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Inhoud abstract: Inleiding Veilig werken met gevaarlijke stoffen is in de bouw een 

enorme uitdaging. De diversiteit van gevaarlijke stoffen waaraan werknemers 

blootgesteld worden is enorm. In onze scriptie voor arbeidshygiëne hebben we 

onderzocht tegen welke knelpunten met name de kleine bouwbedrijven aanlopen en wat 

zij, of de bouw als branche, daar aan kunnen doen. Daarnaast hebben we onderzocht of 

het gebruik van Repac (gebroken puin) als bouwweg bijdraagt aan de hoeveelheid 

respirabel kwartsstof op de bouwplaats.  

Methoden en technieken Door middel van deskresearch en interviews met betrokkenen is 

achterhaald tegen welke problemen MKB bouwbedrijven aanlopen. Voor de deskresearch 

is vooral gebruik gemaakt van documenten uit het verleden van de bouwsectoren: welke 

initiatieven zijn er reeds genomen, welke waren succesvol en waarom, en wat kunnen we 

daar voor het heden van leren? We hebben geen gestructureerde interviews afgenomen 

maar hebben tijdens een serie trainingen Veiligheidsbewustzijn met werknemers uit 

diverse geledingen van bouwbedrijven hier data over verzameld. Voor het praktische 

onderdeel hebben we 6 Repac samples onderzocht op de aanwezigheid van respirabel 

kwartsstof. 3 samples zijn gemeten direct vanuit de puinbreker, 3 samples zijn genomen 

uit een tijdelijke bouwweg. Resultaten De scriptie is op het moment van schrijven nog 

niet af, deze zal in januari 2020 afgerond worden. Doel is vanuit de bevindingen 

algemene knelpunten te destilleren, vergelijkbaar bij het destilleren van Basis Risico 

Factoren (BRFs) bij het maken van een RI&E. Gebaseerd op deze knelpunten kan voor 

het MKB een tool ontwikkeld worden waarin handvatten geboden die voor een specifieke 

stof behulpzaam zijn. Vanuit de geschiedenis van het vervangingsbesluit voor Vluchtige 

Organische Oplosmiddelen en de arboconvenanten wordt tevens opgehelderd waarom 

het probleem van oplosmiddelen binnen de bouw doeltreffend aangepakt lijkt te zijn, 

maar de sector nog steeds worstelt met kwartsstof. Ook de hoeveelheid kwartsstof in de 

Repac samples zal worden gepresenteerd. Conclusie Omdat de scriptie nog niet af is kan 

de conclusie nog niet worden getrokken. Wel kunnen we reeds vaststellen dat er nog vele 

obstakels zijn op de weg naar een gezonde bouwplaats.  

 


