
Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid

UIT DE PRAKTIJK

MEER INFORMATIE

RESULTATEN

Bedrijventerreinen Nederland

“Beter een goede buur  

dan een verre vriend.”

Tamara Onos

Stoffenmanager
De Stoffenmanager is een instrument dat 

stofeigenschappen combineert met de 

werkomstandigheden en een uitspraak doet 

over het risico. Met de branche specifieke 

Stoffenmanager hebben bedrijventerreinen 

in Coevorden en Oss al geëxperimenteerd. 

PIMEX
PIMEX-filmpjes laten het effect zien van 

maatregelen om de blootstelling te 

verminderen.

Partners in het project
Arbo Advies Onos

Contactpersoon: Tamara Onos, telefoon: 0313 41 26 20, e-mail: info@arboadviesonos.nl

www.arboadviesonos.nl

www.kvo.mkb.nl

Vragenlijst KVO 
uitbreiden met arbo

Floor van de Heijden van ICET: “De gemeente 

Den Haag zag de mogelijkheden van het 

VASt-project Bedrijventerreinen op de site 

van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Met mijn ervaring bij het 

project op het bedrijventerrein Oss heb ik 

toen met hen gesproken over het gezamenlijk 

aanpakken van veiligheid, calamiteitenzorg  

en de arbeidsomstandigheden op het 

bedrijventerrein Forepark in Den Haag.  

Zij zijn KVO-gecertificeerd en stonden voor 

de tweejaarlijkse verlenging. De gemeente 

Den Haag wilde graag een enquête uitzetten 

waarbij ook deze thema’s en het thema 

duurzaamheid werden meegenomen.  

We hebben vragen rondom deze thema’s  

aan de KVO-vragenlijst toegevoegd en deze  

is verstuurd naar de bedrijven. Het is nog 

afwachten of die uitbreiding van het KVO met 

arbeidsomstandigheden en duurzaamheid 

uiteindelijk doorgevoerd wordt.”

Het project Bedrijventerreinen Nederland (BT-NL) is gericht op het bereiken 
van zo veel mogelijk bedrijven op bedrijventerreinen in Nederland met de 
resultaten van het VASt-programma. Belangrijkste instrumenten:



UIT DE PRAKTIJK

Iedere twee jaar gevaarlijke 
stoffen controleren

Jankees Klapwijk van BMD Parkmanagement: “Ik heb in het 

kader van VASt, samen met de brandweer, bij verschillende 

bedrijvenparken voorlichting gegeven over het omgaan met 

gevaarlijke stoffen. De grotere bedrijven hebben hun zaken 

daar over het algemeen goed op orde. Voor het midden- en 

kleinbedrijf zijn gevaarlijke stoffen echter soms een ver-van-

mijn-bedshow.

De omgang met stoffen kan worden geïncorporeerd in een 

bestaande regeling voor bedrijventerreinen. We hebben 

gesprekken gehad met de organisatie van het Keurmerk 

Veilig Ondernemen (KVO). Op de terreinen die KVO-

gecertificeerd zijn, wordt elke twee jaar een plan van aanpak 

gemaakt voor het verbeteren van de veiligheid. Voorlichting 

over werken met gevaarlijke stoffen zou daar heel goed 

onderdeel van kunnen zijn. Deelname aan KVO is vrijwillig, 

bedrijven zijn dus niet verplicht deel te nemen. Maar het 

KVO is wel een goed instrument om de verankering van een 

goede omgang met gevaarlijke stoffen op 

bedrijventerreinniveau te regelen.”

In plaats van een branche als ingang, 
zoals in veel andere VASt-projecten 
het geval is, onderzoekt dit project  
of een bedrijventerrein als ingang  
voor vermindering van blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen kan gelden.  
 Het doel is bedrijventerreinen te 
stimuleren om de omgang met stoffen 
gezamenlijk te verbeteren.

Penvoerder ir. Tamara Onos van Arbo  

Advies Onos: “De kunst daarbij is om de 

juiste organisaties te vinden die de 

informatie kunnen doorgeven aan bedrijven 

op bedrijventerreinen. We kunnen dan 

denken aan parkmanagementorganisaties, 

koepels daarvan, adviesbureaus of de 

brandweer. Sommige bedrijventerreinen 

kennen al gezamenlijke regelingen  

voor afval en soms ook voor opslag van 

gevaarlijke stoffen. Regelingen voor het 

omgaan met stoffen op blootstellingsniveau 

kunnen daarop een aanvulling zijn.”

Keurmerk
Het project wil de resultaten van VASt 

bekendheid geven en verankeren. Deze 

VASt-resultaten zijn onder andere de 

Stoffenmanager en PIMEX-filmpjes. De Stoffenmanager is  

een instrument dat stofeigenschappen combineert met de 

werkomstandigheden en een uitspraak doet over het risico. 

PIMEX-filmpjes laten het effect zien van maatregelen om de 

bloot stelling te verminderen. Op drie centrale informatiesites  

voor bedrijven terreinen worden de Stoffenmanager en  

de PIMEX-filmpjes nu gepresenteerd. Tijdens het project  

is geconcludeerd dat aansluiten bij het Keurmerk Veilig  

Ondernemen (KVO) ook een mogelijkheid is. Er zijn in  

Nederland 220 bedrijventerreinen die met dit keurmerk werken. 

Het bevordert lokale samenwerking op bedrijventerreinen  

(KVO-B) of in winkelcentra (KVO-W). Nu is er binnen het  

KVO, naast bestrijding van criminaliteit, al enige aandacht voor  

de omgang met gevaarlijke stoffen. Dat kan, door koppeling  

met de resultaten van VASt, worden uitgebreid.

Brandweer

De projectgroep heeft geïnvesteerd in het communiceren  

met koepels van bedrijventerreinen en het geven van presentaties  

aan geïnteresseerde partijen. Bij de presentaties kon worden geput 

uit de ervaringen bij lopende projecten op bedrijventerreinen in 

Oss en Coevorden.

De brandweercommandanten blijken daarbij een belangrijke  

ingang te zijn om de stoffenproblematiek bij bedrijventerreinen  

aan de orde te stellen. De ervaring is echter dat zij allereerst vanuit 

het oogpunt van externe veiligheid naar gevaarlijke stoffen kijken,  

en minder vanuit de arbeidsomstandigheden, waar VASt in de eerste 

plaats voor bedoeld is. De aandacht voor stoffen als bron van gevaar 

door brand of explosie heeft echter ook een effect op het denken 

over blootstelling aan stoffen bij de normale bedrijfsvoering.

Tamara Onos heeft goede ervaring met het werken in de  

project groep. “Er zijn veel bedrijventerreinen en met verschillende 

heb ik goede contacten onderhouden, net als met de andere partijen 

die bij dit project betrokken waren. Zo is een goed netwerk tot 

stand gekomen, en ik zie nog veel spin-off ontstaan van het idee  

om de omgang met stoffen bedrijventerreinbreed aan te pakken.”

Op bedrijventerreinen kunnen bedrijven de effecten van gevaarlijke stoffen van elkaar ondervinden. Het betreft kaveloverschrijdende 
risico’s, zoals brand of explosie. Bedrijventerreinen kunnen echter ook gezamenlijk eventuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
aanpakken. De VASt-projectgroep adviseert een gezamenlijke aanpak, eventueel in combinatie met het Keurmerk Veilig Ondernemen.

BEDRIJVENTERREINEN NEDERLAND

Samen veiliger werken op bedrijventerreinen


