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Stappenplan invulling arbobeleid Gevaarlijke Stoffen 
 
 
  Wat Hoe 
1 Weten welke gevaarlijke 

stoffen bij welke 
processen voorkomen 
(Inventariseren). 

Register maken, lijst van stoffen maken, van alle stoffen 
veiligheidsinformatiebladen verzamelen en de gegevens overnemen in 
het register. NB. Naast 'stoffen uit verpakkingen' ook werkprocessen 
waarbij stoffen vrij kunnen komen in kaart brengen (houtstof, lasrook, 
kwartsstof enzovoorts). Speciale aandacht voor CMR stoffen. Let ook 
op dagbesteding, facilitair, enz. 

2 Veilige opslag en 
afvoeren van producten 

Bepaal of producten echt nodig zijn. Bekijk of er alternatieven zijn met 
minder bezwaarlijke eigenschappen. Voer volgens voorschrift de 
producten af die niet meer in gebruik zijn. Zorg dat producten op een 
veilige wijze worden opgeslagen (PGS 15) (controleer dit periodiek). 

3 Ordenen wat zijn de 
meest en wat zijn de 
minder gevaarlijke 
stoffen of werkprocessen  
(prioriteren). 

In ‘Stoffenmanager’* alle producten en de bijbehorende 
waarschuwingszinnen en grenswaarden invoeren, doorrekenen van 
risico. Voor gevaarlijke stoffen die bij werkprocessen ontstaan en 
waarvoor geen VIB beschikbaar is, gaat het beoordelen niet via 
Stoffenmanager. Deze aanmerken als 'hoge prioriteit voor 
blootstellingsbeoordeling'. 

4 Stap voor stap de 
blootstelling inschatten, 
te beginnen met 
producten met 'hoog 
risico' uit de vorige stap 
(evalueren). 

Bekijken hoe de producten gebruikt worden (hoeveel, hoe vaak, hoe 
lang, in welke ruimte, welke voorzieningen zijn daar). Dit invoeren in 
Stoffenmanager en daarin de blootstellingsbeoordeling uitvoeren.  NB. 
Voor sommige stoffen, bijvoorbeeld  die vrijkomen bij processen,  is de 
Stoffenmanager niet geschikt. Hier is het nodig een deskundige van het 
niveau arbeidshygiënist een beoordeling te laten doen. 

5 Maatregelen bepalen op 
basis van stap 3 
(maatregelen treffen) 

Voer maatregelen in die de blootstelling onder de grenswaarde kunnen 
brengen en hanteer daarbij de arbeidshygiënische strategie 
(bronaanpak). Bij gebruik van PBM: bepalen wat het juiste type is in de 
gegeven omstandigheden en hoe vaak dat vervangen moet worden. 



 

 

6 De basismaatregelen om 
restrisico’s te beheersen 

Als blootstelling niet kan worden uitgesloten, dan zijn 
basismaatregelen vereist om de risico's in te perken. Dat zijn: 
• Stel werkinstructies op voor veilig werken met gevaarlijke stoffen, 

maak een WIK en zorg dat deze en veiligheidsinformatiebladen 
zichtbaar en toegankelijk zijn. 

• Geef voorlichting en instructie: stel vast welke medewerkers 
waarover voorgelicht en geïnstrueerd moeten worden, maak 
hiervoor een vaste planning (herhaling en nieuwe medewerkers). 

• Neem stoffenrisico op in het beleid Zwangerschap en 
borstvoeding. 

• Verstrek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en beheer 
deze (tijdige vervanging en goed onderhoud) en geef praktische 
instructie hoe deze gebruikt moeten worden. 

• Leg vast op welke wijze toezicht op veilig werken met de stoffen 
moet worden uitgevoerd en wijs verantwoordelijke personen 
formeel aan. 

• Instrueer BHV-ers voor calamiteiten met gevaarlijke stoffen. 
• Bied medewerkers de gelegenheid voor periodiek medisch 

onderzoek (PMO/PAGO), stel dit samen in overleg met de 
bedrijfsarts. 
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Borging om te 
voorkomen dat naleving 
verslapt en te bereiken 
dat nieuwe inzichten 
worden toegepast 
(wetswijzigingen, stand 
van de techniek) 

• Zet een systeem op voor periodieke controlerondes (bijvoorbeeld 
per kwartaal), waarin aandachtspunten veilig werken met 
gevaarlijke stoffen (ook opslag en afval) zijn opgenomen. Leg 
resultaten en actiepunten vast (borging). 

• Procedure maken om bij nieuw in te zetten medewerkers te 
bepalen of er beperkingen zijn om met gevaarlijke stoffen of 
beschermingsmiddelen te werken en de vereiste voorlichting en 
instructie te verzorgen. 

• Zet een procedure in werking die er voor zorgt dat bij inkoop, 
aanlevering en het inrichten van nieuwe werkprocessen  vooraf 
vastgesteld wordt hoe eventuele stoffenrisico's beheerst gaan 
worden. 

• Zet procedure op om bij incidenten met stoffen te zorgen dat dit 
gemeld wordt en geanalyseerd wordt hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden. 

• Maak afspraken over jaarlijkse evaluatie van het stoffenbeleid en 
permanent streven om gevaarlijke stoffen of processen te 
vervangen door alternatieven met minder risico's. 

*Stoffenmanager: hiermee wordt een digitaal instrument bedoeld voor beoordeling van 
stoffenrisico’s (zie www.stoffenmanager.nl). 
 


