
Webinar 

VBC Gevaarlijke stoffen 

27 september 2022 ( middag )



Wat gaan we doen?

© 2021 | pagina 2 van 30

• Wat is 5xbeter ?

• Waarom dit Webinar ?

• Wie zijn vandaag de experts ?

✓ Stephan Hemme

✓ Pim Berends

✓ Kees Halm

• Werksessie om zelf aan de slag te gaan !



Werkafspraken
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• Sta je op mute ?

• Gebruik de chat enkel voor het stellen van vragen

• Je gaat in de werksessie zelf aan de slag !

• We nemen dit webinar op



Werkafspraken
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• Mocht je tussendoor om technische redenen uitvallen, niet 
getreurd, de opname wordt later gedeeld;

• Technische en praktische vragen stellen aan 5x-beter.



Programma
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Deel 1

• Stappen NLA en 5xbeter

• Uitvraag register door NLA

• Een goede voorbereiding is het halve werk

• Het gebruik van de VBC Gevaarlijke stoffen

• Het gebruik van het register

Deel 2

• Wat doe je als een product niet in de database staat

• Het maken van een WIK

• De blootstellingsbeoordeling met veilige werkwijze

• Wat te doen als er geen veilige werkwijze is



Programma
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13.00 uur – 13.10 uur Opening en werkafspraken

13.10 uur – 13.35 uur Plenaire uitleg deel 1

13.35 uur – 13.50 uur Werksessie 1

13.50 uur – 14.00 uur Toelichting chatvragen

14.00 uur – 14.25 uur Plenaire uitleg deel 2

14.25 uur – 14.40 uur Werksessie 2

14.40 uur – 14.50 uur Toelichting chatvragen

14.50 uur – 15.00 uur Evaluatie en afsluiting



Aan het einde van dit Webinar..
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Inzicht in :

• De randvoorwaarden voor het gebruik van de VBC GS

• Het bebruik van de handleiding VBC GS

• Het invoeren van producten in het register

• Een begin gemaakt met het “vullen” van het register



Poll-vragen deel 1
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Hoe herken je een gevaarlijk product?

A. Door te proeven en te ruiken

B. Aan het etiket

Wat betekent een H-zin?

A. Deze geeft een gevaar aan

B. Deze geeft een preventiemaatregel aan

Ben je wettelijk verplicht een gevaarlijk product te 
beoordelen?

A. Ja

B. Nee
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Alle producten met een gevaarssymbool !

Een goede voorbereiding is het 
halve werk !



Een goede voorbereiding is het 
halve werk !
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Hoeveel gevaarlijke producten heb ik eigenlijk in huis ?

Hoeveel daarvan gebruik ik ook echt?

Eerst opruimen wat je niet meer gebruikt…

Daarna inventariseren:

1. Naam, handelsnaam, CAS-nummer

2. Gevaren ; deze staan op het Veiligheids Informatie Blad

3. Soort werk ; welke taak of handeling

4. Wijze van blootstelling ; via inademing, de huid of mond



Inventariseren Gevaarlijke Producten

• Gevaarlijke producten zijn alle vaste stoffen, vloeistoffen of 
gassen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken.

• 5xbeter en NLA hanteren een zogenaamd stappenmodel:

• https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-
gevaarlijke-stoffen
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Uitvraag Nederlandse 
Arbeidsinspectie (NLA)

Schriftelijke uitvraag door NLA bij ca. 3.500 bedrijven waaronder 
ca. 1.000 bedrijven in onze sector. 

Start waarschijnlijk in 4de kwartaal. Uitvraag is niet vrijblijvend.

Waarom: 

Onderzoek bij welke sector / bedrijven het meeste risico 
aanwezig is en het minst geregeld

Wat: 

Een Excel document met daarin alle gevaarlijke stoffen die in het 
bedrijf gebruikt worden

Hoe:

Let goed op dit webinar ☺. In de verbetercheck Gevaarlijke 

stoffen van 5xbeter kun je dit register opstellen.

© 2021 | pagina 12 van 30



Inventariseren Gevaarlijke Producten

Stappenmodel:

1. Maak een overzicht van gebruik GP (inventariseer). Welke 
producten / stoffen worden in mijn bedrijf gebruikt?

2. Breng de blootstelling in kaart (beoordeel). Hoe worden de 
producten gebruikt en wat is het blootstellingsniveau?

3. Tref beheersmaatregelen (maatregelen). Vervangen van 
producten tot en met gebruik van PBM?

4. Zorg voor verankering (borging). Bijhouden van wetgeving, 
CMR-lijst, nieuwe medewerkers,  voorlichting?

Deze stappen vormen samen het totale pakket aan maatregelen 
die een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan 
de regelgeving
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Verbetercheck gevaarlijke stoffen
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Invoeren van een product



Nieuw product of bekend product
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Productgegevens invoeren
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• H-zinnen/P-zinnen
• Pictogrammen
• Componenten van het product



Veilige werkwijze
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Veilige werkwijze

© 2021 | pagina 18 van 30



Veilige werkwijze
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Werk-sessie 1
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Opdracht:

Voer de onderstaande producten op in het register;

• Loctite 243 van Henkel

• Industrielak Pu van Maral Coatings

• Wasbenzine van Bleko

Zorg ervoor dat je deze producten zo volledig mogelijk invoert 
en probeer ze op compleet te krijgen. 



Poll-vragen deel 2
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Wat staat CMR voor? 

A. Een vrachtbrief voor een gevaarlijke stof

B. Een afkoring voor o.a. kankerverwekkende stof

Is de Werk Instructie Kaart een wettelijke verplichting?

A. Ja

B. Nee

Staan alle producten in onze database?

A. Ja

B. Nee



Wat doe je als een product niet in 
de database staat?
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• Product handmatig invoeren.

• VIB moet aan de juiste eisen voldoen

• In het Nederlands;

• Niet ouder dan 5 jaar.



CM/R producten
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• Wat zijn CM/R producten?

• Hoe herken ik CM/R producten?

• H350 of H351

• CM/R producten en wetgeving.



Geen veilige werkwijze in de 
verbetercheck
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Niet elke stof heeft een veilige werkwijze, wat moet je dan doen?

• Blootstellingsbeoordeling wettelijk verplicht

➢ Onderbouwde schatting (stoffenmanager of ART).

➢ Metingen door een deskundige.



Werk Instructie Kaart

© 2021 | pagina 25 van 30

Het bevordert de bewustwording van de risico’s die 
medewerkers lopen en de beheersmaatregelen die zij moeten 
nemen om calamiteiten te voorkomen.

• Informatie op VIB is te uitgebreid

• Met behulp van een WIK duidelijke voorlichting en instructie

• Overzicht van gevaren en PBM

• Inschatting blootstelling / veilige werken met het product

• Instructie hoe te handelen in geval van calamiteit

• Instructie hoe te handelen in geval van opslag (nice to have)



WIK in ons register GS
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WIK in ons register GS
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WIK in ons register GS
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Werk Instructie Kaart
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Werk-sessie 2
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Opdracht:

• Jullie krijgen een VIB toegestuurd in de chat. Zet deze in het 
register en maak hier vervolgens een WIK ( op basis van het 
VIB ) van.



Evaluatie
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• Welk cijfer geeft u aan de presentatie ? 

• Welk cijfer geeft u aan de kwaliteit van beeld en geluid? 

• Welk cijfer geeft u aan het Webinar? 



Afsluiting
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• Wie wil er via de chat een reactie geven?

• Waar kunnen jullie terecht met vragen?

• 5xbeter-lijn : 0800 - 55 55 005

• 5xbeter-mail : info@5xbeter.nl

• Dank aan alle deelnemers 

• Dank aan de techniek 

• Dank aan de verbetercoaches

• Dank aan de product-expert



Einde Webinar 

VBC Gevaarlijke stoffen 

27 september 2022 


