2003-04 thema: GEVAARLIJKE STOFFEN
INLEIDING
Gevaarlijke Stoffen
Elk jaar wordt in Europa een specifiek thema gekozen voor de Week van de Veiligheid, georganiseerd
door het European Agency for Safety and Health at Work.
Dit jaar was het thema Gevaarlijke stoffen, Voorzichtig behandelen.
“De” week is niet in elk land dezelfde: de Nederlandse week viel van 27 tot 31 oktober. De Europese
afsluiting vond plaats in Bilbao, eind november.
1. Good practice
Een belangrijk onderdeel van de Europese week is de verspreiding van kennis op het gebied van
veilig werken aan een groot publiek. Door ruime aandacht te schenken aan successen op het gebied
van arbeidsomstandighedenverbetering in een bepaalde branche of bij specifieke werkzaamheden,
wordt gestimuleerd tot nadenken over verbetering in de eigen branche, of overname van ideeën in de
eigen bedrijfsvoering.
In de vorm van een competitie worden zgn. good practices (goede praktijken) geselecteerd; voor de
beste is een prijs weggelegd.
In Nederland leverde dit in 2003 een twintigtal inzendingen; een verslag van de prijsuitreiking tijdens
de startmanifestatie op 27 oktober is verderop te lezen.
Van de inzendingen is een korte samenvatting in deze Nieuwsbrief opgenomen.
2. Best practice
In Bilbao werd het Healthy Hair Dresser project tot beste Nederlandse inzending gekozen. Dit project
is een omvangrijke campagne van de Vakraad voor het Kappersbedrijf gericht op verbetering van de
arbeidsomstandigheden in het kappersbedrijf.
In vervolg op deze campagne wordt op dit moment door bureau Astri een enquête gehouden onder
een grote steekproef van (leerling)kappers, om na te gaan in hoeverre arbo-vriendelijke stoffen en
werkwijzen ook daadwerkelijk toepasbaar zijn en gebruikt worden. De resultaten hiervan worden in het
voorjaar van 2004 gepubliceerd (zie ook www.healthyhairdresser.nl).
3. Nieuw beleid
De Europese week wordt ook gebruikt om nieuw overheidsbeleid te introduceren.
In 2003 werd een start gemaakt met VASt (Versterking Arbobeleid Stoffen).
VASt richt zich op bewustmaking van risico’s bij het gebruik van gevaarlijke stoffen en op
ondersteuning van brancheactiviteiten die een veilig gebruik van stoffen tot doel hebben. Voor
brancheorganisaties bestaat de mogelijkheid tot subsidieaanvraag.
VASt sluit aan op het reeds eerder gestarte SOMS, en op een in dit kader tussen overheid en
werkgevers-organisaties te sluiten Convenant Stoffen “versterking van kennisinfrastructuur in
productketens, branches en bedrijven”
4. Nieuw product
Een van de eerste concrete resultaten van VASt zal het product Stoffenmanager zijn.
Stoffenmanager is een programma voor de registratie en beheersing van blootstelling aan gevaarlijke
stoffen.
Ontwikkeld wordt een software instrument, op basis van eerdere modellen van Arbo Unie Harderwijk
en TNO Chemie, waarmee MKB bedrijven vorm kunnen geven aan hun toxische stoffen beleid.
De ontwikkeling van het instrument is nu opgedragen aan de combinatie Arbo Unie / TNO Chemie,
gesubsidieerd met VASt-geld vanuit SZW.

In het kader van de Europese week werd reeds een demo-versie op internet geplaatst
(www.stoffenmanager.nl). De demonstratie tijdens de startbijeenkomst werd druk bezocht.
In navolging van eerdere workshops door TNO-chemie, zullen in overleg met MKBvertegenwoordigers nog workshops worden georganiseerd die met name tot doel hebben het
instrument zo toegankelijk mogelijk te laten zijn. Oplossingsgerichtheid is hierbij een hoofddoelstelling.
5. Arbeidshygiëne
Gevaarlijke stoffen, Voorzichtig behandelen: arbeidshygiënischer kon het thema eigenlijk niet zijn.
Opvallend is des te meer het ontbreken van het woord arbeidshygiëne in de teksten, of een verwijzing
naar het beroep arbeidshygiënist.
Toch zijn in veel van de praktijken wel degelijk mensen met een arbeidshygiënische achtergrond
betrokken.
Te denken is aan medewerkers van het Instituut voor Arbeid en Milieu (www.ivam.uva.nl) die
betrokken waren bij de Goede Praktijken van de Kappers, Brakel interieur en het Ontkistingsmiddelen
project van Arbouw, en inmiddels ook betrokken zijn bij een aantal andere in het kader van VASt
gestarte projecten.
En aan het eerder genoemde Stoffenmanager is door minstens 4 arbeidshygiënisten gewerkt.
De arbeidshygiëne lijkt (gezien de succesvolle praktijken en de ruimte aandacht voor deze projecten)
goed te floreren, maar met de naamsbekendheid is het mager gesteld…
Ronald Frencken
DE 20 PRAKTIJKEN

AIR PRODUCTS NEDERLAND
Air Products, als wereldwijd producent en leverancier van gassen en chemicaliën, is in Nederland
vertegenwoordigd met zeven vestigingen. Het bedrijf levert gassen en chemicaliën en daaraan
gerelateerde diensten aan technologische, chemische en industriële bedrijven en gezondheidszorg
instellingen.Voor haar depothouders heeft Air Products een veiligheid en gezondheid training
ontwikkeld.
Veiligheid en gezondheid training voor depothouders van gassen
Air Products levert cilindergassen aan grootverbruikers, groothandel en eindverbruikers via een
nationaal netwerk van meer dan 120 depothouders. Na productie worden de cilindergassen (o.a.
zuurstof, stikstof, waterstof, ammonia, chloor, helium en argon) vervoerd voor opslag bij de
depothouders. De gezondheidsrisico’s bij het niet juist omgaan met en foutieve opslag van deze
gassen zijn aanzienlijk.
Air Products ontwikkelt veiligheid en gezondheid training
Omdat opslag en het werken met gevaarlijke stoffen vaak niet tot de kernactiviteiten van de
depothouders behoort krijgen veiligheidsaspecten niet altijd de aandacht die ze verdienen. Om deze
reden biedt Air Products haar depothouders een veiligheid en gezondheid training aan inclusief de
vernieuwde ADR(gevaarlijke stoffen vervoer)-regeling.
Sterke kanten van de training
De training is een prima voorbeeld van hoe bedrijven in de keten van productie, distributie en
eindgebruik van gassen kunnen samenwerken op een wijze die alle partijen ten goede komt. Door het
beschikbaar stellen van reeds aanwezige kennis en ervaring heeft Air Products als producentleverancier haar depothouders optimaal kunnen ondersteunen bij het veiliger werken met gassen.

Maar liefst 60% ofwel een aantal van 75 depothouders heeft deelgenomen aan de training. Zij hebben
daarmee hun kennis kunnen vergroten en toepassen op de dagelijkse omgang met gevaarlijke
stoffen.
AKZO NOBEL CHEMICALS
Akzo Nobel Chemicals produceert chemicaliën, en is onderdeel van Akzo Nobel, een wereldwijd
opererend bedrijf met ongeveer 86.000 medewerkers en vestigingen in 75 landen.
Het programma Managing Total Health is erop gericht werknemers van Akzo Nobel te ondersteunen
bij de bevordering van de eigen gezondheid.
Managing Total Health: een bewustwordings- en verbeteringsprogramma voor gezondheid
Voor het Managing Total Health programma is een ééndaagse, 8-uur durende workshop ontwikkeld,
waarin zowel werkgerelateerde- als persoonlijke gezondheidsonderwerpen aan bod komen. Het
programma is na een uitgebreide testperiode uitgevoerd binnen Akzo Nobel Chemicals in Nederland,
Duitsland en Zweden.
De eerste prioriteit van MTH ligt bij onderwerpen die op het werk voorkomen, zoals ergonomie (RSI),
contact met chemicaliën, lawaai en stof, maar ook onderwerpen zoals stress, burn-out en
werkbelasting. De tweede prioriteit van MTH ligt bij de levensstijl van de werknemer en praktische tips
ter verbetering daarvan. Dit tweede aspect wordt op een volledig vrijwillige basis aangeboden,
aangezien Akzo Nobel geen enkele intentie heeft in te breken in de privélevens van haar werknemers.
Verlaging ziekteverzuim en andere positieve resultaten van MTH
Binnen alle business units waar MTH is geïmplementeerd is een afname te zien van het
ziekteverzuim. Dit kan gezien worden als resultaat van het groeiende bewustzijn bij werknemers en
management van gezondheidsgerelateerde problemen.
Andere positieve resultaten van MTH die geconstateerd zijn: de groeiende interesse van locaties om
fitness-faciliteiten aan te bieden, bonussen die gegeven worden voor ploegen die zijn gestopt met
roken en ook de stijging van deelname aan lokale joggingteams.

ARBOUW
Arbouw is hèt kennis- en service instituut voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de
bouwnijverheid. Arbouw richt zich op werkgevers, werknemers en andere betrokkenen in de branche.
Arbouw heeft in samenwerking met marktpartijen in de betonwarenindustrie een classificatiesysteem
voor ontkistingsmiddelen ontwikkeld. Deze Goede Praktijk is drie jaar in de praktijk toegepast en het
gebruik van schadelijke oplosmiddelen in de bouw- en betonindustrie is sindsdien spectaculair
gedaald!
Keuze van arbo- en milieuvriendelijke ontkistingsmiddelen
Het gieten van beton in de bouwnijverheid en de betonwarenindustrie geschiedt in een mal, bekisting
genoemd. Het losmiddel of ontkistingsmiddel wordt op de mal gespoten zodat om de mal na het
verharden van de beton te kunnen verwijderen. Traditionele ontkistingsmiddelen bevatten organische
oplosmiddelen welke bij blootstelling huid- en luchtwegklachten tot gevolg kunnen hebben.
Samenwerking in de keten van ontkistingsmiddelen
In samenwerking tussen de leveranciers en betrokkenen in de keten heeft Arbouw een
classificatiesysteem voor ontkistingsmiddelen ontwikkeld. Op basis van gegevens over
afbreekbaarheid en toxiciteit zijn de ontkistingsmiddelen ingedeeld in vijf klassen, waarbij in klasse 1
de ‘beste’ en in klasse 5 de ‘slechtste’ middelen geplaatst zijn. De classificatie is vastgelegd in een
normdocument voor de bedrijfstak (A-blad) en actief gecommuniceerd in de bedrijfstak.

Effect van de aanpak
In 2001 is een evaluatie naar het effect van het gebruik van arbo- en milieuvriendelijker
ontkistingsmiddelen uitgevoerd. Gebleken is dat in drie jaar tijd een spectaculaire verschuiving in de
markt is opgetreden. Het gebruik van de niet milieuvriendelijke grondstoffen minerale olie en
oplosmiddelen is met respectievelijk een derde en bijna een kwart afgenomen. Terwijl de hoeveelheid
gebruikte milieuvriendelijke grondstoffen voor ontkistingsmiddelen (plantaardig en water) in die
periode bijna verdubbeld is.

AVR - INDUSTRIAL SERVICES
AVR - Industrial Services is één van de grootste industriële reinigers van Nederland met een landelijk
netwerk van 10 vestigingen en circa 375 medewerkers. Het reinigingswerk wordt voornamelijk op de
locaties van opdrachtgevers, bedrijven uit de chemische en petrochemische industrie, uitgevoerd. De
werkzaamheden betreffen ondermeer de reiniging van diverse soorten installaties, en transport en
verwerking van gebruikte reinigingsmiddelen.
Veiligheid speelt een grote rol in de organisatie. Er zijn vele potentiële risico’s verbonden aan de
uitvoering van industriële reiniging. Bijvoorbeeld door het werken in een besloten ruimte, of het werken
met gevaarlijke werktuigen en stoffen.
Beleids- en Uitvoeringsplan: werken met gevaarlijke stoffen bij industriële reinigingsprocessen
AVR heeft een beleids-en uitvoeringsplan opgesteld gericht op het drastisch verbeteren van de
omgang met gevaarlijke stoffen tijdens het industriële reinigingsproces.
Vanuit dit beleidsplan heeft een vertaling plaatsgevonden naar procedures en werkinstructies, en zijn
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond het werken met gevaarlijke stoffen
aangescherpt.
Grotere bewustwording van gezondheidsrisico’s
Voorjaar 2003 is het beleidsplan met alle bijbehorende richtlijnen en dergelijke geïmplementeerd
binnen AVR - Industrial Services
Voor iedereen binnen de onderneming betekende dit een grote stap voorwaarts in het verbeteren en
beheersen van de arbeidsomstandigheden. Op de werkvloer is duidelijker geworden welke risico’s
verbonden zijn aan het werken met gezondheidsgevaarlijke stoffen. Op bedrijfsniveau vormt de
gezondheid van werknemers een continu aandachtspunt en worden ook daadwerkelijk maatregelen
genomen om dit te bevorderen.
Op langere termijn zal de nieuwe aanpak naar verwachting ook vruchten afwerpen op het gebied van
vermindering van ziekteverzuim en WAO-instroom.

BAYER TANATEX
Bayer Tanatex produceert speciale chemicaliën voor de veredeling van textiel. Bayer Tanatex telt 139
medewerkers en is onderdeel van de internationale onderneming Bayer, met 350 ondernemingen
wereldwijd.
Dosering van poeders vanuit ‘bigbags’ in plaats van zakken;
minder blootstelling, minder fysieke belasting
De bigbag bevat net zoveel poeder als voorheen in 10 losse dozen verpakt werd. Bij het gebruik van
de bigbag is de fysieke belasting veel minder doordat er geen dozen meer getild en opengetrokken
hoeven te worden en de zakken niet meer handmatig leeggestort hoeven te worden.
Er is geen blootstelling meer aan het fijne poeder; de bigbag wordt middels een gesloten systeem aan
de installatie geklemd en stroomt langzaam leeg in de productieketel.
Er is minder overwerk; de productiecapaciteit is vergroot bij gelijkblijvende –menselijke- inzet.

Verbetering arbeidsomstandigheden én vergroting productiecapaciteit
Bij deze Goede Praktijk valt op dat er gezocht is naar maatregelen die een unieke combinatie vormen
van verbetering van arbeidsomstandigheden én vergroting van de productiecapaciteit.
Daarnaast is de verbetering tot stand gekomen in samenwerking tussen verschillende geledingen
binnen het bedrijf (operators, Technische Dienst, Research & Development) én de
grondstofleverancier.
Nog meer voordeel
Naast de al genoemde verbeteringen, levert de invoering van de nieuwe productiewijze met behulp
van de bigbags ook nog eens milieu-, energie- en efficiencyvoordeel op;
jaarlijks 45 ton minder kartonafval en 28.000 kWh minder energieverbruik, en de productiekosten per
kg product zijn gedaald.

KONINKLIJKE LANDMACHT / LBBKL / BOSCO BEDRIJF
Het Brandstoffen, Oliën, Smeermiddelen en Onderhoudsmiddelen Bedrijf, kortweg BOSCO maakt
deel uit van het Landelijk Bevoorrading Bedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL). Haar hoofdtaak
bestaat uit de vertaling van militaire eisen naar aankoopspecificaties, en de aankoop, uitgifte, opslag
en distributie van BOSCO-artikelen. Tegelijkertijd fungeert BOSCO daarbij als kennis- en
informatiecentrum voor de keten van gebruikers van genoemde artikelen als het gaat om de relatie tot
gezondheid, veiligheid en milieu.
Geïntegreerde benadering voor het managen van gevaarlijke stoffen
Binnen de landmacht werken een groot aantal eenheden in hun dagelijks werk met gevaarlijke stoffen.
Over de gehele linie betekent dit dat zo’n 500 producten gebruikt worden door meer dan 100
onderdelen binnen de landmacht.
BOSCO heeft gekozen voor een geïntegreerde benadering voor het managen van gevaarlijke stoffen
volgens de ‘levensloop’ van een artikel zoals die wordt doorlopen vanaf de inkoop tot en met de
eindgebruiker.
Database BOSCO voor het managen van gevaarlijke stoffen
Als basis voor de geïntegreerde benadering van gevaarlijke stoffen is een advies- en
informatiesysteem ontwikkeld. Het bestaat uit een database die is opgezet als een
productencatalogus (500 artikelen) met informatie over vervoer-, milieu- en arboaspecten. Voor ieder
artikel heeft BOSCO een Artikel-Veiligheids-Informatie-Blad (AVIB) opgesteld met gegevens over het
veilig omgaan met de gevaarlijke stoffen.
Tot 2003 heeft BOSCO zich bij het opzetten van het systeem geconcentreerd op het bij de inkoop
vervangen van artikelen met een hoog arbo- en/of milieurisico door gelijkwaardige artikelen met een
lager of geen risico.
De praktijk
De informatie over arbo- en milieuaspecten van BOSCO-artikelen op intranet wordt wekelijks door 400
tot 800 gebruikers geraadpleegd.

BRAKEL INTERIEURGROEP
De Brakel Interieurgroep is gespecialiseerd in totaalinrichtingen op het gebied van interieurbouw,
uitgevoerd in metaal en/of hout. Het bedrijf verzorgt ontwerp, tekenwerk, productie, vervoer en
montage van interieurelementen. Bij Brakel Interieurgroep zijn 300 medewerkers werkzaam.
Gebruik ander soort staalplaat; winst voor arbeidsomstandigheden, milieu én productie
Voor het maken van stalen scheidingswanden worden staalplaten gebruikt die ontvet dienen te
worden. Dit gebeurt bij Brakel door middel van een dampontvettingsbad met het schadelijke

oplosmiddel trichloorethyleen. Na deze ontvettingsstap vindt een natlakbewerking (eveneens
oplosmiddelen houdend) plaats.
Ander soort staalplaat hoeft niet met oplosmiddelen ontvet te worden
Ter voorbereiding op de bouw van een nieuwe productiehal heeft Brakel zich georiënteerd op de
beste ontvettingsmogelijkheid van stalen onderdelen voor scheidingswanden. Eén van de
medewerkers stelde voor om een andere soort staalplaat te gebruiken. Het betreft elektrolytisch
verzinkt staal (ELVZ), dat vet- en olievrij aangeleverd wordt en dus niet ontvet hoeft te worden.
Daarnaast heeft een onderzoek van de IVAM aangetoond dat niet ontvetten van ELVZ plaat in
combinatie met het gebruik van poederlak geen nadelige gevolgen heeft voor de hechting.
Sterke kanten van het gewijzigde productieproces
Door het niet meer ontvetten van staalplaat, wordt er ongeveer 50% minder gebruik gemaakt van het
ontvettingsbad. Dankzij deze reductie staan de medewerkers minder lang bloot aan de oplosmiddelen.
Bovendien wordt als gevolg van het niet ontvetten van de staalplaten een productiestap overgeslagen.
Dit levert een afname van 12% van de productietijd op en dus een lagere kostprijs.
Brakel heeft met dit project enkel ‘winst’ behaald. Als de nieuwe fabriekshal gereed is zal Brakel een
nieuwe poederspuitstraat invoeren.

DSM PHARMA CHEMICALS
DSM Pharma Chemicals produceert en verwerkt chemicaliën voor geneesmiddelen. Het bedrijf telt
250 medewerkers en is onderdeel van DSM, met vestigingen in 40 landen en 18.000 medewerkers
wereldwijd.
In kaart brengen van blootstelling bij doseren en drogen van vaste stoffen in een chemische
fabriek
Risico’s bij bestaande producten benutten om risico’s bij nieuwe stoffen te voorspellen
DSM Pharma Chemicals produceert vrijwel alleen nieuwe stoffen voor in ontwikkeling zijnde of
gepatenteerde geneesmiddelen. Van deze stoffen is in de literatuur meestal geen
veiligheidsinformatie bekend.
DSM Pharma Chemicals heeft een methode ontwikkeld om hetgeen bekend is over de risico’s van
blootstelling aan bestaande producten te benutten om risico’s van blootstelling aan nieuwe producten
te voorspellen. Voor vaste stoffen en bij verschillende handelingen in het productieproces is de relatie
tussen stuifgedrag en blootstelling onderzocht.
Relatie tussen stuifgedrag en blootstelling bij vaste stoffen onderzocht
Het onderzoek dat DSM heeft uitgevoerd toont aan dat de persoonlijke beschermingsmiddelen die
werknemers gebruiken effectief zijn en heeft duidelijk gemaakt waar de belangrijkste gevaren
schuilen. Het soort handeling en de manier van werken zijn meer bepalend voor de blootstelling dan
het stuifgedrag van de stof. Voor nieuwe stoffen kan een goede risico-inschatting gemaakt worden op
basis van de beschikbare toxicologische gegevens en beperkte nieuwe testinformatie.
Universele bruikbaarheid methode
Dit onderzoek is uniek in zijn soort. De methode is universeel bruikbaar; bedrijven met een
vergelijkbaar productenpakket kunnen de conclusies met betrekking tot persoonlijke bescherming
direct overnemen, en zij dienen medewerkers vooral te trainen in het zorgvuldig uitvoeren van
handelingen.

DU PONT DE NEMOURS NEDERLAND
DuPont Dordrecht is een dochteronderneming van DuPont de Nemours Nederland B.V. met ruim 1500
werknemers. De vestiging Dordrecht is met 11 chemische fabrieken één van de grootste productie
eenheden van DuPont in Europa. Deze fabrieken produceren verschillende polymeren, vezels en
chemicaliën.
‘Operational Discipline’: Programma voor de versterking van risico-beleving en risicobeheersing
In een aantal van de fabrieken in Dordrecht werken medewerkers met giftige, ontvlambare, en/of
explosieve stoffen die met grote voorzichtigheid behandeld dienen te worden.
De structuren en systemen om de veiligheid van medewerkers te borgen binnen Dupont zijn volledig
in orde. De overblijvende risicofactor: ‘het gedrag van de mens’.
‘Operational Discipline’ is gericht op risico-beleving, gedragsbewustzijn, veiligheidsplanning en veilige
uitvoering van taken. Bestanddelen van het programma zijn ondermeer een training, een risico
inventarisatiemodel en een audit instrument. Na doorlopen van het programma kunnen medewerkers
situaties beter beoordelen, en hun eigen gedrag bewuster afstemmen op de werkelijke risico’s van de
uitvoering van een bepaalde taak.
Meer dan 9 jaar ongevalsvrij
Het programma ‘Operational Discipline’ draagt nadrukkelijk bij aan het bereiken van de DuPont
veiligheidsdoelstelling : 0 incidenten.

Op 6 mei 2003 bereikte het team te Dordrecht het gedenkwaardige resultaat van 3000 arbeidsdagen
zonder enig ongeval met verzuim. Kortom: meer dan 9 mensjaren ongevalsvrij werken.
Ook buiten Dupont toepasbaar
Dit programma is niet uitsluitend toepasbaar voor DuPont maar kan ook eenvoudig toepasbaar
gemaakt worden voor andere bedrijven waar risicovol werk plaatsvindt.

FOCWA
FOCWA is de brancheorganisatie van Nederlandse ondernemers in het carrosseriebedrijf. Bij FOCWA
zijn 1.460 autoschadeherstelbedrijven aangesloten. Voor deze leden heeft FOCWA een compleet
geautomatiseerd programma ontwikkeld, dat de betreffende bedrijven ondersteuning biedt bij het in
kaart brengen van risico’s en het nemen van maatregelen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.
KAMM-systeem: geautomatiseerd programma voor kwaliteit, arbo en milieu
In het autoschadeherstelbedrijf worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen als
oplosmiddelen, lasrook en schuurstof. Te hoge blootstelling hieraan kan lichte tot zeer ernstige
gezondheidsrisico’s voor werknemers opleveren. Het is dus van groot belang dat de ondernemer de
wettelijke eisen voor het werken met deze stoffen kent en bovendien de risico’s van het werken met
gevaarlijke stoffen voor werknemers kan beheersen door gericht maatregelen te nemen.
KAMM; een zeer compleet programma
Het Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement-systeem (KAMM-systeem) bevat een complete
kennisbank met (wettelijke) maatregelen en aanvullende informatie op het gebied van kwaliteitszorg,
arbo en milieu. Met behulp van het KAMM-systeem kan een ondernemer zowel inventariseren in
hoeverre het bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen als een interne Risico- Inventarisatie & -Evaluatie
(RI&E) uitvoeren.
Bij geconstateerde knelpunten biedt het KAMM-systeem concrete oplossingen in de vorm van 400
mogelijke beheersmaatregelen.
Tevredenheid over het gebruik van KAMM in de praktijk
Van het werken met het FOCWA KAMM-systeem mag verwacht worden dat dit leidt tot een
gezondere werkomgeving en een daling van het ziekteverzuim.
Inmiddels werken meer dan 200 FOCWA-leden (schadeherstelbedrijven) met het KAMM-systeem. De
betreffende bedrijven zijn heel tevreden over het programma en alle mogelijkheden die het biedt.
GLASATELIER OUD RIJSWIJK
Glasatelier Oud Rijswijk is een ambachtelijk glazeniersbedrijf met 11 werknemers. Binnen het bedrijf
wordt onder meer gewerkt aan de restauratie van (gebrandschilderde) glas-in-lood ramen. Met name
de aanwezigheid van loodstof vormt een gezondheidsrisico voor werknemers.
Veiligheid eerst voor glazeniers !
Aanpak op bedrijfs- en brancheniveau
De inspanningen van Peter Heijman, directeur van het Glasatelier Oud Rijswijk, richten zich op zowel
het eigen bedrijf als de gehele branche.
Voortrekkersrol binnen de branche
Internationale ontwikkelingen en onderzoeksresultaten wat betreft de blootstelling aan loodstof worden
door de heer Heijman gevolgd en vertaald naar de eigen beroepspraktijk en de branche.
De heer Heijman vervult als vice-voorzitter een voortrekkersrol binnen de brancheorganisatie
Ondernemers Vereniging Glazeniers (OVG) om de arbeidsveiligheid en het vergroten van de
vakkennis binnen de gehele branche te bevorderen.

De ontwikkelingen binnen de gehele branche op het gebied van veilig werken krijgen op deze wijze
een stevige impuls en professionalisering blijft een continu aandachtspunt.
Uitgebreide maatregelen binnen het eigen bedrijf
Veiligheid eerst is binnen Glasatelier Oud Rijswijk het adagium.
In 1998 heeft het Glasatelier een nieuw bedrijfspand betrokken dat naar de geldende veiligheidseisen
ingericht is. Maatregelen zijn getroffen op het gebied van procedures, werkinstructies en opleiding om
veilig en gezond werken binnen Glasatelier Oud Rijswijk te bevorderen. De aanpak van Glasatelier
Oud Rijswijk is veelomvattend en intensief en heeft de nodige kosten met zich meegebracht.
Resultaat is dat er minder mis gaat binnen het werkproces, er minder persoonlijke ongelukken
gebeuren en het binnen het bedrijf ook prettiger werken is voor werknemers.

THE GREENERY
The Greenery is in Europa een vooraanstaande commerciële onderneming die zorgt voor opslag en
distributie van groente, fruit en paddestoelen. Zo’n 2.500 teeltbedrijven zetten hun producten af via
The Greenery.
Veiliger werken in een fruitkoelhuis
In de koelhuizen van de Greenery wordt fruit afhankelijk van de soort en de rijping bewaard in ULOcellen (Ultra Low Oxidant). Zeker 250 maal per week controleren de medewerkers het fruit na het
openen van een luik. The Greenery wenste meer zicht te verkrijgen op het uitvoeren van deze taak.
Dit om mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid, ten gevolge van dalende
zuurstofpercentages, te voorkomen.
Hiertoe is onderzoek verricht naar het zuurstof percentage buiten de cel vanaf het moment van het
openen van het luik.
De metingen laten zien dat binnen 30 seconden het zuurstofpercentage daalt van 21,5 naar 4,6%. Als
gebruik gemaakt wordt van ventilatie daalt het zuurstofpercentage bijna tot de helft.
Werkwijze en procedure ingesteld voor medewerkers
De onderzoeksresultaten hebben geleid tot het opstellen van een werkwijze en veiligheidsprocedure.
De medewerkers zijn nu uitgerust met een draagbare zuurstofmeter die waarschuwt bij een te laag
zuurstofniveau in combinatie een persoonsbeveiliging die een signaal afgeeft als geen beweging
(meer) geregistreerd wordt. Deze apparatuur is gekoppeld aan een intern alarmeringsysteem.
Met de nieuwe werkwijze beschikken medewerkers tijdens de controlewerkzaamheden over de directe
terugkoppeling van het zuurstofpercentage in de lucht tijdens de kwaliteitscontrole van het fruit.
De Greenery heeft de bevindingen en ervaringen met de veiligheidsprocedure in de vakbladen voor
fruit-, en groente alsmede enkele arbo-vakbladen onder de aandacht gebracht.

INTERVET INTERNATIONAL
Intervet International is een onderdeel van Akzo Nobel en ontwikkelt en produceert vaccins en
farmaceutische producten voor dieren. Intervet heeft bedrijven in 55 landen. In Boxmeer werken ruim
1200 mensen.
Veilig werken met infectieuze micro-organismen
De vaccins die Intervet ontwikkelt zijn bedoeld voor de preventie van ziekten die veroorzaakt worden
door diverse micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) in dieren. Een aantal van deze microorganismen ofwel biologische agentia is ook infectieus voor de mens.
De Goede Praktijk is erop gericht het veiligheidsbewustzijn bij werknemers die met vaccins werken te
verbeteren. Maar ook om informatie te verstrekken over gebruikte stoffen zodat behandelende artsen
adequaat kunnen optreden in het geval van incidenten.

Incidenten vereisen meer kennis bij medewerkers en behandelend artsen
In principe zijn werknemers van Intervet afdoende beschermd en weten ze de blootstelling aan
biologische agentia goed te beheersen.
Desondanks kunnen incidenten voorkomen zoals het zich prikken aan geïnfecteerde naalden of
gekrabd worden door een dier. In zulke situaties moet informatie over het biologisch agens
voorhanden zijn om snel maatregelen te kunnen nemen.
Registratiesysteem voor potentieel besmettelijke micro-organismen bijzonder nuttig
De afdeling Arbo & Milieu en de Arbo-dienst hebben samen een map met bioveiligheidsbladen
samengesteld voor alle risicovolle biologische agentia waaraan medewerkers kunnen worden
blootgesteld. Ieder blad bestaat uit een medewerkers-deel en een deel voor de behandelend arts.
Gedurende de afgelopen jaren is het systeem bijzonder nuttig gebleken. In geval van bijvoorbeeld een
prikincident, is de noodzakelijke informatie direct bij de hand en de behandelend arts weet precies hoe
te handelen.

VAKRAAD VOOR HET KAPPERSBEDRIJF
In december 2001 hebben de sociale partners in de kappersbranche en het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een arboconvenant afgesloten. Hierin zijn een aantal maatregelen voor de
kappersbranche vastgelegd met als doel om eczeemklachten bij kappers in een periode van vier jaar
drastisch te laten dalen.
Het betreft het gebruik van PVC-handschoenen, een verbod op schadelijke kapperscosmetica
inclusief het aanpassen van verpakkingen, regels over pauze en taakroulatie, een
screeningsinstrument voor kapperseczeem en afspraken over de ‘Kapperspoli’.
Healthy Hairdresser; jouw gezondheid telt: campagne om gezond werken in de
kappersbranche te bevorderen
Kappers lopen bij het uitoefenen van hun beroep het risico kapperseczeem aan hun handen op te
lopen. Zo’n 30 tot 50% van de kappers kampt op enig moment in de carrière met de huidklachten van
deze typische beroepsziekte.
Aansprekende campagne ‘Healthy Hairdresser; jouw gezondheid telt’
De campagne ‘Healthy Hairdresser; jouw gezondheid telt’ bestaat uit diverse communicatiemiddelen
en –activiteiten, die met elkaar samenhangen en één logisch geheel vormen. Elk kwartaal verschijnt
een nieuwsbrief, in het voorjaar is een special uitgebracht over kapperseczeem en een cd-rom is
ontwikkeld over allerlei onderwerpen die te maken hebben met gezondheid in het kappersvak.
De campagne is in het voorjaar groots van start gegaan met een ‘Preview Tour’; negen theatershows
in het land. In een wervelende show met muziek, dans en lichteffecten werd de nieuwste haarlijn aan
(leerling)kappers gepresenteerd, terwijl ondertussen aandacht werd besteed aan werkhouding en het
gebruik van handschoenen. De Preview Tour is door zo’n 10.000 mensen bezocht.
Medisch Centrum Alkmaar
Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis. Naast
patiëntenzorg zijn opleiding en wetenschappelijk onderzoek kerntaken. Dat maakt het MCA
dynamisch: er wordt steeds gezocht naar manieren om de zorg te verbeteren en de nieuwste
zorgontwikkelingen worden op de voet gevolgd.
Een gestructureerd arbeidsomstandigheden- en milieuverbeterprogramma op afdelingsniveau
Het MCA heeft een methodiek ontwikkeld om op afdelingsniveau een gecombineerde arbo- en milieurisico-inventarisatie uit te kunnen voeren. Uitgangspunt hierbij was de adequate bescherming van

werknemers van het ziekenhuis op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De
Arbeidsomstandighedenwet en de Milieuwet bieden hiervoor het wettelijk kader.
Op de afdeling Pathologie is met succes een eerste arbo- en milieuverbeterprogramma opgesteld,
waarbij 50 medewerkers betrokken waren.
Hoge participatie van de afdeling Pathologie
Bij de afdeling Pathologie zijn de arbo- als milieurisico’s geïnventariseerd en is met ondersteuning van
de afdeling Arbo/Milieu een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin is actief geparticipeerd door
medewerkers van de afdeling, waarmee het bewustzijn van de arbo- en milieurisico’s in de eigen
werksituatie gegroeid is.
Uit het Plan van Aanpak volgden concrete maatregelen zoals het in gebruik nemen van een
milieudepot, een interne verbouwing, de geautomatiseerde registratie van gevaarlijke stoffen en een
externe training voor medewerkers.
Positieve resultaten binnen en buiten het ziekenhuis
Door de verschillende maatregelen zijn de risico’s voor medewerkers aanzienlijk verminderd. Bij
medewerkers is de betrokkenheid bij en bewustwording van het op veilige wijze omgaan met
gevaarlijke stoffen vergroot. Uiterlijk in 2005 stellen alle afdelingen binnen het MCA op dezelfde wijze
een arbo- en milieuverbeterprogramma op.

MENEBA BV
Meneba is internationaal producent van hoogwaardige graanproducten, bestemd voor verwerking in
food-, feed en non-food toepassingen. Als graanverwerker levert Meneba haar producten aan
bakkerijen en aan een groot aantal meelverwerkende industrieën.
Met deze Goede Praktijk laat Meneba zien dat het beperken van de blootstelling aan meelstof hoog
op de agenda staat binnen het bedrijf.
Methode om veilig en stofvrij zeeframen te reinigen
Binnen het bedrijf zijn zowel leidinggevenden als uitvoerende medewerkers intensief betrokken om de
allergie-problematiek ten gevolge van blootstelling aan meelstof en enzymen aan te pakken.
Inademing van deze meelstof of enzymen vormen een belangrijke oorzaak van de beroepsziekte
‘bakkersastma’.
Een belangrijk probleem waar het bedrijf mee kampte is het reinigen van de zeeframen.
Het reinigen van de zeeframen wordt met de hand uitgevoerd waarbij veel meelstof vrijkomt met het
risico van inademing door de medewerkers.
Installatie van een speciale borstelmachine met afzuiging
Medewerkers van Meneba hebben samen met de leverancier een oplossing gevonden door de
installatie van een speciale borstelmachine gecombineerd met een sterke afzuiging van het meelstof.
Op deze manier kunnen de zeeframen gereinigd worden zonder de uitvoerende medewerkers te
belasten.
Automatisering productieproces en verbetering arbeidsomstandigheden
De invoering van de borstelmachine betekent een verdergaande automatisering van het
productieproces, waarbij productiemedewerkers niet langer belast worden met de handmatige
reiniging van zeeframen. Behalve dat deze maatregel zal leiden tot verbeterde
arbeidsomstandigheden wordt een prestatieverbetering van de graanmolen verwacht dankzij
schonere zeeframen.
Met de realisatie van de borstelmachine is een investering van € 49.000,- gemoeid. Daar staat
tegenover dat Meneba op jaarbasis een besparing van € 12.000,- verwacht op de kosten van
reiniging en onderhoud van zeeframen.
Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON)
De NVON is een vakinhoudelijke vereniging van docenten en Technische Onderwijsassistenten
(TOA’s) in het voortgezet onderwijs voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, en algemene

natuurwetenschappen. De vereniging heeft circa 4000 leden en levert een bijdrage aan de
kwaliteitsverhoging van het onderwijs in de genoemde vakken.
Arboboek: vergroten veiligheid bij proeven en practica
Na de invoering van de Arbowet in 1998 kregen scholen meer verantwoordelijkheden. Er ontstonden
veel vragen rond de interpretatie van de nieuwe wet. Naar aanleiding hiervan stelde het bestuur van
de NVON een Arbocommissie in die het boek ‘Arbo bij natuurwetenschappen in het Voortgezet
Onderwijs’ tot stand bracht met daarbij horende lijsten met aandachtspunten (checklists).
Docenten en TOA’s kunnen op basis van dit materiaal gemakkelijk nagaan op welke punten de
veiligheid van hun werkomstandigheden en die van hun leerlingen verbeterd kan worden. Aan de
hand van vastgestelde verbeterpunten kunnen zij een Plan van Aanpak opstellen en dit jaarlijks met
hun leidinggevenden evalueren. Zo kan veiligheid en welzijn voor henzelf en hun leerlingen
verbeteren.
Arboboek breed bruikbaar
Het ontwikkelde materiaal is ook bruikbaar voor schooldirecties, arbeids- en schoolinspectie en Arbodiensten en heeft een voorbeeldfunctie voor andere vakken met een verhoogd risico, zoals techniek,
handvaardigheid en andere praktijkvakken.
Tenslotte zal het boek ‘Arbo bij natuurwetenschappen in het Voortgezet Onderwijs’ en het gebruik van
de checklists er zeker toe bijdragen dat scholen in toenemende mate maatregelen nemen om aan de
in de Arbowet gestelde eisen te voldoen.
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de NVON een Arbocommissie in die het boek ‘Arbo bij natuurwetenschappen in het Voortgezet
Onderwijs’ tot stand bracht met daarbij horende lijsten met aandachtspunten (checklists).
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veiligheid van hun werkomstandigheden en die van hun leerlingen verbeterd kan worden. Aan de
hand van vastgestelde verbeterpunten kunnen zij een Plan van Aanpak opstellen en dit jaarlijks met
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN RUBBER- EN KUNSTSTOFFABRIKANTEN
De Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten (NVR) behartigt de belangen van
bedrijven in de rubber- en kunststofverwerkende industrie. De NVR treedt op als intermediair,
kennisoverdrager en deskundige vraagbaak voor haar leden op het gebied van
arbeidsomstandigheden en milieuhygiënische onderwerpen.
Kennissysteem ondersteunt het Stoffenbeleid in de rubberindustrie
Binnen de rubberindustrie wordt bij diverse processtappen met relatief veel gevaarlijke stoffen
gewerkt. Meestal betreft dit kleine hoeveelheden stoffen die aan het rubbermengsel worden
toegevoegd, waaraan productiemedewerkers blootgesteld kunnen worden.
Om ondernemers en hun medewerkers binnen de rubberindustrie te ondersteunen heeft de NVR in
samenwerking met TNO een online kennissysteem ontwikkeld.
Met dit systeem kan door de MKB-bedrijven eenvoudig een indicatieve beoordeling gemaakt worden
van de arbo- en milieurisico’s binnen een gedefinieerde bedrijfssituatie. Vervolgens reikt het systeem
op de gegeven situatie van toepassing zijnde praktische beheers- en verbetermaatregelen aan. Het
systeem bevat de processtappen die een rubberbedrijf doorloopt en is ingericht met
werkplekinstructiekaarten en achtergrondinformatie.
Eind 2003 vindt de introductie van het kennissysteem plaats op basis van de ervaringen die in pilotbedrijven zijn opgedaan met de SOMS (Strategie omgaan met stoffen)-projecten.
Ter voorbereiding is aan bedrijven via een cd-rom de basis-informatie van het kennissysteem
beschikbaar gesteld..
Het systeem is primair ontwikkeld voor de rubberindustrie, maar de opzet is zo gekozen dat deze ook
toepasbaar is voor de kunststofindustrie en mogelijk ook voor andere bedrijfstakken.
(www.nrk.nl; daar ook het concept Convenant Stoffen)

REYM
Reym is een grote speler in de branche van de industriële reiniging, industrieel transport en
afvallogistiek en werkt in Nederland met zo’n 400 medewerkers vanuit zes vestigingen.
De kernactiviteiten bestaan uit reinigingswerkzaamheden op industriële locaties van chemische en
petrochemische concerns en werkzaamheden op booreilanden.
Verankering van veiligheids- en arbozorg in het managementsysteem
De medewerkers van Reym die reinigingsactiviteiten of transportwerkzaamheden uitvoeren hebben
dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden is niet altijd bekend om welke gevaarlijke
stoffen het gaat. Door adequate communicatie met de opdrachtgevers, zoals NAM, Shell, DSM, BP,
KPE en Gasunie probeert Reym hier op te anticiperen.
In de afgelopen tien jaren heeft Reym toegewerkt naar de verankering van veiligheids- en arbozorg in
het managementsysteem van het bedrijf. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsverklaring.
Deze vormt de basis voor de aanpak die Reym borgt en communiceert met haar medewerkers met
behulp van het Verbeterplan, het sociaal jaarverslag en de Kwaliteit, veiligheid, milieu(KVM)-regels.
Aansprekende resultaten van de aanpak
Met de continue aandacht voor kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu heeft Reym inmiddels een brede
ervaring en aansprekende resultaten. Het meest noemenswaardig zijn:
• Daling van aantal ongevallen door structurele aanpak van incidentmeldingen.
• Sterke daling van het ziekteverzuim: van 9,1% in 2000 naar 4,9% in 2002/2003.

De praktijk
Zeven fulltime KVM-medewerkers zijn verantwoordelijk voor de geïntegreerde management aanpak bij
Reym. Het bedrijf investeert hiervoor circa € 300.000 aan directe opleidingskosten voor al haar
medewerkers.
Reym maakt zich sterk voor vakmanschap in de branche en vervult daarin een voortrekkersrol binnen
de industriële reiniging.

Europese Week, thema Gevaarlijke stoffen: voorzichtig behandelen
START MANIFESTATIE
Op 27 oktober ’03 was in de Van Nelle fabriek te
Rotterdam de start van de Europese Week voor
Veiligheid en Gezondheid op het Werk (27 tot en met
31 oktober 2003). Dit jaar is het thema: Gevaarlijke
Stoffen: Voorzichtig behandelen!
Het programma van de Startmanifestatie omvatte een goede praktijken markt waar de 20 inzenders
van de Goede Praktijken competitie zich presenteerden, een infotheek en het arbocafé onder leiding
van Peter van Ingen, journalist en presentator van Buitenhof. Daarnaast waren er in de ochtend en in
de middag verschillende workshops en sessies.
GOEDE PRAKTIJKEN PARADE

Op de goede praktijken markt waren stands van 19 van de 20 inzendingen. In de
stands werd door middel van posters, videobeelden en powerpoint presentaties
uitleg gegeven over de ingezonden goede praktijk. Door verschillende inzenders
was dit groots aangepakt. Een rondlopende ‘robot’ van de Focwa uitgerust met
overall, gelaatsmasker en CD-Rom ceintuur vestigde de aandacht op het KAMMsysteem, een geautomatiseerd programma voor kwaliteit, arbo en milieu.
De Nederlandse Vereniging voor het
Onderwijs in de Natuurwetenschappen
(NVON) had een heuse scheikundehoek
ingericht bij het promoten van het door
hen ontwikkelde Arboboek om veiligheid
bij proeven en practica te vergroten. Het
boek is een aanrader voor
arbeidshygiënisten die RI&E’s uitvoeren
en anderszins betrokken zijn bij
arbodienstverlening aan het voortgezet
onderwijs.
In de stand van Glasatelier Oud Rijswijk kon je een medewerker aan het werk
zien met op de achtergrond een eigentijds gebrandschilderd raam met daarop
een hamburger in een formaat waar McDonalds jaloers op zal zijn, geflankeerd door een tweetal
antieke glas-in-lood ramen. Het meest in het oog springend was de stand van de Vakraad voor het
Kappersbedrijf. Er waren videobeelden van de roadshow die zij in het kader van de campagne om
gezond werken in de kappersbranche te bevorderen hebben gehouden, informatiesetjes en een
kapper. Bezoekers van de manifestatie konden, in ruil voor een stem ;-)), een afspraak maken om het
haar te laten knippen en stylen.

STOFFEN INFOTHEEK

In de stoffen infotheek stands van SZW en het Europees Agentschap en diverse organisaties en
kenniscentra. Een nieuwkomer in de infotheek was www.stoffenmanager.nl, een hulpmiddel voor het
MKB om de risico's van gevaarlijke stoffen te beheersen. De ontwikkeling van deze website is
mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het
kader van het VASt programma (Versterking Arbobeleid Stoffen). Tijdens de startmanifestatie werd de
demoversie van het programma gelanceerd. Na de Europese week wordt een testversie ontwikkeld
voor een praktijktest in bedrijven. In het voorjaar van 2004 zal de website gereed zijn, aan het gebruik
van de website zullen geen kosten verbonden zijn.
ARBOCAFÉ

Het arbocafé opende met een debat tussen Roel Feringa, namens Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Chris Dutilh, namens VNO-NCW en Paul Ulenbelt, namens FNV Bureau
Beroepsziekten.
In het gesprek met Roel Feringa werd ingegaan op het feit dat in Nederland 30% van de werknemers
beroepsmatig in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Er zijn in totaal ca. 40.000 verschillende
producten, waar elke dag meer bij komen. Grootste risico daarbij is de onbekendheid van de gevaren
en het feit dat effecten vaak pas (veel) later duidelijk worden. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
onderstreept daarbij de eigen verantwoordelijkheid. Ook voor de werknemers. De werknemer moet de
instructies kennen en opvolgen. De rol die Sociale Zaken en Werkgelegenheid zichzelf daarbij toekent
is het informeren van de werkgevers.
Met Chris Dutilh werd ingegaan op de rol van de werkgever. Stelling was dat de werkgevers een
teveel afwachtende houding aannemen en niet voorop willen lopen op regelgeving en Europa. Chris
Dutilh gaf daarop aan dat werkgever gebaat zijn bij gezonde werknemers. Dit heeft een groeiend
draagvlak en drive. Dus zal de werkgever niet wachten op regelgeving, alhoewel er wel altijd een soort
wisselwerking zal zijn. De aarzeling bij het bedrijfsleven zal zijn wanneer er hoge kosten aan
verbonden zijn. Als voorbeeld werd het genereren van kennis over de effecten van producten
genoemd.
Ook de verantwoordelijkheid van de medewerker kwam aan de orde. Hierbij gaf Chris Dutilh aan dat
wanneer het handelen van een medewerker bewust gevaarlijk blijft deze weg zal moeten. Hier werd
aan toegevoegd dat dit een overplaatsing in zal houden.
Deze opvatting werd als stelling geponeerd bij de volgende spreken, Paul Ulenbelt van het Bureau
Beroepsziekten FNV. De reactie van Paul Ulenbelt was dat dit ‘belachelijk’ is. Paul Ulenbelt gaf als
toelichting dat werkgevers verplicht moeten worden kankerverwekkende stoffen uit het
productieproces te halen en wanneer ze dat niet doen de directie van die bedrijven weg zal moeten.
Dit gaf aanleiding tot een levendige discussie over de gevaren van de stof versus het risico van de
blootstelling aan deze stof. Of, met de woorden van Peter van Ingen, “dames en heren, de stemming
zit er goed in!”.
In het middaggedeelte sprak Peter van Ingen met Mark Rutte, staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Het gesprek stond in het teken van de aftrap van het programma VASt. VASt staat
voor Versterking Arbobeleid Stoffen. Nadere informatie over het programma VASt is te vinden op
http://www.arbo.nl/topics/subject/vast/index.stm.
Rutte gaf aan dat het doel is te zorgen voor meer kennis over gevaarlijke stoffen in de branches wat
ten dienste van de individuele organisaties moet komen. Ook gaf Rutte aan dat in veel gevallen een
beperking van de risico’s een gedragverandering vergt. Die gedragsverandering vereist goed
leiderschap. In de plannen van de organisatie zal naast de doelen (omzet, groei etc.) moeten worden
verwoord dat het bereiken van de doelen op die manier dat we allen
gezond 65 jaar worden.
PRIJSUITREIKING

De afsluiting van de dag vormde de prijsuitreiking van de Goede
Praktijken Competitie. De prijsuitreiking werd verzorgd door Arboriginals
of, zoals zij zichzelf presenteerden ‘arbopromotoren van de werkvloer’.
Zij gaven een kort hun visie op de verschillende inzendingen en
presenteerden ondertussen hun persoonlijke beschermingsuitrusting.

De eerste prijs werd gewonnen door Brakel Interieurgroep uit Hilversum. Het resultaat van hun goede
praktijk ‘Gebruik ander soort staalplaat; winst voor arbeidsomstandigheden, milieu én productie’ is een
vermindering van de blootstelling aan oplosmiddelen van de medewerkers. En, een aspect wat door
de arbopromotoren van de werkvloer niet ongenoemd kon worden, een idee van één van de
medewerkers van Brakel Interieurgroep.
De tweede prijs werd gewonnen door Glasatelier Oud Rijswijk uit Zoetermeer. De goede praktijk
‘Veiligheid eerst voor glazeniers ! Aanpak op bedrijfs- en brancheniveau’ laat zien dat door uitgebreide
veiligheids- en gezondheidsmaatregelen in hun eigen bedrijf de blootstelling aan gevaarlijke stoffen,
zoals loodwit, bij de restauratie van glas-in-lood ramen drastisch verminderd is. Daarnaast vervult het
bedrijf een voortrekkersrol op het gebied van veiligheid en gezondheid in de glazeniersbranche.
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De publieksprijs is gewonnen
door de Vakraad van de
Kappersbedrijf. Hun goede
praktijk ‘Healthy Hairdresser;
jouw gezondheid telt : campagne
om gezond werken in de
kappersbranche te bevorderen’
werd kreeg de meeste stemmen
van het publiek: “een
toonaangevend project met een
groot bereik”. Of, zoals één van
de andere inzenders (Defensie)
aangaf “een project dat een ieder
aanspreekt, immers naar de
kapper gaan we allemaal”.

Meer informatie over de prijswinnaars en het oordeel van de jury is te lezen op
http://www.arbo.nl/euweek/2003/gpa_nl.stm.

Eind november worden in Bilbao de Europese prijzen van de Good Practice Award uitgereikt. De
Nederlandse genomineerden hiervoor zijn: De Kappersbranche, Arbouw en FOCWA.

EINDOORDEEL

De organisatie van de dag was uitstekend, de locatie uniek (het merendeel van de activiteiten was op
‘de oude werkvloer’ van de koffiefabriek), het programma veelzijdig en interessant en met gastheer
Peter van Ingen boeiend en vermakelijk. Kortom, een wel bestede dag.
Opvallend was echter dat bij dit arbeidshygiënische onderwerp bij uitstek er nauwelijks inbreng van de
arbeidshygiënisten lijkt te zijn. Een uitdaging voor de Europese Week 2004. Het thema van de
Europese Week in 2004 is: Veiligheid en gezondheid in de Bouw. Het thema reikt verder dan de
'traditionele' bouwsector. Ook werkzaamheden als onderhoud en renovatie, verwijdering van asbest,
monumentenzorg, en aanleg en onderhoud van wegen vallen hieronder.
Wendel Post

