
2025: 
‘Toen de bouw ging kantelen
bleken er oplossingen onder te liggen’ 

naar Loesje
Tjeerd Willem Hobma

NVVK Congres, Papendal, 13-03-19



Even voorstellen: 4 kantelaars

Johan Timmerman
Arbeidsepidemioloog
Arbeidshygiënist

René Du Pon
Hoger Veiligheids-
kundige

Margo Caspers
Ergonoom

Tjeerd Willem Hobma
Algemeen directeur

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

















De norm

Elk jong talent 
dat start in de bouw en infra
haalt veilig, gezond, gemotiveerd 
en lerend zijn of haar pensioen.



Wij werken aan een cultuuromslag

Het vraagt andere: 
• Vakmensen
• Competenties
• Bedrijven



Vakman in transitie



Bouwbedrijf in transitie



Van droom…

Vakmensen die zich ontwikkelen en gezond, productief 
en gemotiveerd werken. 

Bedrijven die veilig en gezond werken, 
met vakmensen die presteren en gemotiveerd zijn. 

Bouw- & Infrasector die blijft boeien en bloeien, en
onze diensten & kennisproducten goed weet te vinden.



…naar gezamenlijke uitdaging

Creëer bewustwording en breng vakmensen in beweging 
voor de eigen duurzame inzet.

Ontwikkel een lerende cultuur in bedrijven gericht op 
veilig, gezond en gemotiveerd werken.

Genereer, verzamel en ontsluit data, en vertalen deze 
naar kennisproducten en instrumenten.



DIA: 1.000 per maand – en dan verdubbelen 
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Van bewustwording…

> 4.000 
bedrijven



…naar handelingsperspectief

Stappenplannen
‘Bewegen’ en 
‘Veiligheid’

en Providerboog 
op mijnVolandis



Meten is weten!

https://www.volandis.nl/
actualiteit/rapportages/
bedrijfstakverslag/

https://www.volandis.nl/
actualiteit/rapportages/
bedrijfstakatlas/

Meten is weten!

https://www.volandis.nl/actualiteit/rapportages/bedrijfstakverslag/
https://www.volandis.nl/actualiteit/rapportages/bedrijfstakatlas/
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Gezondheidsklachten in relatie tot werk 
op de bouwplaats dalen

89

https://www.volandis.nl
/actualiteit/rapportages
/bedrijfstakverslag/
Jaar 2016

https://www.volandis.nl/actualiteit/rapportages/bedrijfstakverslag/


Succes sleutels

• tijd 
• vertrouwen 
• ruimte 
• experimenteren 
• ongewoon doen
• leren

• verleiden 
• inspireren 
• informeren 
• instrueren
• reflecteren
• handhaven



“Iedereen zei dat het onmogelijk
was, totdat er iemand langs

kwam die dat niet wist”
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De droom van producten 
in 2025



René du Pon, Veiligheidskundige



• PAGO+

• Werkgeversportaal

• Werknemers

De droom van producten



2/3 van de werknemers stroomt geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt uit.

Wat is er aan de hand?



De data (thema’s)

25 jaar gegevens (big data)

PAGO+

Advies aan werkgevers

Advies aanwerknemers





• De PAGO-vragenlijst levert data

• Alle data (van werknemers) bij elkaar voor de werkgever 
(mijnVolandis)

• Voor de werknemer data per functie (bedrijfstakatlas)

PAGO+







Soorten werkgevers

• Zeg maar wat ik moet doen

• Waarom zou ik links of rechts gaan

• Waar staat dat

• Product afgestemd op deze drie soorten werkgevers



• MijnVolandis

mijnVolandis

https://inloggen.volandis.nl/identity/login?signin=7b88b29866e25540847a71eb9637155b




• Bedrijfstakatlas

De cijfers

https://www.volandis.nl/media/2334/bedrijfstakatlas-2015.pdf


Tot slot



Veilig werken met 
gevaarlijke stoffen in 2025



Inhoud

• Hoezo, gevaarlijke stoffen in de bouw?

• De weg naar 2025: een droom of een nachtmerrie?
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Eerst even voorstellen…

• Johan Timmerman

• Specialist Arbeidshygiëne

• Volandis
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Gevaarlijke stoffen

• Wat zijn gevaarlijke stoffen?
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Gevaarlijke stoffen
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Voorbeelden van gevaarlijke stoffen in de bouw

• Kwartsstof
• Houtstof
• Gipsstof
• Asbest
• Roetdeeltjes in dieselrook

• Oplosmiddelen
• Tweecomponenten producten
• Verfstof (zware metalen!)
• Cementstof
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Een voorbeeld het effect van gevaarlijke stoffen
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Impact gevaarlijke stoffen op het werk

• Ieder jaar 4000 doden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op 
het werk
– Per maand meer slachtoffers dan de MH-17 ramp

• 3000 doden aan kanker door gevaarlijke stoffen op het werk

• Hoeveel in de bouw?
– Vgl. dodelijke ongelukken
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Wat moeten we met gevaarlijke stoffen?

• Arbobesluit

• In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zorgt de werkgever voor een doeltreffende 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer.

• 1 In alle gevallen waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, wordt, in het kader 
van artikel 3 van de wet, de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen voorkomen of geminimaliseerd door:
– a. het ontwerp en de organisatie van de arbeidssystemen op de werkplek;
– b. gebruik te maken van adequate arbeidsmiddelen;
– c. gebruik te maken van adequate voorzieningen bij het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden;
– d. het aantal werknemers, dat wordt of kan worden blootgesteld te minimaliseren;
– e. de mate en duur van de blootstelling te minimaliseren;
– f. huidcontact is voorkomen of geminimaliseerd door het dragen van doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen bij mogelijke blootstelling aan een gevaarlijke stof:
– g. oogcontact is voorkomen of geminimaliseerd door het dragen van doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen bij mogelijke blootstelling aan een gevaarlijke stof:
– […]

• 2 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn in overeenstemming met de stand van de wetenschap en techniek
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https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=3&g=2018-11-06&z=2018-11-06


Wat moeten we met gevaarlijke stoffen?

• De werkgever moet er dus voor zorgen dat een 
werknemer zo min mogelijk wordt blootgesteld.

• Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn harde grenzen 
gesteld: grenswaarden
– Veilig om gedurende 40 jaar 8 uur per dag mee te werken

– Gemiddelde blootstelling per dag moet elke dag onder de 
grenswaarde blijven
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Wat moeten we met gevaarlijke stoffen?

• De werkgever moet er dus voor zorgen dat een werknemer 
zo min mogelijk wordt blootgesteld.

• Dit kan door:
– Iets anders te gebruiken dat minder gevaarlijk is
– Er voor te zorgen dat minder mensen worden blootgesteld
– Er voor te zorgen dat mensen minder worden blootgesteld

• Collectief
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
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STOP!
Substitutie
Technische maatregelen
Organisatorische maatregelen
PBMs



Hoe werk je nu veilig met gevaarlijke stoffen?

• Het 4-stappenplan van SZW

• Oftewel: op weg naar 2025 in 4 stappen
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Stap 1: inventariseren

• Welke stoffen gebruiken we eigenlijk?
– …en zijn die gevaarlijk?

• De RI&E kan hierbij helpen
– Verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen
– Registratie gevaarlijke stoffen verplicht na wetswijziging

• Let op!
– Kankerverwekkende stoffen: meer vastleggen!
– Wat doe je onder(-onder)aannemers?
– Hou rekening met zowel producten als procesemissies
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Stap 1: inventariseren

• Hoe dan?

– Maak gebruik van bv. de uitvoerder om te 
inventariseren

– Vraag altijd een Veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS) 
bij de leverancier
• Inkoop!

– Regel dit ook met onderaannemers

4-4-2019 56



Stap 2: beoordelen

• Hoe hoog is de blootstelling eigenlijk?
– En hoe hoog mag hij zijn?

• Dit varieert per stof/emissie en per taak

• Meten is weten…
• …maar kost je de kop

• Schatten is een alternatief…
• …maar vereist kennis van de stoffen
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Stap 2: beoordelen

• Doe het praktisch:

– Begin met stoffen die het meest gevaarlijk zijn…

– … en waar je de hoogste blootstelling verwacht
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Stap 2: beoordelen

• De branche kan veilige werkwijzen omschrijven en laten 
toetsen
– Is het al bijna 2025???

• Alles meten is praktisch onmogelijk
– Meetgegevens vanuit de sector zijn welkom!

• Voor schatten is veel input nodig
– Werkwijzen
– Veiligheidsinformatiebladen
– Branchebrede Stoffenmanager™ o.i.d.?

4-4-2019 59



Stap 3: maatregelen

• Maatregelen kunnen voortkomen uit stap 2…
• …of heel erg voor de hand liggen

• Gebruik gezond verstand
• Volgens de STOP! Methode
• CMR-stoffen: PBMs niet acceptabel

• Kijk ook in het VIB/SDS
• Of maak gebruik van PISA: pisa.volandis.nl
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Stap 4: borging

• Blijf bij de tijd
– Geldt ook voor de RI&E

• Betrek de hele organisatie erin
– Dan komt er bewustwording
– Dan krijg je sneller veranderingen in de gaten

• Stimuleer het bezoek van het PAGO
– In de bouw & infra: DIA
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Samenvattend

• Er moet best een hele boel gebeuren

• Volandis kan op een aantal punten helpen
– Maar is ook afhankelijk van input vanuit de sector

• De NVvA en NVVK zijn samen in gesprek
– NVVK vakgroep Bouw & Infra en NVvA contactgroep bouw
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Samenvattend – wat kun jij doen?

• Denk zelf na over gevaarlijke stoffen

• Laat de mensen in het bouwbedrijf ook meedenken
– Bewustwording is de eerste stap op weg naar veilig werken

• Volg stap-voor-stap het 4-stappenplan van SZW
– Maar dan wel met gezond verstand…
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Vragen?
j.timmerman@volandis.nl

4-4-2019
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Multidisciplinair samen
NVVK congres 13 maart 2019
Margo Caspers
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A-blad Ladders en trappen
Het A-blad Ladders en trappen bevat aanbevelingen voor de 
werkvoorbereiding en de gebruiksfase om het werken op 
hoogte op een draagbare ladder of trap zo veilig mogelijk te 
maken

De ladder is niet bedoeld als werkplek. 
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Arbovriendelijkehulpmiddelen.nl



Wat is de AVH site? 
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Overzicht hulpmiddelen 

gesorteerd:

– Type product

– Gevaar

– Beroep

– Arbeidsmiddel

– Bouwdeel



Criteria?

4-4-2019 72

1. Arbovriendelijk

a. Positief effect op min. 1 gevaar

b. Geen schadelijk effect op andere

2. NL markt

3. Handleiding

4. CE




