Winnaar Goede Praktijken Competitie 2018-2019 ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’
in de categorie 100 of meer werknemers en/of brancheaanpakken

Volandis
Titel: Het A-blad Dieselmotoremissie: brancheafspraken over blootstellingsreductie en praktisch
uitvoerbare beheersmaatregelen.
Bedrijf: Brancheorganisatie (namens werkgevers en werknemers) van de bouw en infra voor
duurzame inzetbaarheid. Onder de CAO bouwnijverheid vallen circa 110.000 werknemers.
Aanleiding
Dieselmotoremissie (DME) is een wijdverspreid en uiterst actueel probleem. Werknemers in de
bouw- en infra worden bij het uitvoeren van het werk dagelijks blootgesteld aan dieselmotoremissie
afkomstig van auto’s, heftrucks of andere apparatuur. Met name in de kleinere bedrijven ontbeert
het nogal eens aan adequate kennis over de gevaarsaspecten, de blootstelling aan DME en
benodigde beheersmaatregelen. Daar komt bij dat er op dit moment nog geen algeheel geldende
grenswaarde is vastgesteld voor DME en dus moddert het probleem voort.
Oplossing
Om bedrijven te helpen maatregelen te treffen tegen blootstelling aan DME heeft Volandis samen
met werkgevers en werknemers een uitgebreid advies uitgebracht. In het ’A-blad
Dieselmotoremissie’ zijn veel praktische beheersmaatregelen beschreven die eenvoudig door
bedrijven zijn toe te passen, op volgorde van de arbeidshygiënische strategie en dus met bronaanpak
voorop.
Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw en infrasector. Zij
ondersteunen werkgevers en werknemers om gezond te kunnen blijven werken.
Juryrapport
Volgens de jury toont Volandis hiermee initiatief, zet het een lastig en actueel probleem op de kaart
en komt het met passende oplossingen. De jury roemt de gezamenlijke aanpak van werkgevers en
werknemers in de sector, waardoor er veel draagvlak bestaat voor de aangedragen oplossingen.
Daarnaast is ze onder de indruk van het goede overzicht dat het A-blad geeft van de te nemen
maatregelen. Het feit dat de maatregelen in zowel grote als kleine organisaties en bedrijven
toepasbaar zijn en ook gebruikt kunnen worden in andere sectoren motiveert extra om
ruchtbaarheid te geven aan deze goede praktijk.
De jury vindt deze Goede Praktijk een aansprekend voorbeeld van een organisatie die zijn nek
uitsteekt en de gezondheid van werknemers voorop zet. In de categorie grotere bedrijven kent de
jury daarom de Goede Praktijken prijs toe aan Volandis met hun A-blad Dieselmotoremissie. Daarbij
hoort de Nederlandse prijs van 2.000 Euro en de inzending als Nederlandse goede praktijk voor de
European Good Practice Awards 2018/2019.

