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Aanleiding  
• Toekenning  in 2013 van een subsidie door de UN aan een project van het  “Department of 

Environmental Health Services”(Bahamas)  en de “Pan American Health Organization 
(PAHO)” in het kader van het SAICM* programma.  

• Doel van dit programma is het verbeteren van het beheer van chemische stoffen.  

• Toen het project bijna voltooid was, werden de hiaten en uitdagingen rondom het gebruik, 
opslag en afvalverwerking van chemicalien duidelijker. Evenals de blootstellingsrisico’s voor 
werknemers.   

• Daarom onderkende de PAHO de noodzaak om een risicobeoordeling  op de werkplek te 
laten uitvoeren door een arbeidshygienist. Niet alleen naar risico’s vanwege chemische 
blootstelling, maar ook naar andere gezondheidskundige aspecten. 

 (*Strategic Approach to International Chemical Management) 
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Bahamas in Cijfers  
• +700 eilanden, 25 bewoond 

• 400.000 inwoners 

• Hoofdstad Nassau (New Providence)  

• Voertaal is Engels  (onderdeel van 
Britse Gemenebest) 

• Toerisme levert ongeveer 60% van het 
BNP (+1 miljoen toeristen per jaar) 

• Tropisch klimaat. Gemiddelde 
temperatuur is 25C.  

 















Bahamas - Industrie 
• Industrie: voornamelijk te vinden in 

Freeport (Grand Bahama) 

• Gunstig belastingklimaat (Hawbill Act) 

• Belangrijkste bedrijven Freeport 
 Container terminal 

 Producent grondstof farmaceutische 
industrie 

 Scheepswerf 

 Overslagbedrijf chemicalien 

 

• Overige industrie: voornamelijk kleine 
(familie)bedrijven. 

 









PAHO: “At present, the Bahamas remains a high-GDP 
country, despite this; there remain deep and pervasive 
pockets of poverty throughout all of the islands that 
constitute the country as well as a significant 
underdevelopment of occupational health at the national 
and local levels- in line with the Caribbean” 
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Aanpak (1)  
Draagvlak creëren bij de 
stakeholders samen met 
WHO/PAHO:  

 

• Ministry for Grand Bahama 

• Department of Environmental 
Health Services (DEHS) Grand 
Bahamas  

• Department of Labor 

• Grand Bahama Port Authority 

 







Aanpak (2) 

• Trainen van arbeidsinspectie, op de 
twee grootste eilanden via 
interactieve methodiek over 
arbeidshygienische begrippen. 

 

Twee doelstellingen:  

• Inzicht verkrijgen in kennisniveau 

• Kennisoverdracht  



Aanpak (3) 

Bezoeken van verschillende bedrijven 
op Grand Bahama 

Twee doelstellingen:  

• Indruk te krijgen van de stand van 
zaken op het gebied van chemische 
stoffen en overige 
arbeidshygienische aspecten.  

• Twinning met lokale 
arbeidsinspecteurs 

























Situaties buiten bedrijven 







Aanpak (4)  
• Mondelinge terugkoppeling 

bevindingen aan:  

 PAHO en directeur 
Arbeidsinspectie Bahamas  

 Arbeidsinspecteurs Grand 
Bahama 

 Grand Bahama Port Authority en 
Milieudienst Grand Bahamas 
 

• Schriftelijke rapportage voor PAHO 
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Rapportage - bevindingen 

Algemeen:  
 Bij de bezochte bedrijven is veel meer 

aandacht voor (arbeids)veiligheid dan 
voor (arbeids)gezondheid.  

 Door het ‘verkeerd’ inzetten van PBM,  
metingen en gezondheidskundige 
onderzoeken wordt schijnveiligheid 
gecreerd.  

 

MAAR: 
We waren op het goede moment daar!  
Veiligheidsbewustzijn is aanwezig; men 
wil zich nu meer gaan richten op  
gezondheidskundige aspecten. Er is 
duidelijk vraag naar arbeidshygienische 
kennis en tools.    

 



Rapportage - bevindingen 

• Systeem: 

 De rollen van de verschillende 
partijen (overheid, Port Authority, 
bedrijven) is onduidelijk. Er is 
daarnaast weinig samenwerking. 
 

 De Arbeidsinspectie heeft 
onvoldoende kennis van risico’s, 
maar vooral te weinig autoriteit. 

 

 Tijdens bedrijfsbezoeken hebben 
we diverse ‘best practices’ gezien. 
Bereidheid om deze te delen is 
aanwezig; het ontbreekt aan een 
platform om dit ook te doen.  

• Kennis: 

 Er is de wil om risico’s te 
beheersen, maar er is 
onvoldoende kennis om risico’s 
op het gebied van chemische 
stoffen (en lichamelijke belasting) 
te herkennen. 

 

 Daarnaast is er weinig 
bekendheid met  rapporten, 
tools, apps en dergelijke die al 
ontwikkeld zijn en direct door de 
bedrijven te gebruiken zijn. 
 

 

 

 



Rapportage - aanbevelingen 

• Overheid 
 Maak gebruik van de ‘early adaptors’ (bedrijven die 

het licht al hebben gezien). 
 

 Zorg voor meer helderheid in de rollen van de 
arbeidsinspectie/Port Autorithy en National 
Insurance Company. 
 

 Train eigen medewerkers om beroepsziekten beter 
en eerder te herkennen.  
 

 

 

• Bedrijven 
 Meer aandacht voor inventarisatie en evaluatie van de riscio’s 

op gebied van gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. 
 

 Verwerk gezondheidskundige onderwerpen in de bestaande 
(veiligheid/milieu) audits 
 

 Beperkt gezondheidskundig onderzoek tot  die onderzoeken die 
relevant  zijn en de oorzaken beheersbaar. Beperk inzet PBM. 
Alleen daar waar echt nodig. 
 

 Werk samen op ‘algemene’ onderwerpen (calamiteiten met 
gevaarlijke stoffen, uitvoeren lektesten etc.) 
 
 

 

 

• Overheid/Bedrijven 

 Vergroot bewustzijn van belang van aandacht voor gezondheidskundige aspecten in werk 
(gezondere medewerkers, grotere productiviteit, minder claims op verzekering). 

 

 Begin met opleiden van relevante personen. Begin met chemische stoffen (inclusief 
lasrook/stof) en fysieke belasting. Maak gebruik van kennis die al op Bahamas aanwezig is.  
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To this point the results of the project have been 
matching the objectives as well as providing synergies 
between two on-going chemical projects at the national 
and local levels. The visits of Jolanda and Yvonne have 
contributed significantly to increased understanding and 
capacity, but have also begun the conversation around 
strengthening systems around worker's health and 
environmental health preparedness.  These visits have 
been integral to moving forward with not just chemical 
issues, but also key global issues in worker's health and 
the necessary capacity strengthening in order to meet the 
growing needs within the Bahamas as a nation, and 
particularly, in the growing industrial centre of Freeport.  



Follow up 

Geven van trainingen in april 2015 voor 
stakeholders groepen voor die onderwerpen 
waar kennishiaten en - behoeften zijn 
geconstateerd. 

 

Basiskennis, vinden van informatie en 
aanreiken van praktische instrumenten 

 

Oa op: 

•  Lasrook 

• Rie gevaarlijke stoffen/ controlbanding  

• Geluid  

• Tillen 

• Juist gebruik van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen.  

To this point the results of the project have been matching the 
objectives as well as providing synergies between two on-going 
chemical projects at the national and local levels.  
The visits of Jolanda and Yvonne have contributed significantly to 
increased understanding and capacity, but have also begun the 
conversation around strengthening systems around worker's 
health and environmental health preparedness.   
 
These visits have been integral to moving forward with not just 
chemical issues, but also key global issues in worker's health and 
the necessary capacity strengthening in order to meet the growing 
needs within the Bahamas as a nation, and particularly, in the 
growing industrial centre of Freeport.  



Dank aan NVvA,  

 

Voor het mogelijk maken van dit project! 

 

 

 


