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De stukadoors- en tegelzettersbranche
UIT DE PRAKTIJK

Stoffenmanager
Bouwnijverheid zorgt
voor bewustwording
Carlo Berendsen van tegelzetbedrijf Wessels
in Lichtenvoorde: “Als bedrijf houden wij ons
continu bezig met de arbeidsomstandigheden.
We hebben een certificaat Veiligheid,
gezondheid en milieu Checklist Aannemers
(VCA). Wij organiseren toolboxmeetings,
passen werkwijzen aan, dragen bij in de
ontwikkeling van nieuwe gereedschappen
en ontwikkelen werkinstructies. Het lag
voor de hand dat wij onze medewerking
zouden verlenen bij de ontwikkeling van
de Stoffenmanager. De ontwikkelaars zijn
een aantal malen op bezoek geweest om
te zien welke producten er worden
gebruikt en hoe de verwerking eruitziet.
Wij juichen het initiatief voor het opzetten
van een Stoffenmanager toe. Wellicht is
de opzet nog wat omslachtig. Door de
verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie
weten wij binnen ons bedrijf al met welke
producten we werken en hoe we ons
daartegen moeten beschermen.

RESULTATEN
Om gezondheidsschade zo veel mogelijk te voorkomen, heeft de Nederlandse
Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven in samenwerking met de
branchevereniging voor de tegelzetters aan Arbouw opdracht gegeven voor de
ontwikkeling van de Stoffenmanager Bouwnijverheid. Belangrijkste instrument:
Stoffenmanager
Met de Stoffenmanager Bouwnijverheid
kunnen werkgevers in de stukadoors- en
tegelzetbranche de risico’s van

gevaarlijke stoffen en producten
herkennen en beheersen.

Partners in het project
NOA
(Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven)
Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland
Arbouw
Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de
arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren.
Contactpersoon: Ton Spee, telefoon: 020 580 55 80, e-mail: spee@arbouw.nl

MEER INFORMATIE
www.stoffenmanagerbouwnijverheid.nl
www.arbouw.nl

Het hele proces van de ontwikkeling
an de Stoffenmanager Bouwnijverheid
en de publiciteit eromheen komt de
arbeidsomstandigheden zeker ten goede.
Door toepassing van de Stoffenmanager
kun je als bedrijf, voor zover dat nog
niet is gebeurd, bepalen welke risico’s de
medewerkers lopen en hoe zij zich daartegen
kunnen beschermen. Het sleutelwoord voor
goede arbeidsomstandigheden is en blijft:
bewustwording.”

“De leveranciers ontwikkelen
nieuwe bouwproducten die goed
scoren in de Stoffenmanager.”
Ton Spee

DE STUKADOORS- EN TEGELZETTERSBRANCHE

Project in eigen beheer
Arbouw had de eerste branchespecifieke Stoffenmanager operationeel: de Stoffenmanager Bouwnijverheid. Het model
is gevalideerd en leveranciers staan in de rij om ermee te werken. Ook ontwikkelen zij bouwstoffen die ‘veilig’ scoren.
Op dit moment bevat de Stoffenmanager Bouwnijverheid informatie over producten voor tegelzetters en stukadoors.

Twee projecten
Arbouw houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden in veel
sectoren binnen de bouwnijverheid. Daarom was Arbouw in staat
de VASt-projecten voor tegelzetters en stukadoors gecombineerd
uit te voeren, waardoor ook de budgetten konden worden
gecombineerd. Spee: “Dat heeft ons zeker geholpen het project
goed uit te voeren. Met een beperkter budget hadden we het over
een langere tijd moeten uitsmeren.”
De informatie in de Stoffenmanager Bouwnijverheid is afkomstig
van de leveranciers van de stoffen. Bij veel (VASt-)projecten levert
dat problemen op, maar de Stoffenmanager Bouwnijverheid
ondervindt in toenemende mate medewerking van de leveranciers.
Zij merken dat hun klanten de keuze voor producten laten afhangen
van de uitkomsten van de Stoffenmanager Bouwnijverheid, en
daarom willen ze dat hun producten erin zitten.
Spee: “De leveranciers melden zich nu zelf om hun (nieuwe)
producten in de database te laten opnemen. Ook merken we dat
leveranciers bezig zijn producten te ontwikkelen die goed uit de bus
komen in de Stoffenmanager Bouwnijverheid, zoals een stofarme
tegellijm. De Stoffenmanager faciliteert dus een bronaanpak;
de gebruikte stoffen kunnen minder schadelijk worden.” Ook
leveranciers die zich niet in de eerste plaats op de professionele
markt richten, tonen interesse in de Stoffenmanager
Bouwnijverheid. Spee: “Ook zij zien kennelijk het belang van veilige
producten; voor particulieren, maar ook voor de professionals die
wel eens producten in de bouwmarkten halen.”
De Stoffenmanager Bouwnijverheid
biedt allerlei veiligheidsinformatie
over stoffen geïntegreerd aan.
Hiermee komt het programma
tegemoet aan een grote wens
binnen de branche. Dr. Ton Spee,
VASt-projectleider: “Onze informatie
raakte langzamerhand te verspreid
over verschillende systemen, digitale
informatiesystemen, normdocumenten,
folders en brochures. De bedrijfstak
heeft geen tijd om in die veelheid een
weg te zoeken. Het is te vergelijken
met een boekenkast waarin alle
boeken door elkaar staan, of een
boekenkast waarin de boeken
keurig geordend staan.”

Bovendien wil Arbouw dat de mensen uit
de praktijk zo veel mogelijk met de informatie
doen. Daarom geeft de Stoffenmanager
ook advies over hoe veilig met de producten
om te gaan in verschillende situaties.
Spee: “Daar komt veel meer bij kijken
dan alleen informatie presenteren. Er moet
worden gerekend met concentraties van
stoffen en dergelijke. De Stoffenmanager
voert deze berekeningen uit. De gebruiker
selecteert een product uit de database,
geeft aan onder welke omstandigheden de
stof wordt gebruikt, en de Stoffenmanager
geeft vervolgens een advies op maat hoe
je veilig met een stof kunt werken. Met dat
advies kunnen de mensen in de praktijk
goed uit de voeten.”

Instructie
Voor de introductie van de Stoffenmanager heeft Arbouw
moeten afzien van de workshops, waarin wel was voorzien in
het actieplan. Spee: “De bouw is booming. Het bleek dat veel
werknemers, werkgevers en voorlieden geen tijd konden
vrijmaken om de workshops bij te wonen. Als alternatief
hebben we nu in het programma een instructie ingebouwd.”
Arbouw gaat de Stoffenmanager Bouwnijverheid nu uitbreiden
met de werkzaamheden en stoffen voor timmerlieden en
metselaars. Ook binnen deze sectoren zijn veel vragen over
stof. Spee: “Dat wordt weer een groot project, met veel
nieuwe partijen. En ook dit project zullen wij weer uitvoeren
in eigen beheer. Ik raad iedereen aan zich niet afhankelijk te
maken van externe partijen.”

