om 
kenmerken van de organisatie en om kenmerken van de individu. 
 

Deelvraag 1: Hoe wordt op dit moment het functioneren van de organisatie beoordeeld en wat 

heeft dat van invloed op de werkenden?                             

Als kenmerken van de organisatie zijn er organisatiedoelen en organisatiestrategieën 
geformuleerd. Het doel is werkenden te betrekken bij besluitvorming en te informeren over 
actuele ontwikkelingen. Daarvoor is een organisatiestructuur opgezet waar een arbo instrument 
aan is verbonden om het proces te ondersteunen. Duidelijk is dat de huidige besluitvorming in de 
organisatie niet is gebaseerd op een ’proces van identificatie van problemen en probleem-
oplossingen’ zoals Mintzberg (1976) bedoelt. Het is ook niet gericht op het vergroten van de 
betrokkenheid onder de besluitvormers. SZW heeft vastgesteld dat er geen goede afspiegeling 
van werkenden bij het tot stand komen van wet- en regelgeving is. Uit observatie blijkt dat er 
geen gestructureerde aanpak van ‘identificatie van problemen en probleemoplossingen’ 
plaatsvindt. Vastgesteld wordt dat het besluitvormingsproces van de klankbordgroep in de 
huidige vorm onvoldoende functioneert. 
Aangaande de kenmerken van de werkende valt in eerste instantie de geringe participatie bij het 
tot stand komen van wet- en regelgeving op. We zien dat dat nog geen procent van de 
werkenden direct betrokken is bij het tot stand komen van wet- en regelgeving voor het borgen 
van veilig en gezond werken in het  werkveld asbest.  Daarnaast blijkt dat er geen 
vertegenwoordiging van DAV-ers is, terwijl de DAV-ers toch nagenoeg de helft van het bestand 
van werkenden is. De DIA daarentegen is oververtegenwoordigd in de verschillend 
overlegorganen. De huidige vertegenwoordiging is dus geen goede afspiegeling van de 
werkenden bij het tot stand komen van  wet- en regelgeving. 
Uit onderzoek blijkt ook het nut en de meerwaarde van de klankbordgroep bij de meeste 
respondenten niet duidelijk is. Respondent 5  heeft ‘geen idee’ wat de rol is van de 
klankbordgroep. Respondent 3 stelt ’kritiek op regelgeving vanuit werknemers in kaart te 
brengen’ als doel van de klankbordgroep. Ook  worden opmerkingen gemaakt, in dit geval door 
respondent 7 en 6,  als ‘duidelijkheid regelgeving geven over veilig werken naar de leden’ en 
‘zorgen dat sommige regels beter aangepast worden zodat er een werkbare situatie wordt 
gecreëerd’. Voor het lid van de klankbordgroep is het doel wel duidelijk maar hij vindt dat er meer 
structuur moet komen en dat niet alleen ‘lopende zaken’ behandeld moeten worden. Hij ziet als 
oorzaak dat de klankbordgroep nog niet zolang bestaat en denkt dat er langzaam wel enige 
verbetering in optreedt. Geconcludeerd wordt dat het bij de werkenden onvoldoende duidelijk is 
hoe het organisatieproces werkt, of ze vinden dat het nog niet voldoende functioneert. 
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Deelvraag 3: Welke rol en invloed kunnen werkenden uitoefenen en hoe is dat terug te zien in het  
handelen van de organisatie? 

Er heeft voor de kenmerken van de individu onderzoek plaatsgevonden naar te onderscheiden 
persoonlijkheidseigenschappen, motieven en competenties van de respondenten. Het gaat 
daarbij om het ‘zijn’, het ‘willen’ en het ‘kunnen’. Uit literatuuronderzoek blijkt dat deze van belang 
zijn bij de besluitvorming over veiligheids- en gezondheidsrisico’s (Guldenmund, 2018). 
Werkenden willen veilig en gezond kunnen werken en daardoor is het nodig dat de werkende de 
risico’s kent en kan beheersen. Best practices kunnen worden middels besluitvorming omgezet in 
wet- en regelgeving. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat nagenoeg alle respondenten hebben 
aangegeven veel belangstelling voor veiligheidsthema’s te hebben. De respondenten scoren 
gemiddeld ook goed op veiligheidsbewustzijn; ’het vermogen om gevoelens en ervaringen 
effectief om te zetten in alerte reacties op onveilige situaties zodat in te zetten acties vrij van 
gevaar kunnen worden uitgevoerd’ (Staveren, 2015). Ook blijkt dat de respondenten meestal over 
goede communicatieve vaardigheden beschikken. Geconcludeerd kan worden dat bovenstaande 
individuele kenmerken geen barrière hoeven te vormen om deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces.                  
Wel moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen DIA en DTA enerzijds en DAV-er 
anderzijds; de eerste groep is meer verbonden met het vak, heeft meer ervaring en een hoger 
opleidingsniveau, maar wordt daarentegen ook beduidend minder blootstelling aan asbest dan de 
tweede groep. Hoewel het stelsel van veilig en gezond werken juridisch gezien een gelijk 
beschermingsniveau moet bieden aan alle werkenden, betekent dat niet dat zij in de praktijk 
gelijke arbeidsomstandigheden hebben.                      
Wat verder duidelijk uit het onderzoek blijkt, is dat werkenden, in hun eigen belang en in het 
belang van veilige en gezond werken in het algemeen, best bereid zijn om te participeren in de 
klankbordgroep. De meerderheid van de respondenten wil zelfs wel (inter)actief participeren. 
Wanneer het gaat om de betrokkenheid bij de klankbordgroep, is het echter wel van belang om 
rekening te houden met de verschillende functies. Ook hier geldt dat de DAV-ers de zwakste 
schakel zijn, waardoor wellicht extra inspanningen noodzakelijk zijn om hun betrokkenheid te 
vergroten. Voor een representatieve vertegenwoordiging van werkenden naar ratio van het aantal 
leden zou bij de huidige structuur van twee vertegenwoordigers één DAV-er en bij toerbeurt één 
DTA-er en één DIA logisch zijn. Een werkende zal vooral waarde hechten aan een goed 
functioneren van de klankbordgroep, dat op het gebied van vroegtijdig informeren van wijzigen in 
wet- en regelgeving alles op orde heeft. Onder die voorwaarde, onafhankelijk van de motivatie 
van een werkende, willen alle respondenten wel participeren en geeft de meerderheid van de 
respondenten aan ook wel actief te willen participeren bij het tot stand komen van wet- en 
regelgeving.                  
Door de organisatie zouden maatregelen geïmplementeerd kunnen worden om tegemoet te 
komen aan de verlangens van de werkenden. Dat begint dan bij het inzetten van tools die de 
informatie- en kennisoverdracht  bevorderen. Uit literatuurstudie blijkt verder dat het van belang is 
dat verspreiding van professionele kennis plaatsvindt. Werkenden kunnen gebruik van maken 
van kennis die al bestaat en daarop voortborduren om nieuwe kennis te vergaren, door te leren 
middels het volgen van opleidingen. Vaak wordt gebruik gemaakt van best practices om gebruik 
te kunnen maken van elkaars expertise. Een organisatie bouwt databanken met best practices  
zodat werkenden eerder ontwikkelde beheersmaatregelen rond veilig en gezond werken kunnen 
hergebruiken. De inbreng van kennis in het algemeen en best practices specifiek bij het tot stand 
komen van wet- en regelgeving zal daarmee versterkt kunnen worden.              
Als de klankbordgroep het consulteren van de werkvloer en de vertegenwoordiging naar de 
werkkamers belangrijk vindt, zal de klankbordgroep zich actiever op moeten stellen en zich beter 
moeten profileren, te beginnen met het adequaat informeren van de werkenden. 
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Deelvraag 4: Welke modellen zijn haalbaar en werkbaar om het organisatieproces verbeteren, 
gelet op de mogelijke risico’s? 

Bij het organisatieproces gaat het om de besluitvorming over risico’s rond werken met asbest. De 
officiële definitie van besluitvorming in een organisatie luidt: ’het proces van identificatie van 
problemen en probleemoplossingen’ (Daft, 2016). Individuele besluitvorming kent een rationele 
benadering. Zoals we zagen bestaat besluitvorming op organisatieniveau uit een aantal 
procesmatige stappen. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een risicomanagementproces ook 
bestaat uit meerdere opeenvolgende en aan elkaar gerelateerde stappen. De werkdefinitie van 
risicomanagement is ‘doelgericht, expliciet, gestructureerd, communicerend en continue omgaan 
met risico’s’ (Van Staveren, 2015). Door de organisatieprocessen van besluitvorming en 
risicomanagement samen te voegen, ontstaat een overlappend geheel; een synthese van 
besluitvorming en risicomanagement. Om het verbeteren van het organisatieproces te 
onderzoeken, zijn in het literatuuronderzoek modellen en methoden van de verschillende 
organisatieprocessen in hoofdlijnen geanalyseerd. Tijdens de analyse zijn overeenkomsten en 
verschillen  waargenomen.  De belangrijkste  daarvan staan  in  tabel 14 vermeld. Aan de hand 
daarvan is onderzocht welke modellen en methoden van organisatieprocessen er volgens  het 
literatuuronderzoek het meest met elkaar overeenkomen en daardoor het best bij elkaar passen. 
 
Tabel 14. Vergelijk modellen en methoden besluitvorming en risicomanagement. 
 Modellen besluitvorming Risicomanagementmethoden 

Codering  

Muddling 
through 
(Koopman, 
1980) 

Stromenmo-
del (Cohen, 
March & 
Olsen, 1972) 

Procesfasen
-model 
(Mintzberg, 
1972) 

COSO-
ERM 
(Claassen, 
2009) 

NEN-ISO 
31000 
(NEN, 
2009) 

RISMAN 
(Van 
Well-
Stam e.a., 
2011) 

Organisatieproces  
gericht 

  Ѵ Ѵ Ѵ  

Gericht op individuele 
en organisatorische 
besluit-vorming 

      Ѵ  Ѵ  Ѵ  

Gerichte doelstelling    Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Generieke, gestructu-
reerde processtappen 

       Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Cyclisch verloop    Ѵ  Ѵ  

Inpasbaar in bestaande 
tool 

  Ѵ  Ѵ  

 
Het model van Mintzberg geeft een gestructureerde volgorde in het besluitvormingsproces aan.  
Voortbordurend op Mintzberg zijn verschillende fasenmodellen ontworpen om besluitvorming 
verdiept en in stappen neer te zetten. Ook Hoogerwerf ontwerpt een fasenmodel rondom besluit-
vorming. Hij veronderstelt dat besluiten een grotere kans hebben om legitiem en rationeel te zijn 
als het besluit berust op betrouwbare informatie over de oorzaken, doeleinden, de instrumenten, 
de uitvoering en de effecten. 
De NEN-ISO 31000 kent ook een gestructureerde en procesmatige aanpak, uitgewerkt in zes 
risicoprocesstappen. Uit deze zes stappen volgt dat risicomanagement veel meer is dan het 
louter uitvoeren van  een risicoanalyse. Eén van de risicomanagement principes volgens NEN-
ISO 31000 is het verbeteren van participeren in besluitvorming.  
Zowel het model van Hoogerwerf  als de NEN-ISO 31000 kennen een cyclisch verloop en zijn 
praktisch inpasbaar.  
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Tabel 15. Samenvoeging zes processtappen van besluitvorming en risicomanagement. 

Stap  Beschrijving Fasenmodel Hoogerwerf NEN-ISO 31000 

1 Doelen bepalen Doel benoemd Vaststellen context 

2 Identificatie Oplossingen en alternatieven bedenken  Risico-identificatie 

3 Classificatie Vaststellen welke maatregel Risicoanalyse 

4 Beheersen Uitvoering van de maatregel Risicobehandeling  

5 Evalueren Evaluatie Monitoren 

6 Overdracht Terugkoppeling en beëindiging  Communicatie 

 
Om aan te sluiten op de benchmark voor beheersing blootstelling aan gevaarlijke stoffen (NvvA, 
2019) en bij relevante veiligheidstools zijn een aantal processtappen samengevoegd. Bij het 
bepalen van de doelen gaat het telkenmale om het borgen van (vezel)veilig en gezond werken. 
Die stap wordt daarom gecombineerd met identificatie tot een nieuw stap 1: inventariseren. Stap 
2 wordt dan het beoordelen welke beheersmaatregel als beste wordt geclassificeerd. Met stap 3  
wordt beoogd de maatregel te bespreken met de stakeholders en te beheersen. Stap 4, het 
beheren en borgen,  is weer een gecombineerde stap en behelst het monitoren en terugkoppelen 
van de beheersmaatregel.    
Er is door SZW onderzoek verricht naar de risico’s op de werkplek en op basis daarvan is een top 
drie met grootste risico’s opgesteld. De meerderheid van de respondenten is van mening dat de 
cultuur van veilig en gezond werken als grootste risico van die drie kan worden beschouwd. Er is 
in het kader van dit onderzoek ook een lijst opgesteld gerelateerd aan menselijke, organisa-
torische en technische risicofactoren. Uit de resultaten van de interviews blijkt enerzijds een 
behoefte aan kennis van veel thema’s en anderzijds ook de keuze voor specifieke vaardigheden 
omdat die beter aansluiten bij de risico’s van de individu op de werkplek. Alle thema’s binnen 
gezond en veilig werken kunnen op die manier aan de orde komen, waarvoor de DTA-ers en 
DAV-ers in meerderheid ook kiezen. Niet duidelijk naar voren komt daarbij een verschil tussen 
‘harde en zachte’ thema’s. In het arbobeleid van organisaties is de ‘harde’ kant over het 
algemeen goed geregeld, maar krijgen de ‘zachte’ aspecten minder aandacht. 
Uit de behoefte van de werkenden blijkt dat er ingezet moet worden op een functiegericht en 
breed aanbod aan opleidingen. 

 

6.3.2.   Deelvragen effectief inzetten van een online veiligheidstoolkit 

Deze vragen hebben grotendeels betrekking op het externe analyse traject. Daarvoor zijn vragen 
gesteld die gaan over effectief communiceren; informatie overdragen en kennis delen en 
vergroten. Het streven is zo duidelijk mogelijk naar de werkenden te communiceren. Ter 
ondersteuning van de verbeterslag, rond informatie en kennis delen en vergroten, zijn bestaande 
tools geïnventariseerd. 

Deelvraag 2: Op welke wijze vindt op dit moment informatie- en kennisoverdracht plaats bij de 
werkenden en hoe vindt daarbij de communicatie plaats met de organisatie?   

Aangaande  de kenmerken van de individu verwachten de werkenden geïnformeerd te worden bij 
actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, alhoewel uit onderzoek blijkt dat onduidelijk is van 
wie ze dat dan mogen verwachten. De respondenten vinden wel dat de klankbordgroep daarin 
een actievere een rol kan spelen. Ze willen dat de klankbordgroep daarin ‘spreekbuis’ is, en dat 
de juiste informatie op tijd wordt verstrekt, want dat gebeurt nu ‘slecht of te laat’. De ruime 
meerderheid van de respondenten beoordeelt het functioneren van de klankbordgroep op dit 
moment dan ook als onvoldoende. Gevolg is dat onder de huidige omstandigheden de meeste 
respondenten geen behoefte hebben aan contact met de klankbordgroep. De werkende heeft 
over het algemeen voldoende belangstelling en basiskennis rond veiligheidsthema’s en kan dat 
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naar eigen zeggen  ook voldoende omzetten in  adequaat veiligheidsgedrag. Toch stelt 
respondent 2 dat ‘veel mensen in het veld zich niet bewust zijn van risico’s’.    

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de werkenden geen gebruik maken van de 
mogelijkheid om wat speelt in het werkveld asbest te delen met de klankbordgroep. Daarvoor 
bedoelde tools hebben daarmee geen toegevoegde waarde. Een klein deel van de respondenten 
heeft behoeft aan een FAQ of aan een helpdesk, maar over beide tools beschikt de 
klankbordgroep niet.                         
Momenteel is er een systeem dat er elke drie jaar een driedaagse (herhaling)opleiding met 
aansluitend een theorie examen met open en met gesloten vragen en een praktijktoets in een 
testlokaal. Op de initiële certificatie hebben de respondenten geen opmerkingen. Van de 
driejaarlijkse herhaling zien de respondenten niet in wat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden. Respondent 1 vindt het een ‘trucje hoe men het graag wil zien’ en 
inhoudelijk met weinig toegevoegde waarde. Het huidige systeem van scheiden van theorie en 
praktijk opleiding wordt wel als zinvol gezien. Respondent 2 vindt echter  ’dat de opleiding minder 
moet focussen op kenniszaken en meer op risicobewustzijn’.  Een ander veel gehoorde stelling is  
dat ‘het examen meer praktijkgericht en minder theoretisch’ mag zijn. Ook wordt door meerdere 
respondenten aangegeven dat de driejaarlijkse toets wat hen betreft niet nodig is. Wat duidelijk 
uit het onderzoek blijkt, is dat het huidige opleidingssysteem onvoldoende draagvlak heeft bij de 
respondenten.                        
De organisatie is ingesteld om de werkenden op tijd te informeren bij ontwikkelingen in het 
vakgebied. Volgens het bestuur van de klankbordgroep wordt er maar sporadisch geïnformeerd. 
Respondent 7 ontvangt inderdaad maar af ten toe een mail. De overige respondenten zijn daar 
niet zeker van. Gevolg is dat uit de onderzoeksresultaten blijkt dat acht van de tien respondenten  
aangeven of geheel onbekend te zijn met de klankbordgroep, of er alleen maar van gehoord te 
hebben. Deze groep heeft verder geen contact met de klankbordgroep. Respondent 8 zegt dat dit 
komt door dat de klankbordgroep ‘onzichtbaar’ is. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de 
respondenten niet voldoende op de hoogte worden gehouden van eisen rond veilig en gezond 
werken terwijl ze dit wel verwachten. Het informeren door de klankbordgroep vindt daardoor niet 
of niet in voldoende mate plaats.  

Het instrument dat het de consulteren van de klankbordgroep moet ondersteunen, de kwartaal-
bijeenkomsten, de mogelijkheid voor vragen en opmerkingen en het panel, heeft een passief 
karakter. Daardoor functioneren deze hulpmiddelen voor consultatie ook niet voldoende en 
ondersteunen ze het besluitvormingsproces niet. 

 

Deelvraag 5: Op welke wijze kan het overdragen, delen en vergroten van informatie en kennis 
verbeterd worden?  

Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne (NVvA, 2019)  blijkt dat de rol 
van de werkenden rond gezond en veilig werken kan worden versterkt door er drie onderdelen bij 
te betrekken: (1) voorlichting over risico’s, (2) betrekken werknemers bij het bedenken van oplos-
singen en (3) zorg voor een praktische opleiding. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van 
informeren, consulteren en (praktijk)kennis vergroten. In de eerste plaats zal  de klankbordgroep 
de werkenden via (sociale) media moeten voorlichten over (het verloop van) actuele  
veiligheidsvraagstukken. Informeren is een vorm van passieve participatie. Uit de onderzoeks-
resultaten over informeren blijkt dat de meerderheid van de respondenten wel behoefte heeft aan 
actuele en praktische informatie, bijvoorbeeld door middel van een digitale nieuwsbrief. Dat hoeft 
dan niet periodiek, maar wel indien nodig, zoals bij wijziging van regelgeving.  
In de tweede plaats  zal men de werkenden actief laten meedenken bij het opstellen van wet- en 
regelgeving  rondom veilig en gezond werken. Met de inbreng van alle functies zullen ook risico’s 
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in beeld komen die momenteel ontbreken. Uit literatuuronderzoek blijkt dat effectief 
communiceren over risico’s vereist dat ook kennis van de manier waarop individuen en 
organisaties op informatie over risico’s reageren noodzakelijk is. Daarbij gaat kennis een stap 
verder dan informatie. Het kunnen terugvallen op kennis kan onzekerheden wegnemen en een 
gevoel van rust geven. 
Er zijn twee vormen van kennis en hoe deze te verkrijgen, te delen en over te dragen. De eerste 
benadering heeft vooral te maken met het bijeenbrengen en uitwisselen van expliciete kennis; 
bijvoorbeeld instructies. Dit kan het best door hoogwaardige, betrouwbare en snelle 
informatiesystemen te gebruiken voor online informeren, met als gevolg passieve participatie van 
werkenden. De tweede benadering richt zich op het spreiden van individuele expertise door 
mensen fysiek met elkaar in contact te brengen of door gebruik te maken van interactieve media 
(Daft, 2016). Het verspreiden en delen van impliciete kennis, expertise, inzichten en persoonlijke 
ervaringen, kan op twee verschillende wijzen. Het kan door actieve participatie, door werkenden 
te consulteren via interactieve media. Ze zijn dan niet beslissingsbevoegd. Bijna de helft van de 
respondenten is daartoe bereid. Er zijn veel kanalen en vormen van (sociale) media waar gebruik 
van kan worden gemaakt. De uitwerking van de effectiefste vorm van interactieve media en de 
wijze waarop dat dan plaats moet vinden is niet meegenomen in dit onderzoek.  
Maar het kan ook door interactieve participatie; dat kan middels interactieve (sociale) media  
zoals  bijvoorbeeld communities of practice, maar ook middels de dialoog, waardoor er sprake is 
van het adviseren en meebeslissen. Dit onderzoek richt zich op de huidige vorm in de werkprak-
tijk van de klankbordgroep; de ledenbijeenkomst. Hier willen twee van de tien respondenten zich 
wel voor inzetten, waarbij opgemerkt wordt dat dit inclusief het referentiekader is. 
Uit de onderzoeksresultaten over overdragen en vergroten van kennis blijkt dat de grote 
meerderheid van de respondenten het registeren, in plaats van het certificeren, een goed idee te 
vinden voor de theoretisch en praktische training. Omdat er onder de respondenten geen 
theoretici zijn, lijkt het zinvol de opleiding praktisch te houden, gericht op de dagelijks praktijk.  
Van de  respondenten geeft de grote meerderheid aan dat het te ontwerpen instrument functie-
gericht moet zijn.  Functiegericht houdt in dat de moeilijkheidsgraad is gerelateerd aan de functie 
en aan het opleidingsniveau en het beste aansluit bij opleiding en ervaring. Ter illustratie, 
respondent 1 reageerde op de vraag over de waarde van een vezelveiligheidsinstructie ‘ben geen 
kleuter’. Daarnaast geeft respondent 4 aan ‘het van belang te vinden dat je constant wordt 
bijgeschoold zodat je weet wat er speelt’. Leren is ‘het vermogen om open te staan voor nieuwe 
informatie, de bereidheid om je die informatie eigen te maken en dit door te vertalen in eigen 
handelen.’ (Van Doorn & Lingsma, 2012). Het is een doorlopend proces van opleiden.  

Als de organisatie de nadruk kan leggen op menselijke ontwikkeling, dan resulteert dat in 
prestatieverbetering van de werkenden rond veilig en gezond werken. Een algemeen gangbare 
definitie van een lerende organisatie is volgens Daft (2016) ‘een organisatie die er bewust op 
gericht is het leren en het leervermogen van individuen te stimuleren en managen zodat de 
organisatie als geheel zich kan verbeteren om kennis te ontwikkelen’. Er zijn verschillende 
technologische ontwikkelingen op het gebied van borgen, bewaken en bevorderen van de 
vakinhoudelijke kwaliteit. Permanente educatie is landelijk reeds geïntroduceerd en is bekend in 
diverse sectoren, waaronder transport, zorg en arbo. Ook de  Europese Unie heeft de behoefte 
aan een toekomstgerichte en brede strategie voor permanente educatie die rekening houdt met 
de transformatie van werk en met digitalisering. Wel maakt men daarbij onderscheid tussen een 
gecombineerde leeraanpak ‘op afstand’ en middels ’face te face  contact’.  Met ‘op afstand’ wordt 
e-learning bedoeld. Het werkend systeem voor werken met gevaarlijke stoffen in de 
transportsector is nader onderzocht. In een periode van vijf jaar moeten de werkenden 
nascholing doen. Na het succesvol afronden van cursussen kan men dan weer vijf jaar vooruit. 
Men heeft de keuze voor opleidingen (deels) met e-learning, theorie en/of praktijk. 
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Deelvraag 6: Welke toolkit sluit het beste aan bij de behoefte van de werkenden en bij de  
basisvoorwaarden voor een organisatie?                          
Om de communicatie te verbeteren en te verbreden, zal er een online toolkit rond het thema 
gezond en veilig werken worden ontwikkeld dat als hulpmiddel fungeert voor het verbeterde 
organisatieproces. Uit de resultaten blijkt dat, om de communicatie met de klankbordgroep te 
verbeteren, er aan de tools informeren en consulteren behoefte is bij de respondenten.  Voor het 
verbeteren en verbreden van de huidige opleiding is gekozen voor een tool die functiegericht 
informatie en kennis kan delen en vergroten.                 
De te ontwerpen online veiligheidstoolkit zal worden getoetst op functionaliteit voor een 
organisatie. Daarvoor zijn de basisvoorwaarden, die van nut kunnen zijn voor het ontwerp,  
ontleend aan de innovatiekunde. Het gaat er daarbij om dat (2) de methode beschikbaar en 
toegankelijk is, (3) gebruiksvriendelijk, (4) relatief voordeel oplevert, (5) naadloos aansluit op 
bedrijfsprocessen van de gebruikers en (6) dat de methode in het financiële plaatje van de 
organisatie past  (Van Staveren,  2015).                  
Uit tabel 16 blijkt dat de combinatie die het hoogst scoort, en daarmee ook aan alle voorwaarden 
voldoet, tenminste bestaat uit Riskid  en één of meerdere bestaande tools ontwikkeld door 
inspectie SZW.  De processtappen van Riskid sluiten naadloos aan bij het eerder uitgewerkte 
model voor procesverbetering in de besluitvorming. Door deze tools samen te voegen, ontstaat 
een integrale oplossing gebaseerd op GRC principes. Dat vormt de basis van de digitale 
transformatie. 

Tabel 16. Vergelijk beschikbare (2) tools informatie en kennis. 

T
o

o
ls

 Arbo 
instrument en 
voorwaarden 

Arbo 
catalogus 

GRC tool 
Instructie 
vezelveilig 

Veilig 
vakmanschap 

Riskid CROW 
Zelfinspectie 

SZW 

In
st

ru
m

en
t 

Informeren Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 
 
 

Ѵ Ѵ 

Consulteren  Ѵ   Ѵ 
 
 

 

Opleiden  Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ 

V
o

o
rw

aa
rd

en
 

Functiegericht 
(1) 

Ѵ    Ѵ   

Beschikbaar en 
toegankelijk (2) 

Ѵ  Ѵ Ѵ    

Gebruiksvriende
lijk voor 
werkenden (3) 

Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ 

Aantoonbaar 
compliant zijn 
(4) 

Ѵ  Ѵ Ѵ   Ѵ 

Interactie 
mogelijk  (4) 

 Ѵ   Ѵ   

Gericht op  
asbest-
processen (5) 

Ѵ  Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Effecten op geld 
en tijd beperkt 
(6) 

Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ 

 

 



Borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren 

 

 

  
    48 

 
  

7.        Ontwerp en validatie 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een betrouwbare en valide methode van 
onderzoek noodzakelijk.  Daarvoor zijn tot nu toe de eerste twee stappen uit de door Van Strien 
(1975) ontwikkelde praktijkgerichte onderzoeksmethode van de regulatieve cyclus (RMC) door-
lopen. Het woord "regulatieve" houdt in dat de cyclus gericht is op beslissingen. Dit hoofdstuk 
gaat over de derde stap van de regulatieve cyclus: het ontwerpproces. 
 
7.1     Programma van eisen 
In deze fase wordt eerst een programma van eisen gemaakt met betrekking tot het ontwerp. 
Hierbij gaat het erom de behoeften van de stakeholders te vertalen in eisen en prestaties ten 
aanzien van het te verbeteren ontwerp. Het programma van eisen voor de oplossing is nodig om 
achteraf te toetsen of het ontwerp eraan voldoet. Het programma van eisen is door middel van 
brainstormen met het bestuur van de klankbordgroep opgesteld en tijdens de interviews aange-
vuld met de belangrijkste wensen van de respondenten.  
 
Tabel 17.  Programma van eisen top 3. 
Functionele eisen 
wat moet het kunnen 

Gebruikerseisen 
waaraan uitkomst aan moet 
voldoen 

Randvoorwaarden 
wettelijk, vanuit 
een hoger niveau 

Beperkingen  
opgelegd door 
klankbordgroep  

Organiseren klankbordgroep moet 
adequater waardoor besluitvorming 
gestructureerd en expliciet plaats-
vindt. 

Duidelijke doelen veilig en 
gezond werken, inzicht in het 
eigen niveau van veilig en 
gezond werken en aangepast 
aan dat niveau. 

Voldoen aan 
privacyregelgeving. 
 

Kosten voor 
aanschaf, 
ontwikkeling en 
gebruik moeten 
acceptabel zijn. 
 

Communicatie moet beter verlopen 
waardoor betrokkenheid werkende bij 
besluitvorming borgen veilig en 
gezond werken in het  eerste jaar 
meetbaar vergroot naar tenminste 
25% actieve participatie. 

Gebruik van een arbo instru-
ment levert relatief voordeel 
stakeholders op. 

Toekomstgerichte 
oplossing: educatie, 
digitalisering en 
duurzaamheid.   
 

Termijn van 
implementatie 
moet binnen 6 
maanden. 
 

Inbreng van best practices van 
werkenden en afgestemd met 
inspectie SZW op wet- en 
regelgeving (compliance). 

Leesbaar en toetsbaar, gericht 
op eenduidige interpretatie en 
feiten door een rationele 
benadering van risico’s. 

Aansluiten op 
Europees beleid en 
regelgeving.  
 

Zoveel als  
mogelijk gebruik 
maken of  
aansluiten op 
bestaande tools. 

 

7.2      Oplossingsrichting 

Vanuit de oriëntatie (hoofdstuk 2) is een oplossingsrichting vastgesteld die het meest haalbaar 
lijkt te zijn om de participatie van werkenden te vergroten. Daarbij gaat het om het ‘verbeteren  
van het organisatieproces en het ontwerpen van een online arbo instrument rond het thema 
gezond en veilig werken’. De gekozen oplossingsrichting is gevalideerd door de onderzoeks-
resultaten uit literatuuronderzoek en interviews. In dit hoofdstuk zullen maatregelen worden 
ontworpen die beginnen bij het verbeteren van het organisatieproces. In de analyse zijn de 
processtappen uitgewerkt die het speerpunt vormen van de oplossingsrichting. Ook wordt de 
digitale transformatie door middel van een arbo instrument rond het thema gezond en veilig 
weken nader uitgewerkt. De effectiviteit van het ontwerp wordt getoetst op basis van hoogste 
score uit het programma van eisen. 
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7.3    Concept ontwerp  

Een gestructureerd aanpak van het probleem waar het onderzoek naar plaatsvindt heeft een 
‘ínterne en een ‘externe’ component. Intern is het gericht op de besluitvormingsproces voor veilig 
en gezond werken met asbest. Extern gaat het om het arbo instrument dat de communicatie 
moeten verbeteren. 

 

7.3.1.  Transformatie organisatieproces                  

Op basis van literatuuronderzoek, observaties, interviews en benchmarking is een stappenplan 
ontwikkeld waarmee grip gekregen kan worden op het besluitvormingsproces. Het gaat hierbij om 
een rationeel en cyclisch proces waarin allerlei afwegingen gemaakt worden. De processtappen 
uit de analyse zijn uitgewerkt in een vierstappenplan welke is ontstaan uit een synthese van 
besluitvorming en risicomanagement.  

 

Stap 1. Inventariseren                      

Doelen zijn altijd het uitgangspunt voor de risico-inventarisatie. Het doel is om het geagendeerd  
procesveiligheidsthema te beheersen zodat veilig en gezond werken geborgd is. De specifieke 
risico’s  en actoren die op het gekozen werkproces van toepassing zijn worden in beeld gebracht. 
Aan de hand van statistieken of ongevallenregistratie kan de huidige procesveiligheid in beeld 
worden gebracht. Daarbij wordt afgevraagd of er genoeg informatie beschikbaar is of dat er  
informatie moet worden ingewonnen, en bij wie dan. Uiteindelijk wordt inzichtelijk gemaakt op 
welke manieren de werknemers kunnen worden blootgesteld aan asbest.  

Stap 2. Beoordelen                   
De blootstelling aan asbest wordt bepaald aan de hand van de risicoklassen van het door TNO 
ontwikkelde stoffenmanager SMA-rt. Uit de inventarisatie kan echter ook een specifiek risico naar 
voren komen. Op basis van de ingewonnen informatie over het risico en de ervaringen van de 
werkenden kan de betreffende procesveiligheid worden beoordeeld. De ervaringen van de wer-
kenden fungeren daarbij als een soort databank van praktijkkennis. De beheersmaatregelen die 
de werkenden dan  moeten treffen worden altijd genomen vanuit een arbeidshygiënische strate-
gie. Indien binnen deze strategie een afwijkende methode wordt gekozen kan dit mogelijk leiden 
tot een andere risicoklasse. Dit moet dan opnieuw getoetst worden. Vaststellen van het risico kan 
ook indien er sprake is van een voor de stoffenmanager onbekende maatregel. Voor een afwij-
kende methode zal dan een risicoanalyse uitgevoerd moeten worden, gericht op de regelgeving 
van het specifiek te beoordelen werkproces. Dit kan door middel van een validatiemeting. Dit zou 
dan uiteindelijk weer kunnen resulteren in een nieuwe standaardsituatie die wordt toegevoegd 
aan de stoffenmanager.  Het eindresultaat is op basis van best practices; een techniek, 
werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enig andere techniek. 

Stap 3. Bespreken en beheersen.                  
Bij het hanteren van technische en organisatorische maatregelen moet rekening worden gehou-
den dat in het bouwbesluit is bepaald  dat de sloop dient te geschieden met de best bestaande 
technieken. Daarbij komen nu ook menselijke factoren. Bij de beheersmaatregelen moeten 
vanwege allerlei belangen alle stakeholders in het werkveld asbest betrokken worden, maar 
specifiek ook de functies waarvoor de maatregel gevolgen kan hebben. Die functies zouden dan 
ook een maatregel kunnen blokkeren en daarmee het proces kunnen stoppen. Dan zijn er weer 
nieuwe onzekerheden. Middels interactie met stap 2 kan met aanvullende maatregelen opnieuw 
een beoordeling plaatsvinden.  
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Stap 4.  Beheren en borgen                   
De werkenden dienen geïnformeerd en geïnstrueerd te worden over het risico’s van het 
betreffende proces en de maatregelen die getroffen kunnen worden om veilig en gezond werken 
te borgen. Door de werkenden regelmatig te consulteren wordt geëvalueerd of de 
beheersmaatregelen effectief zijn.  Door inspectie SZW te vragen naar signalen over de 
betreffende beheersmaatregel kan het functioneren getoetst en verbeterd worden. 

 

7.3.2    Digitale transformatie communiceren rond gezond en veilig werken 

Voor werkenden in het werkveld asbest is het van belang om met name de praktijkkennis die zij 
hebben en steeds weer uitbreiden, met elkaar uit te wisselen. Daarvoor zijn drie tools ontworpen. 

 

Tool 1.  Informeren; informatie overdragen 
Uit benchmarking over voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen van de NvvA 
(2019) blijkt dat voorlichting over risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen als eerste van 
belang is om de betrokkenheid van de doelgroep te vergroten. De eenvoudigste manier om 
informatie over te dragen is de digitale nieuwsbrief. De voordelen, ten opzicht van andere vormen 
om contact te houden met de doelgroep, zijn goedkoop, snel en gericht te sturen. De doelgroep 
zal daardoor de veranderbereidheid tonen om passief te participeren. De nieuwsbrief van de 
klankbordgroep moet actuele, praktische en toetsbare informatie rond thema’s  gezond en veilig 
werken bevatten, gericht zijn op de functie van de werkende en met enige regelmaat verschijnen. 
Dit kan in de vorm van instructies, verwijzingen naar deelonderwerpen en nuttige links. De  op-
bouw van de informatie in de nieuwsbrief moet een gestructureerd karakter hebben; gelijk aan 
het verbeterde organisatieproces met het stappenplan.  
 
Tool 2. Consulteren; bronnen van informatie of ervaring aanspreken 
Uit het benchmarkonderzoek bleek tevens dat er draagvlak gecreëerd wordt door de werkenden 
te betrekken bij het bedenken van oplossingen en het opstellen van procedures rond het thema 
gezond en veilig werken. Uit de literatuur volgt dat de geëigende methode van actief participeren 
van de doelgroep is gebruik te maken van hoogwaardige, betrouwbare en snelle informatie-
systemen te gebruiken voor online consulteren. Ook hier helpt een systematische aanpak 
middels het toepassen van het vierstappenplan. Door de combinatie van Riskid met de bestaan-
de tools van inspectie SZW kan het consulteren adequaat plaatsvinden. Door gebruik te maken 
van bestaande combinaties van tools zijn effecten op geld, tijd en veiligheid beter beheersbaar.  
 
Tool 3.  Opleiden: kennis en vaardigheden vergroten. 
Tenslotte blijkt als derde maatregel uit het benchmark onderzoek, en bevestigd in de literatuur,  
dat het opdoen van praktische kennis van waarde is om de werkenden veilig en gezond te laten 
werken met gevaarlijk stoffen. Alle thema’s binnen gezond en veilig werken kunnen op die manier 
aan de orde komen. De werkende kan zelf een keuze maken uit een aantal opleidingen voor 
permanente educatie. Deze vorm van educatie dient primair als ontwikkelplan, maar kan in het 
uiterste geval ook als geschiktheidstoetsing fungeren. De aanpak van nascholing is gericht op de 
functie, zodat de werkende kan kiezen voor die opleidingen die aansluiten bij zijn behoeften of 
werksituatie en bij het opleidingsniveau. In bijlage 7 zijn daar voorbeelden van uitgewerkt. Bij elke 
opleiding wordt aangegeven wat het doel is van de betreffende opleiding en wat leerdoelen, 
cursusinhoud en voorwaarden voor deelname zijn. Vanwege de bescherming van de privacy kan 
de werkende daar alleen zelf inloggen met DigiD. Met deze tool kan snel en eenvoudig die kennis 
worden ontsloten die de werkenden het belangrijkste vinden. Identiteitsfraude bij toetsen lijkt 
daardoor ook minder voor de hand te liggen.                    



Borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren 

 

 

  
    51 

 
  

Het organiseren van praktijkdagen over actuele veiligheidsvraagstukken is eveneens een 
mogelijkheid  om de betrokkenheid en de  bewustwording van de werkenden te bevorderen. De 
enige eis is dat de werkende van de zoveel uur opleiding minimaal één dag een praktijktraining 
moet volgen, die dan eventueel op dezelfde dag weer afgesloten kan worden met een digitale 
test of toets. Het opleidingsinstituut verstuurt vervolgens een verklaring van nascholing naar 
Ascert. Zodra de verplichte opleiding is gevolgd, zal Ascert de geldigheid van het 
persoonscertificaat verlengen. In een register van Ascert wordt bijgehouden welke opleidingen er 
zijn gevolgd. Deze tool wil net als het ministerie van SZW het stelsel toekomstbestendig, 
eenvoudiger en effectiever te maken door naast registeren ook certificeren onderdeel te laten 
worden van de opleiding van de werkenden. Bovendien sluit het aan bij de behoefte van de EU 
aan een toekomstgerichte gecombineerde leeraanpak van permanente educatie die rekening 
houdt met  e-learning en contactonderwijs.  

 

Integreren en monitoren van tools 
Er kan één centrale klantenportal voor alle digitale tools worden geïntroduceerd.  Door te kiezen 
voor een integrale aanpak van arbocommunicatie wordt de onderlinge samenhang tussen de 
tools inzichtelijker en kan het effect per tool worden gemeten. Indien nodig kan er dan ook gericht 
per tool verbeterd worden. Dit alles zorgt voor minder faalkosten, is effectiever en ondersteunt de 
besluitvorming van alle functies in de organisatie. Door op een systematische wijze te informeren 
en te consulteren en door te faciliteren in opleiden zal de mate van participatie van de doelgroep 
vergroten. Een uitgangspunt voor de integratie van de tools is getrapte aanpak; eerst informeren, 
implementeren totdat de werkenden voldoende overtuigd zijn van de voordelen, dan pas 
overgaan op actiever participeren. Tool 3 kan los van bovenstaande geïntegreerd worden.     

 

7.4  Validatie                      
Validatie stelt de geschiktheid van het verbeterd organisatieproces en ontwikkelde arbo 
instrument rond het thema gezond en veilig werken voor de operationele fase vast. Het geeft 
antwoord op de vraag:  maken we het juiste product voor de behoefte van de klant? Er is 
daarvoor een alphatest uitgevoerd om de kwaliteit en stabiliteit van het ontwerp te beoordelen en 
de toepassing aan de dagelijkse praktijk te toetsen. Daarvoor zijn zowel de doelgroep als andere 
stakeholders benaderd. Hiervoor zijn bestuursleden, een werkgever, een studieadviseur, een 
inspecteur van SZW en werkenden geïnterviewd over (1) het gesignaleerde probleem en de 
oorzaken, (2) de resultaten en de analyse voor een oplossing en (3) het concept voor het 
ontwerp. Hiervoor zijn en zestal criteria gehanteerd (Van Staveren, 2015);  

1. Compleetheid; het heeft alle benodigde functionaliteiten.  

2. Geschiktheid; draagt bij aan het behalen van de doelstellingen en zorgt voor een beter 
onderbouwde besluitvorming. 

3. Toetsbaarheid;  dit betekent dat de veiligheidstoolkit resultaten moet leveren over zaken die 
waarneembaar zijn in de praktijk.  

4. Toepasbaarheid; het ontwerp moet makkelijk toepasbaar zijn voor de werkenden. Hulp van 
specialisten is niet nodig. 

5. Doelmatigheid; uitsluitend gericht op de doel van de functie.   

6. Efficiëntie; altijd en overal toegankelijk, up-to-date informatie, meer rendement  in korte tijd. 

Een ruime meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat het ontwerp voldoet aan 
deze criteria. Daarom wordt geconcludeerd dat de onderzoeksresultaten een hoge mate van 
praktische bruikbaarheid hebben voor de stakeholders in het werkveld asbest die betrokken 
raken bij de implementatie van het definitieve ontwerp.   
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7.4.1  Deelvraag over het verwachte effect 

Deelvraag 7:  Biedt het ontwerp voldoende zicht op het beoogde effect de participatie te 
bevorderen?  

De haalbaarheid van het ontwerp wordt bepaald door (1) de weerstand bij de doelgroep of bij de 
opdrachtgever, (2) door het implementatievermogen en door (3) nieuwe barrières die door het 
ontwerp opgeroepen en overwonnen moeten worden (Buunk, 2014).   

Wat duidelijk uit de onderzoeksresultaten blijkt is dat de ruime meerderheid van de respondenten 
wel de intentie heeft om actief te participeren in de klankbordgroep en daarmee blijk geeft van 
veranderbereidheid. Men wil daar tot 8 uur per kwartaal in steken. In onderstaand citaat gaat 
respondent 1 in op de vraag in hoeverre hij verwacht dat werkenden (inter)actief willen partici-
peren bij de klankbordgroep: ‘Lastig, ik hoop het, we hebben het wel nodig, met name als het 
gaat om borgen van veilig en gezond werken naar de toekomst. Wil er wel tijd in steken, maar 
moet dan wel het gevoel hebben dat het iets bijdraagt. Dus wellicht is er een werkwijze waarmee 
ik getriggerd wordt om meer betrokken te zijn bij deze club’.  

Van belang is dat klankbordgroep eerst de voorlichting over risico’s van werken met gevaarlijke 
stoffen regelt. De bestuursleden van de klankbordgroep zijn van mening dat het beste gestart kan 
worden met een communicatiestrategie. 

Implementatie van risicomanagementsystemen gaat volgens Van Staveren (2015) pas als het 
voldoet aan de ‘4 G’s’: gestructureerd, geformaliseerd, geïntegreerd en geaccepteerd. 
Gestructureerd kan het best via en aantal vaste processtappen. Geformaliseerd maakt het 
officieel, voorbij de vrijblijvendheid. Geïntegreerd betekent onderdeel van de werkprocessen. Ten 
slotte is de acceptatie van de verandering het lastigste te realiseren; ziet iedereen het nut ervan 
in en profiteert iedereen ervan. Als het online arbo instrument rond het thema gezond en veilig 
werken er zou zijn, geeft de ruime meerderheid van de respondenten aan hier wel gebruik van te 
willen maken omdat men inziet dat het huidige model niet werkt. Dat heeft als gevolg dat de 
klankbordgroep begint met goed, duidelijk en herhaaldelijk te informeren, wat daarmee tevens de 
meeste weestand wegneemt ((Buunk, 2014), om vervolgens de overige weerstand met een 
strategie van communiceren en participeren zo veel mogelijk weg te nemen (Ezerman, 1986), 
wat de veranderbereidheid ten goede zal komen. 

De participatiestrategie is gericht op indirecte en directe participatie in de besluitvorming, maar 
stelt wel als voorwaarde dat de veranderbereidheid hoog is (Van Loon, 2018). Volgens Kotter 
(2018) zijn er een drietal fases als het gaat om verandering. Fase twee heeft betrekking op  
implementatie en geeft invulling aan stap 4, 5 en 6; communiceren van de  verandervisie,  in 
staat stellen te veranderen en korte termijn successen creëren. Want daarmee zien de 
werkenden dat er in hun ogen vooruitgang is. Betrokkenheid creëert eigenaarschap en geeft de 
werkenden niet het gevoel iets opgedragen te krijgen (Guldenmund, 2018). Stel vervolgens een 
groep pioniers (Rogers 2010) samen, werkenden die er zin in hebben om de online 
veiligheidstoolkit te  implementeren. Kennisoverdracht kan door het concept van een lerende 
organisatie te gebruiken. Individuele barrières die hierbij kunnen optreden zijn leerblokkades. Bij 
de  respondenten blijken er, op enig examenvrees na, geen leerblokkades te zijn. Andere 
barrières tegen verandering liggen volgens Daft (2016) meer op organisatieniveau en hebben 
betrekking op de nadruk op kosten en het onvermogen om voordelen te zien. Van beide wordt 
verwacht dat ze overwonnen kunnen worden.  

Na de participatiefase is de strategie gericht op faciliteren. Deze strategie sluit  goed aan als blijkt 
dat velen enig vertrouwen gaan krijgen in de verandering. Bij de werkenden die nog weerstand 
bieden kan het beste het gesprek aangegaan worden. Verdere strategieën waaronder dwang, 
zijn dan naar verwachting dan ook niet nodig.  
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7.5 Definitief ontwerp. 

In deze paragraaf wordt de transformatie beschreven naar een definitief ontwerp. Van elk artefact 
wordt beschreven wat het doel ervan is, welke methode wordt toegepast en voor welke specifieke 
toepassing het bruikbaar is. Verder worden ook de beperking aangegeven.  

 

Tabel 18. Artefacten definitief ontwerp 

Transformatie organisatieproces 

Omschrijving Verbeteren van het organisatieproces rond besluitvorming over risico’s in 
het werkveld asbest door de synthese van besluitvorming en 
risicomanagement. 

 

Doel 

Doorbreken van een niet-effectief organisatieproces, teneinde de 
besluitvorming gestructureerd en expliciet plaats te laten vinden, dat past bij 
de dynamiek en onzekerheden waarmee de werkenden in het werkveld 
asbest worden geconfronteerd. 

Model Vierstappenplan, breed toepasbaar: 

(1) Inventariseren. 

(2) Beoordelen. 

(3) Bespreken en beheersen.  

(4) Beheren en borgen.  

Toepasbaarheid Vooral toepasbaar in organisaties waar alle stakeholders betrokken moeten 
worden bij het organisatieproces. 

Beperkingen Belangrijk is een sfeer waarin belangen frank en vrij besproken kunnen 
worden.  Het is cruciaal dat gezond en veilig werken het gezamenlijke 
hoofddoel is. 

Ontwerp online veiligheidstoolkit 

Omschrijving Ontwikkelen verzameling van communicatie hulpmiddelen rond thema veilig 
en gezond werken in werkveld asbest. 

Doel De wijze van overdragen, delen en vergroten van informatie en kennis 
verbeteren, teneinde de participatie van de werkenden bij besluitvorming te 
vergroten, waardoor veilig en gezond werken beter geborgd wordt. 

Arbo instrument Verandertoolkit, al dan niet geïntegreerd: 

(1) Informeren. 

(2) Consulteren. 

(3) Opleiden. 

Toepasbaarheid toepasbaar in alle organisaties waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. 

Beperkingen Als de verandertoolkit voor benchmarking wordt gemaakt, moet voorkomen 
worden dat er een waterig compromis uit volgt. 



Borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren 

 

 

  
    54 

 
  

8.      Conclusies en aanbevelingen 

8.1    Conclusies 
Aan de hand van de deelvragen uit de analyse zijn een aantal conclusies te trekken. 
1.  Inzake de huidige wijze van organiseren, communiceren en participeren: 
Daarbij zijn de onderzoeksvragen 1 en 2 naar de oorzaak van de probleemstelling uitgewerkt. De 
probleemstelling is als volgt geformuleerd: ’participatie - bij het tot stand komen van de wet- en 
regelgeving veilig en gezond werken - in het werkveld asbest is onvoldoende’.  De resultaten van 
de observatie van de klankbordgroep en de interviews van de werkenden  laten zien dat er in de 
huidige situatie geen sprake is van een doelgericht, expliciet, gestructureerd, representatief en 
evenwichtig besluitvormingsproces rond het borgen van veilig en gezond werken met asbest. 
Vastgesteld is dat sinds de start van de klankbordgroep in 2016 de communicatie zich onvol-
doende heeft ontwikkeld. De tools die daarvoor beschikbaar zijn, worden niet of te weinig ingezet. 
Geconcludeerd wordt dat de klankbordgroep daardoor onvoldoende zichtbaar is als ‘spreekbuis’. 
De geringe mate van  communiceren draagt er toe bij dat de leden onvoldoende bekend zijn met 
de klankbordgroep en daardoor nut en noodzaak ervan niet zien. Alleen een heel beperkte groep 
asbestinventariseerders (DIA) en toezichthouders asbestsanering (DTA) zijn via de overleg-
organen actief betrokken bij het tot stand komen van wet- en regelgeving. De grote verschillen in 
een aantal persoonlijkheidsfactoren van DIA en DTA enerzijds en asbest-verwijderaars (DAV) 
anderzijds spelen daarbij een rol. Geconstateerd is dat de werkvloer onvoldoende betrokken is bij 
de regelgeving en niet representatief vertegenwoordigd is in de overlegorganen.      
 
2.  Inzake het verbeteren van de wijze van participeren, communiceren en organiseren:  
De directie van Ascert heeft de managementvraag gesteld ’hoe de klankbordgroep zich het best 
zou kunnen organiseren, communiceren en participeren’. Daarbij horen de onderzoeksvragen 3 
t/m 6. Uit het theoretisch raamwerk is een onderzoekmodel met twee sporen af te leiden; kenmer-
ken van de individu en van het organisatie(proces). De resultaten wijzen duidelijk uit dat alle 
respondenten wel willen participeren in de besluitvorming als de klankbordgroep beter zou 
functioneren. Met betrekking tot de individuele kenmerken blijkt uit dit onderzoek dat het 
aannemelijk is dat opvattingen over eigen deskundigheid en vaardigheden van invloed zijn op de 
mate van participatie. Uit de interviews blijkt dat er wel een verschil is in mate van participatie van 
de verschillende functies, van passief tot (inter)actief. De functies DIA en DTA willen het meest 
actief participeren. Door een gelijkere vertegenwoordiging van de functie DAV zal er meer sprake 
zijn van een goede afspiegeling van alle werkenden binnen het werkveld asbest. De 
vertegenwoordiging wordt zowel kwantitatief als kwalitatief beter in balans gebracht. Het beoogde 
effect, tenminste actieve participatie van een kwart van de werkenden in het eerste jaar, lijkt dan 
ook vanuit het perspectief van de werkende wel haalbaar te zijn.  
Met betrekking tot de kenmerken van de organisatie is onderzocht hoe het functioneren van de 
klankbordgroep kan verbeteren middels aanpassingen in het organisatieproces. Bevindingen uit 
de literatuur resulteren in het toepassen van besluitvormingsprocessen met een aantal 
systematische risicoprocestappen; samengevoegd in een ontwerp van een vierstappenplan. 
Veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden op basis  van rationele besluitvorming. 
Gesteld wordt dat besluiten een grotere kans maken om rationeel te zijn als ze berusten op 
betrouwbare informatie over probleem of risico, de oorzaken, de doelen, de instrumenten en de 
effecten. De Arbowet beoogt, via een stelsel van veilig en gezond werken, een gelijk 
beschermingsniveau te bieden aan alle werkenden. Uit de literatuur blijkt dat om veilig en 
gezonder te kunnen werken er naast het opvolgen van regels (compliance) ook een actieve 
houding ten opzichte van veilig gedrag (participatie) essentieel is  om gezond en veilig werken  
structureel te borgen. Er is een gerichte online veiligheidstoolkit ontworpen die door effectieve 
communicatie de rol van de werkenden rond gezond en veilig werken kan versterken en de 
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zichtbaarheid van de klankbordgroep kan vergroten. Daarbij  is rekening gehouden met de 
bevindingen uit het kwalitatief onderzoek. De resultaten laten zien dat de werkenden  behoefte 
hebben over actuele wijzigingen en best practices geïnformeerd te worden door de klankbord-
groep. De meeste respondenten hebben er blijk van gegeven (inter)actief te willen participeren. 
Actief participeren wordt mogelijk door gebruik te maken van geavanceerde (sociale) IT-
systemen en interactieve participatie voor de werkenden die mee willen beslissen. Dat laatste 
kan door, net als nu, werkenden fysiek met elkaar in contact te brengen of door gebruik te maken 
van interactieve media. Ontwikkeling van werkenden door verspreiding van kennis sluit aan bij de 
(inter)nationale behoefte aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk. Daarom zijn toekomstgerichte strategieën ontwikkeld die invulling geven aan permanente 
educatie en die rekening houden met digitalisering. De nadruk komt meer te liggen op testen dan 
op toetsen. Zelfstandig leren kent twee sporen; op afstand leren via e-learning en leren met face-
tot-face contact. Geconcludeerd wordt dat combineren van beide leerstrategieën goed past 
binnen de behoeftes van de werkenden.  
 
3.  Inzake het ontwerp, validatie en beoogd effect. 
Uit bovenstaande blijkt dat de oplossing gericht is op het transformeren van het organisatieproces 
en het effectief communiceren met een online veiligheidstoolkit. Daarbij gaat het om voordelen, 
voorwaarden en verwachtingen (deelvraag 7). Op basis van het onderzoek naar de transformatie 
van het organisatieproces en de inzet van een online veiligheidstoolkit zijn conclusies getrokken: 

1. Voor een veilig ontwerp is de interactie tussen de dimensies mens en systeem het meest van 
belang. Vastgesteld is dat er bij dit ontwerp geen sprake is van individuele leerblokkades of 
van barrières op organisatieniveau. 

2. Het ontwikkelde verbeterproces is een synthese van besluitvorming en risicomanagement.  
Uit de literatuur blijkt dat de principes uit de toegepaste risicomanagementmethode NEN- 
ISO 31000 een positieve invloed hebben op het participeren bij besluitvorming. Om tot een 
werkbaar resultaat te komen worden vier cyclische processtappen onderscheiden: (1) inven-
tariseren, (2) beoordelen, (3) bespreken en beheersen en (4) beheren en borgen. Tevens de-
finieert het ontwerp functies en voorwaarden om tot een optimaal ontwerp te komen.  

3. Het ontwikkelde instrument dat de communicatietoepassing moet verbreden en verbeteren, is  
een online veiligheidstoolkit, gebaseerd op GRC-principes en samengesteld uit bestaande 
veiligheidstools van inspectie SZW en Riskid. De drie nieuwe tools zijn (1) informeren, (2) 
consulteren en (3) opleiden. Daarmee is het ideale ontwerp gericht op functie en compe-
tenties, compliance, gebaseerd op best practices en heeft het een breed aanbod aan 
opleidingen. Met de veiligheidstoolkit die daarvoor is ontworpen, wordt voldaan aan alle ont-
werpeisen. Via één centrale klantenportal kan (gefaseerd) een geïntegreerd instrument wor-
den samengesteld. Daarmee wordt de onderlinge samenhang tussen de tools inzichtelijker.  

4. De haalbaarheid van het ontwerp is getoetst. Uit de alphatest blijkt dat het ontwerp in de 
ogen van stakeholders voldoende kan functioneren. Om met weerstand van de werkenden 
om te gaan zal gestart worden met de communicatiestrategie, waar naast het gebruik van 
verandertool informeren ook duidelijke informatie over de beweegredenen van de 
transformatie wordt gegeven. De participatiestrategie geeft vervolgens invulling aan de 
(inter)actieve participatie. De aanpak zal de veranderbereidheid van de doelgroep vergroten. 

Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de artefacten een hoge mate van 
praktische bruikbaarheid hebben voor de stakeholders in het werkveld asbest, waardoor er 
voldoende  draagvlak zal zijn bij implementatie. Daarom kan worden gesteld dat met dit artefact 
de klankbordgroep zich het best kan organiseren, communiceren en participeren, waardoor  de 
regels rond gezond en veilig werken beter uit te voeren en toe te passen zijn.  
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8.2     Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten zijn een aantal algemene aanbevelingen te maken. De aanbeve-
lingen zijn  gebaseerd op de onderwerpen die tijdens de interviews ter sprake zijn gekomen.   
1. In de praktijk blijkt dat de vertegenwoordiging voor een (groot) deel wordt ingevuld door 

werkenden met een managementfunctie die niet dagelijks op de werkplek blootstaan aan 
asbest. Uit de interviews komt naar voren dat de invulling van de vertegenwoording van 
werkenden bij voorkeur door praktiserende DTA-ers of DIA’s plaats moet vinden.    

2. In 2019 werd er in opdracht van het ministerie van SWZ blootstellingsonderzoek uitgevoerd. 
Mogelijk kan dat leiden tot het aanpassen van regels en werkmethoden voor de 
werkzaamheden op de werkplek en daardoor tot een effectievere  en efficiëntere uitvoering. 
Voor het borgen van veilig en gezond werken onder die omstandigheden geeft een deel van 
de respondenten aan over te weinig kennis te beschikken.  

3. In dit onderzoek gaan we ervan uit dat vakbekwaamheid kan worden aangetoond door 
middel van certificering. Aandachtspunt is het voorkomen van fraude, onder andere door 
identiteitscontrole. Daarom moet er aandacht zijn voor vernieuwend  management, waarbij 
de accenten meer komen te liggen op onzekerheid toelaten en beperkingen accepteren. 

4. Om de zichtbaarheid te vergroten kan het slogan ‘We organiseren participatie en 
communicatie’ worden gebruikt. Voor de werkenden wordt daarmee de doelstelling van de 
klankbordgroep asbest verduidelijkt en in herinnering gebracht.   

 
Op basis van dit onderzoek zijn een aantal vervolgonderzoeken aan te bevelen. 
5. Steeds meer mensen hebben een flexcontract of zijn zzp-er volgens het in opdracht van 

SZW door de SER opgestelde rapport ‘Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandig-
heden’ (2019).  De arbeidsomstandigheden lijken in eerste instantie in balans, maar worden 
verstoord doordat deze groep minder toegang heeft tot en kennis heeft van veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden. Alle werkenden zouden toegang tot dezelfde kennis en 
voorzieningen moeten hebben en daarmee gelijkelijk behandeld moeten worden.  Daarmee 
ontstaat een gelijk speelveld voor alle werkenden: vast, flex en zzp-er. Komt dat er niet, dan 
dreigt de tweedeling in de sector verder te groeien. Het is daarom relevant eens verder te 
onderzoeken wat de invloed is van veranderde arbeidsverhoudingen op arbeidsveiligheid  
en -gezondheid.   

6. Bij werken in met (asbest) verontreinigde grond volgens de CROW-publicatie 400 ‘Richtlijn 
voor veilig werken in en met verontreinigde grond’ (CROW, 2017) is een methodiek 
uitgewerkt die beter aansluit bij de wensen van de stakeholders in het betreffende werkveld. 
De richtlijn is gebaseerd op het principe van ‘risicogestuurd werken’. Het type deskundige is 
gerelateerd aan de veiligheidsklassen. Daardoor werkt de CROW-publicatie met 
deskundigen van twee verschillende opleidingsniveaus op het gebied van veilig en gezond 
werken. Verdiepend onderzoek naar een vergelijkbare invulling, bijvoorbeeld op basis van 
buiten en binnen sanering, kan daarom zinvol zijn.  

7. Kennis leidt niet automatisch tot verandering van (attitude en) gedrag. Beslissingen worden 
veelal genomen op basis van niet-rationele overwegingen. Uit de wetenschappelijke 
literatuur (Kahneman, 2011) zijn belangrijke inzichten te halen over gedragsbeïnvloeding die 
kunnen helpen bepalen wat wél werkt. Het gaat daarbij om een gevoel van 
sterke psychologische veiligheid. Als dat gevoel er is, nemen mensen een lerende houding 
aan, worden zij innovatief en effectief in hun werk. De vervolgvraag is natuurlijk hoe sterk dat 
gevoel bij de meeste werknemers ontwikkeld is. 

8. Om vast te stellen welke geavanceerde IT-systemen effectief zijn om de doelgroep met de 
inzet van de (geïntegreerde) tools te bereiken, is aanvullend onderzoek noodzakelijk.  



Borgen veilig en gezond werken door functioneel participeren 

 

 

  
    57 

 
  

9.      Reflectie 

De wetenschappelijk ontwikkelde ontwerpbenadering is relevant door de actualiteit van de pro-
blematiek rondom werken met gevaarlijke stoffen.  Uit de colleges tijdens de studie, discussies 
met medestudenten en actuele publicaties is gebleken dat dit onderwerp in veel sectoren leeft. 
 
Er is vanuit wetenschappelijk oogpunt vanuit een drietal onderscheidende dimensies gereflec-
teerd: 
1. Het in dit rapport ontwikkelde model is een synthese van risicomanagement en 

besluitvorming. Maar ook andere combinaties met innovatiemanagement en verander-
management zijn mogelijk.   

2. De ontwerpprincipes die op basis van het theoretisch kader zijn geformuleerd en de 
resultaten van het empirisch onderzoek lijken bruikbaar in een eenvoudige 
organisatiestructuur. In complexere situaties zal de betrokkenheid gepaard gaan met een 
grotere diversiteit van type gebruikers en moeten de verwachtingen bescheiden zijn. 
Effectieve toepasbaarheid  in de eigen werkcontext zal daarom in de toekomst nog moeten 
blijken.  

3. Heel veel sectoren komen in aanraking met gevaarlijk stoffen. Denk daarbij aan de bouw-, 
transport- en zorgsector. In al die sectoren staat veilig en gezond werken van werkenden 
voorop. Vastgesteld is dat er daardoor een groot assortiment aan instrumenten op het 
gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen beschikbaar is. Voor een deel richten die 
zich echter op een enkele risicomanagementprocesstap of maken gebruik van een beperkt 
aantal veiligheidsthema’s. Ook zijn er complexere instrumenten in de markt, die zo 
gecompliceerd zijn dat de werkenden er zonder deskundige ondersteuning zelf niet mee 
kunnen werken. Van belang zal zijn om in het werkveld de processen beter op elkaar  af te 
stemmen en de inhoud ervan beter in overeenstemming met elkaar brengen.  

 

Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de onderzoeksresultaten een aanzienlijk 
wetenschappelijke relevantie kunnen hebben voor al die sectoren waar werkenden in aanraking 
komen met gevaarlijke stoffen en waar veilig en gezond werken daarom geborgd moet worden. 
De  verworven theoretische onderbouwing,  kennis en kunde in de masteropleiding risicomanage-
ment vormt de basis voor de persoonlijke ontwikkeling en die in de dagelijkse werkpraktijk.  De 
verworven vaardigheden op het gebied van risicomanagement kunnen goed toegepast worden 
op de milieu- en energiesectoren waarin auteur werkzaam is. Het gaat daarbij naast arborisico’s 
ook om milieuaspecten. Auteur is ook bestuursvoorzitter van een energiecoöperatie. Ook daar 
gaat het om gestructureerde organisatieprocessen om de burgerparticipatie te vergroten en 
waarbij IT- instrumenten dit proces moeten ondersteunen.   
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Organisaties wet en regelgeving werkveld asbest en 
juridische structuur 
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Observatieschema overleg klankbordgroep 

 
 

Ingevuld door:   Datum: 

Soort overleg  Bijeenkomst klankbordgroep 

Locatie  

Aantal bestuursleden aanwezig  

Aantal overige leden aanwezig  

Functie van de aanwezige leden   …DIA, …DTA, ..DAV, … overig nml… 

Is er een agenda  

Houdt men zich aan de agenda  

Hoe lang duurt het overleg  

Wat voor soort punten  zijn geagendeerd   … inhoud, … proces, … praktisch, 
…klachten, overig nml ... 

Welke thema’s worden besproken  

Welke rol neemt de voorzitter tijdens het overleg.     faciliterend,  samenvattend, 
inhoudelijk, 

Hoe werkt de besluitvorming tijdens het overleg  

Komen de leden allen aan het woord, wie wel en wie niet.   

Hoe actief stellen ze zich op.  

Op wat voor soort manier spreken de leden  met elkaar spreken ze elkaar tegen of niet, of zijn 
ze het vaak met elkaar eens. 

Komt het overleg tot besluiten en hoe is de verhouding tot 
het aantal besproken vragen/onderwerpen.    

 

Waarover worden besluiten genomen:  proces, persoon, inhoud, praktisch , 
casussen. 

Op basis van wat voor soort informatie komt men tot 
besluiten 

 

Wordt een besluit expliciet gemaakt en hoe  

Hoe vaak wordt verwezen naar  geldende wet- en 
regelgeving 

 

Hoe vaak wordt verwezen naar ervaring/vergelijkbare 
situaties in het verleden. 

 

Hoe vaak heeft men het over risico(management)   

Hoe vaak wordt verwezen naar veilig en gezond werken .  

Hoe vaak wordt scholing genoemd  

Hoe vaak wordt er gesproken van terugkoppeling  
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Vragenlijst 

                    . 

Voor de masteropleiding risicomanagement (in deeltijd) aan de UTwente ben ik bezig met mijn 

afstudeeropdracht voor de klankbordgroep asbest. In dat kader zou ik graag dit jaar nog een interview 

willen afnemen bij een DAV-er op locatie op een moment dat jullie het beste past.  Dat interview is op 

vrijwillige basis. Verwachte lengte van  het interview 60 minuten.    

Het doel in het onderzoek is een analyse van de oorzaken van onvoldoende participatie van werkenden 

in de klankbordgroep asbest bij de  totstandkoming van wet- en regelgeving. Het doel van het 

onderzoek inzake het ontwerp is gericht op het verbeteren van het organisatie- en communicatieproces 

voor veilig en gezond werken. 

Voor mijn onderzoek heb ik naar verwachting 10 respondenten nodig.  Dat zijn 3 DIA’s , 4 DTA-ers en 3 

DAV-ers.  De DAV-ers heb ik geselecteerd uit een zzp-er, een asbestsaneerder en een kassensloper.    

Het interview zal  anoniem worden afgenomen en er zullen ook geen geluids- of video-opnames 

gemaakt worden. Wel zullen er schriftelijk aantekeningen gemaakt worden.  Deze aantekeningen zullen 

na afronding van het onderzoek, naar verwachting in maart 2020, worden vernietigd. 

Bijgesloten treft u de volgende voor het interview relevante  documenten aan: 

- Vragenlijst. 
- Thema’s Veilig en gezond werken. 

 

In het kader van  het interview kun je ten allen tijde een nadere toelichting krijgen. 

Groetend, 

 

Gerard Bakker 

  

                                          . 

                                                  . 

                                          . 

                                              . 
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INTRODUCTIE (aanvinken indien gereed) 

o Bedanken voor deelname. 

o Voorstellen. 

o Doel onderzoek. 

o Toelichting geselecteerde respondenten. 

o Duur onderzoek, opname en aantekeningen. 

o Anonimiteit en data. 

o Vrijwillige deelname. 

o Mogelijkheid vragen stellen. 

algemeen 

o Vraag naar verhaal. 

o Meningen. 

o Nader toelichten. 

o Voorbeelden.  

 

INDIVIDUELE KENMERKEN 

persoonlijkheidskenmerken 

1. Functie.  

2. Sekse. 

3. Leeftijd.  

4. Werkervaring in functie. 

5. Opleidingsniveau. 

6. Achtergrond. 

7. Welke motivatie voor werk. 

o Werk graag in bouw.  

o Werk graag in milieu. 

o Ingerold. 

o Werk is werk. 

o Eigen bedrijf. 

o Via UWV certificaat gehaald. 

o Anders nml….  

8. Organisatievorm. 

o Sloop en asbestsaneerder. 

o Verhuurorganisatie/uitzendbureau. 

o Gespecialiseerd bedrijf asbest onderzoek of -sanering. 

o Ingenieursbureau. 

o Zelfstandig werkende (bv zzp). 

o Anders, nml… 

9. Organisatiegrootte. 

10. ISO gecertificeerde  organisatie: ja/nee. 
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Gedrag en veiligheid                   

Persoonlijkheid (het ‘zijn’). 

11. Hoeveel belangstelling heb je voor veiligheidsthema’s in het algemeen?, 

1-----------2---------3--------4---------5 (1= nooit 2 =  soms 3 = regelmatig 4 = vaak 5 = altijd) 

12. Hoe staat het met je veiligheidsbewustzijn van risico’s op het werk (ben je in staat je huidige kennis 

om te zetten in adequaat veiligheidsgedrag)? 

1-----------2---------3--------4----------5 (1= slecht, 2 =  matig, 3 = redelijk 4 = goed, 5 = uitstekend)  

Motieven (het ‘willen’).                                    

13. Welke drijfveren zijn voor jouw van belang als het gaat om veilig en gezond werken. De piramide 

van Maslow kent een vijftal fasen als het gaat om behoeften, waar bevind jij je? 

o Zelfontplooiing en zingeving (persoonlijke groei, studie). 

o Waardering en erkenning (onafhankelijkheid, bestuurlijke verantwoordelijkheid). 

o acceptatie (verbondenheid en liefde voor het vak) . 

o Zekerheid (veiligheid, gezondheid en bescherming) 

o basisbehoefte (werk, inkomen) 

Competenties (het ‘kunnen’).                 

14. Vind je dat je voldoende basiservaring, basiskennis en basisvaardigheden hebt om veilig te kunnen 

werken? 

15. Hoe sterk zijn je algemene vaardigheden (communicatie, analytisch)? 

 1-----------2---------3--------4---------5 (1= slecht, 2 =  matig, 3 = redelijk 4 = goed, 5 = uitstekend) 

16. Wat is je aanpak bij  beslissingen tijdens je werkzaamheden op de werkplek? 

o invulling op basis van vergelijkbare situaties in het verleden. 

o Werkgever/management vragen. 

o Collega vragen. 

o Zelf uitzoeken via social media of internet raadplegen. 

o Auditor certificerende instelling contacten. 

o Ander nml……….    
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ORGANISATIEKENMERKEN 

Functioneren organisatie 

17. Hoe goed ben je bekend met de klankbordgroep? 

o Onbekend. 

o Enigszins bekend, van gehoord, geen contact. 

o Redelijk bekend, wel eens (digitaal) contact (gehad). 

o Bekend, regelmatig (digitaal) contact ( gehad). 

o Zeer bekend, lid van de klankbordgroep. 

18. Wat is volgens jou de organisatierol en functie van de klankbordgroep? 

19. Wat vind je van het functioneren van de klankbordgroep en heeft het een meerwaarde? 

20. Welk rapportcijfer in woorden geef jij het functioneren van de klankbordgroep? onvoldoende, 

voldoende, goed. 

21. Hoe zou dat functioneren volgens jou verbeterd kunnen worden en zou je dan je betrokkenheid 

willen veranderen (bereidheid)? 

 

Thema’s en risico’s veilig en gezond werken 

22. Met welke risico’s moet de klankbordgroep zich bezighouden? 

o uitsluitend vezelveiligheidsrisico’s. 

o alle risico’s uit de het werkveld asbest. 

23. Welke thema’s zijn voor jou van belang (zie bijlage)?  

24. Bij veel organisaties is de ‘harde’ kant over het algemeen goed geregeld, krijgt de ‘zachte’ 
(menselijke) kant ook voldoende aandacht bij veilig en gezond werken?          

25.  Volgens inspectie SZW zijn dit de drie grootste risico’s op de werkplek. Wat is volgens jou het 

grootste risico op je werkplek? 

o Veilige arbeidsmiddelen 

o Veiligheidsprocedure 

o Cultuur veilig en gezond werken. 

o Anders nml 

26. Vind je de huidige wet- en regelgeving uitvoerbaar, dat wil zeggen werkbaar en toetsbaar? 

27. Beantwoorden de huidige  certificatieschema’s aan hun doel: het in voldoende mate borgen van   

veilig en gezond werken. Ja/nee.  

28. Wordt je voldoende de hoogte gehouden van de eisen op het gebied van veilig en gezond werken?  

o Ja, Ik ben voldoende op de hoogte van de eisen van de huidige certificatieschema’s door mijn 

basisopleiding om mijn werk veilig en gezond uit te kunnen voeren. 

o Ja, Er vindt adequate voorlichting in de markt/door bedrijf plaats waarvan ik kennis van kan 

nemen. 

o Ja, middels campagnes zoals ’veilig in elke vezel’ en ‘adembescherming’. 

o Nee, ik moet zelf meer moeite doen om bij te blijven, en soms/vaak te laat . 

o Nee, tijdens de audits van Normec/TUV hoor ik van nieuwe eisen en ontwikkelingen. 

o Anders. Nml... 
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Informeren 

29. Hoe communiceert de  klankbordgroep met je om je zo veel mogelijk bij het proces te betrekken? 

30. Op welk manier wil je hoogte gehouden worden door de klankbordgroep? 

o Social media 

o Digitale nieuwsbrief 

o Anders… 

31. hoe frequent wil je in aanraking komen met de communicatieve uitingen van de klankbordgroep? 

o Met enige regelmaat. 

o Alleen indien nodig.   

32. Hoe belangrijk vindt  jij communicatie over de volgende aspecten op het gebied van veiligheid?         

o Uitwisseling van ‘beste praktijken’. 

1---2---3--4--5 (1= zeer onbelangrijk 2 = onbelangrijk 3 = noch. 4 = belangrijk 5 = zeer belangrijk).  

o Meer diepgang/over de achtergronden weten                         

1---2---3--4—5 (1= zeer onbelangrijk 2 = onbelangrijk 3 = noch. 4 = belangrijk 5 = zeer belangrijk) 

o Actuele informatie  

1---2---3--4--5 (1= zeer onbelangrijk 2 = onbelangrijk 3 = noch. 4 = belangrijk 5 = zeer belangrijk). 

o Anders nml………………… 

Consulteren 

33. Participeer je al in de besluitvorming van de klankbordgroep. ja/nee. 

34. Welke van de huidige tools kunnen in jouw ogen het beste gebruikt worden voor vragen, 

antwoorden en interpretaties? (helpdeskfunctie is er momenteel niet)   

o FAQ (zoals nu bij Ascert). 

o Vraag of verbetervoorstel indienen (zoals nu bij klankbordgroep).     

o Helpdesk functie (sterke backoffice nodig die vragen snel kan filteren en doorzetten). 

o Panel (toetsen van mogelijke oplossingen). 

35. Waar zou bij participeren je belangstelling naar uit gaan? 

o Persoonsschema’s. 

o Processchema’s (procedures). 

36. Wat vind jij van de huidig wijze van besluitvorming binnen de klankbordgroep. Wat is er goed, wat 

zou je willen aanpassen (verkiezingen, gestructureerde aanpak)? 

37. Hoe zou de besluitvorming binnen de klankbordgroep ingevuld gaat worden en waarom? 

o Vergaderingen bijeenkomsten per kwartaal  (interactie, feedback, stem, invloed ….) 

o Digitaal en continu (makkelijk). 

38. In welke mate wil je betrokken zijn bij de klankborgroep als het beter zou functioneren?  

o Geen participatie, geen betrokkenheid bij wat anderen besluiten 

o Passieve participatie, informeren, geen beslissingsbevoegdheid.   

o Actieve participatie, consulteren, geen beslissingsbevoegdheid.   

o interactieve participatie, adviseren en meebeslissen, optimale invloed.  

39. Stel je participeert, hoeveel tijd wil jij in de klankborgroep willen steken?  

40. Wat zou je willen inbrengen bij de klankbordgroep (bv best practices)?  

41. Wat betreft veilig en gezond werken, voel jij je namens de klankbordgroep in de CCvD goed en 

representatief vertegenwoordigd? 
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Kennis en vaardigheden 

42. Wat is voor jouw van belang als het gaat om leerdoelen? 

o Praktijkgericht, aan de hand van concrete voorbeelden. 

o Actuele ontwikkelingen. 

o Op eigen moment verwerven. 

o Anders, nml …. 

43. Mensen verschillen in de manier waarop zij zich nieuwe kennis leren. Er zijn vier verschillende 

leerstijlen, welke past het beste bij je ? 

o Doener, die leert door concrete ervaring op te doen.  

o De bezinner, die leer door waar te nemen en te overdenken. 

o De theoreticus, die leert door te analyseren en abstract te denken.  

o De pragmaticus, die leert door actief te experimenteren. 

44. Hoeveel tijd heb je beschikbaar/wil je steken in het vergroten van  kennis en vaardigheden?  

45.  Wat zouden leerblokkades bij jouw kunnen zijn?      

o Geen tijd.          

o Te moeilijk. 

o Examenvrees. 

o Wordt niet aangemoedigd door de organisatie of dat zijn we niet gewend. 

o Geen blokkades 

Ontwerp 

46. Wat zou je vinden als er overgestapt werd van een systeem van certificatie naar registratie, en 

deskundigheid gerelateerd aan veiligheidsklasse?   

47. Wat vind je van permanent educatie, bijvoorbeeld met een puntensysteem? 

48. Hoe zou jij de opleiding het liefst zien?  

o Theoretische vorming: huidig systeem, klassikaal of digitaal trainen, frequentie …. 

o Praktijk deel: huidig systeem/elk jaar praktijkdag/alleen bij 1e keer examen. 

49. Stel we  adviseren als hulpmiddel voor het ontwikkelen in leren en kennis een online opleidingstool-

kit rond het thema gezond en veilig werken. Waar zouden de toolkit dan tenminste aan moeten 

voldoen, top 3 graag.  

o Simpel in gebruik.  

o toelichting interpretatie wet en regelgeving (werkbaar en toetsbaar). 

o aangepast een eigen functie. 

o Praktische voorbeelden en illustraties. 

o Actuele informatie. 

o Reflectie/feedback mogelijkheid.    

Anders nml… 

50. Stel we ontwikkelen een drietal tools; informeren, consulteren en leren. Als tegenprestatie voor 

adequaat informeren verwacht de klankbordgroep dat een groot deel van de werkenden ook 

meewerkt aan digitaal consulteren. De derde module is leren. 

- Als we dit zo gaan doen denk je dat het ons probleem daarmee oplost (betrokkenheid 

vergroten). Zou jij zelf dan ook actief daar aan mee willen nemen.   
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AFSLUITING (aanvinken indien gereed) 

o Mogelijkheid aanvullingen en vragen 

o Feedback 

o Contact 

o Vervolg 

o Bedanken. 
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