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Inleiding: Workplace Health Without Borders (WHWB) International, Workplace Health 

Without Borders-US en het Belgian Center for Occupational Hygiene (BeCOH) hebben in 

september 2017 een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. Het doel van 

dit memorandum was om een raamwerk te bieden voor deze drie non profits voor 

wereldwijde samenwerking. Dit om de gezondheid van ondervertegenwoordigde 

werknemers, hun gezinnen en hun gemeenschappen te verbeteren door de risico's van 

hun werkomgeving in kaart te brengen en aan te pakken. Hun eerste gezamenlijke 

project is in Tanzania met een lokaal WHWB-lid. Het doel van het project is de 

blootstelling aan kwarts te evalueren binnen een informele sector, de zogenaamde 

“Stone Crushers”. Binnen de informele sector in Tanzania en in vele andere landen 

wereldwijd worden vrouwen, hun kinderen en jonge werknemers tewerkgesteld.  

 

Methoden en technieken: De laboratoria binnen het consortium BeCOH gebruiken 

methodes voor arbeid hygiënische werkplaatsmetingen die door OH professionals 

wereldwijd worden erkend. Het team werkzaam binnen BeCOH heeft reeds vele jaren 

ervaring in een specifiek deeldomein binnen de arbeidshygiëne, op deze manier kan 

gebruik worden gemaakt van een heel divers instrumentarium met 

onderzoeksfaciliteiten. Veel van het werk wordt vrijwillig uitgevoerd en het consortium 

kan op deze manier gebruik maken van de winst van de analyses aangeboden aan de 

klanten om deze projecten te ondersteunen. Dit betekent dat de kosten bij de WHWB 

projecten drastisch naar beneden gaan omdat zowel het materiaal als de analyse gratis 

worden aangeboden. Tevens gaat voor de start van het project steeds iemand van 

BeCOH ter plaatse om de projectmedewerkers op te leiden en andere afspraken te 

maken om een duurzame samenwerking te bekomen.  

 

Resultaten: Dit project is nog lopend en de resultaten worden verwacht begin 2019. 

Tijdens het 7 daagse bezoek voor start van het project werden meetings belegd met 

Tanzania OSHA en Muhumbilly University in Dar Es Salaam. Hier warden afspraken 

gemaakt om ook na het project te blijven samenwerken. Deze afspraken warden tevens 

geconcretiseerd door overeenkomsten te ondertekenen. Het opleiden van interne OSH 

inspecteurs en het uitbouwen van een IH lab op de universiteit zijn de belangrijkste 

overeenkomsten die zullen worden uitgevoerd in de toekomst. Er werd tevens een dag 

les gegeven aan geïnteresseerde studenten betreffende arbeidshygiene. Hieruit kwam de 

aanvraag van 4 studenten om een peterschapsprogramma op te starten.  



 

Conclusie: Het probleem in ontwikkelingslanden is dat veel werknemers in kleine 

bedrijven of zelfstandigen zich meestal niet bewust zijn van de gevaren op de werkvloer. 

Ze hebben tevens geen toegang tot de arbeidsgeneeskunde en arbeidshygiëne omdat 

men het niet kent of het zich niet kan veroorloven. Dit vertaalt zich in een serieuze 

uitdaging in vergelijking met onze traditionele aanpak om de gezondheid op de werkplek 

te evalueren. Deze samenwerking heeft een enorme barrière doorbroken door de kosten 

voor werkplaatsevaluaties drastisch te verlagen, waardoor de toegang tot de 

ondervertegenwoordigde groep werknemers mogelijk wordt voor de lokale specialisten. 

Tevens bieden de projecten steeds een duurzame samenwerking zodat de initiële input 

niet zomaar verloren gaat.  

 

 

 


