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Pluimers - Bijeenkomst ’Veilig Werken’
Op 15 januari 2019 heeft er overleg met betrekking tot het werken met spuit-PUR
plaatsgevonden. Op de agenda stond het onderwerp Arbeidsomstandigheden & veiligheid en dan
in het bijzonder de vraag “moet er een A-blad met richtlijnen voor het werken met spuit-PUR
komen?”.
Bij dit overleg zijn buiten FNV ook mensen uit de isolatiebranche en deskundigen van Volandis
(organisatie waarin vakbonden en werkgevers uit de Cao Bouw & Infra zijn verenigd). Namens
FNV zitten Khalid Azougagh (adviseur arbeidsomstandigheden en veiligheid) en Hans Robijn
(bestuurder) in de commissie. Namens de branche zit onder andere Henk Otten (die er de 15e
overigens niet was) in de commissie.
A-blad
In de commissie is het werken met gevaarlijke stoffen besproken. Gezegd dient te worden dat er
nog niet genoeg bekend is over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het werken met spuitPUR. De safety datasheets van die stoffen zijn opgevraagd (en inmiddels binnen) zodat daar
nader onderzoek naar gedaan kan worden. Wanneer we dat duidelijk hebben, kunnen we ook
beoordelen of het zinvol/nodig is om tot een A-blad te komen.
Arbeidsomstandigheden & veiligheid
Het overleg over het A-blad staat uiteraard in het teken van jullie arbeidsomstandigheden en
veiligheid. Dat is immers waar het om gaat! Eerder hebben jullie al aangegeven aan dat het
onderwerp “zwaar te tillen” en het van groot belang te vinden dat we daarmee aan de slag gaan.
Dat doen we graag. Daarom ben ik erg blij dat ik Khalid, onze adviseur arbeidsomstandigheden
en veiligheid, bereid heb gevonden om over dit onderwerp met jullie in gesprek te gaan. De
bedoeling is dat Khalid een korte presentatie geeft over hoe veilig werken georganiseerd zou
moeten worden. Daarna kunnen we dan met elkaar bekijken hoe zich dat verhoudt met jullie
praktijk van alle dagen op de werkvloer.
Om Khalid niet voor slechts een paar man op zijn vrije zaterdag op te laten draven zouden we
graag van jullie vernemen of de behoefte tot een dergelijke bijeenkomst ook bij jullie aanwezig is
en of je ook zou komen. De vraag is dus “zou je op zaterdag 23 februari 2019 (van 10:00 uur
tot 13:00 uur) naar een bijeenkomst Veilig Werken komen”? Laat even via hans.robijn@fnv.nl
weten of je wel of niet zou komen (dus ook als je niet komt, graag even laten weten). Uiteraard
wordt de bijeenkomst weer in de regio gehouden.
Tijdens de bijeenkomst zullen we ook nader berichten wat er tijdens het overleg met de directie
op 12 februari en in de commissie over het A-blad is besproken. Deskundigen uit de branche
hebben daar namelijk al enkele belangwekkende uitspraken gedaan. Ons advies is dan ook
“wanneer veiligheid en gezondheid belangrijk voor je zijn, meld je aan voor de bijeenkomst. De
koffie staat weer voor je klaar. Ook collega’s die –nog- geen lid zijn worden uitdrukkelijk
uitgenodigd de bijeenkomst te bezoeken. Om die reden ontvang je deze nieuwsbrief niet alleen
per e-mail maar ook 5 exemplaren per post om aan de niet georganiseerde collega’s te geven.
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