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REDACTIONEEL

Dit is hem dan, de Nieuwe Nieuwe Nieuwsbrief van 2009, met een nieuwe omslag. Oude wijn in nieuwe zakken zult u wellicht denken en dat is maar goed ook. Zeg het niet hardop!
De speciale jubileumuitgave bij het lustrum, die u inmiddels heeft ontvangen, is een heel boekwerkje
geworden, in kleurendruk. De productie daarvan heeft ons veel tijd en energie gekost. Mede daarom
willen we die uitgave als dubbelnummer tellen, vandaar dat we nu beginnen met Nieuwsbrief 1 van
2009. Met excuses voor het ongemak, want wellicht raakt u de tel een beetje kwijt. Om u gerust te
stellen, hebben we voor dit jaar vier reguliere themanummers gepland. Het thema dit keer is
‘Arbocatalogi’: nog een jaartje en dan moeten bedrijven en branches hun zaakjes op orde hebben. De
redactie heeft geprobeerd om de stand van zaken omtrent de arbocatalogi in kaart te brengen. Dat
viel nog helemaal niet mee. Het roept bij ons de vraag op, of de arbocatalogi er wel zullen komen of
dat de minister straks toch de oude arbowet met alle door het MKB gewraakte regeltjes weer uit de
prullenbak gaat opdiepen. Toch die oude wijn weer? Niets nieuws onder de zon!?
Een jaar geleden was de vraag: Krijgen we een Nieuwe Voorzitter of gaat de oude een Nieuw Record
vestigen? Wel, de oude voorzitter zit nog steeds voor en vestigt dus een record, maar zijn beoogde
opvolger wordt inmiddels ingewerkt en die levert hier zijn eerste bijdrage voor de rubriek “Bericht van
het Bestuur”. Dat is toch wel een beetje nieuw.
De redactie wenst u veel plezier bij het lezen.

Namens de redactie,
Jodokus Diemel

INHOUD
Bericht van het bestuur
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BERICHT VAN HET BESTUUR

Terwijl voorzitter Huib Arts genoot van een
welverdiende vakantie heeft de redactie mij
(als zijn beoogd opvolger) gevraagd of ik deze
keer de rubriek “Bericht van het bestuur” voor
mijn rekening wil nemen. En dat doe ik natuurlijk graag. Een beetje onwennig is het wel, ik
heb per slot nog maar een drietal bestuursvergaderingen bijgewoond.
Wat me al wel is opgevallen, is dat er binnen
de vereniging heel veel onderwerpen aan de
orde zijn. Er gebeurt veel meer “achter de
schermen” dan waar ik, als redelijk passief lid,
weet van had. Voor mij was het symposium de
meest in het oog springende activiteit. Dat we
als vereniging veel werkgroepen en commissies hebben was ook bekend. Maar de hoeveelheid externe contacten en samenwerkingsverbanden was toch wel nieuw voor mij.
Dan gaat het bijvoorbeeld om contacten met
onze zusterverenigingen, certificerende instellingen, SZW, stichting PPM, het PKB Fonds,
CBD, onderwijsinstellingen en IOHA.
Misschien dat het wel tijd is voor zo’n
“Volkskrant argumenten kaart”. Een mooi
plaatje waarin we alle verenigingsactiviteiten
zichtbaar maken. Iets voor een volgende
Nieuwsbrief?

Actief
Kortom, een actieve vereniging met actieve
leden en een actief bestuur. Komt natuurlijk
vooral omdat we een mooi vak hebben. Een
vak waarmee we proberen ons steentje bij te
dragen aan betere en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook een breed vak dat zich
bezig houdt met veel verschillende thema’s.
Boeiende tijden. Met niet alleen nieuwe risico’s zoals de nano-deeltjes, maar ook interessante discussies over “prioritaire risico’s” aan
de ene en “vitaliteit” aan de andere kant. Juist
omdat arbeidshygiëne een werkveld is waar
veel gebeurt, is het van belang om de aanwezige kennis, kunde en ideeën op een handige
manier met elkaar te delen.
Contact
Vandaar dat ik me goed kan vinden in één van
de speerpunten van het huidige bestuur: het
contact met en tussen de leden versterken.
Het gaat ons dan om het contact tussen leden
en bestuur, en tussen de leden onderling. We
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zijn immers een vereniging: dus voor en door
leden. Bovendien zijn we een kennisvereniging: dan is de uitwisseling van kennis, ideeën
en ervaring natuurlijk helemaal een zwaartepunt.
Waarbij het mooie aan de NVvA is dat we een
brede club zijn. Zowel wat betreft de kennis
die onze leden hebben als ook het werkveld.
Mensen uit de onderzoekswereld, leden werkzaam bij de overheid en collega’s uit de arboadvies hoek. En zoals dat dan gaat: stuk voor
stuk professionals. Dus rijkelijk voorzien van
een eigen en soms zelfs eigenwijze mening.
Maar dat maakt het wat mij betreft alleen
maar leuker en interessanter.
Als het dan gaat om het “formele contact” tussen de verenigingsleden en bestuur is een
ALV éénmaal per jaar eigenlijk wel wat mager.
Gelukkig is er tijdens de ALV altijd een trouwe
groep leden aanwezig, waarvoor hulde! Maar
helaas zijn er tijdens de ALV ook veel leden
niet. En dat is jammer want daarmee is de bijdrage van al die verschillende meningen aan
de koers van de vereniging minder groot dan
mogelijk zou zijn.

Digitaal
Een contact van eenmaal per jaar tussen
leden en bestuur een snelle reactie op actuele
vraagstukken wat lastig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het standpunt dat de FNV onlangs
heeft ingenomen over reprotoxische stoffen, of
een hoogleraar die aangeeft dat “Arbo-adviseurs te vaak onzin verkopen”. Daar zouden
we met z’n allen toch wat van kunnen vinden
nietwaar? Vandaar dat we vanuit het bestuur
bezig zijn om manieren te zoeken om de contacten met en tussen leden te intensiveren.
Bijvoorbeeld door:
o het aanpassen van tijdstip en opzet van de
ALV om een hogere opkomst te realiseren
o het versterken en faciliteren van de werkgroepen en commissies die actief zijn binnen de NVvA. Bijvoorbeeld door betere
voorzieningen op onze website. Zowel voor
contacten binnen de afzonderlijke werkgroepen en commissies, alsook voor contacten met de overige leden
o het moderniseren van onze website. Met
betere mogelijkheden voor het uitwisselen
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van informatie, onderlinge communicatie,
een forum, en wie weet: web-conferencing
o het meer en frequenter betrekken van de
leden bij het bepalen van de koers van de
vereniging, door het invoeren van een digitale ledenraadpleging en de mogelijkheid
om elektronisch te stemmen.

Discussie
Voor wat betreft dat laatste onderwerp bleek
tijdens de ALV in april dat ons eerste voorstel
hiervoor veel discussie en vragen opriep.
Vooral het waarborgen van een goede oordeelsvorming in de aanloop naar een stemming was een belangrijk punt voor de aanwezigen. Toch denken wij echt dat een slimme
inzet van de digitale snelweg leidt tot een grotere betrokkenheid. Vandaar dat we ons de
opmerkingen ter harte hebben genomen en
deze verwerkt hebben is een nieuw voorstel.
Begin oktober hebben we als bestuur een
nieuw voorstel voor de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement naar jullie gemaild. Maar liefst 92 leden hebben per
mail gereageerd op ons voorstel. Een aantal
waar wij als bestuur heel blij mee waren. In
omvang een reactie die vergelijkbaar is met
het aantal leden dat gereageerd heeft op onze
mail over de inhoud en opzet van de ALV.
Twee recente voorbeelden die aangeven dat
die digitale snelweg zo gek nog niet is.
Klaarblijkelijk bereiken we op deze manier een
grotere groep leden dan via de reguliere ALV.
Bovendien bleek dat er 92 leden zijn die ons
initiatief steunen om een digitale ledenraadpleging in te gaan zetten. Het plan om elektronisch stemmen mogelijk te maken werd door
91 leden gesteund. En natuurlijk waren er
opmerkingen, aanvullingen en suggesties voor
verbetering. De meeste opmerkingen hebben
we verwerkt in een definitief voorstel dat in
stemming gebracht is tijdens de ALV’s die op
21 november en 8 december hiervoor zijn bijeengeroepen. En dat waren natuurlijk nog wel
“traditionele” ALV’s. Maar wees gerust: die zal
ook niet verdwijnen! Het gaat om een aanvulling op onze ALV’s, niet om een vervanging.

komt. Wij als bestuur denken dat we door een
slimme combinatie van onze website, digitale
ledenraadpleging, elektronisch stemmen en
een reguliere ALV makkelijker wordt om
zoveel mogelijk leden actief bij de vereniging
te betrekken. Dat kan dan gaan om de koers
van de vereniging, maar ook om het uitwisselen van kennis en het bepalen van een standpunt over maatschappelijke vraagstukken die
te maken hebben met arbeidsomstandigheden.
Bovendien kunnen we ons al bestuur optimaal
richten op wat jullie als leden van de verenging belangrijk vinden. Waar gaan we onze
energie voor gebruiken, en waar gaan we op
inzetten. Voor leden die het leuk vinden om
wat intensiever met de verenigingsactiviteiten
bezig te zijn geldt: mogelijkheden te over! Wat
te denken van een bestuurslidmaatschap of
zitting nemen in de redactie van de nieuwsbrief en de website?
Zoals gezegd: we zijn een actieve vereniging.
Dus ik wil jullie van harte uitnodigen om, in
welke vorm dan ook, een rol te blijven vervullen om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze vereniging: het ontwikkelen
en bevorderen van de arbeidshygiëne. Dit
alles “in de breedste zin des woords”, zoals
dat dan zo mooi staat opgeschreven in de statuten van onze vereniging.
Hartelijke groet,
Erik Kateman

M 06 52 501 470
E erik.kateman@arbounie.nl

Combinatie
Want hoe dan ook: het verenigingsleven is
mensenwerk. En daar hoort bij dat het plezierig is als je elkaar ook nog eens ‘echt’ tegen-
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IN MEMORIAM
Joop van Hemmen
22 juli 1942 – 10 oktober 2008

Het NVvA-bestuur vernam enkele maanden
voor zijn overlijden, dat Joop van Hemmen
leed aan een ziekte, die na een heel korte
periode ongeneeslijk bleek te zijn.
Joop was een bekend gezicht binnen de
NvvA. Hij heeft onze vereniging altijd een
meer dan warm hart toegedragen en was
juryvoorzitter voor de Bob van Beekprijs
van 2002 tot en met het symposium 2006.
In het land van arbeidshygiënisten was
Joop op een aantal gebieden “Koning éénoog in het land van blinden”. Dat was voor
hem reden om zich voor de NVvA in te zetten om zijn kennis over te kunnen dragen.
Tot zijn laatste projecten behoren de kennisdossiers ‘Bestrijdingsmiddelen’ en
‘Biociden’ voor het arbokennisnet. Hij wilde
die heel graag afhebben voordat hij niet
meer in staat zou zijn om te werken. Hij
wilde hiermee zijn enorme kennis op dit
gebied toegankelijk maken voor andere
geïnteresseerden. Helaas heeft hij niet de
gelegenheid gekregen deze dossiers tijdig
af te ronden. Maar zelfs dat gelukt was,
zou slechts een bescheiden deel van zijn
kennis daarmee ontsloten zijn.

Zijn werk heeft toepassing gevonden in
preventieve strategieën om effecten van
blootstelling aan bestrijdingsmiddelen
tegen te gaan en heeft ook in regelgeving
een belangrijke rol gespeeld.
Daarnaast heeft Joop belangrijk onderzoek
gedaan naar de rol van huidblootstelling
aan chemische stoffen. Hij is coördinator
geweest van diverse Europese projecten.
De lijst van publicaties die hij in de loop
van zijn werkzame jaren op zijn naam heeft
gezet is meer dan indrukwekkend. Er zijn
weinig arbeidshygiënisten wier inzichten zo
nadrukkelijk hun effect gehad hebben op
de arbeidsomstandigheden van zo velen.
We missen in Joop een sterk maatschappelijk betrokken onderzoeker en arbeidshygiënist.
We wensen zijn vrouw en kinderen heel
veel sterkte toe.

Namens het bestuur van de NVvA,
Huib Arts

Het werk van Joop van Hemmen en zijn
groep is tot ver over de grenzen bekend.
Vooral op het terrein van blootstelling aan
bestrijdingsmiddelen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezondheid
van werknemers in binnen- en buitenland.
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ARBOCATALOGI:
OPZET EN UITGANGSPUNTEN
Huib Arts

Als je het over arbocatalogi hebt, dan is het bijna onontkoombaar om het dan eerst over de wijzigingen in de Arbowet te hebben die in 2007 ingevoerd zijn. De arbocatalogus is immers een voortvloeisel van de wijzigingen die toen vastgelegd zijn.

Wijziging Arbowet 2007
Kort nog even de hoofdlijnen van de nieuwe
Arbowet. Het centrale uitgangspunt van de
wetswijziging is dat de overheid de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden
weer neer wil leggen waar zij hoort: bij werkgevers en werknemers. Zij moeten gezamenlijk voor goede arbeidsomstandigheden zorgen. Zij krijgen in de nieuwe Arbowet meer
ruimte om daar zelf de kaders voor vast te
stellen.
De verdeling van de verantwoordelijkheden
op arbogebied is na deze wetswijziging als
volgt:
De overheid:
is verantwoordelijk voor de regelgeving en de
handhaving in het publieke domein. Zij neemt
in wet- en regelgeving doelvoorschriften op. In
doelvoorschriften staat omschreven welke
doelen de overheid voor bedrijven stelt op het
gebied van veiligheid en gezondheid. Deze
doelen moet dus door elk bedrijf gerealiseerd
worden.
Werkgevers en werknemers:
zijn samen verantwoordelijk voor het private
domein. In het private domein kunnen afspraken gemaakt worden hoe deze doelen in een
bran-che gerealiseerd gaan worden. Deze
afspraken tussen werkgevers en werknemers
kunnen worden vastgelegd in een arbocatalogus.
Een andere belangrijke exponent van afspraken die in het private domein gemaakt worden, zijn de grenswaarden voor blootstelling
aan toxische stoffen die door werkgevers en
werknemers opgesteld worden. Deze afspraken over grenswaarden zouden ook in een
arbocatalogus opgenomen kúnnen worden.
Daarnaast krijgen werkgevers en werknemers
meer ruimte om zelf te definiëren waar het in
hun branche op arbogebied nu echt om gaat:
de prioritaire risico’s.

NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

Deze nieuwe begrippen, ‘prioritaire risico’s’ en
‘arbocatalogus’ vragen dus om een nadere
invulling door werkgevers en werknemers.

Prioritaire risico’s
Met deze term wordt per bedrijf of branche
gedoeld op de risico’s 'waar het echt om
gaat'. Als werknemers blootstaan aan deze
risico’s, dan zal:
• het verzuim toenemen en/of
• de WIA/WAO-instroom toenemen en/of
• het aantal beroepsziekten stijgen en/of
• dat kunnen leiden tot ernstige ongevallen.
Er zijn bij mij nog geen branches bekend
waarin werkgevers en werknemers het met
elkaar eens zijn geworden over wat in hun
branche de prioritaire risico’s zijn. Wat ik wel
hoor is dat werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een heel verschillende perceptie hebben bij dit begrip. Er zijn branches
waar werkgevers slechts één of twee prioritaire risico’s zien, terwijl werknemers in diezelfde branche er wel tien kunnen noemen.
De vraag is dan, op basis waarvan moet worden vastgesteld wat de prioritaire risico’s voor
een branche zijn.
Als daarvoor geen 'objectieve' criteria aangelegd kunnen worden, dan dreigt het vaststellen van de prioritaire risico’s een kwestie te
worden van loven en bieden tussen werkgevers en werknemers. Dat is een beeld dat mij
als arboprofessional vreselijk tegenstaat.
De beroepsverenigingen van arboprofessionals (BA&O, NVAB, NVvA en NVVK) hebben
daarom aan werkgevers- en werknemersorganisaties voorgesteld dat er een model wordt
ontwikkeld waarmee geobjectiveerd kan worden wat in een branche de prioritaire risico’s
zijn. Belangrijke bouwstenen van zo’n model
zijn dan bijvoorbeeld verzuimcijfers,
WIA/WAO-instroomcijfers, meldingen van
beroepsziekten en ongevallenstatistieken.
Vanzelfsprekend moeten werkgevers en werk7
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nemers op basis van de uitkomsten van dit
model samen de prioritaire risico’s voor hun
branche vaststellen. Zij zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. En als zij risico’s zien die zij
beiden belangrijk vinden, maar die niet in het
op objectieve criteria gebaseerde model naar
voren komen, dan moeten die natuurlijk toch
als prioritair aangemerkt kunnen worden.
Focussen op prioritaire risico’s biedt ons als
professionals de kans om te laten zien dat we
snappen wat voor de werkgever c.q.
opdrachtgever echt belangrijk is. En vooral
dat onze aandacht voor deze risico’s door de
werkgever weer ervaren wordt als een vanzelfsprekendheid. Deze weg lijkt mij de meest
effectieve weg om ‘de arbo’ van haar negatieve imago bij werkgevers te ontdoen.

De arbocatalogus
Het idee achter de arbocatalogi is prachtig.
Doordat de overheid aan werkgevers en
werknemers de ruimte biedt om zelf “goede
praktijken” vast te leggen, kunnen die “eigen”
goede praktijken in de plaats komen van de
door de overheid vastgelegde beleidsregels.
Hierdoor bepalen werkgevers en werknemers
zelf bijvoorbeeld welke middelen en werkwijzen in een bepaalde branche de voorkeur
verdienen bij het komen tot optimale arbeidsomstandigheden. De branche is dan niet langer afhankelijk van de ideeën en suggesties
van de overheid, die soms ver van de praktijk
af staan, of in ieder geval door een deel van
de werkgevers als zodanig worden ervaren.
Alleen wat écht werkt wordt dan een vertrekpunt voor de branche.
Toch loopt het bij het opstellen van arbocatalogi vooralsnog niet storm. Er is nu, begin
2009, slechts een 25-tal arbocatalogi afgerond. De eerste en daarmee misschien wel de
bekendste: de arbocatalogus “versterkt
geluid” van de podiumkunsten, is bovendien
een catalogus die slechts één risico
omschrijft. Dat er meer dan een enkel prioritair risico is binnen deze branche, daar is
geen discussie over. Denk maar aan tillen,
het werken met vuur en vuurwerk, het werken
onder tijdsdruk en wellicht nog meer. Dus
deze arbocatalogus is op zijn best een “deelcatalogus”. Zelfs de op dit punt meest vooruitstrevende branche is nog niet klaar met hun
arbocatalogus.
De overheid verwachtte op basis van het idee
dat werkgevers en werknemers graag zelf
invulling willen geven aan regelgeving, dat zij
(of hun organisaties) op korte termijn een
groot aantal arbocatalogi zouden vervaardigen. Het vervallen van de beleidsregels voor
8

de branche die zelf een arbocatalogus opstelt
leek al een erg goede stimulans. Daarnaast is
er nog een financiële vergoeding van ?
50.000,= die SZW ter beschikking stelt voor
het vervaardigen van een arbocatalogus,
waarbij de enige randvoorwaarde is dat de
arbocatalogus de marginale toetsing van de
Arbeidsinspectie heeft doorstaan.
Gemakkelijker kunnen ze de subsidieregeling
niet maken. En toch zo weinig respons in
twee jaar tijd….

Stagnatie
Er is een drietal hoofdredenen waarom er nog
zo weinig arbocatalogi zijn:
• het kost veel tijd om een arbocatalogus te
maken, er kunnen er dus nog maar weinig
af zijn
• werkgevers en werknemers worden het
niet eens over de inhoud: voor welke
onderwerpen moet een arbocatalogus
opgesteld worden
• werkgevers en/of werknemers zitten niet
op de arbocatalogus te wachten.
De tijdsfactor als enige factor lijkt niet erg
waarschijnlijk. Er was al ruim voor 2007
bekend dat arbocatalogi een belangrijke rol in
de wetgeving zouden gaan vormen. Er zijn
voldoende capabele deskundigen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het tot
stand komen van een arbocatalogus en er
zijn al heel veel “goede praktijken” bekend.
Het zou met al deze potentie mogelijk moeten
zijn om in beperkte tijd, zeg een half jaar, tot
een arbocatalogus voor een branche te
komen.
De enige reden waarom de tijdsfactor nog
relevant zou kunnen zijn is dat de subsidieregeling pas relatief laat bekend was. Het zou
kunnen zijn dat branches gewacht hebben
met activiteiten te ontplooien, om niet het risico te lopen dat ze subsidiegelden mis zouden
lopen. Maar die regeling is inmiddels toch ook
al weer geruime tijd klaar. Al met al lijkt de
tijdsfactor daarom niet de meest relevante.
Een belangrijk inhoudelijk argument zou kunnen zijn dat nog niet bekend is wat de prioritaire risico’s in een branche zijn. Hoewel,
zoals eerder aangegeven, die nog maar zelden bekend zijn, is het wel zo dat in elke
branche de werkgevers en werknemers het
over een aantal prioritaire risico’s toch wel
eens zullen zijn. Je zou daar dan mee kunnen
beginnen en vervolgens de arbocatalogus
steeds verder aanvullen. Zie bijvoorbeeld
ArboPodium, maar ook de metaalbranche is
op een dergelijke manier te werk gegaan met
haar website 5xbeter.
Ook dit kan dus ook eigenlijk niet de oorzaak
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1
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zijn waarom er nog zo weinig arbocatalogi
zijn.
Op basis van bovenstaande afwegingen lijkt
het waarschijnlijker dat werkgevers en/of
werknemers niet op de arbocatalogi zitten te
wachten. Werknemersvertegenwoordigers zullen ongetwijfeld liever terugvallen op wetgeving dan op regels die in een arbocatalogus
zijn opgenomen. Maar gegeven het feit dat de
arbocatalogus er is (of moet zijn), is de arbocatalogus voor hen een prachtig instrument.
Het vastleggen van “goede praktijken” helpt
werknemers op ondernemingsniveau om die
bij hun werkgever op de agenda te zetten. Als
je weet wat “echt werkt”, zeker als dat ook
nog eens een efficiënte praktijk is, dan moet
het mogelijk zijn daar met een werkgever een
discussie over te voeren.
Voor de werkgevers lijken de hobbels veel
groter. Met arbocatalogi wordt in de praktijk
vastgelegd waaraan elke werkgever in een
branche zou moeten voldoen. Een werkgeversorganisatie vragen om aan hun leden
nieuwe verplichtingen op te leggen, dat is
bijna een contradictio in terminis. Aan de partij die voortdurend roept dat er gedereguleerd
moet worden, vragen om zelf nieuwe regels
op te stellen, dat lijkt minder voor de hand liggend. Helemaal als die werkgevers ook nog
een keer weten dat de beleidsregels, ook als
er geen arbocatalogus is, per 1-1-2010 toch
zullen verdwijnen. Dus, door geen actie te
ondernemen ontstaat “vanzelf” de situatie die
ze ook kunnen creëren door nu al een arbocatalogus op te gaan stellen. Dat laatste kost
ook nog eens geld, zeker daar waar de subsidie van de overheid niet volstaat om de arbocatalogus op te stellen.
Er lijken voor werkgeversorganisaties dus
geen goede redenen te zijn waarom ze zich
hard zouden maken voor de arbocatalogi.
Ik zeg hierbij nadrukkelijk lijken te zijn. Regels
zijn immers, als het goed is, gebaseerd op
wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis.
Werkgevers zullen daarom op basis van argumenten overtuigd moeten worden dat het
opstellen van arbocatalogi ook voor hen voordelen op kan leveren. Dat geldt vooral als
‘goede praktijken’ ook ‘slimme praktijken’ blijken te zijn: ze zijn dan efficiënt en effectief.
Aan de individuele werkgever worden zo
mogelijkheden geboden om zijn bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.
Ervan uitgaande dat er zowel voor werkgevers als voor werknemers voldoende te halen
is bij het opstellen van arbocatalogi, kan het
opstellen van arbocatalogi mogelijk vereenvoudigd worden, als de opstellers gebruik
kunnen maken van een algemene opzet. Door
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

de beroepsverenigingen (BA&O, NVAB, NVvA
en NVVK: A&O-ers, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen) is een (concept) leidraad voor het valideren van RIEinstrumenten opgesteld.

Algemene opzet voor arbocatalogi
Er kan een aantal algemene uitgangspunten
geformuleerd worden die ongetwijfeld voor
elke arbocatalogus van toepassing zijn:
• Werkgevers en werknemers per branche
stellen de arbocatalogi vast.
• Arbocatalogi bieden praktijkoplossingen
voor prioritaire risico’s.
• De in arbocatalogi opgenomen praktijkoplossingen zijn bewezen effectief en efficiënt.
• Arbocatalogi bieden de mogelijkheid aan
individuele werkgevers (en werknemers)
om de arbeidsomstandigheden in het
bedrijf op een hoger plan te brengen.
De beroepsverenigingen hebben in het kader
van een nieuwe benaderingswijze voor praktijkgerichte verbetering van arbeidsomstandigheden een aantal nieuwe aannames opgesteld:
• Stel om te beginnen het aanpakken van
prioritaire risico’s centraal.
• Het inventariseren en evalueren van prioritaire risico’s kan op bedrijfsniveau achterwege gelaten worden (niet meer in de
RI&E). Dit is voldoende bekend.
• Geef voor prioritaire risico’s aan op welke
wijze deze in een bedrijf beheerst worden.
• Geef voor prioritaire risico’s aan op welke
niveau (bron, overdrachtsweg, PBM) deze
op bedrijfsniveau beheerst worden.
• Benoem PSA als een permanent aandachtspunt: afhankelijk van de lokale
omstandigheden is het al dan niet een
hoog risico. Geef aan hoe dit beheerst
wordt.
• Tracht de belangrijkste lokaal (onder andere door de gekozen werkwijze en de organisatie van het werk) bepaalde risico’s in
kaart te brengen.
• Accepteer dat niet alle risico’s vooraf geïnventariseerd kunnen worden.
Samengevat: maak de slag van het inventariseren van risico’s naar het inventariseren en
implementeren van (effectieve en efficiënte)
beheersmaatregelen.

Aanvullende uitgangspunten
In lijn met de nieuwe visie van de beroepsverenigingen op de RI&E, kunnen uitgangspunten voor arbocatalogi worden opgesteld:
9
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• Beperk het omschrijven van de onderbouwing van (prioritaire) risico’s (stand van de
wetenschap en meetmethoden etc.) zo
veel mogelijk tot een eenmalige actie op
landelijk of brancheniveau (er is al zo veel
geïnventariseerd).
• Stel (effectieve en efficiënte) beheersmaatregelen centraal.
• Arbocatalogi bieden elke individuele werkgever oplossingen die passen bij het
niveau van bescherming (bron, overdracht,
PBM) dat de werkgever per risico kiest,
voor zover er (praktische) beheersmaatregelen voorhanden zijn.
• Omschrijf (op landelijk niveau) effectieve
en efficiënte beheersmaatregelen op
bedrijfsniveau om PSA permanent aandacht te kunnen geven.

Maar, optimistisch als ik ben, ben ik er van
overtuigd dat werkgevers en werknemers de
komende tijd alle zeilen bij zullen zetten om
de kansen die hun met de arbocatalogus
geboden worden, ook aan te pakken.

Huib Arts,
Arboprofit.

Samenhang arbocatalogus en branche RI&E
In de bovenstaande opzet versterken branche
RIE-instrumenten en arbocatalogi elkaar:
• De focus wordt verlegd van inventariseren
naar beheersen.
• Bewezen effectieve en efficiënte beheersmaatregelen die opgenomen worden in de
arbocatalogus, kunnen ook opgenomen
worden in het bijbehorende RIE-instrument.
• Indien nieuwe risico’s ook door sociale
partners als prioritair worden beschouwd,
dan zal daarvoor in arbocatalogi gezocht
worden naar nieuwe beheersmaatregelen.
• Op brancheniveau kan aangegeven worden welk niveau van risicobeheersing
gangbaar is, maar ook wat door de sociale
partners als wenselijk niveau is benoemd.
• Een individuele werkgever kan nagaan op
welk beheersingsniveau zijn arbeidsomstandigheden zich bevinden ten opzichte
van wat (technisch en economisch gezien)
mogelijk en gangbaar is binnen de eigen
branche.
• Werknemers kunnen nagaan op welk
beheersingsniveau hun arbeidsomstandigheden zich bevinden ten opzichte van wat
(technisch en economisch gezien) mogelijk
en gangbaar is binnen de eigen branche.
Indien arbocatalogi op bovenstaande wijze
worden uitgewerkt, dan kunnen er in 2009
wellicht nog heel wat worden vastgesteld. Als
er eind 2009 niet minimaal 200 arbocatalogi
beschikbaar zijn, dan is mijn conclusie dat
werkgevers en werknemers in de breedte er
gewoonweg niet op zaten te wachten. Zij
geven naar mijn gevoel dan wel het signaal
dat arbeidsomstandigheden toch gewoon het
beste door de overheid geregeld kunnen worden.
10
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NEE, HET IS GEEN BOEKJE
Ronald Frencken

Ik schrijf dit artikel vanuit persoonlijke ervaring en uiteraard geef ik de voorbeelden uit bovengenoemde werkzaamheden. (Voor de minder goede verstaander: dit is een disclaimer, ik schrijf dit artikel á
titre personnel). Inmiddels ben ik ruim 2 ? jaar als Verbetercoach werkzaam bij het project '5xbeter,
werken is gezond' (initiatief van de sociale partners in de Metaalbewerking en Metalektro), maar ik
ben ook (al veel langer) werkzaam bij Arbo Unie, onder andere als vaste adviseur voor een Waterschap, ik ben betrokken bij de digitale RI&E voor Gemeenten en bij nog enkele individuele klanten.

'Arbocatalogus' wat is dat nou eigenlijk?
Met de nieuwe Arbowet 2007 is ook het
begrip Arbocatalogus geïntroduceerd.
Let wel: met de wet, niet in de wet.
Alleen in de Memorie van Toelichting wordt
het begrip Arbocatalogus genoemd, als voorbeeld voor hoe werkgevers en werknemers
gezamenlijk afspraken kunnen maken.
Afspraken die aangeven hoe invulling gegeven wordt aan het nieuwe principe in de
Arbowet: de overheid stelt basisregels en
randvoorwaarden; werkgevers en werknemers
maken de praktische invulling.
Om even een voorbeeld uit de metaal te
geven: de overheid stelt als grenswaarde
een norm vast van 1 mg/m3 lasrook; de
werkgevers en werknemers bepalen hoe zij
daaraan (met vervanging, technische voorzieningen, PBM's etc.) gaan voldoen.
De huidige beleidsregels zullen verdwijnen.
Zodra een onderwerp is uitgewerkt in een
arbocatalogus, en deze arbocatalogus is marginaal getoetst, komt de betreffende beleidsregel te vervallen. Zie voor het meest recente
overzicht van dit proces: Staatscourant Nr.
775, 20 november 2008.
Om even bij het voorbeeld lasrook in de
metaal te blijven : de arbocatalogus (lees
Verbetercheck Lasrook) is getoetst, en
daarmee is beleidsregel 4.1c-5 buiten toepassing verklaard.

Marginale toetsing
Arbocatalogi kunnen (moeten niet !) worden
voorgelegd aan de Arbeidsinspectie voor een
marginale toetsing. Hierbij wordt niet zo zeer
op inhoud getoetst, maar meer op de totstandkoming (zijn werkgevers en werknemers
in voldoende mate betrokken en zijn zij
akkoord), op het toepassingsbereik (voor wie
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

is de arbocatalogus bedoeld; bijvoorbeeld alle
bedrijven vallend onder de CAO
Metaalbewerking). En er wordt getoetst of de
Arbocatalogus niet in strijd is met de wet.
Bovenwettelijke afspraken mogen natuurlijk
altijd.
In de Verbetercheck Geluid is tussen de
sociale partners afgesproken dat niet 85
dB(A) (wettelijk) maar 80 dB(A) de dagdosis is waarnaar met technische maatregelen toegewerkt zou moeten worden. Het
inventarisatie-instrument (zie www.5xbeter.nl) doet dan ook een beoordeling op
grond van die 80 dB(A) !
Maar mogen Benedenwettelijke afspraken
ook ?
Dieselrook is niet mijn specialiteit. Als ik het
goed begrijp, is dieselrook kankerverwekkend
verklaard en is er om die reden geen grenswaarde. Er dient immers naar nul-blootstelling
gestreefd te worden. Maar dieselrook komt
ook in het buitenmilieu voor.
De Arbeidsinspectie hanteert om die reden
de achtergrondsconcentratie (in buitenlucht)
als grenswaarde. Dat staat overigens, voor
zover ik weet, niet in een beleidsregel, wel in
een interne handhavingsinstructie (pseudowetgeving ten top).
BOVAG en de vakbonden hebben een arbocatalogus opgesteld voor de
Mobiliteitsbranche (garagebedrijven). In die
arbocatalogus is voor ‘elementair koolstof’
(de maat voor dieselrook) een branchenorm van 10 Ìg/m3 vastgelegd. Voorlopig
(2008), met een afspraak om deze norm in
de komende jaren jaarlijks te evalueren en
zo nodig / zo mogelijk naar beneden bij te
stellen. Deze arbocatalogus is marginaal
getoetst.
Zie www.arbomobiel.nl
11
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Prioritaire risico's
De meeste branches kiezen ervoor, om niet
alle mogelijke risicofactoren in hun
Arbocatalogus op te nemen. Zij kiezen dan
voor de ‘prioritaire risico's’. Soms één, soms
twee, soms vijf, maar meer dan tien heb ik
nog niet gezien. Dus even terug : voor die prioritaire risico's kiest men voor het opstellen
van een eigen set van beoordelingsinstrumenten en maatregelen. Voor niet-prioritaire
risico's geldt dan voor elke individuele organisatie: zelf de risico's bepalen en maatregelen
nemen.
Binnen het 5xbeter-traject zijn de volgende
prioritaire risico's bepaald : blootstelling aan
lasrook, aan schadelijk geluid, aan oplosmiddelen; fysieke belasting; letsel in verband met
machineveiligheid; psychische belasting &
werkdruk. Voor de eerste drie onderwerpen
zijn deel-arbocatalogi beschikbaar en
getoetst; die voor fysieke belasting en machineveiligheid volgen in 2009. Psychische
belasting & werkdruk moet nog worden uitgewerkt.
De Gemeenten hebben ervoor gekozen
slechts één onderwerp in een arbocatalogus
onder te brengen (agressie en geweld).
Hoe zijn die prioritaire risico's bepaald ? Dat
is niet altijd even helder. Een belangrijke rol
spelen de in het verleden in een branche
geconstateerde overtredingen door de
Arbeidsinspectie. Maar ook specifieke wensen
vanuit één of enkele van de deelnemende
partijen kunnen een rol spelen.
Om enkele van de ‘5xbeter’-onderwerpen als
voorbeeld te nemen: voor lasrook bestond al
in 2002 een praktijkrichtlijn; deze was in consensus tussen de sociale partners, en met
steun van de overheid, tot stand gekomen.
Dus toen het onderwerp arbocatalogus voor
de branche aan de orde kwam, was lasrook
een goede start. De oorspronkelijke papieren
richtlijn werd gedigitaliseerd en vormde zo de
start van de digitale arbocatalogus.
Gehoorschade door geluid is in de branche
een erkend beroepsrisico; in de afgelopen
jaren is veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het geluid op de arbeidsplaats
te beheersen. Deze kennis leende zich goed
om een tweede beoordelingsinstrument te
laten ontwikkelen, waarin directe koppelingen
met beheersmaatregelen zijn opgenomen.
Oplosmiddelen als onderwerp is vooral op
grond van politieke druk door de vakbonden
als onderwerp naar voren gebracht, op basis
van de aandacht die eind vorige eeuw voor
het risico van OPS bestond. Ontwikkelingen
12

in de branche (overgaan op watergedragen
verfsystemen of op poederlakken) hebben de
omvang van de problematiek duidelijk verminderd.
Machineveiligheid als onderwerp komt met
name voort uit de herhaalde constateringen
van de Arbeidsinspectie, dat vaak minimum
veiligheidsvoorzieningen ontbreken en dat er
nog steeds veel ongevallen voorkomen in de
branche.

Bedrijfseigen catalogus
Help ! Wij hebben gehoord dat we een
Arbocatalogus moeten maken. Wij horen niet
bij een branche. Soortgelijke vragen hebben
mijn Arbo Unie collega's en mij bereikt.
En de antwoorden zijn eigenlijk vrij simpel:
• een Arbocatalogus is niet verplicht
• de Vakbonden zijn tegen bedrijfseigen
Arbocatalogi
• de Arbeidsinspectie zal bedrijfseigen
Arbocatalogi niet toetsen.
Een organisatie moet dus gewoon aan de
Arbowet voldoen:
• een Risico-inventarisatie en -evaluatie op
schrift stellen
• zonodig, in overleg tussen werkgever en
OR, eigen normen vaststellen, bijvoorbeeld
voor stoffen waarvoor geen wettelijke
grenswaarden zijn;
• een Plan van Aanpak maken om de
geconstateerde risico's aan te pakken.

Normstelling in Arbocatalogus
Zelf vind ik het erg interessant om de komende tijd te gaan volgen wat die arbocatalogi
nou eigenlijk inhouden, maar vooral ook hoe
er omgegaan wordt met normstelling.
Boven heb ik al de norm voor dieselrook
genoemd uit de garagebedrijven, en de
geluidsnorm van de metaalbranches; het zou
me niet verbazen als in de hout- en timmerindustrie afspraken zijn gemaakt over een
eigen houtstofnorm (ik heb dat even niet
nagezocht).
Maar gelden die normen dan ook in andere
branches of bedrijven ? Ik ken legio metaalbedrijven en gemeenten met werkplaatsen
waar dieselvoertuigen worden onderhouden;
waterschappen en gemeenten met houtwerkplaatsen. En de Sociale Werkvoorziening?
Prof. Tjabe Smid heeft er al eens een column
aan gewijd (hij had het over arbocatalogi): te
hard rijden, dat is een relatief begrip. In sommige regio's wel, in andere niet. Voor sommige weggebruikers wel, voor andere niet.
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vonden, maar de projectgroep 5xbeter
heeft geconcludeerd, dat voor de volgende
onderwerpen (Machineveiligheid, Fysieke
belasting) toch eerst gezocht wordt naar
deskundigheid binnen de eigen organisaties.
Deze rol (bouw van de werkelijke arbocatalogus) heeft last van koudwatervrees.
Deskundigen zijn mogelijk niet in staat om
vakdeskundigheid te combineren met praktische advisering in de branche.
Opdrachtgevers zijn een beetje bang voor
beïnvloeding door deskundigen, terwijl zij
eigen doelen hebben. Lijkt mij geen reden om
de werkgevers- en werknemersorganisaties
niet te verblijden met nieuwe ideeën.

Verbetercoaches Peter Kanters en Ronald
Frencken.
Rol van deskundigen
Gevoelig onderwerp. Ik schrijf dit tenslotte
voor de Nieuwsbrief van de NVvA. Bij de totstandkoming en de implementatie van arbocatalogi hebben deskundigen grof gezegd 3
rollen.
De eerste rol is die van leverancier van basis
informatie: wat speelt er in de branche, hoe
erg is dat en wat zijn de oplossingen?
• Voorafgaand aan het Plan van Aanpak in
de Metaalbranches, zijn er in het kader
van Arboconvenantsonderzoeken, uitvoerige (nul-)studies verricht naar blootstelling
aan lasrook, oplosmiddeldampen en
geluid; naar mogelijkheden voor beheersing en naar de mate van implementatie
van de stand der techniek. Deze studies
zijn uitgevoerd door gerenommeerde instituten als Bureau Peutz, Arbo Unie,
Radboud Universiteit, TNO, NIL.
Goed geaccepteerde rol, lijkt me, wie kan dat
beter ?
De tweede rol is die van bouwer van het
instrumentarium, van de arbocatalogus zelf.
Diep respect heb ik voor de mannen en vrouwen (zoals arbeidshygiënisten, geluidsdeskundigen, maar ook automatiseerders) die
deze rol op zich hebben genomen. Want die
hebben hun vakdeskundigheid moeten verdedigen in het politieke spel tussen vakbonden,
werkgeversorganisaties en overheid. Ik geef
het je te doen.

De derde rol is die van begeleiding van organisaties of individuen. En dat is volgens mij
nog bijna
nergens georganiseerd (Stichting Arbouw was
daar in hun branche natuurlijk al wel ver in).
In het 5xbeter project zijn doelbewust gecertificeerde arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en ergonomen aangenomen als
Verbetercoach.
• Kennis hebben van de tot standkoming van
de beoordelingsinstrumenten is van groot
belang.
• Kennis hebben van de problematiek, en
naast de Arbocatalogus het bedrijf adequaat kunnen adviseren is van even groot
belang.
• Praktisch kunnen adviseren is een must.
Die rol lijkt mij in de toekomst (gezien de toename van allerlei brancheinitiatieven) een
toekomst te hebben.

Tenslotte: Nee het is geen boekje.
Het is me vaak gevraagd: wanneer komt de
catalogus uit ? Waar kan ik het bestellen.
Nee, het is geen boekje.
Het is niet de naslagcatalogus van de PBM
leverancier; het is niet het Tabellenboekje van
de leverancier van afzuigventilatoren.
Het is een nieuwe manier om in Nederland
om te gaan met aandacht voor arbeidsomstandigheden. Het is een andere manier om
aandacht te vragen voor de werkplek: niet
met een eindeloze lijst aandachtspunten uit
de Risico-inventarisatie, maar met een focus
op specifieke aandachtspunten.
En ik? Ik vind het een uitdaging!

• In het 5xbeter project zijn de instrumenten
voor Lasrook, Geluid en Oplosmiddelen
gebouwd door externe deskundigen. Er
heeft geen uitgebreide evaluatie plaatsgeNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

Ronald Frencken, Arbo Unie
arbeidshygiënist/veiligheidskundige
Verbetercoach 5xbeter
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ARBOCATALOGUS UMC’S
Ria van Vliet

De acht Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC’s) stellen gezamenlijk hun arbocatalogi op.
Hierin zijn de regels vastgelegd voor de beheersing van de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bij de samenstelling wordt voortgeborduurd op de ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van het arboconvenant voor academische ziekenhuizen in de periode 2001-2006. Dit geldt
zowel voor de projectorganisatie als ook voor de op te nemen onderwerpen.

14

Aansluiting bij arboconvenant
In de convenantsperiode zijn programma’s
opgesteld voor de grootste risico’s waarmee
medewerkers kunnen worden geconfronteerd.
Dit heeft geleid tot een groot aantal instrumenten dat ingezet kan worden door de
afzonderlijke ‘huizen’ zoals voorlichtingsprogramma’s, folders en e-learning. Alle instrumenten zijn samengebracht in een website
(www.arboconvenantacademischeziekenhuizen.nl). Voor elk onderwerp is een werkgroep
samengesteld van deskundigen van alle huizen. Daarnaast was voor elk onderwerp één
huis de trekker.
Het samenwerken van deskundigen uit verschillende huizen is goed bevallen en wordt
bij het opstellen van de arbocatalogi voortgezet. De werkgroepen zijn iets kleiner (dus niet
alle huizen nemen deel aan alle werkgroepen) en er is een OR-lid aan de werkgroepen
toegevoegd om de inbreng van de gewone
medewerkers te vergroten. De voorzitter van
de werkgroep komt uit het huis dat in de convenantsperiode de trekker was. De werkgroepen krijgen ondersteuning van een landelijke
projectleider die de voortgang bewaakt en
deelnemers organiseert voor de werkgroepen.

met daarin deskundigen en werknemersvertegenwoordigers, die maatregelen en middelen
uitwerken en die bewaken dat hiermee de
wettelijk gestelde doelen worden bereikt. Het
resultaat van de werkgroepen wordt vastgesteld door de LOAZ ACC in de vorm van een
tekstvoorstel aan het LOAZ. Daarnaast
beheert het LOAZ , cq de LOAZ ACC, een
website, die moet waarborgen dat de arbocatalogus voor alle werknemers binnen de NFU
bereikbaar en bekend is.

Projectorganisatie
De arbocatalogus voor de UMC’s wordt vastgesteld in het LOAZ, het Landelijk Overleg
Academische Ziekenhuizen, waarin overleg
plaatsvindt tussen de NFU (de werkgeversvertegenwoordiging van de UMC’s) en de
centrales van overheidspersoneel. In dit overleg vinden ook de CAO-onderhandelingen
plaats.
De arbocatalogus wordt beheerd door een
door het LOAZ ingestelde commissie (LOAZ
ACC), waarin werkgeversvertegenwoordigers,
werknemersvertegenwoordigers en arboprofessionals zijn opgenomen.
De LOAZ ACC kan werkgroepen instellen,

Onderwerpen
Het uitgangspunt bij de opzet van de arbocatalogus is, de afzonderlijke huizen zoveel
mogelijk ruimte te geven om zelf in te vullen
hoe ze risico’s willen aanpakken. Vandaar dat
de arbocatalogi vooral doelvoorschriften en
procesvoorschriften zullen bevatten. In deze
voorschriften staat dan met name wat de huizen gaan doen en welk resultaat ze moeten
behalen.
De onderwerpen in de arbocatalogus zijn in
eerste instantie dezelfde die ook al in de convenantsperiode aan de orde zijn gekomen,
omdat deze de grootste risico’s met zich meebrengen. Deze onderwerpen zijn: cytostatica,
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fysieke belasting, RI&E, narcosegassen,
RSI/KANS, huidallergie, gevaarlijke stoffen.
Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd die ook aandacht behoeven, zoals:
zwangerschap en arbeid, werken met MRI,
agressie en geweld.

Voorbeelden
De deelcatalogus cytostatica bevat de volgende procesvoorschriften:
• Alle UMC’s hebben vanaf 2009 concrete
voorschriften voor voorlichting en instructie
van (externe) medewerkers die regelmatig
in contact (kunnen) komen met cytostatica.
• Alle UMC’s voeren vanaf 2008 jaarlijks
veegtesten uit om te controleren op verspreiding van cytostatica.
• Alle UMC’s maken vanaf 2009 gebruik van
een (specifiek) schoonmaakprotocol.
• Alle UMC’s maken vanaf 2009 gebruik van
een calamiteitenprotocol.
Bij de deelcatalogus fysieke belasting zijn de
volgende doelvoorschriften opgenomen:
• Alle UMC’s hebben vanaf 2009 concrete
voorschriften voor voorlichting en instructie
van (externe) medewerkers die regelmatig
in contact (kunnen) komen met cytostatica.
• Alle UMC’s voeren vanaf 2008 jaarlijks
veegtesten uit om te controleren op verspreiding van cytostatica.
• Alle UMC’s maken vanaf 2009 gebruik van
een (specifiek) schoonmaakprotocol.
• Alle UMC’s maken vanaf 2009 gebruik van
een calamiteitenprotocol.
Om deze doel- en procesvoorschriften na te
leven zijn daarnaast middelvoorschriften en
Good Practices opgenomen. Deze zijn niet
bindend; elk huis kan er voor kiezen zijn doelstellingen op een andere, mits gelijkwaardige,
manier te bereiken.

Openbaarmaking
De arbocatalogus moet beschikbaar worden
gesteld aan alle medewerkers. De gemakkelijkste manier is via een website. Daar is in de
convenantsperiode ook al ervaring mee opgedaan. De site was in die tijd erg inhoudelijk
van opzet met grote stukken tekst. De ervaring heeft geleerd dat deze opzet te statisch
is en niet erg aanspreekt. In de nieuwe site
ligt de nadruk daarom veel meer bij interactie.
Medewerkers worden geprikkeld een actieve
rol te spelen door vragen te stellen maar ook
door zelf mee te denken over oplossingen
van knelpunten. De teksten van de catalogus
worden uiteraard nog steeds integraal aangeboden maar voor de leesbaarheid zijn ze ook
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

in hapklare stukjes op de site geplaatst.
Als concept voor de site is in samenwerking
met een communicatiebureau gekozen voor
“www.dokterhoe.nl”. Een interessante functionaliteit in de site is de mogelijkheid voor
medewerkers tot het stellen van vragen. De
vraag wordt vanuit de site automatisch doorgestuurd naar vooraf vastgestelde arboprofessionals in het desbetreffende huis.
De site zal grotendeels openbaar zijn maar
door middel van een inlogprocedure kan elke
medewerker daarnaast op een eenvoudige
manier de procedures, richtlijnen en werkvoorschriften van zijn eigen huis raadplegen.

Planning
Het opzetten van de arbocatalogus loopt nu
ongeveer een jaar, waarin zeven onderwerpen opgepakt zijn. De eerste drie liggen
inmiddels bij de Arbeidsinspectie ter toetsing
(cytostatica, RI&E en fysieke belasting). De
interactieve website zal vanaf februari 2009 in
een testomgeving draaien en vanaf april 2009
online gaan. De eerder genoemde site vanuit
het convenant komt daarmee te vervallen.
Na de projectperiode, die nog doorloopt in
2009, moet het bijhouden van de arbocatalogus opgenomen worden in de reguliere werkzaamheden van de arbodiensten van de
UMC’s.
Ria van Vliet, landelijk projectleider
m.h.j.vanvliet@erasmusmc.nl
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ARBOCATALOGI VOOR DE BOUW
Cor van Duivenbooden en Ton Spee

De Arbowet is per 1 januari 2007 gewijzigd. De wet bevat in principe alleen nog doelvoorschriften en
bedrijfstakken en branches kunnen aangeven hoe zij op de voor hun meest geschikte wijze daaraan
uitvoering kunnen geven. Daarbij staan bij de overheid maatwerk en optimalisering door de diverse
bedrijfstakken en branches voorop.

Veel branches binnen de bouw kennen hun
specifieke risico’s. Bovendien zijn binnen de
bouw meerdere CAO’s van kracht, met ieder
hun eigen arboparagraaf. De CAO’s voor de
Bouwnijverheid, voor de Afbouw, voor het
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en
voor de Natuursteenbedrijven kennen elk hun
eigen afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden, die in de arbocatalogus
moeten worden geconcretiseerd.
Om een voorbeeld te geven: de verschillende
artikelen over arbeidsomstandigheden in de
CAO voor de bouwnijverheid zijn:
• artikel 3, Intredekeuring
• artikel 21a, b en c, kort verzuimregelingen
• artikel 41 a lid 6 en 41 b lid 5, reiskostenvergoeding bezoek arbodienst bij ziekte
• artikel 46 a en b, EHBO-vergoedingen
• artikel 62, loopbaanbeleid
• artikel 66, Stichting Arbouw
• artikel 67, verzuimbeleid en verzuimregistratie
• artikel 69, re-integratie
• artikel 70b, bijzondere veiligheids- en arbobepalingen UTA-werknemers
• bijlage 9, individugericht pakket preventiezorg
• bijlage 10, arbo- en verzuimbeleid
Andere CAO’s bevatten ook dergelijke artikelen, maar net even anders. Daardoor ontstond
al snel behoefte aan verschillende catalogi
voor de verschillende branches. In samenspraak met de sociale partners werkt Arbouw
momenteel aan catalogi voor de ‘Bouw en
Infra’, voor de afbouwsector, voor schilderen
en vastgoedonderhoud, glaszetten, natuursteen, bitumineuze en kunststof daken.
Verder wordt er gewerkt aan deelcatalogi voor
funderingen en bestratingen. De kans is groot
dat ook andere sectoren zich nog voor een
catalogus melden.
Arbouw heeft met haar bestuur de algemene
16

uitgangspunten van de arbocatalogus vastgelegd. Die uitgangspunten zijn:
• De arbocatalogus geeft uitvoering aan:
o de verplichtingen voortkomend uit de
Arbowet- en regelgeving en de diverse
CAO’s.
o afspraken van sociale partners m.b.t.
de wijze waarop en de middelen waarmee de door de overheid dan wel door
de bedrijfstak gestelde doelen worden
gerealiseerd.
• Basis is de stand der techniek en wetenschap
• Het huidige beschermingsniveau wordt
tenminste gehandhaafd.
• Geleidelijke invulling op basis van de al
bestaande afspraken en voorzieningen

Inhoud van de arbocatalogus
Heel veel informatiebronnen en instrumenten
die Arbouw heeft ontwikkeld krijgen een plek
in de arbocatalogus. Te denken valt aan:
• A-bladen, dit zijn normdocumenten die de
stand der techniek wergeven voor een
werkzaamheid (bijvoorbeeld betonreparatie) of een stof (bijvoorbeeld houtstof).
Daarvan zijn er ruim 30.
• Informatie in de vorm van internetinstrumenten en keuzewijzers: het Productgroep
Informatie Systeem Arbouw (PISA), de
Keuzewijzer Stofvrij werken,
Stoffenmanager Bouwnijverheid, website
Arbovriendelijke hulpmiddelen, het
Handboek arbeidsmiddelen, de
Keuzewijzer valbeveiliging, etc.
• Folders, brochures en dergelijke met concrete aanwijzingen voor verbetering van
arbeidsomstandigheden.
In principe omvatten de arbocatalogi alle
bedrijfstakspecifieke
beheersmaatregelen/oplossingen voor alle
bekende knelpunten in de bouwnijverheid,
waarover sociale partners het eens zijn.
Daarnaast krijgen alle volgens de arbeidshyNVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1
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giënische strategie geordende maatregelen
op het gebied van arbeidsomstandigheden en
de gezondheid van werknemers een plek in
de arbocatalogi. Concreet betreft dat dus alle
CAO afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het pakket preventiezorg en
het ontwikkelde arbo-instrumentarium, de Abladen, het UTA stressproject “Roofbouw is
niets voor jou”, en de diverse loopbaantrajecten. (UTA = Uitvoerders, toezichthouders,
aannemers).
Doordat al zoveel informatie voorhanden is,
kan de bedrijfstak heel snel over een aantal
qua inhoud en omvang zeer stevige
Arbocatalogi beschikken. Natuurlijk zijn de
arbocatalogi geen dode instrumenten. Te zijner tijd zullen op wens van sociale partners
ook andere afspraken en andere voorzieningen een plek krijgen.

Structuur en vorm van de arbocatalogi
De grote hoeveelheid informatie die al
beschikbaar is vormt tevens een valkuil: de
gebruiker kan gemakkelijk in de informatie
verdwalen. Werkgevers en werknemers zullen
eenvoudig hun weg moeten kunnen vinden in
de informatie over oplossingen van arboknelpunten.
In één oogopslag moet duidelijk zijn welke
diensten, arbo-instrumenten en overige relevante arbo-informatie zij tot hun beschikking
hebben. De Arbocatalogus Bouwnijverheid
moet als het ware uitnodigen tot gebruik en
moet laagdrempelig toegankelijk zijn voor
werkgevers, werknemers en arboprofessionals. Daarom worden de arbocatalogi ontsloten door middel van een website.
Laagdrempeligheid staat daarbij voorop: het
streven is de gebruiker in hooguit vier muisklikken naar de goede plek in de catalogus te
loodsen.
Er komen twee zoekingangen: beroep en risico. Zoeken op beroep levert alle prioritaire
risico’s met bijbehorende maatregelen die bij
dat beroep horen.
Zoeken op een specifiek risico brengt de
gebruiker via links bij op de juiste plaats in de
beroepsbeschrijvingen.
In feite is alle informatie die in de arbocatalogi thuishoort, al op de website van Arbouw te
vinden. De Arbouwsite heeft specifieke portals voor de werknemer, de werkgever en de
arboprofessional. Verder kent de site vele
zoekingangen zoals beroep, risico, maatregel,
arbo-instrumenten ( diverse RI&E’s, V&G
planner, PISA, Stoffenmanager
Bouwnijverheid, Database arbovriendelijke
hulpmiddelen etc), CAO-afspraken, A-bladen
etc.
Door de structuur van de website is het ook
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

mogelijk om bij het zoeken naar “best practices” / beheersmaatregelen gerelateerde informatie aan te bieden.

De stand van zaken
Het ontwikkelen van de arbocatalogi ligt goed
op schema. De catalogus Bouw en Infra, die
maar liefst zeventig beroepen omvat, is in de
laatste fase van consultatie. De
Arbocatalogus Afbouw is al voor finale toetsing naar de CAO partijen gestuurd.
Conceptueel staan deze twee catalogi model
voor een groot deel van de andere branchespecifieke catalogi.
Zodra definitieve overeenstemming over het
model is bereikt, is het dus verder grotendeels een kwestie van invullen.
Met de arbocatalogi heeft de bedrijfstak een
waardevol instrument in handen om vorm te
geven aan het arbeidsomstandighedenbeleid.
Vooral het kleinere bedrijf, dat wel wil maar
niet goed weet waar te beginnen, zal naar
verwachting veel baat hebben bij de catalogi.
Het grootbedrijf, met een of meer full-time
arbo- of KAM-coördinatoren, heeft vaak al
een eigen systeem. Het ligt voor de hand dat
in die bedrijven de afspraken via hun eigen
systeem ingevuld gaan worden. Natuurlijk is
dat prima, er zijn meerdere wegen die naar
Rome leiden. Geheel in de geest van de nieuwe Arbowet: hoe je er komt maakt niet uit, als
je er maar komt.
En ook voor het grootbedrijf is de arbocatalogus een waardevol naslagwerk waarmee zij
hun systeem up-to-date kunnen houden

Cor van Duivenbooden
Ton Spee
Arbouw, Postbus 8114, 1005 AC Amsterdam
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POLDEREN IN EUROPA:
‘THE SOCIAL DIALOGUE AGREEMENT
ON SILICA’
Remko Houba

De regelgeving van REACH gaat niet op voor bedrijven die met kwarts als materiaal werken. Deze
industrieën hebben weten te bedingen dat zij, in plaats daarvan, een Social Dialogue Agreement’ zullen opstellen. Onderstaand artikel licht toe wat de ‘Social Dialogue Agreement on Silica’ inhoudt voor
kwartsverwerkende bedrijven.

Kwarts en risico’s
Dat beroepsmatige blootstelling aan kwarts
schadelijk is voor de gezondheid zal iedereen
bekend zijn. Vooral het ‘vrije’ kristallijne silica
(silica die niet in een chemische verbinding is
opgenomen) is schadelijk; gebonden silica en
amorf silica veel minder. Kristallijn silica
bestaat in verschillende vormen: kwarts, cristobaliet en tridymiet. Kwarts is hiervan veruit
de meest voorkomende vorm.
Alleen silica dat klein genoeg is om tot in de
kleinere luchtwegen door te dringen is schadelijk. Vandaar dat alleen de respirabele fractie gezondheidskundig relevant wordt geacht.
Het kritische gezondheidseindpunt voor
kwarts is silicose. Silicose is een pneumoconiose. Het gaat om een knobbelige progressieve fibrose, die veroorzaakt wordt door
afzetting van respirabel kristallijn silica in longen. De resulterende littekenvorming in de
binnenste delen van de longen kan leiden tot
ademhalingsmoeilijkheden en kan in sommige
gevallen zelfs dodelijk zijn. Daarnaast heeft
het IARC in 1997 kwarts als kankerverwekkend voor de mens beoordeeld op basis van
literatuuronderzoek. De algemene opinie op
dit moment is echter dat vooral mensen met
silicose een verhoogd risico lopen op longkanker. Blijkbaar is dat niet of in ieder geval
veel minder het geval bij werknemers zonder
silicose. Daarom zal de preventie van silicose
ook het risico op kanker verminderen.
Preventie en grenswaarden
De enige vorm van preventie van silicose is
het verminderen van de beroepsmatige blootstelling aan kwartsstof. Gezondheidskundige
bewaking (respiratoire klachten, longfunctie,
longfoto) kan hooguit dienen als een vangnet
zolang de blootstelling nog niet laag genoeg
is of zolang nog rekening moet worden
gehouden met verhoogde blootstelling in het
verleden.
De grenswaarde in Nederland bedraagt op dit
moment 0,075 mg/m3, vastgesteld op basis
18

van een afweging door de Nederlandse
gezondheidsraad. Nederland heeft daarmee
een van de strengste grenswaarden in
Europa. De grenswaarde in de meeste andere
landen is 0,1 mg/m3, bij sommige landen is
deze zelfs nog hoger. Er zijn bewegingen
gaande om (op termijn) één centrale
Europese grenswaarde vast te stellen, vermoedelijk rond de 0,05 mg/m3. Verder loopt
de discussie of kwarts formeel op de
Europese lijst van kankerverwekkende stoffen
moet worden geplaatst.

Social Dialogue Agreement
De laatste inzichten over de risico’s van silica
en de bewegingen rondom regelgeving voor
silica binnen de EU hebben geleid tot een
verhoogde activiteit binnen sectoren waar
blootstelling aan kwarts relevant is. Deze verhoogde activiteit vindt gebundeld plaats op
Europees niveau. Artikel 139 van het EG-verdrag opent de mogelijkheid voor sociale partners om zogenaamde ‘Social Dialogue
Agreements (SDA)’ af te sluiten op diverse
gebieden. Dit kan mijns inziens gezien worden als een soort van polderen, maar dan op
Europees niveau. Werkgevers en werknemers
van een aantal sectoren hebben een
Europees netwerk gevormd (NEPSI) en hebben op 25 april 2006 een SDA gesloten voor
de bescherming van de gezondheid van
werknemers met potentiële blootstelling aan
silica. De tekst van het akkoord is terug te
vinden op de website van het NEPSI
(www.nepsi.eu).
In totaal 14 industriële sectoren hebben de
SDA ondertekend. Activiteiten en industrieën
met blootstelling aan respirabel kristallijn silica die onder de werking van de SDA vallen
zijn:
• Aggregaten (granulair materiaal gebruikt in
de bouwsector)
• Keramiekindustrie
• Metaalgieterijen
• Glasindustrie (diverse onderdelen van
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deze industrie hebben separaat getekend)
• Industriele mineralen en metaalhoudende
mineralenindustrie
• Cementindustrie
• Minerale wol
• Natuursteenindustrie
• Mortelindustrie
• Gietbetonindustrie.
Niet alle vormen van beroepsmatige blootstelling aan kwarts vallen onder de SDA. De SDA
is bijvoorbeeld niet van toepassing in de
bouw. In totaal heeft de SDA ‘on silica’ betrekking op meer dan 2 miljoen werknemers in de
Europese Unie. Het secretariaat van NEPSI
bevindt zich in Brussel.
Onderdelen van de SDA
De hoeksteen van de SDA is een risico-analyse die in veel gevallen gebaseerd moet zijn
op persoonlijke metingen aan respirabel stof
en kwarts. Verder is een uitgebreide gids van
goede praktijken ontwikkeld. Deze gids voor
goede praktijken is vertaald in een groot aantal Europese talen en is te downloaden van
de website van het NEPSI (www.nepsi.eu).
Het bevat concrete aanwijzingen en adviezen
op diverse gebieden:
• Hoe de risico-analyse moet worden uitgevoerd
• Hoe stofmonstername moet worden uitgevoerd
• Concrete suggesties voor maatregelen
• Gezondheidsbewaking
• Het geven van training om de kennis over
de risico’s van kwarts te verhogen.
Sommige onderdelen van de gids voor goede
praktijken zijn in groot detail uitgewerkt (met
name de potentiële maatregelen voor blootstellingsreductie), andere onderdelen hebben
in de gids nog geen concrete uitwerking
gekregen (bijvoorbeeld de exacte inrichting
van gezondheidsbewaking). Op dat gebied is
overigens recent wel in het kader van een
promotieonderzoek bij IRAS een diagnostisch
model ontwikkeld voor toepassing in de bouw,
om op basis van een aantal relatief simpele
instrumenten (vragenlijsten, longfunctie) de
kans op silicose voor een individuele werknemer te voorspellen. Voor meer informatie zie
de onderstaande referentie.

de taakbladen over het ontwerpen van stofzuiginstallaties en het legen van kleine zakken. Daarnaast zijn er taakbladen die specifiek zijn voor een beperkt aantal processen.
Een voorbeeld hiervan is het taakblad over
droogpersen binnen de keramiekindustrie.

Implementatie en voortgang van de SDA
Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van het SDA is natuurlijk een hoge participatie van de deelnemende sectoren en bedrijven. Alleen als alle bedrijven voldoende maatregelen nemen om de blootstelling aan
kwarts te verlagen zal het SDA echt in staat
zijn om de risico’s van kwarts in voldoende
mate terug te dringen. Om de voortgang binnen de eigen geledingen te kunnen monitoren, maar ook om met de Europese autoriteiten te kunnen communiceren, worden tweejaarlijkse rapportages over voortgang van het
SDA opgesteld. Het SDA is ondertekend in
2006, de eerste rapportage heeft plaatsgevonden in de zomer van 2008 en dat zal elke
twee jaar worden herhaald.
Deelname of werkelijke vooruitgang?
Bij de voortgangsrapportage zijn op dit
moment vooral indicatoren van deelname
opgenomen. Hoeveel bedrijven (vallend onder
de SDA) hebben daadwerkelijk een risicoanalyse gemaakt, hoeveel hebben metingen
uitgevoerd, hoeveel geven aan dat ze goede
praktijken uit de gids hebben toegepast, etecetera. Het voortgangsrapport van 2008 is

Taakbladen
Een van de meest concrete onderdelen van
de gids voor goede praktijken zijn de taakbladen waarin gedetailleerde suggesties worden
gedaan om de blootstelling aan kwarts bij
verschillende processen te kunnen reduceren.
Er zijn een aantal algemene taakbladen over
onderwerpen die voor alle sectoren binnen de
SDA relevant zijn. Voorbeelden daarvan zijn
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1
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eveneens te vinden op de website van het
NEPSI. Het rapport geeft aan dat niet alle
bedrijven actief hebben deelgenomen aan de
SDA, maar wel dat de participatiegraad vrij
hoog is.
Deelname aan de SDA is wel een belangrijke
voorwaarde voor het welslagen van de SDA,
maar natuurlijk nog geen garantie. Dat hangt
er in sterke mate vanaf, of de bedrijven inderdaad in staat blijken te zijn om de blootstelling aan respirabel kwarts in voldoende mate
te verlagen. De in mijn ogen belangrijkste
performance indicator is dat bedrijven met
metingen kunnen aantonen dat de daggemiddelde persoonlijke blootstelling aan kwarts
laag genoeg is. De SDA is nog niet zover dat
zo’n inzicht op sectorniveau kan worden
gegeven.
Wel zijn er uitzonderingen. Zo kent de mineralen industrie een project waarbij blootstelling aan stof en kwarts systematisch wordt
gemeten in een 30-tal bedrijven over heel
Europa. Sinds de start van het project in 2000
zijn al meer dan 10.000 persoonlijke metingen uitgevoerd, waardoor in detail inzicht kan
worden verkregen in de niveaus van blootstelling en de determinanten van deze blootstelling. Recent zijn de eerste resultaten van dit
project gepubliceerd op het Inhaled Particle
Congres in Sheffield in september 2008. Voor
de mineralen industrie kon over de afgelopen
jaren een duidelijke afname van de blootstelling worden waargenomen.

Meer informatie
• www.nepsi.eu
• Suarthana E, KGM Moons, D Heederik &
E Meijer. A simple diagnostic model for
ruling out pneumoconiosis among construction workers. Occup Envrion Med
2007;64:595-601
• Houba R, J Vlaanderen, R Jongen & H
Kromhout. Building an industry-wide exposure database for respirable mineral dust –
experiences from the IMA Dust Monitoring
Programma. Proceedings Inhaled Particles
Conference, Sheffield, UK. In Press

ARBOCATALOGUES ARE BOGUS!
Zou het nog wat worden met de arbocatalogus?
Het woord alleen al doet mijn kiezen knarsen.
Het is de polderoplossing ten top, werkgevers en
werknemers gaan gezamenlijk vaststellen wat
gezonde arbeidsomstandigheden zijn en wat niet.
Samen komen we er wel uit! Net als de rokers en
niet-rokers dat voor 2004 deden, nietwaar?
In de 80-er jaren van de vorige eeuw wilden de
vakbonden (weet u nog wel, de Industriebond, de
ABVA/KABO, CNV en FNV enzo) het onderwerp ‘arbeidsomstandigheden’ niet op de agenda
van het overleg met de werkgevers zetten. Men
vond het vanwege de hoge werkloosheid namelijk
veel belangrijker om afspraken te maken over korter werken met behoud van loon. Daar hebben
we tegenwoordig nog de ADV-dagen aan te danken (waar toch wat loon voor is ingeleverd, maar
een knies die daarop let.)
De Arbowet was nog maar net van kracht, maar
het mocht echt helemaal niets kosten. Dat het
iets kon opleveren in de vorm van gezondheid en
welzijn, een langer leven, daar mocht je de zich
kapot werkende arbeiders van Nederland niet
mee lastig vallen. Nou ja, dat was toen.
Tegenwoordig is dat anders zou je denken, alleen
al omdat de meeste van die vakbonden als zodanig niet meer bestaan. En wat ervan rest heeft de
Arbowet allang innig aan de borst gedrukt. Laatst
nog riepen de FNV Bondgenoten mensen die
nachtdiensten draaien op, om zich te melden,
want in Deens onderzoek is een associatie ontdekt tussen nachtdiensten en borstkanker. Een
oorzakelijk verband is (nog) niet aangetoond, maar
de FNV Handlangers willen alvast schadeclaims
indienen. Zodat u in een zilveren kist begraven
kunt worden.Wie zong er ook alweer “We’re
only in it for the money…”? (Dat was Frank
Zappa.)
En nu mogen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers samen de arbocatalogi gaan
vormgeven en invullen. Had dat niet eerder
gekund, toen ‘de crisis’ nog een term was die
sloeg op de jaren dertig (van de vorige eeuw)?
Een goede Arbocatalogus zie ik er met deze sociale partners niet van komen, niet onder het huidig
economisch gesternte.Wel zie ik de arbo-profs in
mijn glazen bol straks colporteren op internet, of
langs de deuren leuren met garen en band en een
catalogus vol met aanbiedingen: van haarborstels
en carbonpapier tot vaarbomen voor kevlarboten, van diepvrieskarbonaadjes tot een kant-enklaarbordje tarbotfilet en kaviaarbolletjes. Daarbij
krijgt u natuurlijk waarborgzegels én een spaarboekje om ze in te plakken.
Kortom, het wordt een arbominabele warboel!
Ir. O.J. de Zemel
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WORKSHOP CERTIFICERING OP
NVVA-SYMPOSIUM
In de NVvA nieuwsbrief van oktober 2008 heeft in het 'Bericht van het Bestuur' een stuk tekst
gestaan over de plannen van het NVvA bestuur met betrekking tot de certificering. De commissie
RAHN heeft naar aanleiding daarvan een brief aan het NVvA-bestuur gestuurd. De inhoudelijke reactie m.b.t. de certificering uit deze brief staat hieronder weergegeven. Wij willen die graag delen met de
NVvA leden en met name met de gecertificeerde arbeidshygiënisten.
Een jaar geleden heeft de Commissie Onderwijs van de NVvA nieuwe competentie- en kennisprofielen voor de certificering aan het bestuur van de NVvA aangeboden. Binnen de SKO en het bestuur
worden eveneens nieuwe ideeën gelanceerd rond het thema certificering. Ook nationaal en internationaal is er van alles gaande rond de certificering van arbodeskundigen en arbeidshygiënisten.
Vandaar dat op het komende NVvA-symposium de beide commissies op woensdagmiddag 22 april
een workshop over certificering organiseren, waar aan de hand van stellingen gediscussieerd kan
worden over de visies van diverse “stakeholders” binnen de NVvA en daarbuiten.
In deze workshop over certificering van arbeidshygiënisten zullen feiten, meningen en mythen worden
opgeschud! De bijeenkomst gaat verder waar de discussie in de NVvA Nieuwsbrief, de ALV, de SKO
en het bestuur over de certificering en de competentie- en kennisprofielen zijn opgehouden of nooit
zijn begonnen. Al deze ontwikkelingen bepalen de toekomstige de positie van de gecertificeerde
arbeidshygiënist. Als u daar belangstelling voor heeft of daar graag invloed op heeft, kom dan naar
deze workshop. Wij zien uit naar uw deelname aan de workshop en uw reactie.
Commissie RAHN
Commissie Onderwijs
Inhoudelijke reactie van de commissie
RAHN gericht aan het NVvA bestuur (oktober 2008)
In het 'Bericht van het Bestuur’ (NVvA
Nieuwsbrief nr. 2, september 2008) wordt aangegeven dat in de kern niet het opleidingsniveau maar het type werk dat je doet centraal
komt te staan én bepalend zal zijn voor het
behoud van de certificeringsregistratie. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat, internationaal
gezien (IOHA), de eis van een HBO-opleiding
het minimum is.
Een inhoudelijke discussie over het al dan niet
aanwezig zijn van voldoende diepgang in de
RI&E vinden wij niet erg zinvol. Maar door
steeds te roepen dat de RI&E toch vooral een
laag niveau is, wordt het dus ook een laag
niveau. Terwijl in complexe werksituaties de
inbreng op een hoger niveau juist hard nodig is.
Een uitgebreide blootstellingsanalyse of 'complexe' risicoanalyse kun je immers ook RI&E
noemen. Het gaat toch om de inhoud van die
activiteiten en niet om de naam van de activiteit.
Wij zouden niet graag zien dat er extra barrières
komen voor arbeidshygiënisten om op het huidige niveau gecertificeerd te blijven. Sterker, wij
denken dat de aantrekkelijkheid van het beroep
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

ter ziele gaat als op een dergelijke wijze met de
certificering om wordt gegaan. Los van de vraag
in hoeverre de individuele arbeidshygiënist zelf
exact kan bepalen welk soort werk men verricht.
Wel zijn we het eens met de noodzaak de registratie eisen te bezien in het licht van huidige
ontwikkelingen, nationaal en internationaal.
De IOHA heeft onlangs haar criteria voor registratie ook herzien. Zodra we daarover kunnen
berichten zullen wij daar wat uitgebreider op
terugkomen, maar voor nu willen we volstaan
met de opmerking dat in de National
Accreditation Review committee (NAR) de discussie juist in een andere richting gaat. De
diversiteit van de werkzaamheden neemt inderdaad toe, vaak zijn arbeidshygiënisten "HSE"
deskundigen die zich nadrukkelijk ook met
zaken bezighouden die niet als kerntaak zijn
gedefinieerd. De NAR heeft gemeend de kerntaken daarom opnieuw te definiëren maar ziet
tevens dat het onbegonnen zaak is om op
niveau van taak of activiteit aan te geven waar
arbeidshygiëne begint of eindigt. Wel is aangegeven dat "single topic specialisms", zoals specialisten die zich uitsluitend bezig houden met
asbestmetingen, niet gecertificeerd kunnen worden. Een beter begaanbare weg acht de NAR
het transparanter definiëren van de opleidings21
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eisen en de professionele competenties (goed
adviseurschap). Tenslotte wordt in internationaal
verband inderdaad gesignaleerd dat er vraag is
naar een "occupational hygiene technician"; een
technicus die vooral getraind is in het uitvoeren
van metingen, inventarisaties ed. Er is een
basisopleiding in ontwikkeling en de technicus
zou ook gecertificeerd moeten worden. Als
RAHN willen we ervoor pleiten aan te sluiten bij
deze ontwikkelingen, niet uit het oog te verliezen wat de kerntaken van arbeidshygiëne zijn
en zeker geen barrières op te werpen voor de

certificering van professionals op HBO of academisch niveau. De IOHA definitie kan daarbij
nog steeds uitstekend als uitgangspunt dienen:
"Occupational Hygiene is the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling
health hazards in the working environment with
the objective of protecting worker health and
well-being and safeguarding the community at
large.”
Commissie RAHN

GHS IN EUROPA: NADERE
INFORMATIE OVERGANGSTERMIJNEN
Yvonne Jansma
Op 3 september jongstleden heeft het Europese parlement ingestemd met de nieuwe “CLP” wet- en
regelgeving. CLP staat voor ‘Classification, Labeling and Packaging’.
Op 31 december 2008 is de CLP-Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels gepubliceerd in het ‘Publicatieblad van de Europese Unie’ (PB). Hierdoor is
deze wetgeving - 20 dagen na publicatie - op 20 januari 2009 van kracht geworden.
Met deze CLP-Verordening zal GHS (Globally
Harmonized System) worden geïmplementeerd
in Europa. In Nieuwsbrief 2 van september
2008 is uitgebreid ingegaan op de etiketteringsregels volgens het GHS. In aanvulling daarop
worden hieronder de overgangstermijnen gegeven die in de Verordening worden genoemd.
o Tot 1 december 2010 worden stoffen ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG (oftewel Europese
Stoffenrichtlijn).
o Tot 1 juni 2015 worden mengsels ingedeeld,
geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig
richtlijn 1999/45/EG (oftewel Europese
Preparaten richtlijn).
o Stoffen en mengsels mogen, respectievelijk
voor 1 december 2010 en 1 juni 2015, overeenkomstig deze verordening worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt. In dat geval
zijn de etiketterings- en verpakkingsbepalingen van de Stoffen- en Preparatenrichtlijn
niet van toepassing.
o Van 1 december 2010 tot en met 1 juni 2015
worden stoffen zowel overeenkomstig de
Stoffenrichtlijn als ook conform GHS ingedeeld. Stoffen mogen alleen conform GHS
worden geëtiketteerd en verpakt.
o Stoffen die overeenkomstig de Stoffenrichtlijn
22

zijn ingedeeld, verpakt en geëtiketterd en
voor 1 december 2010 op de markt zijn
gebracht, hoeven tot 1 december 2012 niet
overeenkomstig GHS opnieuw te worden
geëtiketterd of verpakt.
o Mengsels die overeenkomstig de
Preparatenrichtlijn zijn ingedeeld, verpakt en
geëtiketteerd en voor 1 juni 2015 op de markt
zijn gebracht, hoeven tot 1 juni 2017 niet
overeenkomstig GHS opnieuw te worden
geëtiketteerd of verpakt.
o Indien een stof of mengsel voor 1 december
2010 respectievelijk 1 juni 2015 al overeenkomstig de Stoffen- of Preparatenrichtlijn was
ingedeeld, kunnen de fabrikanten, importeurs
en downstreamgebruikers de indeling van de
stof of het mengsel wijzigen met behulp van
de omzettingstabel in bijlage VII van de CLP
Verordening.
Bron: Artikel 58 van Voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening
(EG) nr. 1907/2006.

Yvonne Jansma
Atrion International
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ACHTERAF INSCHATTEN VAN
BLOOTSTELLING
Wendel Post
Verslag van de gezamenlijke bijeenkomst op 20 november 2008 van de Contactgroep Gezondheid en
Chemie en de NVvA

De CGC en NVvA organiseerden op 20
november 2008 een bijeenkomst over het
achteraf inschatten van blootstelling. Aan het
achteraf inschatten en reconstrueren van
blootstelling zitten veel haken en ogen, zeker
als deze blootstelling gerelateerd moet worden aan klachten of ziekten. In een viertal
presentaties is ingegaan op het achteraf
inschatten en de problemen waar men daarbij
tegenaan loopt. De presentaties staan op
www.arbeidshygiene.nl. (Klik achtereenvolgens in het linkermenu op Contactgroepen,
CGC en vervolgens op 2008.)

Praktijk vergelijking van methoden voor het
retrospectief schatten van blootstelling (Theo
Scheffers)
De presentatie van Theo Scheffers gaat in op
de relatie tussen benzeen (puur en in mengsels) en het optreden van leukemie. In een
beperkt aantal studies is de relatie tussen de
blootstelling aan benzeen en de additionele
gevallen van leukemie onderzocht. Theo ging in
op de blootstelling aan caprolactam tijdens het
impregneren van katoen met rubber bij de productie van regenjassen. Het onderzoek bestond
uit een haalbaarheidsonderzoek (1999). In deze
haalbaarheidsstudie is gekeken naar de benodigde gegevens voor een retrospectieve blootstellingsschatting (artikel Paul Steward, 1991).
Na de haalbaarheidsstudie werden simultaan
een onderzoek naar de blootstelling uitgevoerd
door TNO (2001/2002) en een follow-up van de
mortaliteit door de Universiteit van Maastricht
(2002). De onderzoekers van beide onderzoeken kenden elkaars resultaten niet.
De methode van de blootstellingschatting was
als volgt:
• Individuele schatting volgens de methode
van Ton Armstrong (1991)
• Schatting van huidblootstelling m.b.v.
Skinperm
• Validatiecheck m.b.v. EASE, OEL trend en
achterwaartse regressie
• Gegevens van blootstellingsmetingen van
na 1978.
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

De blootstelling van een werknemer in een
bepaald jaar is vervolgens berekend met de
basisschatting van de benzeen concentratie
(ppm), een correctiefactor voor joblocation en
een correctiefactor voor de werkomgeving.
Deze correctiefactoren werden bepaald door
een panel van (voormalige) werknemers. Van
de jaren tachtig waren blootstellingsmetingen
voorhanden. Voor de periode 1956-1968 is de
blootstelling geschat. Dit leverde een schatting op voor 275 functies (van de 311) en 48
joblocations.
Hoe het mis kan gaan (1)
In een onderzoek werd gebruik gemaakt van
de personeelskaarten van voormalig werknemers om de effectmaat van blootstelling
vast te stellen. Op een gegeven moment
bleek dat de personeelskaarten niet volledig
meer waren. In het verleden had een medewerker alle kaartjes van de reeds overleden
personen mee naar huisgenomen om de
achterkant als receptkaartjes te gebruiken.
Zo viel een heel aantal blootgestelden buiten
het bereik van het onderzoek.

Gebruik van blootstellingsgegevens in epidemiologisch onderzoek (Gerard Swaen)
Gerard waarschuwde voor het naar de resultaten toe gaan werken. In zijn presentatie
kwamen algemene aspecten van de epidemiologie aan bod. Vervolgens werd ingegaan op
misclassificatie van de blootstelling, gevolgen
van de misclassificatie en het voorkomen van
vals-positieve resultaten.
Differentiële misclassificatie van de blootstelling geeft een sterke over- of onderschatting
van het relatieve risico, met een reële kans
op foutpositieve en foutnegatieve resultaten.
Mogelijke oorzaken voor vals-positieve resultaten zijn het ontbreken van een specifieke a
priori hypothese en verschillen in de statistische analyses, bijvoorbeeld het verleggen
van het afkappunt en gebruik van meervoudige blootstellingsmetrics.
23
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Swaen beveelt aan om vooraf de belangrijkste blootstellingsmetric te definieren, ook al is
het onderzoek gericht op slechts één stof.
Een specifieke nul-hypothese, ook voor wat
betreft de blootstelling, voorkomt vals-positieve onderzoeksbevindingen.
Hoe het mis kan gaan (2)

Hoe ver (terug) kun je gaan? Paul ging in op de
opnameroute, het uitscheidingspatroon en de
reactiviteit en stabiliteit van de stof. Zijn advies
is om minimaal drie monsters te nemen verspreid over enkele weken tot maanden en
tevens de blootstelling aan de biomarker vast te
stellen. Dan door de meetwaarden een lineaire
of logaritmische curve (1e order) trekken en

Bij periodiek bloedonderzoek onder werkers
in een chemisch bedrijf bleek de blootstelling in januari sterk verhoogd. Oorzaak: het
verhelpen van een lekkage bij een pomp op
25 december.
Om op tijd voor de kerstviering thuis te zijn,
hadden de medewerkers nagelaten dit te
melden. “Daar komen ze toch niet achter…”

Relatie hormoonverstorende stoffen met hypospadie en cryptorchisme (Marijn Brouwers)
Marijn Brouwers gebruikt een job exposure
matrix (JEM) in haar onderzoek naar de relatie
tussen de blootstelling van de ouders aan hormoonverstorende stoffen en het ontstaan van
hypospadie en cryptorchisme (afwijkingen aan
de geslachtsorganen) bij hun zoontjes. Op
grond van vragenlijstgegevens over het beroep
zijn de beroepen in tien hoofdgroepen ingedeeld. Per groep bestond mogelijk blootstelling
aan bepaalde stoffen, zoals PAK, pesticiden,
organo-chloorverbindingen, organische oplosmiddelen, metalen enz. Elk beroep werd vervolgens op blootstelling gescoord variërend van
(0) onwaarschijnlijk, (1) mogelijk (kans <10%);
(2) waarschijnlijk (kans >10%) en (9) beroepsgroep kan niet gescoord worden. Op grond van
door de ouders zelf gerapporteerde gegevens
is de JEM vervolgens verfijnd (wat overigens
de wenkbrauwen van de vorige spreker deed
fronsen). Voorbeelden van deze verfijning
waren de wijziging van de blootstelling aan
pesticiden bij sommige boeren van ‘waarschijnlijk’ naar ‘mogelijk’, de blootstelling van manager van ‘niet in te delen’ naar ‘geen blootstelling’ en ‘geen blootstelling’ aan kwik bij de
assistente van de orthodontist.

extrapoleren tot het (vermoede) tijdstip van de
blootstelling. Vervolgens het blootstellingsniveau
berekenen. Meer weten? Zie de publicatie:
Scheepers PJT: The use of biomarkers for
improved retrospective exposure assessment in
epidemiological studies: summaries of an ECETOC workshop. Biomarkers 13 (7) 2008.
Gedragcode Biosecurity
Sinds de aanslagen op het World Trade
Centre in 2001 en de anthraxbrieven die kort
daarna werden verstuurd is de aandacht voor
Biosecurity sterk toegenomen. De dreiging
van de productie en het gebruik van biologische agentia als wapens wordt serieus genomen. De KNAW heeft daarom in opdracht
van het ministerie van OCW voor Nederland
een gedragscode Biosecurity opgesteld. Doel
hiervan is om te voorkomen dat onderwijs
en/of onderzoek in de levenswetenschappen
bijdragen aan het misbruik van biologische
organismen. De gedragscode is mede opgesteld om wet- en regelgeving voor te zijn.
In de code staan transport en opslag van biologische agentia en de omgang met bezoekers beschreven.
Tijdens de CGC bijeenkomst op 20 november 2008 werd de gedragscode onder de
aandacht gebracht door Sara Heesterbeek,
secretaris en projectleider Biosecurity bij de
KNAW.
Deze werkgroep is momenteel bezig ervoor
te zorgen dat de gedragscode op de juiste
werkplekken terecht komt.

Gebruik van biomarkers bij het reconstrueren
van blootstelling (Paul Scheepers).
24

Meer informatie: website
http://www.knaw.nl/biosecurity/
of via e-mail:
sara.heesterbeek@bureau.knaw.nl
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ARBOFOTO

Dit keer geen flauwekul over in de vangrail verborgen camera’s die snelheidsovertreders vastleggen (of
zit er daar toch eentje?). Ook willen we het niet hebben over een rookverbod op de werkplek van diegenen die hun werk in de buitenlucht verrichten.
De rauwe werkelijkheid van vele wegwerkers biedt voor de rechtgeaarde arbeidshygiënist voldoende
aanleiding om zich op te winden. Getuige deze foto van Wendel Post.
Wat te denken van de man in het omcirkelde deel van de foto?

Arbocatalogus voor de GWW-sector?

Zo te zien is de man met een slijptol aan het werk, zonder adembescherming, wat zo niet vanwege het
slijpwerk dan toch vanwege de situatie geboden is: uitlaatgassen, fijnstof enzovoort van het verkeer.
Wel gebruikt hij zo te zien oorpropjes, maar vooral ook: geen helm en geen vorm van gelaatsbescherming.
Terwijl het langsrijdend verkeer gewoon over alle drie de banen mag razen, de jakkeraars op de derde
strook nog het dichtst langs hem! Een wegspringend steentje doet wonderen op de portieren of ruiten
van een auto, maar als zoiets zijn hoofd zou raken?

De redactie roept alle lezers op, om foto’s aan ons te mailen, bij voorkeur voorzien van een kort commentaar, wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief. U kunt uw
foto’s mailen aan het secretariaat (nvva@arbeidshygiëne.nl) of aan één der redactieleden (mailadressen te vinden op de website van de NVvA).

NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

25

Nieuwsbrief nr1 2009.qxd

24-03-2009

13:26

Pagina 26

STIMULERING VAN DE
ARBEIDSHYGIËNE IN SURINAME
Ricardo Lachman

In het kader van het project “Stimulering van de Arbeidshygiëne in Suriname”, dat door de
Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten (NVvA) is gefinancierd, heb ik een werkbezoek afgelegd aan Nederland in de periode van 28 augustus 2008 tot en met 14 september 2008.
Dit werkbezoek heeft tot doel:
1) het inventariseren van de onderwijsmethoden in Nederland op het gebied van
arbeidshygiëne ten behoeve van het onderwijs in Suriname
2) het opbouwen van een netwerk op het
gebied van arbeidshygiëne tussen het
Surinaamse en het Nederlandse onderwijssysteem onderling
3) het verzamelen van arbeidshygiënische producten ten behoeve van docenten en studenten aan de universiteit van Suriname
4) het inventariseren van de mogelijkheden om
een samenwerkingsverband aan te gaan
tussen Suriname en Nederland (zogenaamde "twining"). In dit kader zal de nadruk
voornamelijk worden gelegd op uitwisselingsprogramma’s ten behoeve van
Surinaamse -en Nederlandse docenten cq.
studenten
5) het inventariseren van de mogelijkheden om
in Suriname een vereniging van arbeidshygiënisten op te richten en deze aan te sluiten bij de IOHA.
Tijdens het werkbezoek heb ik interessante
gesprekken gevoerd met diverse vertegenwoordigers en medewerkers van de onderstaande
instanties, te weten:
- Universiteit van Utrecht
- Universiteit van Nijmegen
- Saxion Hogeschool
- Stichting Arbouw
- Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid
- NVvA
- Arbo Unie
- ArboNed Keurcompany.
Er zijn tevens bedrijfsbezoeken afgelegd met
arbeidshygiënisten, waarbij praktijkervaringen
werden uitgewisseld. Heel interessant was het
kennis te nemen van de diverse methoden die
worden gehanteerd om arbeidshygiëne te optimaliseren binnen bedrijven. Wat mij hierbij
opviel was de praktische aanpak, waarbij niet
het accent werd gelegd om alle knelpunten in
26

één keer zichtbaar te maken, maar om een
bedrijf te overtuigen eerst de belangrijkste risico's daadwerkelijk aan te pakken.
Er zijn tevens een aantal producten o.a.
Stoffenmanager, Pimex en RIE-methodieken
verzameld, met de bedoeling die te introduceren op de Universiteit van Suriname. Zowel de
opgedane onderwijs- en de productenkennis
zal worden overgedragen aan de docenten en
studenten van de Universiteit van Suriname.
Tijdens mijn werkbezoek heb ik ook de gelegenheid gehad om door middel van de presentatie "Arbeidsomstandigheden in Suriname" op
een contactbijeenkomst van de NVvA, de situatie in Suriname kort te belichten en duidelijk
aan te geven dat de arbeidshygiëne in
Suriname nog in de kinderschoenen zit.
Een bezoek aan een land wordt compleet
gemaakt door een beeld en gevoel te krijgen
van de Nederlandse keuken en cultuur, hetgeen ook uitstekend is gelukt.
Het volgend traject is dat er een aanvang zal
worden gemaakt met Arbeidshygiëne en
Arbeidsvei-ligheid Colleges op de Faculteit der
Technologische Wetenschappen van de Anton
de Kom Universiteit van Suriname, waarbij
zowel de opgedane onderwijs- als productenkennis uitstekend van toepassing zal zijn.
Tevens zal op de Anton de Kom Universiteit
gestart worden met het opzetten van een
Occupational Health & Safety Afdeling en
samenwerking worden aangegaan met andere
Universiteiten in Nederland. Zoals eerder vermeld is een uitwisselingsprogramma voor studenten en docenten een belangrijke actie voor
onderlinge overdracht van kennis en ervaring.
Er zal tevens serieus worden gekeken naar de
mogelijkheden om een Surinaamse vereniging
van arbeidshygiënisten op te richten, initieel
vanuit de Anton de Kom Universiteit van
Suriname, die in het begin voornamelijk aangesloten zal worden aan de NVVA en in een later
stadium zelfstandig zal moeten functioneren.
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1
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Ik wil eenieder dankzeggen, die een bijdrage
heeft geleverd tot het welslagen van dit bezoek
aan Nederland en ben ervan overtuigd dat de
samenwerking op het gebied van
Arbeidshygiëne en Arbeidsveiligheid een unieke zal zijn met wederzijds voordeel voor zowel

Surinaamse als Nederlandse docenten en studenten.

Drs. Ricardo P. Lachman MSc.
Occupational Health & Safety Consultant
Occupational Hygienist

NVVA 3.0: DIGITALE
CONTACTBIJEENKOMST
Binnen de NVvA, in elk geval binnen het bestuur en de redactiecommissie, wordt al langer nagedacht
over de manier waarop de vereniging beter gebruik kan maken van nieuwe communicatiemogelijkheden die ontwikkeld zijn dank zij het internet en allerlei moderne digitale technieken. Zoals wellicht
bekend, heeft het bestuur de mogelijkheid in het leven geroepen om digitale ledenraadplegingen en
stemmingen mogelijk te maken. Het is daardoor niet meer noodzakelijk is om voor de besluitvorming
altijd een ALV bijeen te roepen in een zaal waar voldoende leden dan lijfelijk aanwezig dienen te zijn.
De uiteindelijke stemming over de besluiten zal overigens nog wel lijfelijk op een ALV plaatsvinden,
waarbij de digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig zijn en meetellen.

Digitaal contact
Op 13 november jongstleden is door de regionale NVvA -contactgroep Oost de eerste digitale bijeenkomst georganiseerd. Deze eerste
internetbijeenkomst is gehost door Leo van der
Biessen (voorzitter) en Theo Scheffers, beide
werkzaam als arbeidshygiënist bij Royal
Haskoning. Theo Scheffers heeft een presentatie gehouden over de noodzaak van een goede
meetstrategie. Daarbij heeft hij tevens uitleg
gegeven over de werking van het programma
Hyginist. De sheets van zijn presentatie zijn aan
alle deelnemers verstrekt.
Hier gaat het even niet over de inhoud van de
bijeenkomst, hoe belangwekkend ook, maar
over de vorm. Omdat een digitale bijeenkomst
nieuw is, is het interessant om na te gaan of het
ook goed bevallen is en of de deelnemers dit
voor herhaling vatbaar vinden.
Beperking deelname
Om te beginnen had een aantal genodigden
zich afgemeld, hetgeen niet ongewoon is bij een
regiobijeenkomst: niet ieder kan zich elke keer
vrijmaken. Vijf afmelders vonden de digitale
vorm in elk geval op zich een goed idee. Maar
er waren er ook die een internetbijeenkomst
geen goed idee vonden en daarom bij voorbaat
niet meededen.
En, niet onbelangrijk, het feit dat er geen SKOpunten werden gegeven voor de bijeenkomst
speelde ook een rol in de animo.
Meerdere deelnemers hebben de internetbijeenkomst niet kunnen bijwonen, omdat het
NVvA Nieuwsbrief (20) 2009 -1

noodzakelijk was een klein stukje software te
downloaden alvorens te kunnen deelnemen
(GoToMeeting Quick Connect). Het betreft
medewerkers van grote organisaties waarvan
het netwerk beveiligd is tegen het downloaden
van software.
Zo is er altijd wat: grote werkgevers hikken er
vaak tegenaan dat er teveel werktijd verloren
gaat als meerdere adviseurs eenzelfde bijeenkomst bijwonen. Tegenover het voordeel dat het
bijwonen van een digitale bijeenkomst geen
reistijd kost, staat hier dus het nadeel dat er
extra software geïnstalleerd moet worden, hetgeen de IT-afdeling niet toejuicht (of verbiedt).
Ook vanuit het oogpunt van de vereniging is het
niet wenselijk om leden die geen software
mogen installeren op hun werkcomputer, uit te
sluiten van digitale bijeenkomsten.

Evaluatie
Na afloop van de bijeenkomst hebben alle deelnemers de volgende vragen voorgelegd gekregen ten behoeve van een korte evaluatie:
- Hoe heb je deze internetbijeenkomst ervaren
(pluspunten en minpunten)?
- Vind je het een goede idee om een dergelijke
bijeenkomst in de toekomst weer te organiseren?
- Ben je nog tegen technische belemmeringen
aangelopen (en, zo ja, waar bestonden die
uit)?
Alle deelnemers vinden het een goed idee om
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in de toekomst weer een internetbijeenkomst te
organiseren. Sommigen hebben daarbij aangegeven dat het vooral goed is voor de kortere bijeenkomsten (maximaal 1 uur). Verder is
genoemd dat het geschikt is voor een duidelijk
afgebakend onderwerp, waarbij geen andere
media en/of materialen nodig zijn dan een computer. Ook het aantal deelnemers moet bij voorkeur niet groot zijn, zodat er voldoende interactie kan ontstaan tussen alle deelnemers.
Geconcludeerd kan worden dat de internetbijeenkomst een goede aanvulling is op de al
bestaande contactmomenten. Het is interessant
om de mogelijkheden verder uit te werken.

Technische belemmeringen
Behalve de benodigde software, waren er nog
enkele zaken die nadelig werden ervaren, zoals
de geluidskwaliteit die af en toe tegenviel en het
feit dat deelnemers gebeld moesten worden
door de host, om deel te kunnen nemen. Het
kwam erop neer, dat men daarop even moest
wachten. Het is dan prettiger om zelf in te kunnen bellen.
Een ander punt dat genoemd werd was de
geluidhinder die deelnemers konden ondervinden die tijdens de bijeenkomst met (niet deelne-

mende) collega’s in één ruimte zaten. Collega’s
of hun telefoons konden voor ongewenste afleiding zorgen, waardoor het soms lastig was om
de presentatie goed te volgen.

Van NVvA 2.0 naar NVvA 3.0?
Als minpunt van de digitale bijeenkomst werd
genoemd, het ontbreken van interactie en van
persoonlijk contact tussen de deelnemers. Ook
het ontbreken van non-verbale communicatie
werd als gemis ervaren.
De conclusie uit de evaluatie was niettemin, dat
een digitale bijeenkomst voor herhaling vatbaar
is, met enkele randvoorwaarden:
• het thema moet duidelijk afgebakend zijn
• de tijdsduur moet beperkt zijn (ongeveer één
uur)
• het aantal deelnemers moet beperkt zijn (een
aantal is niet genoemd).
En last, but not least, wilden de deelnemers
graag dat er ook certificeringspunten worden
toegekend voor deelname aan digitale bijeenkomsten.

NVvA Regio-contactgroep Oost.

DIGITALISERING IN DUBIO

In januari 2009 heeft het bestuur van de NVvA, tezamen met de beroepsverenigingen NVAB, BA&O,
en NVVK een brief verstuurd aan minister Donner. Deze brief bevatte het standpunt van de besturen
van de vier samenwerkende verenigingen inzake de door de minister voorgenomen wijziging van
regelgeving met betrekking tot reproductietoxische stoffen. De brief is daarna via e-mail ter kennis
gebracht van de leden van de NVvA, vergezeld van de volgende tekst:
“In Nederland vindt momenteel op het niveau van beleidsmakers een discussie plaats rond reprotoxische stoffen. Het beschermingsniveau rond reprotoxische stoffen staat daarin ter discussie. De
beroepsverenigingen BA&O, NVAB, NVvA en NVVK hebben zich gezamenlijk in die discussie
gemengd. In de bijlage tref je de brief aan die we hierover aan minister Donner verstuurd hebben.”
Discussie!
Door verschillende leden werd er (via de digitale discussielijst van de vereniging) gereageerd
op dit bericht. De eerste reactie betrof vooral
het feit dat het bestuur de brief heeft verzonden
zonder vooraf de leden te raadplegen over het
in te nemen standpunt. In latere reacties was er
ook kritiek op het ontbreken van een toelichting
op de gevolgde snelle procedure en de redenen daarvoor. Als verklaring heeft het bestuur
de volgende reactie gegeven:
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“Wij zijn als bestuur op een gegeven moment
door FNV er van op de hoogte gebracht dat
Minister Donner de wetgeving rond reprotoxische stoffen wil wijzigen: minder zwaar wil
maken. Dat zou naar aanleiding van een rapport van de Gezondheidsraad besproken worden in de vaste Kamercommissie van de 2e
kamer. Op het moment dat wij hierover een
brief konden gaan schrijven, was er geen tijd
meer om die brief nog voor te leggen aan alle
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leden. We hebben er daarom voor gekozen om
toch (de avond voordat het onderwerp besproken zou worden) onderstaande brief te mailen
naar alle leden van de vaste Kamercommissie
Arbo. Met de andere verenigingen hebben we
dat binnen 8 uur afgestemd. De keuze was:
niets laten horen, maar wel een ledenraadpleging houden of wel wat laten horen zonder
ledenraadpleging.”

Wel of geen standpunt
Op de uitleg van het bestuur is door verschillende leden gereageerd. Eén reactie benadrukte de noodzaak om ‘eerst vast te stellen of we
actief, ongevraagd (zoals in dit geval op aangeven van FNV) aan politieke beïnvloeding willen
doen, is dit een taak voor onze vereniging? Zo
ja dan lijkt me dat we daar duidelijke afspraken
over moeten maken.’
‘Het NVvA bestuur moet geen standpunten
innemen namens haar leden zonder dat er een
goede consultatie heeft plaatsgevonden (…).
Bij onvoldoende tijd moeten we ons bezinnen
op processen die we kunnen verbeteren zodat

de behoefte aan een standpuntsbepaling door
de NVVA in een vroegtijdig stadium bekend
gemaakt wordt.’

Conclusie
Nu er digitale ledenraadplegingen mogelijk zijn
gemaakt door verankering in het huishoudelijk
reglement van de vereniging, kunnen en moeten we er ook echt mee aan de slag, zoals
bovenstaande duidelijk maakt.
Maar hoe gaan we de digitale ledenraadplegingen vorm geven?
Wie zorgt ervoor dat alle leden over voldoende
informatie kunnen beschikken om een afgewogen standpunt in te nemen? En wanneer voldoet een raadpleging aan de voorwaarden
waaronder er gesproken mag worden van een
‘standpuntbepaling’? Moet er een vaststaand
aantal leden hebben deelgenomen, moeten alle
voors en tegens beargumenteerd en afgewogen zijn? En wie bepaalt in dat geval wanneer
we daarmee klaar zijn? Of we echt alle voors
en alle tegens al besproken hebben?
Werk aan de winkel dus voor het bestuur.

BRIEF OVER REPROTOXISCHE
STOFFEN AAN MINISTER DONNER
Onderstaand, wellicht ten overvloede, nogmaals de integrale tekst van de brief die door het
bestuur aan de minister is gestuurd.
Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mr. J.P.H. Donner, minister
Datum: 14 januari 2009

Onderwerp: Reprotoxische stoffen

Geachte heer Donner,
De Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O), de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor
Arbeidshygiëne (NVvA) en Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) hebben kennis
genomen van uw reactie op vragen van FNV over hun pleidooi reprotoxische stoffen op te nemen
in de Carcinogenenrichtlijn. U geeft daarbij aan:
”Voor (..) stoffen waarvoor naar het huidig wetenschappelijk inzicht wel een veilige blootstelling
mogelijk is, is vervanging of verlaging van de blootstelling wel verplicht, maar onder andere randvoorwaarden. Voor deze andere stoffen geldt vervangingsplicht of verlaging van de blootstelling
naar de stand van de techniek. Het begrip “stand van de techniek” stelt minder eisen aan bedrijven dan het begrip “als technisch mogelijk”. Deze vervangingsplicht voor stoffen die niet kankerverwekkend zijn, ligt vast in de Richtlijn chemische agentia die in zijn geheel van toepassing is op
reproductietoxische stoffen.
U concludeert dat: “het onnodig en onwenselijk is het zwaardere vervangingsregiem van de
Carcinogenenrichtlijn van kracht te laten worden voor reproductietoxische stoffen. Er is voor deze
stoffen namelijk een veilige blootstelling mogelijk. Een onnodige verzwaring van de regels brengt
bovendien onwenselijke extra lasten voor het bedrijfsleven met zich mee”.
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Wij delen uw mening niet. Wij hebben geen wetenschappelijk onderzoek kunnen vinden waarin
aangetoond wordt dat er voor alle reprotoxische stoffen met zekerheid een veilige grenswaarde
vastgesteld kan worden.
Over de effecten van de blootstelling in de eerste vier weken van de zwangerschap is nauwelijks
literatuur voorhanden.
Bekend is dat tijdens de aanleg van de organen (van week 4 tot en met week 14 na de bevruchting) de ongeboren vrucht gevoelig is voor blootstelling van de moeder aan schadelijke stoffen die
de placenta kunnen passeren. Ook in deze fase van de ontwikkeling van het ongeboren kind kan
er op basis van onderzoek geen zekerheid gegeven worden dat er een (veilige) grenswaarde
gesteld kan worden.

Het standpunt van de BA&O, NVAB, NVvA en NVVK
Wij sluiten ons aan bij het pleidooi van FNV om reprotoxische stoffen te scharen onder de
Carcinogenenrichtlijn. Immers:
• Daar waar er blootstelling is aan reprotoxische stoffen kunnen kinderen geboren worden met
aangeboren afwijkingen. Deze draagt een persoon mee gedurende zijn / haar hele leven. Vanuit
menselijk perspectief moet er alles aan gedaan worden om dat te voorkomen. Daarnaast zijn de
maatschappelijke kosten die hiermee gepaard gaan vaak hoog. Dit alleen rechtvaardigt specifiek beleid voor deze groep stoffen.
• Er is nog vrij weinig bekend over de effecten van veel reprotoxische stoffen op het ongeboren
kind, zeker in de eerste weken van de zwangerschap en de blootstellings-effectrelaties die
daarbij horen. Het voorzorgsprincipe vraagt dan dat, gegeven de ernst van de effecten die op
kan treden, blootstelling voorkomen wordt, tenzij vervanging van de stof technisch niet realiseerbaar is. Een regime zoals we dat voor carcinogene stoffen kennen.
• Een deel van de vrouwen dat minder dan een maand zwanger is, is zich daar op dat moment
niet van bewust. De zorgvuldigheid die een vrouw wellicht zou volgen als zij zou weten dat zij
zwanger was, kan dan niet zondermeer van haar verwacht worden. Het voorkomen van blootstelling aan reprotoxische stoffen in deze fase is daarom praktisch gezien niet mogelijk. De
enige manier waarop een werkgever blootstelling van het ongeboren kind aan reprotoxische
stoffen kan garanderen is, door er voor te zorgen dat er nooit blootstelling plaats vindt. De werkgever dient daarom vergelijkbare maatregelen te nemen als die bij mogelijke blootstelling aan
carcinogene stoffen moeten worden genomen.
• Sommige reprotoxische stoffen werken ook via de man en de blootstelling vindt dan dus voor de
bevruchting plaats. De periode van kinderwens strekt zich voor sommige paren uit over een
periode van vele jaren. Indien een blootgestelde man de kansen op reprotoxische effecten wil
reduceren, dan zal hij gedurende de hele periode tussen het eerste moment van de kinderwens
en zwangerschap een zorgvuldigheid bij het omgaan met deze chemicaliën moeten betrachten,
die vaak nauwelijks te combineren is met het uitvoeren van gewone dagelijkse werkzaamheden.
• Veel reprotoxische stoffen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Het niet vervullen van een kinderwens is voor veel paren een gebeurtenis die tot veel verdriet en gemis leidt. Een deel van de
paren ervaart dit gemis vrijwel dagelijks gedurende de rest van hun leven.
Indien de overheid het ongeboren kind afdoende wil beschermen dan biedt, op basis van de huidige stand van de wetenschap, alleen het te allen tijde voorkomen van blootstelling daarvoor voldoende zekerheid. Het opnemen van reprotoxische stoffen in de carcinogenen richtlijn is daarom
niet alleen voor de hand liggend, maar ook absoluut noodzakelijk.
Hoogachtend,
Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
H. Tweehuysen, voorzitter
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
P.E. Rodenburg, voorzitter
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne
H.J.J.M. Arts, voorzitter
Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
V. Roggeveen, voorzitter
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CURSUSSEN EN SYMPOSIA

13 maart 2009, Utrecht
Van kans naar project, succesvol acquireren
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=24
16 maart 2009
Veranderkunde
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=215
18-19 maart 2009
NVVK Veiligheidscongres: Wat werkt: onderbuik of onderbouwd?
Info: NVVK, tel. 040 - 2480323, email: nvvk@veiligheidskunde.nl, website: www.veiligheidskunde.nl

14 en 21 april 2009, Amsterdam
Risicocommunicatie deel 1: theorie en psychosociale aspecten van risico- en crisiscommunicatie
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=93
20 april 2009, Antwerpen
Oto Akoestische Emmissies en Preventie van
Gehoorschade
Website: www.hearingcoach.com
22-23 april 2009, Woudschoten, Zeist
NVvA-symposium
Info: NVvA, tel. 040 2926575, email:
nvva@arbeidshygiene.nl, website: www.arbeidshygiene.nl

20 maart, 3 en 17 april en 5 juni 2009,
Amsterdam
Arbeids- en Organisatiekunde
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=107

22 en 23 april 2009, Dortmund en Duisburg
Leren van de buren in Duitsland
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=325

25 maart 2009, Amsterdam
Kennismaken met Evidence-Based Medicine
(EBM)
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=232

7, 8, 28 en 29 september en 14 december 2009,
Amsterdam
Training Adviesvaardigheden
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=214

25 maart 2009, Utrecht
Oto Akoestische Emmissies en Preventie van
Gehoorschade
Website: www.hearingcoach.com

11,18 en 25 september, 2 en 9 oktober, 6 en 13
november 2009, Amsterdam
Strategisch adviseren bij beleidsontwikkeling
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=217

26-27 maart 2009, Woudschoten, Zeist
Topprestaties, NVvE-congres Ergonomie in
uitvoering
Info: NVvE, tel. 040 - 2566596, email: nvve@planet.nl, website: www.eiu2009.nl
30 maart, 6 en 20 april, 11 en 25 mei en 8 juni
2009, Amsterdam
Klant, kwaliteit en organisatie
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=104
31 maart, 13 oktober en 5 november 2009
Eendaagse praktische training
Stoffenmanager 4.0
Info: Arbo Unie, tel. 0341 - 467600 henri.heussen@arbounie.nl of tel. 030 - 6944045, TN) maikel. vanniftrik@tno.nl
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17 en 24 september en 3 december 2009,
Zwolle
Training Adviserend schrijven
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=204
5 en 12 oktober, 2, 16 en 23 november, 7
december 2009 en 11 januari 2010, Amsterdam
Juridische aspecten van arbeid en gezondheid
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=216
5 november en 3 december 2009, Zwolle
Conflicthantering en omgaan met agressie
Info: NSPOH, tel. 020 - 5664949, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=316
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Arbocatalogus:
Opzet en uitgangspunten
O Het is geen boekje
O Arbocatalogus UMC’s
O Arbocatalogus in de Bouw
O Social Dialogue on Quartz
O

