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De wonenbranche

“Prettig was dat het ministerie met het idee van de  

Stoffenmanager en PIMEX kwam. Je hoeft dan zelf niet meer te  

onderzoeken wat een geschikt communicatiemiddel is.”

Peter ’t Jong

PIMEX
Een belangrijk onderdeel van het actieplan 

was het inzetten van het video-instrument 

PIMEX. 

Stoffenmanager
Daarnaast is een branchespecifieke 

Stoffenmanager ontwikkeld (beschikbaar 

op www.stoffenmanagerwonen.nl). 

Parketleggers en stoffeerders kunnen hier 

een (risico)beoordeling uitvoeren op het 

gebied van luchtwegen, huid en ogen.

Partners in het project
Centrale Branchevereniging Wonen

Vereniging Parketvloeren Leveranciers 

FNV Bondgenoten 

CNV Dienstenbond 

FNV Hout en Bouw 

Bouwbond CNV 

De CBW is de brancheorganisatie voor de wonenbranche ondernemers in het groot-, 

midden- en kleinbedrijf. 

Contactpersoon: Paul Busker, telefoon: 030 697 31 80, e-mail: p.busker@cbw.org

www.arbowonen.nl

www.winnenmetwonen.nl 

www.gewoondoen.nl 

www.stoffenmanagerwonen.nl

Prettig dat deskundige 
meekijkt

De Arboambassadeur van WoonWerk  

kwam bij Robbert Kouwenhoven langs om  

het Arboconvenant en VASt toe te lichten.  

“Ik vond het een uitstekend initiatief. Het is 

prettig als een deskundige meekijkt om te 

beoordelen of je inderdaad alles hebt geregeld 

zoals het hoort.”

Vanwege zijn praktijkkennis werd Robbert 

vervolgens uitgenodigd mee te denken  

over de ontwikkeling van de Stoffenmanager.  

“Ik deed graag mee. Vaak worden dit soort 

middelen gemaakt door mensen die niet in  

de praktijk werkzaam zijn. Dat resulteert  

nogal eens in onjuiste adviezen en 

werkwijzen.” Hij ziet de inbreng van hem  

en een collega daadwerkelijk terug in de 

Stoffenmanager. “Wij hebben bijvoorbeeld 

meegedacht over de werkinstructiekaarten 

(WIK’s). De ruimte daarop is beperkt  

en wij hebben geadviseerd welke producten  

wel of niet opgenomen moesten worden.”

De PIMEX-filmpjes zijn ook bij hem bekend. 

“Aan de hand hiervan is duidelijk te zien  

hoe de blootstelling aan stof vermindert  

door gebruik van beschermingsmaatregelen. 

Hoeveel scheelt het bijvoorbeeld als je  

een masker opzet? Aan dat soort concrete 

infor matie heb ik behoefte en die is nu  

te vinden.”

Het project VASt-wonenbranche is gericht op een veilige omgang met 
gevaarlijke stoffen voor eindgebruikers in de wonenbranche. De branche wil 
informatie over producten met gevaarlijke stoffen verspreiden. Onderzoeken 
tonen namelijk aan dat, vooral bij de eindgebruikers, te weinig kennis is over 
de receptuur van producten, de bijkomende  gezondheids effecten of risico’s 
en te nemen maatregelen. Belangrijkste instrumenten:
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Veel fitter met  
watergedragen lakken

“Ik ben heel blij dat wij geen oplosmiddelhoudende lakken 

en lijmen meer gebruiken”, zegt Ruud Vogel. Hij is verkoper/

stoffeerder bij Vogel Wonen in Sliedrecht. “Regelmatig kwam 

ik met hoofdpijn thuis. Sinds ik watergedragen lakken en 

lijmen toepas, heb ik daar geen last van.” De werkzaamheden 

met watergedragen materialen kosten wel meer tijd. “Maar  

ik ben veel fitter wanneer ik nu thuiskom, en heb nog zin iets 

te doen. Dat is weer winst.”

Aandacht voor arboaspecten had Vogel altijd wel. “Dankzij het 

bezoek van Peter ’t Jong in het kader van het Arboconvenant 

en VASt kreeg ik goede extra informatie over hoe ik mijn 

werk zaamheden veiliger kon inrichten.” Jammer vindt Vogel 

wel dat de oplosmiddelhoudende materialen nog gemakkelijk 

in consumentenwinkels te krijgen zijn. “Dat is een verleiding 

voor sommigen in de branche. Zij kunnen het daar kopen en 

lagere prijzen aanbieden omdat zij sneller klaar zijn. Je hebt dan 

niet het gevoel dat goed omgaan met stoffen wordt beloond.”

De wonenbranche kenmerkt zich door 
een bijzondere verdeling in bedrijfs-
grootte. Er is een klein aantal zeer 
grote bedrijven, waar ongeveer veertig 
procent van de werknemers werkt.  
De andere zestig procent is verdeeld 
over vele kleine en middelgrote 
bedrijven. De grote bedrijven hebben 
hun arbozaken zelf meestal goed 
geregeld, aldus Peter ’t Jong.  
Hij was adviseur bij WoonWerk, een 
organisatie die namens de werkgevers 
en -nemers het Arboconvenant heeft 
uitgevoerd. “Bij de kleine en 
middelgrote bedrijven wisselt de 
aandacht voor arbo.”

Gewoon stof
VASt maakte onderdeel uit van het 

Arboconvenant Wonenbranche en richtte 

zich op bewustmaking van de risico’s van  

de gebruikte lijmen en lakken. Hiervoor zijn 

drie instrumenten ontwikkeld: een 

branchespecifieke Stoffenmanager, PIMEX-

filmpjes en een speciale brochure over het 

werken met watergedragen producten.  

’t Jong: “Bij het werken met oplosmiddel-

houdende lijmen en lakken bestaat het risico 

van het organopsychosyndroom (OPS),  

een blijvende vorm van hersenbeschadiging.” 

Binnen de branche zijn de verkeerde lijmen 

en lakken nu grotendeels verdwenen.  

“De Vervangingsregeling uit 2000 – met de 

verplichting over te stappen op watergedragen 

producten – heeft hieraan eveneens sterk 

bijgedragen. Werken met watergedragen 

middelen houdt echter weer andere risico’s 

in, zoals eczeem en oogirritaties. Daarover 

hebben wij een brochure gemaakt.” 

Er zijn vier PIMEX-filmpjes: een is een 

interview met een OPS-patiënt en in de 

andere drie staan verschillende werk situaties 

centraal. Bezoeken aan bedrijven in het 

kader van het Arboconvenant lieten bijvoor beeld zien dat ‘gewoon’ 

stof in sommige situaties eveneens een probleem is. ’t Jong: “Stof is 

vooral een probleem bij het verwijderen van oud tapijt, het vegen 

van ruimtes of het frezen en zagen. Een van de PIMEX-filmpjes 

besteedt daar ook aandacht aan.” Daarnaast is er een 

branchespecifieke Stoffenmanager ontwikkeld. Een uitstekend 

instrument, aldus ’t Jong. “De Stoffenmanager is gebruiksvriendelijk. 

Een gebruiker vult een stof in en er verschijnt vervolgens een 

werkinstructie op het scherm.”

Samenwerkingsverband
Lastig was dat het VASt-project in de staart van het Arboconvenant 

zat, aldus Martin Liefhebber. Hij is directeur van WoonWerk en nauw 

betrokken bij het Arboconvenant en VASt. “Een onderdeel daarvan 

was het ambassadeursproject om het Arboconvenant onder de 

aandacht te brengen en de knelpunten te inventariseren. Hierbij was 

ook aandacht voor VASt. De Stoffenmanager was og geen onderdeel 

van het ambassadeursproject, omdat deze nog niet klaar was.”  

We hebben de PIMEX-filmpjes wel vertoond en die maakten  

veel indruk. ’t Jong: “Het is een visueel ingestelde branche en dit 

instrument past daar goed bij.” Ondertussen is de branchespecifieke 

Stoffenmanager wel gereed, maar nog niet ingevoerd. Liefhebber: 

“Na beëindiging van het Arboconvenant kwam de Stoffenmanager 

beschikbaar, maar er moest nog een groot aantal producten aan de 

database worden toegevoegd. Met het wegvallen van het convenant 

viel ook de helpdesk weg. Naar ons idee moeten die beide zaken 

eerst geregeld zijn voordat de Stoffenmanager ingevoerd kan 

worden.”

Borging kostbaar
Liefhebber is redelijk tevreden over het VASt-programma. “Dankzij 

de subsidie konden wij de Stoffenmanager en de PIMEX-filmpjes 

realiseren, anders hadden wij het geld er niet voor gehad. Prettig 

vond ik dat het ministerie met deze instrumenten kwam. Je hoeft 

dan zelf niet meer te onderzoeken wat een geschikt 

communicatiemiddel is.”

De borging van de Stoffenmanager vindt Liefhebber een lastige 

kwestie. “Het is kostbaar om deze up-to-date te houden.  

Wij vragen ons af of wij voldoende financiële middelen hiervoor 

kunnen loskrijgen in deze sector. Wel voeren wij gesprekken met 

andere branches en het ministerie om te bekijken of het mogelijk  

is centraal een helpdesk aan te bieden en de Stoffenmanager van  

de verschillende branches bij te houden.”

De wonenbranche is visueel ingesteld. Voor VASt is daarom, naast de Stoffenmanager, ook gekozen voor PIMEX.  
Tijdens het ambassadeursproject, waarbij bedrijven werden bezocht om uitleg te geven over het Arboconvenant,  
constateerden de ambassadeurs dat vooral de PIMEX-filmpjes indruk maken.

DE WONENBRANCHE

PIMEX-films spreken aan

Martin Liefhebber


