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VOORWOORD
Voor u ligt het rapport van het scriptie onderzoek dat ik heb gedaan om de opleiding Middelbare
Veiligheidskunde af te ronden. Eind februari 2016 reed ik, best gespannen, voor de eerste les
naar Arbode bv in Gorinchem. Al snel bleek dat we een gevarieerde en leuke groep hadden.
We hebben veel geleerd van docenten, maar zeker ook van elkaar, we hebben hard gewerkt,
maar ook veel gelachen. Dat maakte dat ik altijd met veel plezier naar de lessen toe kwam.
Studiegenoten, bedankt voor de leuke tijd!
Ik werk nu vijf jaar bij RPS advies- en ingenieursbureau bij team Veiligheid en
Risicomanagement. In die tijd heb ik heel wat offertes en rapporten gezien en gereviewd, een
aantal RI&E’s gedaan en wat interne audits voor zowel RPS als voor opdrachtgevers.
Veel lesstof kwam daardoor bekend voor. Dat heb ik ervaren als een voordeel, maar daarmee
bleek het nog verre van parate kennis te zijn.
In september 2015 kreeg ik van mijn leidinggevende, Martijn Mud, de kans om samen met een
collega de verdiepende RI&E op functieniveau uit te voeren voor RPS. Hiervoor hebben we veel
collega’s gesproken en heel wat projectlocaties in het land bezocht. Dit was bijzonder
interessant en leerzaam en dit heeft mijn interesse voor het vakgebied van arbeidsveiligheid
verder aangewakkerd. Ik ben RPS en Martijn daarom dankbaar voor de kans die ik heb
gekregen. Het voelde als een beloning toen de algemeen directeur na het lezen van de
verdiepende RI&E zei, dat hij hiermee een document in handen had, waarmee hij concreet aan
de slag kon. Tot die tijd zag hij een RI&E vooral als een verplichting.
De uitkomsten van de RI&E hebben de keuze voor mijn scriptie onderwerp bepaald.
Uit de RI&E bleek (en werd bevestigd), dat het werken op hoogte voor RPS het grootste
veiligheidsrisico is, met name voor de teams asbest inventarisatie en asbest eindinspectie.
Voor het onderzoek van voorliggende scriptie heb ik ook veel mensen gesproken, zowel binnen
RPS als daarbuiten. Ik wil Harry Nieuwesteeg en Victor van der Hoeven (beiden operationeel
directeur) bedanken voor het beschikbaar stellen van hun netwerk om interviews te houden.
Blijkbaar leeft het onderwerp binnen de hele keten, want vrijwel iedereen was bereid om mee te
werken aan een interview. Hierdoor heb ik het scriptie traject eerder als plezierig en motiverend
ervaren dan als moeilijk of zwaar.
Tijdens de opleiding is Vanessa van Eijk, collega en HVK-er, mijn begeleidster geweest.
Met haar heb ik ook de verdiepende RI&E uitgevoerd. De samenwerking heb ik als bijzonder
prettig ervaren. Ik ben erg blij met haar begeleiding geweest. Zij straalt rust uit, houdt overzicht,
bekijkt dingen altijd vanuit een breder perspectief en is heel gestructureerd. Ik heb veel van haar
geleerd en niet alleen qua inhoud. Bedankt daarvoor!
Tot slot wil ik de voor mij belangrijkste bedanken; mijn man Leon. Hij heeft heel wat uurtjes
‘samen series kijken’ moeten opofferen als ik op school was, zat te leren voor een tentamen of
bezig was met een huiswerkopdracht of met de scriptie. We kijken daarom erg uit naar onze
vakantie, die start als ik op ‘verzenden’ klik bij het inleveren van de scriptie.
Ik moet er nu nog even niet aan denken, maar waarschijnlijk gaat het na een tijdje toch weer
kriebelen om nog meer nieuwe dingen te leren.
Simone van Hagen
18 augustus 2016
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SAMENVATTING
RPS Nederland is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en
veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. Iedere dag heeft RPS zo’n 95 mensen in
de buitendienst werken die regelmatig op hoogte hun inspectiewerkzaamheden moeten
verrichten. Zij doen dat met materieel dat de opdrachtgever, gebouweigenaar of huurder van het
pand op locatie beschikbaar stelt. Dat materieel is niet altijd deugdelijk of het juiste
arbeidsmiddel voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.
RPS heeft zich vanzelfsprekend tot doel gesteld te voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving en vereiste normen. Daartoe heeft RPS interne procedures en werkinstructies
opgesteld. Er is een werkinstructie voor werken op hoogte. Naast wet- en regelgeving heeft RPS
rondom haar asbestwerkzaamheden met diverse partijen te maken; van opdrachtgevers zoals
sloopaannemers, gebouweigenaren en/of –beheerders en gemeenten, tot certificerende
instellingen.
Werkgevers zijn verplicht om een ernstig ongeval te melden bij de Inspectie SZW.
Alle bij de Inspectie gemelde ongevallen worden geanalyseerd met de Storybuilder methode.
Uit deze analyses blijkt, dat vallen van hoogte het meest voorkomende ernstige arbeidsongeval
is. Specifiek voor de asbestbranche (asbestsaneerder of deskundig toezichthouder asbest) is dit
aantal 127. Waarschijnlijk is dit aantal nog (veel) hoger, omdat hier de werknemers van
werkgevers die onder een andere SBI-code1 in de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven niet
zijn meegenomen. Ook bij RPS vinden ongevallen plaats. Sinds 2013 houdt RPS een overzicht
bij. Ongeveer een kwart daarvan is gerelateerd aan het werken op hoogte.
De gewenste situatie is, dat het risico van valgevaar beperkt wordt. Hiervoor is het zaak de
medewerkers minder vaak op hoogte hun inspectie werkzaamheden te laten uitvoeren. Om de
inspectie toch uit te voeren, moeten alternatieven bedacht worden. Hierbij mogen zowel het
belang van de kwaliteit van de inspecties als de eisen vanuit de van toepassing zijnde normen
en regelgeving niet worden geschaad. De huidige verbetermaatregelen vanuit de verdiepende
RI&E volgen niet allemaal de arbeidshygiënische strategie, omdat niet wordt voorkomen dat
medewerkers zelf het dak op moeten. Een bronaanpak (niet het dak op gaan) is beter. Hiertoe is
een aantal alternatieve onderzocht: de selfiestick, de fotomast, luchtfoto’s vanuit een vliegtuig en
drones. Bij het inzetten van deze alternatieven moet altijd afgewogen worden welke het meest
doeltreffend is.
De onderzoeksvraag luidde: Kan de asbestbranche profiteren van alternatieve en veiliger
inspectiemethoden? Het antwoord op deze vraag is niet met een volmondig ja of nee te
beantwoorden. Ook met de onderzochte alternatieven voorkom je niet voor 100% dat
medewerkers op het dak moeten klimmen. Het kan echter wel beperkt worden. De besproken
alternatieven bieden dus zeker mogelijkheden, alleen hangt het sterk af van de locatie en
situatie. Om te bepalen of de alternatieven voldoen aan de voorgeschreven normen voor asbest
vrijgave en inventarisatie zal gesproken moeten worden met de beheerders van deze normen.

1

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere
SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is (bron: KvK.nl).
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1.

INLEIDING

Cursisten van de opleiding middelbare veiligheidskunde (MVK) bij Arbode sluiten hun opleiding
af met een eindscriptie en scriptieverdediging. Het onderwerp van de scriptie moet een
duidelijke relatie met veiligheid hebben. Als onderwerp heb ik gekozen “alternatieve
inspectiemethoden in de asbestbranche”. Ik onderzoek of (het gevaar van) werken op hoogte
beperkt kan worden door de inzet van veiliger en alternatieve inspectiemethoden, zoals
selfiesticks of drones.
1.1.

Waarom dit onderwerp?

RPS Nederland is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en
veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. Dagelijks werken we voor bedrijven,
overheden en inspecties aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Iedere dag heeft RPS
zo’n 95 mensen in de buitendienst werken die regelmatig op hoogte hun inspectiewerkzaamheden moeten verrichten. RPS vindt de veiligheid van haar eigen medewerkers belangrijk.
Daarom is in opdracht van de directie van RPS Nederland een verdiepende RI&E op
functieniveau uitgevoerd. Hieruit is gebleken, dat het werken op hoogte het belangrijkste
veiligheidsrisico is. Verschillende teams werken op hoogte: eindinspectie asbest (vrijgave na
sanering), asbest inventarisatie en huisvesting en vastgoed (inspecties van daken). Deze teams
zijn aangegeven met de rode pijlen in het organogram in bijlage 1.
1.2.

Probleemstelling

Het is vaak lastig om vooraf precies te weten welke situatie de medewerkers ter plekke
aantreffen. De medewerkers die de inspectie- en inventarisatiewerkzaamheden uitvoeren, doen
dat met materieel dat de opdrachtgever, gebouweigenaar of huurder van het pand op locatie
beschikbaar stelt. Dat materieel is niet altijd deugdelijk of het juiste arbeidsmiddel voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, vooral voor de
eindinspectie asbest. Omdat zij bovendien vaak werken onder tijdsdruk, en het regelen van
veiliger arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte tijd en geld kost, kan dit ten koste gaan van
de veiligheid.
1.3.

Doelstelling

Werken op hoogte zorgt ook landelijk ieder jaar voor het grootste aantal ernstige ongevallen.
Uit de meerjaren analyses van ernstige, door de I-SZW onderzochte, ongevallen is ca. een
kwart gerelateerd aan vallen van hoogte. Daarmee behoort werken op hoogte tot de
belangrijkste veiligheidsrisico’s in Nederland. Uit de RPS functie RI&E blijkt dat daar waar
eindcontroles en inventarisaties van asbest op hoogte plaatsvinden, de veiligheidsmaatregelen
vaak niet optimaal zijn. Daarom is dit een relevant probleem voor RPS, waar creatieve
oplossingen, gericht op een bronaanpak, nodig zijn. Het doel van dit onderzoek is antwoord te
krijgen op de vraag of er alternatieve inspectiemethoden zijn die er voor zorgen dat
medewerkers niet op hoogte hoeven te inspecteren. Het uiteindelijke doel is om het aantal
ongevallen, gerelateerd aan werken op hoogte, terug te brengen. In eerste instantie voor onze
eigen medewerkers, maar mogelijk dat de oplossingen binnen de hele branche kunnen worden
toegepast.
1.4.

Scope

Ik richt mij in mijn onderzoek in eerste instantie specifiek op de inspectie- en
inventarisatiewerkzaamheden bij RPS in de asbestbranche, omdat de risico’s met betrekking tot
het werken op hoogte hier het grootst zijn. Dit komt vanwege het werken op daken en met
ladders, rolsteigers, hoogwerkers en verreikers op steeds wisselende en tijdelijke locaties.
Een bronaanpak is daarbij gewenst, maar is tot nu toe nog niet onderzocht. Daarom is mijn
onderzoeksvraag:

Inspectie met selfiestick of drone
in de asbestbranche.
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1.5.

Opzet onderzoek

Het onderzoek heb ik onderverdeeld in de volgende stappen.
Stap 1: vooronderzoek: documentatie onderzoek (wetgeving en normen), wie wil ik
interviewen en wie willen meewerken.
Stap 2: huidige situatie in kaart brengen: beschrijving werkzaamheden, ongevalscijfers
uitdiepen, interviews houden en praktijksituaties gemaakt tijdens projectbezoeken vastleggen
in foto’s.
Stap 3: gewenste situatie in kaart brengen: veilig inspecteren (op hoogte) zonder afbreuk aan
de kwaliteit; welke alternatieven zijn er? Hiervoor heb ik verschillende betrokkenen binnen de
asbestketen gesproken, maar ook leveranciers van mogelijk alternatieve inspectie tools. In de
meeste gevallen heb ik de geïnterviewde personen vooraf mijn vragenlijst gestuurd. De eigen
medewerkers hebben een digitale vragenlijst via Google Forms ontvangen.
Stap 4: rapport schrijven: de resultaten van de voorgaande stappen zijn verwerkt in
voorliggende rapportage.
1.6.

Leeswijzer

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag, behandelt ieder hoofdstuk een deelthema.
Ik ben begonnen met documentatie onderzoek (hoofdstuk 2): wat is het kader van wet- en
regelgeving, welke interne procedures en werkinstructies zijn er en met welke partijen binnen de
asbestketen hebben wij te maken.
De huidige situatie beschrijf ik in hoofdstuk 3: wat zijn de werkzaamheden van de teams
asbest inventarisatie en asbest eindinspectie? Het grootste veiligheidsrisico bij deze
werkzaamheden is valgevaar. Ik heb bekeken wat RPS al geregeld heeft om de risico’s tot een
minimum te beperken. Ter onderbouwing diep ik ongevalscijfers (landelijk en bij RPS) verder uit.
Vervolgens komt in hoofdstuk 4 de gewenste situatie aan bod; veilig inspecteren op hoogte
zonder afbreuk aan de kwaliteit. Ik onderzoek vier verschillende alternatieven: de selfiestick, de
telescopische fotomast, drones en luchtfoto’s.
De hoofdstukken 2, 3 en 4 sluiten af met deelconclusies.
Hoofdstuk 5 bundelt de deelconclusies tot een geheel onder de noemer conclusies.
Hoofdstuk 6 bevat de aanbevelingen per onderzochte alternatieve inspectiemethode.
In bijlage 2 geef ik een overzicht van geraadpleegde literatuur, documenten, websites en
geïnterviewde organisaties en/of personen.
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2.

DOCUMENTATIE ONDERZOEK

Dit hoofdstuk onderzoekt met welke wet- en regelgeving RPS te maken heeft binnen de
asbestketen. Daarnaast zijn er ook interne procedures, werkinstructies en analyses. De laatste
paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft van alle partijen die betrokken zijn binnen de asbestketen
hun rol. Doel hiervan is om te bepalen of en hoe zij invloed (kunnen) hebben op de veiligheid
van de inspecties en hoe zij eventueel betrokken zijn bij alternatieve inspectiemethoden; biedt
wet- en regelgeving ruimte voor alternatieven die veiliger zijn?
2.1.

Het kader van wet- en regelgeving, normen, procedures en werkinstructies

2.1.1. Arbeidsomstandighedenwet
De Arbowet vormt de grondslag voor veilig en gezond werken. Artikel 3 lid 1 zegt dat de
werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van werknemer en artikel 11 zegt dat de
werknemer zorgt voor eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. De Arbowet is een
doelvoorschrift en zegt daarom niets concreets over werken op hoogte in relatie tot inspecties in
de asbestketen.
2.1.2. Arbeidsomstandighedenbesluit
Het Arbobesluit is ook een doelvoorschrift, maar is al wat concreter over werken op hoogte.
De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om valgevaar te voorkomen (artikel 3.16).
RPS stelt hiertoe o.a. valbeveiliging ter beschikking aan betreffende medewerkers.
Het gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders en trappen, steigers, het
gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen en werkbakken worden in
afzonderlijke paragrafen benoemd in artikel 7.23. Dit gaat vooral over het juiste gebruik/de juiste
opstelling, het vastzetten, bescherming tegen wegglijden, de voorwaarden waaraan een harnas
moet voldoen, etc. Kortom; een heel pakket aan voorschriften dat het veilig werken op hoogte
mogelijk moet maken en waar de medewerkers van RPS zich aan te houden hebben.
2.1.3. Arbeidsomstandighedenregeling en Arbocatalogi
In de Arboregeling is niets specifiek opgenomen over werken op hoogte.
In een Arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen
voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Er is geen
Arbocatalogus voor de asbestbranche, werken op hoogte, of een combinatie hiervan.
2.1.4. De Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
Artikel 5 van de Arbowet schrijft voor, dat een werkgever verplicht is in een RI&E vast te leggen
welke risico’s de arbeid voor werknemers met zich meebrengt. RPS heeft aanvullend hierop een
verdiepende RI&E op functieniveau laten uitvoeren. Hieruit is gebleken, dat werken op hoogte
het belangrijkste Arborisico is voor RPS Nederland. De teams op wie dit voornamelijk van
toepassing is, zijn de teams asbest inventarisatie (DIA’s, zie paragraaf 3.1.1), asbest
eindinspectie (milieu analisten, zie paragraaf 3.1.2) en huisvesting en vastgoed (inspectie van
daken). Dit onderschrijft het belang van het zoeken naar veiliger en alternatieve
inspectiemethoden.
2.1.5.

SC540: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat
Asbestinventarisatie
Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform de SC-540.
De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig
Inventariseerder Asbest). De SC-540 beschrijft o.a. de procedures rondom de inventarisatie van
asbest, maar geeft geen voorschriften over de methode. Dit biedt ruimte om alternatieve
inspectiemethoden in te zetten. Van asbestverdacht materiaal is men verplicht een monster te
nemen. Veiligheid is wel onderwerp, maar dan als gezondheidsaspect: blootstelling aan asbest.
Werken op hoogte of valgevaar komt opmerkelijk genoeg niet aan de orde in deze norm.
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2.1.6. NEN 2990:2012: Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering
RPS is via de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd om eindcontroles na
asbestverwijdering te mogen uitvoeren volgens de NEN 2990:2012. Audits vinden via de RvA
plaats.
Hoofdstuk 7 van deze norm beschrijft de systematiek van de te hanteren inspectiemethode,
de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en de wijze van registratie van de waarnemingen.
Een uitzondering vormen asbestsaneringen die, met inachtneming van de geldende wettelijke
voorschriften en regelgeving, zonder ‘containment’ zijn uitgevoerd (inclusief buitenlocaties en
‘glovebag’-saneringen). Deze worden uitsluitend door visuele inspectie gecontroleerd.
In paragraaf 7.3, staat dat het gebruik van een zaklamp verplicht is, om de te inspecteren
oppervlakten te verlichten. Vooral bij scherend licht zijn stofresten goed waar te nemen.
De afstand van de waarnemer tot het te inspecteren oppervlak mag niet groter zijn dan
ongeveer 1 meter. Dit beperkt de mogelijkheid om alternatieve inspectiemethoden in te zetten.
tabel 1: schematisch overzicht van de uit te voeren stappen als functie van het type eindcontrole

Heel letterlijk staat er niets in over werken op hoogte of valgevaar. Echter zijn het vaak daken in
alle soorten en maten die geïnspecteerd moeten worden volgens de in de norm voorgeschreven
methode.
2.1.7.

NEN 2991:2012 Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of
constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt
De NEN 2991:2012 is een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest voor
gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande
bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.
De uitvoering van het onderzoek (monstername en rapportage) is geborgd in de SC540
(zie paragraaf 2.1.4).Hier geldt dus dezelfde beperking voor de inzet van andere
inspectiemethoden. Voor de bijbehorende analyses (lucht- en kleefmonsters) heeft RPS een
accreditatie (RvA Testen L192). Ook in de NEN 2991:2012 is niets terug te vinden over
valgevaar bij de uitvoering van de beoordeling.
2.1.8. Asbestverwijderingsbesluit 2005
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 bevat regels voor het verwijderen van asbest in het
algemeen en uit een bouwwerk. Ook wordt hierin verwezen naar de verplichte inventarisatie.
In maart 2015 is paragraaf 4, artikel 10, aangepast: met ingang van 1 januari 2024 is het
verboden om asbesthoudend materiaal voorhanden te hebben toegepast als dakbedekking
(bron: rijksoverheid.nl). Vervolgens zegt artikel 11, dat Burgemeester en Wethouders en
Gedeputeerde Staten tot taak hebben om zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke
handhaving van dit besluit, voor zover dit betrekking heeft op handelingen met betrekking tot
bouwwerken.
2.1.9. Bouwbesluit 2012
Het bouwbesluit is het enige wettelijke kader waarin een gebouweigenaar de verplichting heeft
om asbest te inventariseren en/of verwijderen, alvorens dit gesloopt of gerenoveerd wordt.
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Bij renovatie is de gebouweigenaar vanuit het bouwbesluit verplicht om een sloopmelding te
(laten) doen bij het Omgevingsloket Online (OLO).
Hier gelden de reguliere voorschriften voor asbest inventarisatie.
2.2.

Interne procedures, werkinstructies en de RI&E

2.2.1. Procedures en werkinstructies
RPS heeft zich vanzelfsprekend tot doel gesteld te voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving en vereiste normen, zoals deze zijn beschreven in voorgaande paragrafen.
Daartoe heeft RPS interne procedures en werkinstructies opgesteld. Deze zijn onderdeel van
het kwaliteitsmanagementsysteem. Er is een werkinstructie voor werken op hoogte. Deze is
onlangs herschreven. Het toepassingsgebied, doel en de werkwijze zijn nu (veel) uitgebreider
beschreven.
2.3.

Wie zijn er bij betrokken

Naast wet- en regelgeving heeft RPS rondom haar asbestwerkzaamheden met diverse partijen
te maken; van opdrachtgevers zoals sloopaannemers, gebouweigenaren en/of –beheerders en
gemeenten, tot certificerende instellingen. Accepteren zij de resultaten van de eventuele
alternatieve inspectiemethoden?
RPS
Nederland
als
werkgever
Verantwoordelijken
bij RPS

Raad voor
Accreditatie

Certificerende
instelling
(SC540)

Werken
op
hoogte

Branche
vereniging

Medewerkers
RPS

Opdrachtgevers

figuur 1: betrokkenen

2.3.1. RPS als werkgever
RPS Nederland is onderdeel van RPS Group plc., een Engels beursgenoteerd adviesbureau.
Twee werkmaatschappijen binnen RPS bieden ondersteuning binnen de complete asbestketen.

afbeelding 1: RPS dienstverlening binnen de asbestketen (bron: rps.nl)
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2.3.2. Verantwoordelijken bij RPS
De medewerkers van het asbest inventarisatieteam zijn verdeeld over drie RPS-vestigingen van
RPS advies- en ingenieursbureau bv, te weten Breda, Zwolle en Delft. De asbest eindinspectie
is alleen in Breda gevestigd. Dit is een aparte BV (RPS analyse bv). In Breda is ook het
laboratorium gevestigd. Beide BV’s hebben een eigen operationeel directeur. Zij zijn
eindverantwoordelijk voor o.a. de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers.
De operationeel directeur van RPS analyse bv is procedurehouder van de procedure werken op
hoogte. Zij zien de nodige haken en ogen bij andere inspectiemethoden.
2.3.3. Medewerkers RPS
Met medewerkers wordt hier de bedoeld de uitvoerenden van de asbest-inspecties en inventarisaties. Zij doen vaak dagelijks werkzaamheden op hoogte en lopen daarbij een reëel
risico op vallen. Volgens de Arbowet (artikel 11) zijn medewerkers zelf ook verantwoordelijk voor
hun eigen veiligheid en gezondheid, èn voor die van anderen. Voor de beide asbest teams
hebben we het over ongeveer 80 medewerkers. Bij de enquête onder ongeveer de helft van de
betrokken medewerkers komt naar voren, dat zij als grootste Arborisico ook het werken op
hoogte noemen. Daarna noemen zij werken in besloten ruimten. Opvallend is dat zij blootstelling
aan asbest niet noemen. Inspecties met drones zien zij wel zitten, maar vooral omdat een drone
‘hip’ is en pas daarna omdat het veiliger is dan het dak op moeten met alle risico’s van dien.
De eindinspecteurs hebben persoonlijke valbeveiliging in hun bus. De inventariseerders kunnen
een valbeveiliging meenemen als zij van te voren weten dat zij op hoogte moeten werken.
Zij hebben wel een eigen telescoopladder in de auto. De valbeveiliging en ladders worden
periodiek gekeurd.

afbeelding 2: harnassen voor zowel inventarisatie als eindinspectie (bron: tractel.com en beschermendwerken.nl)
tabel 2: type harnas en bijbehorende vanglijn/valstopapparaat

Type harnas
Tractel HT 21
XSPlatforms Static Two

Bijbehorende vanglijn / valstopapparaat
Tractel LSA30 2-10-53 (vanglijn)
XStop Mini Two XL (valstopapparaat)
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2.3.4. Opdrachtgevers
De opdrachtgevers voor de eindinspectie na asbestverwijdering zijn voor RPS vaak asbest
saneerders en/of sloopaannemers. De steigers, ladders, hoogwerkers, etc. die zij gebruiken om
hun saneringswerkzaamheden te doen, moeten zij ter beschikking stellen aan onze
medewerkers om de eindinspectie veilig te kunnen uitvoeren.
De besproken alternatieven kunnen zij zelf niet zoveel mee. Voor sanering moeten zij toch het
dak op.
De opdrachtgevers voor de asbest inventarisaties zijn meestal gebouweigenaren. Dit varieert
van particulieren tot bedrijven en van vastgoedeigenaren tot gemeenten.
2.3.5. Brancheverenigingen
Een branchevereniging is een organisatie die de bedrijven in een bepaalde branche
vertegenwoordigt. Sloopaannemers zijn verenigd in de VERAS; Vereniging voor Aannemers in
de Sloop. VERAS telt ongeveer 100 leden. Eén van hun speerpunten is
‘arbeidsomstandigheden en veilig slopen’.
Sloopbedrijven hebben op twee momenten te maken met asbest; voorafgaand aan sloop
moeten zij de beschikking hebben over een asbestinventarisatierapport en na sanering moeten
zij in bezit komen van een eindinspectie rapport. Sloopbedrijven zijn ook vaak asbest saneerder.
Naast de blootstelling aan asbest ziet VERAS valgevaar ook als grootste Arbo risico binnen de
asbestbranche. Dit moet wat hen betreft de aandacht houden.
Het asbestdakenverbod voor 2024 legt druk op de sector; er moet tussen nu en 2024
120 miljoen vierkante meter aan asbestdaken verwijderd worden. Ofwel zo’n 16 miljoen
vierkante meter per jaar. Dat is ongeveer vier keer zoveel als normaal en daarmee een
behoorlijke opgave. Niet alleen voor de sloopaannemers, maar ook voor de andere schakels
binnen de asbestketen. Knelpunten rondom dit project worden binnen VERAS met saneerders
en inspecteurs besproken. De angst bestaat namelijk, dat deze werkdruk leidt tot malafide en
illegale saneringen. Ook VERAS hoort geluiden, dat het materieel niet altijd op orde is.
Een goede overdracht van het materieel tussen de schakels (van saneerder naar eindinspectie)
is belangrijk. VERAS stelt, dat er in de sector nog veel te winnen is op het gebied van veiligheid.
Van de alternatieve methoden die tijdens het interview besproken zijn, ziet VERAS de inzet van
drones als meest kansrijke methode om de veiligheid te verbeteren. Zij zijn zeer geïnteresseerd
in de ontwikkeling.
2.3.6. Certificerende instelling
Volgens de SC-540 (asbest inventarisatie) zijn wij verplicht alle opdrachten te melden.
De certificerende instantie voert audits op locatie uit en één keer per jaar doen zij een
kantooraudit per vestiging. Veiligheid maakt geen onderdeel uit van de norm en de audits.
Stichting Ascert is initiatiefnemer van het project ‘Vakmanschap en Zelfregulering’. Via dit project
wordt een klankbordgroep van Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering (DTA-ers)
opgericht. Deze klankbordgroep zorgt voor een grotere betrokkenheid en inbreng van
werknemers in de asbestsector bij het organiseren van gezond en veilig werken. Het project
richt zich tevens op het verbeteren van informatie aan de werknemers in de asbestsector over
de bij wet verplichte regels om deze beter te begrijpen en goed toe te passen
(bron: gezondeinveiligwerkt.nl). De pilot loopt van december 2015 tot januari 2017.
Zij volgen de ontwikkeling rondom het asbestdakenverbod per 2024. Zij denken na over een
specifieke werkwijze (sneller en goedkoper) die ook past binnen de wet- en regelgeving.
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In principe passen andere inspectiemethoden binnen de huidige norm, want deze schrijft nooit
een specifieke methode voor, maar zijn kaderstellend. Ascert gaat nooit uit van eigen
interpretatie van de wet, maar legt dit ook voor aan betrokkenen. Dat zal ook in het geval van
andere inspectiemethoden gedaan worden.
Bekend is dat elke asbesttoepassing bij inventarisatie bemonsterd moet worden. Dit wordt in de
praktijk niet altijd gedaan, met name als toepassingen niet goed te bereiken zijn. Nieuwe
methoden zouden het bemonsteren makkelijker moeten maken. Dan is de branche een deel van
die discussie kwijt.
Ascert is de schakel tussen de branche en de Inspectie SZW. Zij proberen draagvlak te creëren
bij I-SZW en zorgen ervoor dat iedereen zaken op dezelfde manier interpreteert en toepast.
2.3.7. Inspectie SZW
De Inspectie SZW (I-SZW) werkt aan een toezichtbeleid dat arbeidsongevallen en
beroepsziekten zoveel mogelijk voorkomt, en dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zo
laag mogelijk houdt. De I-SZW houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het
terrein van arbeidsomstandigheden. (Bron: inspectieszw.nl).
Uit hun website valt op te maken, dat I-SZW de asbest- en sloopbranche gedefinieerd heeft als
risicosector. Zij heeft hiertoe een publicatie geschreven voor haar themagerichte programma
Asbest: Meerjarenplan 2015-2018. Dit gaat voornamelijk over bloostelling aan asbest.
Valgevaar is wel opgenomen als risico, maar dan vooral voor de asbestverwijderingsbedrijven.
De Inspectie stelt, dat deze bedrijven de komende jaren vaker ingezet worden bij de verwijdering
van asbestcementdaken, die per 1 januari 2024 verboden worden (zie 2.1.8). Dit geldt dan
vanzelf ook voor de medewerkers van bedrijven die hiervan de eindinspectie doen en dus voor
die groep medewerkers van RPS.
In verband met het aanstaande verbod, heeft de Inspectie SZW in samenwerking met Ascert
(stichting certificatie asbest) in oktober 2015 een nieuwe folder uitgegeven: Asbest saneren?
Voorkom valgevaar! Opvallend hierin is de foto op het voorblad van de brochure, die mogelijk
vragen oproept over de effectiviteit van de maatregelen ter voorkoming van het valgevaar.
Randbeveiliging ontbreekt en persoonlijke valbeveiliging is immers vaak minder geschikt en
effectief.
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afbeelding 3: voorpagina brochure ‘Asbest saneren? Voorkom valgevaar!

2.3.8. Raad voor Accreditatie
Als enerzijds inspectie-instelling en anderzijds zelfstandig laboratorium voor o.a. asbest, moet
RPS geaccrediteerd zijn om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren. De Raad voor
Accreditatie (RvA) houdt toezicht. Als wij een alternatieve inspectiemethode willen toepassen,
zal deze geaccrediteerd moeten worden door de RvA. Zij toetsen of de alternatieve methode
voldoet.
2.4.

Deelconclusies hoofdstuk 2

RPS heeft met veel wet- en regelgeving en partijen te maken rondom haar asbest
dienstverlening. Alleen op hoofdlijnen zijn zaken wettelijk geregeld rondom valgevaar en werken
op hoogte. Alle betrokkenen moeten het zelf en met elkaar invullen.
In de wet- en regelgeving en norm (NEN 2990:2012) staat niets over de kwaliteit waaraan de
beeldopnamen moeten voldoen. De beeldopnamen zijn niet bedoeld voor de inspectie zelf, maar
zijn verplicht in de rapportage.
Voor asbest inventarisatie zijn geen voorschriften over de inspectiemethode. Dit biedt
mogelijkheden voor het inzetten van alternatieven. Monstername is verplicht bij asbestverdachte
toepassingen. Het werken op hoogte kan dus niet volledig voorkomen worden, maar wel
beperkt.
Het project voor het asbestdakenverbod is een gat in de markt voor partijen die het niet zo nauw
nemen met de veiligheid. RPS moet dus goed opletten van wie ze opdrachten aanvaardt.
Een leveranciersbeoordeling is onderdeel van het managementsysteem van RPS.
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3.
3.1.

HUIDIGE SITUATIE
Beschrijving werkzaamheden

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden van de teams asbest inventarisatie en asbest
eindinspectie. De risico’s van deze werkzaamheden beschrijf ik in een aparte paragraaf (3.2).
3.1.1. Asbest inventarisatie
Alle medewerkers van de asbest inventarisatieteams zijn opgeleid tot DIA: Deskundig
Inventariseerder Asbest. Zij moeten in het bezit zijn van het Ascert2 Persoonscertificaat
DIA SC-560.
Een DIA doet de inventarisatie van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en
asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object
voorafgaand aan en ten behoeve van
het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten,
het verwijderen van asbest,
het opruimen van asbest na een incident,
het vermoeden van een reeds bestaande asbestbesmetting en hoe daarin te handelen.
(Bron: Ascert certificatieschema voor het Ascert Persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder
Asbest).
Zij doen hun inspectiewerkzaamheden op alle denkbare locaties en objecten. Dit kunnen zijn
winkelpanden, slooppanden, schuren, woningen in alle soorten en maten, etc. Vrijwel dagelijks
moeten zij hiervoor op hoogte werken op een ladder, (rol)steiger, vanuit een hoogwerker of
verreiker. En soms zelfs vanuit een bak die aan een kraan is bevestigd.

afbeelding 4 en 5: asbestinventarisatie van twee schoorstenen bij de Suikerunie in Zevenbergen op 60 meter hoogte
(bron: medewerker RPS).

3.1.2. Asbest eindinspectie
Formeel heet deze functie ‘milieulaborant’.De medewerkers van de asbest eindinspectie krijgen
een interne opleiding. Het opleidingstraject bestaat uit 4 fases:
Fase 1A + 1B Kantooronderdelen: Tijdens deze opleidingsfase wordt de leerling wegwijs
gemaakt binnen het bedrijf en het vakgebied. De leerling krijgt een introductiegesprek en
rondleiding en ook wordt een projectlocatie bezocht. Tijdens deze fase krijgt de leerling
instructie met betrekking tot de decontaminatie procedure en werken op hoogte.
Fase 2 Materiaalherkenning
2

Ascert is de door de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.
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Fase 3A + B Projectrapport praktijk + Eindverslag praktijk
Fase 4 Afronding
Tijdens de interne opleiding leren ze dus o.a. asbest herkennen, krijgen instructies over werken
op hoogte en lopen met een ervaren inspecteur mee. Na ongeveer drie maanden zijn zij in staat
om zelfstandig monsternames, analyses, onderzoek en inspecties m.b.t. asbestverwijdering uit
te voeren.
Op buitenlocaties bestaat de eindinspectie alleen uit een visuele inspectie. Er worden geen
monsters genomen. De inspecteur controleert het volledige gesaneerde gebied of object op de
aanwezigheid van asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen.
De inspecteur controleert ook alle documentatie rondom de sanering van asbest. Hij kijkt of de
opdracht goed is uitgevoerd en of alle asbesthoudende componenten op de juiste wijze zijn
gesaneerd. Als zowel de documentatie als de locatie in orde zijn, maakt de inspecteur een
vrijgaverapport op. Hierin neemt hij tekeningen en foto’s op.

afbeelding 6 en 7: eindinspectie van de daken van een aantal boeren schuren na sanering van de asbesthoudende daken.

3.2.

Risico’s

In de verdiepende RI&E op functieniveau is voor de teams asbest inventarisatie en asbest
eindinspectie een onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenlocaties. Het risico ‘vallen van
hoogte (ladder, trap, steiger)’ is op beide locaties van toepassing, maar op binnen locaties is dit
meestal < 2,5 meter en op de buitenlocaties meestal > 2,5 meter.
In beide situaties zijn de medewerkers afhankelijk van het materieel dat de opdrachtgever of
gebouweigenaar/bewoner beschikbaar heeft. De medewerkers van de asbest inventarisatie
teams hebben wel een eigen trap, maar geen persoonlijke valbeveiliging. Er is wel valbeveiliging
beschikbaar voor als zij hun werkzaamheden op een dak moeten uitvoeren. Voor de
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medewerkers van de asbest eindinspectie is dit precies andersom: zij hebben geen eigen trap in
de bus, maar wel persoonlijke valbeveiliging.
Tijdens het onderzoek van de verdiepende RI&E op functieniveau is gebleken dat het
klimmaterieel van de klant niet altijd aanwezig en/of deugdelijk is. Dit in tegenstelling tot de
afspraken met onze planningsafdeling. Er zijn verschillende voorbeelden genoemd:
ondeugdelijke rolsteigers, ladders niet aanwezig, geen (deugdelijke) hoogwerker of verreiker
beschikbaar. Bij het betreden van daken heeft men te maken met de afwezigheid van
randbeveiliging, doorvalgevaar door de afwezigheid van dragende delen en/of de afwezigheid
van mogelijkheden om de valbeveiliging te bevestigen. Er is een spanningsveld tussen het werk
op tijd afronden en het veilig op hoogte werken.
Sommige medewerkers spreken uit, dat zij bang zijn om klanten te verliezen als we de
standaard verhogen.
Het valrisico wordt verhoogd, doordat men boven 2,5 m werkt met een gelaatsmasker.
Dit belemmert het zicht bij het op- en afstappen. Men kan met de slang die aan het
gelaatsmasker zit blijven haken achter een ladder, trap of steiger.

afbeelding 8: aan het werk met volgelaatsmaskter (foto eigendom RPS).

Iedere medewerker is getraind in het werken met hoogwerkers. In de praktijk komen de
medewerkers deze maar weinig tegen. Het is meestal een verreiker met een bak.
Recent is een interne workshop ‘veilig werken op hoogte’ gestart om het bewustzijn over dit
onderwerp te vergroten.
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In de verdiepende RI&E op functieniveau is een risicobeoordeling gemaakt voor de binnen- en
buitenlocaties. Hierbij is de methodiek van Kinney & Wiruth gebruikt. In bijlage 3 is deze
methodiek opgenomen.
Risico = Blootstelling x Waarschijnlijkheid x Effect
tabel 3: risicobeoordeling binnen:

Effect

Blootstellingsfrequentie

Waarschijnlijkheid

Risiconiveau

Klasse

3

6

6

108

3

tabel 4: risicobeoordeling buiten:

Effect

Blootstellingsfrequentie

Waarschijnlijkheid

Risiconiveau

Klasse

15

6

6

540

5

3.3.

Maatregelen; wat heeft RPS geregeld

Om haar medewerkers veilig op hoogte te laten werken kent RPS, naast wet- en regelgeving,
de volgende maatregelen:
Opleiding en instructie:
- Nieuwe medewerkers volgen een inwerkprogramma.
Zij krijgen mondeling en schriftelijk informatie over o.a. de risico’s die het werk met zich
meebrengt. Ze lopen vervolgens een tijdje mee met een ervaren medewerker, voordat zij
zelfstandig aan de slag mogen.
- Medewerkers verplicht VCA-gecertificeerd
- Werkinstructie Werken op hoogte
* Daken
* Steigers
* Hangsteigers
* Hoogwerkers
* Ladders en trappen
* Werkbakken
* Individuele valbeveiliging
- Toolbox Werken op hoogte (schriftelijk, thuisgestuurd)
- Training veilig werken met een hoogwerker
- Interne workshop ‘Veilig werken op hoogte’
Gekeurd materieel
Toezicht
Verstrekken PBM’s (valbeveiliging, ladders).
3.4.

Ongevalscijfers landelijk

Werkgevers zijn verplicht om een ernstig ongeval te melden bij de Inspectie SZW.
Dodelijke ongevallen moeten direct telefonisch gemeld worden, ernstige ongevallen met
ziekenhuisopname en/of (blijvend) letsel mogen digitaal gemeld worden. Alle bij de Inspectie
gemelde ongevallen worden geanalyseerd met de Storybuilder methode. Storybuilder is
ontwikkeld als grafische interface van de database van de I-SZW om resultaten van
ongevallenanalyses te kunnen vastleggen en nader te kunnen beschouwen op achterliggende
oorzaken. Er worden zo’n 2.000 ongevallen per jaar geanalyseerd. In bijlage 4 is een nadere
toelichting op de Storybuilder-methode te vinden.
Tot nu toe zijn de jaartallen 1998 tot en met 2013 geanalyseerd. Uit deze jaartallen blijkt dat in
totaal, voor alle sectoren, 8.780 mensen van hoogte gevallen zijn. Hiermee is vallen van hoogte
het meest voorkomende ernstige arbeidsongeval. Specifiek voor de asbestbranche
(asbestsaneerder of deskundig toezichthouder asbest) is dit aantal 127. Waarschijnlijk is dit
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aantal nog (veel) hoger, omdat hier de werknemers van werkgevers die onder een andere SBIcode3 in de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven (zoals sloopbedrijven of bouwbedrijven)
niet zijn meegenomen.
tabel 5: ongevalscijfers landelijk

Jaartal
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal

Aantal
Aantal in
landelijk asbestbranche
8
6
7
11
9
6
3
9
5
10
8
7
14
12
6
6
8780
127

afbeelding 9 en 10: ongevallen met hoogwerkers in het nieuws

3

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere
SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is (bron: KvK.nl).
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3.5.

Ongevalscijfers RPS

Ook bij RPS vinden ongevallen plaats. Sinds 2013 houdt RPS een overzicht bij.
tabel 6: ongevallen bij RPS

Jaartal
2013
2014
2015
2016
Totaal

Totaal RPS
breed
5
5
9
3 (01-08)
22

Aantal
inventarisatie
1
2
1
0
4

Aantal
eindinspectie
2
1
3
2
8

figuur 11: overzicht ongevallen RPS sinds 2013

In de afgelopen 10 jaar hebben drie ernstige incidenten plaatsgevonden. In 2008 is iemand van
de eindinspectie tijdens een visuele inspectie door het dak van een woning gevallen.
De beplating bleek rot te zijn. Hij landde op een draagbare douche en vervolgens landde hij op
de eerste verdieping, ongeveer 4 meter lager. De medewerker heeft geen blijvend letsel
overgehouden.

afbeelding 11 en 12: foto’s incident 2008

Een paar jaar later is een medewerker van de eindinspectie vast komen te zitten in een
liftschacht. De hoofdkabel van het bakje brak af en het bakje stortte naar beneden.
Alle beveiligingen hebben gewerkt, dus in die zin was het geen ongeval, maar de medewerker
heeft drie uur in het donker gezeten en om eruit te komen moest hij abseilen.
Het meest recente ongeval is van juli 2016, ook bij de eindinspectie. De medewerker in kwestie
is nog in opleiding. Zijn begeleider was nog niet ter plaatse. Hij is toch de ladder op gegaan.
De werkhoogte was ongeveer vier meter. Er was een dakladder. Hij is in onbalans geraakt, op
de isolatiebeplating terecht gekomen en hier doorheen gezakt. Resultaat: een gebroken rib, een
klaplong en een hoofdwond. Hij heeft drie dagen in het ziekenhuis gelegen.
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afbeelding 13, 14 en 15: foto’s incident 2016

3.6.

Deelconclusies hoofdstuk 3

Zowel uit de verdiepende RI&E op functieniveau als uit de geregistreerde ongevalscijfers van
RPS blijkt dat werken op hoogte het belangrijkste veiligheidsrisico is. RPS heeft de nodige
maatregelen getroffen om medewerkers zo veilig mogelijk hun werk te kunnen laten doen, maar
er valt nog veel te verbeteren.
Verbetermaatregelen moeten zoveel mogelijk conform de arbeidshygiënische strategie worden
geïmplementeerd, maar een echte bronaanpak ontbreekt. Dit is nog nooit onderzocht, maar wel
gewenst gezien het risico.
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4.

GEWENSTE SITUATIE

De gewenste situatie is, dat het risico van valgevaar beperkt wordt. Hiervoor is het zaak de
medewerkers minder vaak op hoogte hun inspectie werkzaamheden te laten uitvoeren. Om de
inspectie toch uit te voeren, moeten alternatieven bedacht worden. Hierbij mogen zowel het
belang van de kwaliteit van de inspecties als de eisen vanuit de van toepassing zijnde normen
en regelgeving niet worden geschaad. Ook moet de arbeidshygiënische strategie gevolgd
worden:
Wegnemen van de bron – zoveel mogelijk voorkomen dat mensen op hoogte moeten werken;
Afschermen van de bron – werken op hoogte met deugdelijke randbeveiliging;
Afschermen van de persoon – in dit geval niet mogelijk;
Persoonlijke beschermingsmiddelen - als laatste redmiddel in uitzonderingsgevallen.
4.1.

Welke verbetermogelijkheden worden er ingezet?

Vanuit de verdiepende RI&E op functieniveau is een aantal verbetermaatregelen opgesteld.
Vooraf door de afzonderlijke planningsafdelingen beter doorvragen over de situatie ter plekke.
Zowel de inventarisatie teams als de eindinspectie hebben ieder een eigen centrale
planningsafdeling. Hier komen opdrachten binnen en zij doen deskresearch. Zij vragen naar
het beschikbare materieel op de locatie.
Auditoren aspect veiligheid laten meenemen.
RPS heeft twee auditoren die controles op de eindinspectie werkzaamheden doen. Zij toetsen
hierbij alleen de kwaliteitseisen vanuit de norm. Zij kijken niet heel specifiek naar
veiligheidsaspecten. Zij hebben hiervoor ook onvoldoende kennis.
Voorafgaand aan het gebruik van valbeveiliging een project specifieke TRA uitvoeren.
Workshops Veilig werken op hoogte organiseren en herhalen om zo veiligheidsbewustzijn van
werken op hoogte te vergroten.
Deze workshops zijn inmiddels gestart. De ingevulde evaluatieformulieren laten een positieve
feedback zien.
Instructies en inwerken van nieuwe medewerkers nadrukkelijker op het gebied van werken op
hoogte.
Het plan is om voor nieuwe medewerkers een aparte workshop te organiseren, waarin de
verschillende risico’s die bij hun werkzaamheden horen aan bod komen. Denk hierbij aan
werken op hoogte en werken in besloten ruimten.
Deze verbetermaatregelen volgen niet allemaal de arbeidshygiënische strategie, omdat niet
wordt voorkomen dat medewerkers zelf het dak op moeten. Een bronaanpak (niet het dak op
gaan) is beter. In de volgende paragrafen wordt een viertal alternatieve inspectiemethoden
uitgewerkt.
4.1.1. Selfie stick
De selfie stick is een telescopisch handstatief dat het positioneren van een smartphone of
camera buiten normaal bereik mogelijk maakt. Hierdoor kunnen foto’s op grotere afstand in
allerlei verschillende hoeken genomen worden. De selfie stick is vooral bekend als gadget voor
de particuliere markt. De lengte van een gemiddelde selfie stick is ongeveer 1 meter
(ingeschoven zo’n 30 cm). Voor commercieel gebruik zijn er sticks verkrijgbaar tot wel 4 meter
(ingeschoven ongeveer 90 cm). Sommigen zijn uitgerust met wifi. Hierdoor is de camera die op
het handvat zit te bedienen met de smartphone.
De voordelen van een selfiestick zijn:
Moeilijk bereikbare plekken inspecteren vanaf de dakrand
Tijdwinst omdat men het dak niet op hoeft
Geen vergunningen o.i.d. nodig
Beelden beschikbaar voor second opinion.
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Nadelen van de selfiestick zijn:
Er is geen ‘tweede scherm’. Je ziet niet wat je fotografeert. Technisch moet het wel mogelijk
zijn om een tweede scherm vast te maken, met de kabeltjes die door het handvat lopen.
Het materiaal van de exemplaren voor de consumentenmarkt lijkt wat minder duurzaam voor
professioneel gebruik.
Het valgevaar wordt niet volledig beperkt; met bij voorkeur een hoogwerker of verreiker moet
je tot aan de dakrand komen.

afbeelding 16: een selfiestick (bron: selfiestickspecialist.nl)

4.1.2. Fotomast
Een fotomast is ook een telescopisch statief, maar kan tot wel ruim 8 meter uitgeschoven
worden. Het wordt ook wel een hoogtestatief genoemd of gekscherend ‘selfie stick XXL’.
De mast heeft vaak 3 poten, die naar wens uitgeklapt kunnen worden voor positionering op de
grond.
Onderzoek op internet laat zien, dat de fotomast vaak gebruikt wordt door fotografen, o.a. voor
het vastleggen van grotere groepen personen. Makelaars en andere partijen in het vastgoed
gebruiken de mast om objecten beter te kunnen vastleggen of presenteren. Ook voor
evenementen is de mast een veelgebruikt hulpmiddel. Tijdens een interview met de eigenaar
van Megaview.nl4 bleek dat de fotomasten in de praktijk ook regelmatig gebruikt worden voor
verschillende soorten inspectiewerkzaamheden: zonnepanelen, elektriciteitsleidingen,
(technische) installaties, monumenten (zowel bouwkundig als asbest), spoorbruggen, etc.
Een fotomast is vergunningvrij te gebruiken, sneller in te zetten, je kunt hem alleen gebruiken
(drones vaak 2 personen: 1 piloot en 1 fotograaf) en de mast hoeft niet altijd op de grond te
staan. Hij is als selfiestick te gebruiken, als de camera maar niet te zwaar is. De masten zijn
meestal gemaakt van glasfiber of carbonfiber (carbonfiber geleidt stroom, glasfiber niet).
Hierdoor zijn ze heel licht, maximaal zo’n 1,5 kilo.
De driepoot is in te klappen en één poot is verstelbaar in geval het een onregelmatige
ondergrond betreft (als je hem op de grond wilt zetten), maar hij is ook vanuit de hand te
bedienen. De hoek van de camera ten opzichte van de mast (hoog/laag, links/rechts) moet je
vooraf instellen. Er zijn ook speciale opzetstukjes die je bovenop de mast zet, waarop je de
camera bevestigt, waarmee je de hoek op afstand kunt aanpassen.

4

Megaview.nl is marktleider in het leveren van verschillende soorten telescopische fotomasten.
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afbeelding 17: een telescopische fotomast (bron: camerastuffreview.com)

Er zijn verschillende gadgets te monteren op de mast. Ook tangetjes die op afstand te bedienen
zijn om monsters te nemen volgens Megaview. Er zijn regendichte houders beschikbaar en
houders met een zonneklep er omheen, zodat je op het tweede scherm toch goed kunt zien wat
je fotografeert.
De wind heeft volgens Megaview geen invloed op de scherpte van de foto als deze gemaakt
wordt door een camera op een mast en als het waait. Het zwiept wel een beetje.
Een mast kan custom made gemaakt worden als er specifieke eisen of wensen zijn.
Een nadeel is dat , afhankelijk van het gebruik (vanaf de grond of vanaf de dakrand), ook hier
het valgevaar niet volledig beperkt wordt. De prijs varieert van € 700,= tot € 2.700,=.
4.1.3. Luchtfoto’s vanuit vliegtuigen
Zoals in paragraaf 2.1.9 behandeld, is er vanaf 1 januari 2024 een verbod op asbest daken.
Voor die datum moeten alle daken geïnventariseerd en gesaneerd worden. Gemeenten zijn
belast met de handhaving, maar zij moeten eerst inventariseren hoe groot het probleem binnen
hun gemeente is. RPS heeft een methode bedacht om inventarisaties niet buiten op locatie,
maar binnen achter een beeldscherm te kunnen doen. Incidenteel is dan nog een inventarisatie
buiten op locatie nodig.
De methode bestaat eruit, dat RPS landsdekkende luchtfoto’s heeft aangekocht. Dit zijn stereo
foto’s, ook wel 3D foto’s genoemd. Deze beelden kunnen met speciale software en een speciale
bril 3D bekeken worden. Dit ziet eruit alsof je naar een maquette kijkt; je kunt diepte in foto’s
zien. Hierdoor is een betrouwbare inschatting te maken of daken asbest verdacht zijn. Er is een
pilot met de gemeente Leerdam opgestart om met deze methode drie wijken in kaart te brengen.
De doorlooptijd van de pilot is vooraf vastgesteld: eind augustus wordt bekeken hoeveel daken
geïnspecteerd en uitgewerkt/beoordeeld zijn. Dan is een berekening te maken van de tijd en
kosten van alle daken binnen deze gemeente en of het economisch haalbaar is.
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De foto’s worden gemaakt met bemande vliegtuig vluchten. Soms worden speciale vluchten
voor gemeenten gedaan en dan moet er lager gevlogen worden. Hier zijn wel regels voor.
De camera zit in de romp van het vliegtuig en is voorzien van allerlei apparatuur om correcties
van het vliegtuig te herstellen, want een vliegtuig is niet stabiel.

afbeelding 18: meten op grote hoogte (bron: rps.nl).

De piloot krijgt een vluchtplan met GPS-coördinaten en vliegt in banen twee keer over een
gebied. Hierdoor krijg je overlap van beelden en is uiteindelijk 3D weergave mogelijk.

afbeelding 19: voorbeeld luchtfoto van stedelijk gebied.

afbeelding 20: voorbeeld luchtfoto van agrarisch bedrijf.

Foto’s eigendom van RPS.

De voordelen van deze methode zijn:
Het is zeer veilig: bronaanpak! Het valgevaar wordt tot een minimum beperkt. Alleen bij twijfel
of monstername werkt men nog op hoogte.
Weersonafhankelijk
Snelle visuele en integrale toegankelijkheid
Hoge betrouwbaarheid (95%)
De kosten voor gemeenten zijn beperkt.
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4.1.4. Drones
Een drone heet eigenlijk een Remotely Piloted Aircraft (RPA), maar kent o.a. ook de namen
UAS (unmanned aircraft systems) of UAV (unmanned aerial vehicle). Drones zijn dus op afstand
bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters.
Nederlandse wetgeving maakt onderscheid tussen particulier/recreatief en beroepsmatig
gebruik. Sinds 1 juli 2015 is wet- en regelgeving van kracht, waarmee een wettelijke basis is
verkregen voor het beroepsmatig opereren met drones: de Regeling op afstand bestuurde
luchtvaartuigen (bron: www.ilent.nl).
Drones worden steeds vaker ingezet voor uiteenlopende inspectiewerkzaamheden en om
verschillende redenen. Volgens een interview met de heer Van Nieuwland, voorzitter van
DARPAS5 in Arbomagazine van mei dit jaar met name bij werkzaamheden met een ‘dangerous,
dirty of dull’ karakter. Drones kunnen op plaatsen komen, die voor personen moeilijk of (liever)
niet bereikbaar zijn. Denk aan de inspectie van bruggen, hoogspanningsmasten, technische
installaties, boorplatforms en schoorstenen. Afhankelijk van de situatie kan het gebruik van
drones het werk veiliger maken en/of goedkoper. Drones worden o.a. gebruikt als alternatief bij
werkzaamheden waarvoor anders steigers opgebouwd moeten worden of waarvoor bouwkranen
of hoogwerkers gehuurd en gebruikt moeten worden.
Met een drone kan gemiddeld 10 tot 20 minuten gevlogen worden, afhankelijk van het gebruikte
model. In deze tijd kan een vrij groot gebied geïnspecteerd worden.
Voor inspectiewerkzaamheden worden camera’s gebruikt van 36 megapixel. Drones komen
meestal tot zo’n 2 meter afstand van het te inspecteren object.
Drones kennen ook beperkingen en nadelen, al dan niet in relatie tot eventuele asbest
inspecties. Zo kan er niet gevlogen worden als het regent. De elektronica ligt te bloot. Een drone
kan dus ook niet afgespoeld worden onder de douche, mocht hij besmet raken.
Bij de vlucht van een drone zijn altijd twee personen aanwezig van het drone bedrijf: één piloot
en één fotograaf. Er zal dus een DIA of inspecteur aanwezig moeten zijn om de piloot
aanwijzingen te geven en de beelden ter plekke te beoordelen. Monstername met een drone is
niet mogelijk.

afbeelding 21: een drone aan het werk (bron: topconpositioning.com)
5

DARPAS (Dutch Association for Remotely Piloted Aircraft Systems) is de Nederlandse branchevereniging voor professionele
productie en gebruik van onbemande luchtvaartuigsystemen.
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De voordelen van drones zijn vrijwel gelijk aan de voordelen van de luchtfoto’s, maar er zijn er
meer:
Geen beeldvervorming door het gelaatsmasker
Beelden beschikbaar voor second opinion
Ook filmopnames te maken
Drones hebben echter ook nadelen:
Weersafhankelijk
Veel vergunningen nodig
Licht bij opnames
Kennis en kunde opnameleider is bepalend
Kwaliteit van de opname is cruciaal
Het is hip en wordt al snel gezien als heilig middel
4.2.

Deelconclusies hoofdstuk 4

Er zijn verschillende alternatieven die het inspectie werk veiliger kunnen maken. Valgevaar is
echter nooit 100% te voorkomen. Bij het inzetten van alternatieven moet altijd wel afgewogen
worden welke het meest doeltreffend is.
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5.

CONCLUSIES

Ook met de onderzochte alternatieven voorkom je niet voor 100% dat medewerkers op het dak
moeten klimmen. Het kan echter wel beperkt worden. De besproken alternatieven bieden dus
zeker mogelijkheden, alleen hangt het sterk af van de locatie en situatie. Om te bepalen of de
alternatieven voldoen aan de voorgeschreven normen voor asbest vrijgave en inventarisatie zal
gesproken moeten worden met de beheerders van deze normen.
Selfiestick
De selfiestick is vooral bekend als gadget voor particulier gebruik. Er zijn ook exemplaren voor
professioneel gebruik op de markt. Deze kunnen tot wel 4 meter uitgeschoven worden.
Mogelijk dat deze gebruikt kunnen worden vanaf een dakrand, zodat medewerkers niet van de
ladder het dak op hoeven. Zij kunnen met een (professionele) selfiestick het laatste stukje
overbruggen en inspecteren. Zeker als er geen randbeveiliging is en/of er geen aanhaakpunten
voor valbeveiliging op het dak zijn kun je op deze manier voorkomen dat je het dak op moet.
Het nadeel is dat er geen tweede scherm is. Je ziet dus niet wat je fotografeert.
Telescopische fotomast
Doordat er een tweede scherm is, lijkt de telescopische fotomast een meer geschikt alternatief
dan de (professionele) selfiestick.
Luchtfoto’s
Uit de pilot moet blijken of de uitkomsten de gewenste betrouwbaarheid hebben en hoeveel tijd
en geld dit gekost heeft. En is er dan budget om alle daken binnen de gemeente Leerdam te
doen. Omdat na 1996 geen asbestdaken meer gebruikt zijn (verboden), is de actualiteit van de
foto’s minder relevant.
Drones
Er zijn flink wat bedrijven die actief zijn op het gebied van toepassingen met drones. Je zou
kunnen zeggen dat gezien de aanscherping van de wet- en regelgeving de pioniersfase wel
voorbij is; drones zijn ‘here to stay’. Er is wel een aantal zaken dat opvalt.
Concurrenten doen pilots; onze concurrenten binnen andere werkvelden dan asbest (o.a.
infra) zijn vooral bezig met pilots. RWS en industriële bedrijven gaan deze pilots vaak aan en
hierbij worden de mogelijkheden met drones getest. De werkzaamheden zitten hem met name
in het inspectiewerk.
Core business is vliegen met drones; de meeste bedrijven beperken zich puur tot het vliegen
met drones. De bedrijven verhuren zich met drones en apparatuur. Dit houdt in dat de
vertaalslag van rauwe data naar o.a. conclusies en rapportage elders gebeurt.
Partners; omdat de meeste bedrijven zich puur focussen op het verhuur/vliegen met drones
moeten die bedrijven wel partners hebben. Onder andere Skeye B.V. Nederland werkt samen
met andere ingenieursbureaus zoals Grontmij, Fugro en Movares. Je zou hieruit kunnen
concluderen dat opdrachtgevers zoals ingenieursbureaus alleen de rauwe meetdata willen
hebben en deze zelf verwerken.
Costs of entry; omdat drones niet goedkoop zijn en de regelgeving sinds 1 juli 2016 behoorlijk
is aangescherpt voor bedrijven nemen de ‘costs of entry’ tot deze specifieke markt toe.
Hoe langer je wacht met toetreden tot deze specifieke markt hoe duurder het zal worden.
Tenzij je een partner vindt die puur het verhuur doet van drones.
Ervaring binnen onze group: uit onze eigen website komt naar voren dat men in Australië al
wat verder is met drone survey. De toepassingen liggen hier met name op geotechnische
doeleinden.
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Bedrijven of beroepspiloten mogen een drone alleen gebruiken als ze een vergunning of
ontheffing hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor beroepsmatig
gebruik verstrekt de ILT vergunningen voor:
de piloot:
Vliegbewijs RPA-L
het toestel met grondstation:
Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (BVI);
Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BVL);
het bedrijf dat RPAS diensten aanbiedt:
RPAS Operator Certificate (ROC);
RPAS Operator Certificate - light (ROC-light);
de vliegschool:
Registratie als RPAS vliegschool met de modules Theorie en Praktijk;
de organisatie die individuele technische keuringen verricht:
Nationale bedrijfserkenning (individual design and construction assessment).
(bron: www.ilent.nl).
Voordat je een drone voor professionele doeleinden kunt inzetten, moet je dus aan behoorlijk
wat wettelijke eisen voldoen. Het aanschaffen van een eigen drone ligt daarom niet het meest
voor de hand. Eerst zou de geschiktheid en haalbaarheid voor het gebruik bij onze
inventarisatie- en/of eindinspectie werkzaamheden aangetoond moeten worden.
Er zal gesproken moeten worden met partijen die de normen waarmee RPS te maken heeft
beheren, of deze alternatieven gebruikt mogen worden. De NEN 2990:2012 zegt dat gefundeerd
afwijken van de norm mag, alleen is niet duidelijk of deze alternatieven hiervoor in aanmerking
komen. Als RPS een alternatieve methode wil inzetten, zal de Raad voor Accreditatie moeten
beoordelen of deze methode accreditatiewaardig is. Ofwel: toetsen of het alternatief binnen de
huidige accreditatie past.
Om met drones te werken, zal een kosten-baten analyse gemaakt moeten worden. Omdat de te
inspecteren locaties zo divers zijn, zal dit per situatie anders uitvallen. De 1 meter afstand is
gebaseerd op het menselijk oog. Voor inspectiewerkzaamheden met drones worden camera’s
gebruikt van 36 megapixel. Of dit voldoende is om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van de
inspectie moet nader onderzocht worden.
Als blijkt dat drones een grote toegevoegde waarde aan de veiligheid binnen de asbestbranche
kunnen leveren kan het zijn dat de wetgeving teveel beperkingen heeft om drones op grotere
schaal in te zetten. In dat geval zou de dronewetgeving dichterbij de theorie gebracht moeten
worden. Mogelijk dat hiervoor wat regels versoepeld moeten worden, bijvoorbeeld de afstand
tussen de drone en het te inspecteren object of toch, onder voorwaarden, mogen vliegen boven
bewoond gebied.
Bijkomend tijd- en kostenvoordeel zou kunnen zijn, dat medewerkers zich niet (meteen) hoeven
om te kleden in beschermende kleding en met gelaatsmasker, omdat je vanaf buiten het
afgezette gebied en dus in de veilige zone inspecteert.
Met de inzet van een van de besproken alternatieven had een aantal ongevallen bij RPS
(zie tabel 6. ongevallen RPS op pagina 22) voorkomen kunnen worden. Gezien de enorme
variatie aan locaties en situaties is het moeilijk te voorspellen hoeveel ongevallen we
verwachten te voorkomen in de toekomst. Maar elk ongeval is er één!
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6.

AANBEVELINGEN

Selfiestick
Het advies is om een reguliere selfiestick niet te gebruiken. De reguliere selfiestick staat teveel
bekend als gadget. De professionele variant lijkt veel op de telescopische fotomast.
Door daarmee een pilot uit te voeren, kan na afloop vergeleken worden of de professionele
selfiestick (meer) geschikt is.
Telescopische fotomast
Bij beide disciplines (inventarisatie en eindinspectie) twee pilot projecten uitvoeren voor het
einde van het jaar, parallel aan de reguliere inspectie om te kunnen vergelijken.
Wijs hiervoor een ervaren (>3 jaar) DIA of inspecteur aan.
Drones
Onderzoek met Skeye BV of hun drone camera’s het lichtspectrum van asbest kunnen
herkennen. Hiervoor hoeft nog geen drone de lucht in. Rond dit onderzoek voor 1 december af.
Bij beide disciplines (inventarisatie en eindinspectie) twee pilot projecten uitvoeren voor het
einde van het jaar, parallel aan de reguliere inspectie om te kunnen vergelijken.
Wijs hiervoor een ervaren (>3 jaar) DIA of inspecteur aan.
Bij asbestinventarisaties moeten altijd monsters genomen worden van asbestverdachte
materialen. Dit staat in de norm en zal niet zomaar veranderen. Om de eventuele aanschaf van
een drone toch rendabel te maken, zou deze ook ingezet moeten kunnen worden voor andere
doeleinden. Een mogelijkheid is om onszelf met drone en piloot te verhuren aan handhavers,
die de taak hebben om te controleren of asbestdaken daadwerkelijk verwijderd zijn en of dit op
de juiste en legale manier gebeurd is (is er een inventarisatie gedaan, is de klus bij de Inspectie
gemeld, etc.). Dit met het oog op het verbod op asbestdaken vanaf 2024.
Mocht RPS overgaan tot de aanschaf van een drone, moeten daarvoor nogal wat vergunningen
verkregen worden, zoals beschreven in hoofdstuk 5. In de Regeling op afstand bestuurde
luchtvaartuigen wordt ook gesproken over de verplichting van een handboek.
Met de eigen opgedane kennis op dit vlak, kunnen we andere bedrijven auditen, of zij klaar zijn
voor de vergunning. Dit is een bestaande RPS-dienst, maar binnen een ander vakgebied.
Dit kan bijkomend voordeel zijn bij eventuele aanschaf.
De Europese board van RPS heeft tot nu toe het gebruik van ‘unmanned aircraft systems’
verboden. Hun standpunt is, dat drones op grote schaal gebruikt worden voor militaire en civiele
doeleinden en het gebruik en de werking hebben potentieel belangrijke financiële, juridische,
gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Commercieel dronegebruik moet voldoen aan specifieke
wettelijke eisen, met inbegrip van veiligheidsmanagement systemen en vereist de benoeming
van een verantwoordelijke manager. Deze eisen zijn momenteel in behandeling bij de Europese
board om te bepalen of RPS dronegebruik zou willen implementeren. Volg de uitkomsten
hiervan.
Luchtfoto’s
Eind augustus wordt de pilot met de luchtfoto’s afgerond. De uitkomsten zullen uitwijzen wat de
vervolgacties zijn.
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3. Methodiek Kinney & W iruth

Methodiek Kinney en Wiruth
Hierbij wordt bepaald wat het risiconiveau is, door het bepalen van het effect,
de blootstellingsfrequentie en de waarschijnlijkheid.
De blootstellingsfrequentie (B):
zeer zelden
zelden (jaarlijks)
soms (maandelijks)
af en toe (wekelijks)
regelmatig (dagelijks)
voortdurend

0,5
1
2
3
6
10

Waarschijnlijkheid dat het effect optreedt (W)
bijna niet denkbaar
0,1
praktisch onmogelijk
0,2
denkbaar, maar onwaarschijnlijk
0,5
onwaarschijnlijk, mogelijk in grensgeval 1
ongewoon, maar mogelijk
3
zeer wel mogelijk
6
te verwachten
10
Het te verwachten effect (E)
gering, letsel zonder verzuim of hinder
belangrijk, letsel en verzuim
ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit)
zeer ernstig, een dode (acuut/op termijn)
ramp, enkele doden (acuut/op termijn)
vele doden

1
3
7
15
40
100

Risico = Blootstelling x Waarschijnlijkheid x Effect
R=BxWxE

R> 320 = belangrijk risico, actie = HOOG
Noodzakelijk, pak het knelpunt direct aan
R 70 - 320 = mogelijk risico, actie gewenst = MIDDEN
Neem het knelpunt op in het komende arbo-jaarplan
R < 70 = risico wellicht aanvaardbaar, overweeg = LAAG
Actie: neem het knelpunt op in het meerjarenplan

Bron: MVK module 2, Hoofdstuk 1 Inventarisatie en evaluatie van risico's, Publicatie van Arbode BV, versie 03-04-2013-V08
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4. Storybuilder methode

Storybuilder™
Leren van ongevallen

rps.nl

Inleiding Storybuilder™
Storybuilder™ is ontwikkeld als grafische interface van de database van de Arbeidsinspectie om
resultaten van ongevallenanalyses te kunnen vastleggen en nader te kunnen beschouwen op achterliggende oorzaken. Het instrument is oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het programma Versterking Arbeidsveiligheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is
de eerste stap in de ontwikkeling van een kwantitatief risicomodel voor arbeidsveiligheid. De basis
wordt gevormd door de aan de Arbeidsinspectie gemelde zeer ernstige arbeidsongevallen, circa
2000 per jaar.

Storybuild-model
In een Storybuild-model worden mogelijke ongevalscenario’s grafisch worden weergegeven. Elk Storybuild-model is vernoemd naar een centrale gebeurtenis, die schade kan berokkenen aan het slachtoffer.
In het model staan links van de centrale gebeurtenis
de oorzaken en gebeurtenissen die tot de centrale
gebeurtenis hebben geleid, en rechts de oorzaken en
gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor de
gevolgen. Hierbij zijn de gevolgen altijd dood, blijvend
letsel of herstelbaar letsel. Een dergelijk model wordt
door zijn vorm ook wel aangeduid als vlinderdas
(BowTie).

Alle ongevallen kunnen grafisch worden weergegeven
als een ‘ongevalspad’ door de structuur van één van
de 36 Storybuild-modellen. Een ongevalspad loopt
als een rode draad door het model met de relevante
ongevalfactoren, falende barrières en achterliggende
oorzaken. Zo vertelt elk pad de aanleiding en het verhaal van een specifiek ongeval (het ongevalscenario).
Elk Storybuild-model bevat een schat aan informatie
over oorzaken en gevolgen van ongevallen, gebaseerd
op de duizenden toedrachtbeschrijvingen, ongevallenrapportages en boeterapporten van de
arbeidsinspecteurs.
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Storybuilder-analyse

Storybuilder-methode

De Storybuilder-analyse van een enkel ongeval start
zodra het onderzoek naar de feitelijke gebeurtenissen
gereed is. De methode wordt uitgelegd aan de hand
van de onderzoeksvragen wat, waar, hoe en waarom.

WAT is er gebeurd?
De gebruiker kiest het Storybuilder-model dat het
ongevalscenario het beste beschrijft. Het model
wordt gekenmerkt door de centrale gebeurtenis.
	Voorbeeld: ‘contact met bewegende delen van
een machine’

Zie kader voor een korte toelichting van de vier
onderzoeksvragen van de Storybuilde-methode.
Naast het bepalen van de causale factoren kan in
Storybuilder™ informatie worden vastgelegd over activiteiten, gebruikte arbeidsmiddelen, aard en ernst van
het letsel en nadere details over de falende barrières.

WAAR ging het mis?
De gebruiker bepaalt op basis van het feitenrelaas
de gebeurtenissen, die noodzakelijk waren voor het
optreden van de CE en de gevolgen daarvan (LCE’s).
Dit zijn de directe oorzaken van het ongeval. Vervolgens wordt bepaald welke barrière faalde (ontbrak),
waardoor de directe oorzaak niet werd voorkomen.
	Voorbeeld: ‘ontbreken randbescherming’ =>
‘bewegende delen machine blootgesteld’

Functionaliteit
Belangrijke functionaliteiten van Storybuilder™ zijn:
• Raadplegen ongevallendatabase om vergelijkbare
ongevallen te bekijken. Op dit moment bevat de
database 15.000 analyses. De komende jaren wordt
de database uitgebreid tot alle vanaf 1998 tot en
met heden door de Arbeidsinspectie onderzochte
arbeidsongevallen (ca. 26.000).
• Nieuwe ongevallen analyseren en registreren.
• Trendanalyses uitvoeren.
• De optie om zelf een ongevalsmodel (vlinderdas)
te bouwen.

HOE kon het gebeuren?
Hierbij kijken we naar de falende taak, waardoor de
barrière faalde: het verschaffen, gebruiken of onderhouden van de barrière.
	Voorbeeld: ‘ontbreken randbescherming’
=> ‘bewegende delen machine blootgesteld’
en ‘bewust negeren van gevarenzone’ =>
‘lichaamsdelen in gevarenzone’.

24
LIS
000 Type of injury
unknown or
unspecified

43
LIS
010 Wounds and
superficial injuries

44

LIS

26

73
9_BFM
Geen (adequate)
hulpverlening

8_B
erming
ikt

77
8_BFM
Geen gebruik van
valbescherming

17
G
Mitigerende
barrières

HOSP

28

Ziekenhuis opname

020 Bone fractures

9_B
ate
ening

45
LIS
030 Dis locations,
sprains and strains

41
HOSP
Geen
ziekenhuisopnam e
23

G

38

42

31

FOP

HOSP
Onbekend

47
LIS
050 Concuss ion
and internal injurie
s

G

34

FOP

Cons equentie

29

G

Abs entie van werk

FOP

37

Hers telbaar letsel

40

ABS
> 1 week

27

39

ABS

WAAROM is het gebeurd?

> 1 maand

Blijvend letsel
25
Ziekenhuisopname

Type van lets el
46
LIS
040 Traumatic
amputations (Loss
of body parts )

FOP
Overleden

FOP
Onbekend

48
LIS
120 Multiple injurie
s

Hierboven ziet u een deelweergave van een Storybuild-model met scenario ‘vallen van
hoogte’. Toelichting incidentpad (rood weergegeven):
: val van ladder
: ladder op verkeerde plaats => geraakt door object (heftruck)
: de gebruiker koos een onveilige opstelplaats
: de risico’s van heftrucks waren niet gecommuniceerd

ABS
<= 1 dag

30

ABS
Onbekend

Hierbij vragen we naar de achterliggende
oorzaken, waardoor de taak die de barrière in stand
moest houden faalde. We kijken daarbij naar de
ontbrekende middelen, motieven en essentiële randvoorwaarden waardoor een taak faalde. De daarbij
gehanteerde categorieën zijn plannen & procedures,
competenties, communicatie, beschikbaarheid van
mensen, motivatie/alertheid, conflicterende
belangen, ergonomie en equipement (materieel).
	Voorbeeld: ‘onvoldoende veilig materieel beschikbaar gesteld door de organisatie’ en ‘onvoldoende motivatie/ aandacht voor veiligheid bij
gebruiker’.

rps.nl

Storybuilder™ in de praktijk
Inmiddels zijn er tientallen sectorale trendanalyses
uitgevoerd met Storybuilder™ onder andere voor
de bouw- en de metaalsector. Ook zijn er analyses
gemaakt voor specifieke ongevalscenario’s (val van
steiger), arbeidsmiddelen (heftrucks) en groepen
slachtoffers (jongeren).
Momenteel is in opdracht van stichting Arbouw
Storybuilder™ Constructie in ontwikkeling voor
het melden en analyseren van ongevallen in de

bouwsector. Dit is een laagdrempelige interface die
gebruikmaakt van de onderliggende Storybuildermodellen.
Voor het analyseren van majeure ongevallen is, in
samenwerking met de Engelse HSE, voor de MHCafdeling van de Arbeidsinspectie een speciaal Storybuild-model gemaakt voor ongevallen met kans op
het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
Voor het melden en analyseren van (bijna-)incidenten met patiënten in ziekenhuizen is Storybuilder™
gebruikt om de registratie en de analyse te verdiepen
en tegelijkertijd te vergemakkelijken.

Doelgroep
Storybuilder™ heeft meerdere toepassingsmogelijkheden. Er is een interface waarmee een enkel
ongeval kan worden geanalyseerd, bijvoorbeeld door
een KAM-medewerker van een bedrijf of door een
inspecteur. Daarnaast is er een interface voor professionele analisten en veiligheidskundigen, waarmee met
de gehele ongevallendatabase specifieke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden daarvan
zijn o.a. trendanalyses, sectoranalyses en thematisch
onderzoek.

Contact en informatie
Voor meer informatie over Storybuilder™ kunt u contact opnemen met contactpersonen van RPS.
Meer informatie over Storybuilder™ is ook te vinden op de website www.storybuilder.eu waar
u tevens de Storybuilder-handleiding kunt downloaden. De Storybuilder-software is kosteloos en
kunt u aanvragen door te mailen naar help@storybuilder.eu.

RPS

White Queen Safety Strategies

Martijn Mud
Elektronicaweg 2
2628 XG Delft

Linda Bellamy
Postbus 712
2130 AS Hoofddorp

T 015 - 750 16 00
E martijn.mud@rps.nl

T 023 - 565 13 53
E linda.bellamy@whitequeen.nl

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
T 070 - 333 4444

rps.nl
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5. Plan van aanpak - scriptievoorstel

Plan van Aanpak
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1.

PLAN VAN AANPAK

Inleiding
De opleiding middelbare veiligheidskunde (MVK) bestaat uit 6 modules. Deelnemers sluiten iedere
module af met een huiswerkopdracht en na iedere twee modules volgt een examen.
De MVK-opleiding wordt afgesloten met een eindscriptie en scriptiepresentatie/-verdediging.
Het onderwerp van de scriptie moet een duidelijke relatie met veiligheid hebben. Het advies is om een
onderwerp te kiezen dat aanspreekt, maar nog niet helemaal is uitgediept. Ik heb gekozen voor het
onderwerp “werken op hoogte in de asbestbranche”. In dit Plan van Aanpak werk ik dit verder uit.
1.1.

Titel (of werktitel)

De titel van mijn scriptie is:

Bronaanpak met selfiestick of drone?
(Hoe) kan de asbestbranche profiteren van
veiliger en alternatieve inspectie methodes?

1.2.

Beschrijving van het bedrijf, belangrijkste Arborisico’s

RPS Nederland is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en
veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. Dagelijks werken we voor bedrijven, overheden
en inspecties aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Dit doen we met 400 professionals vanuit
vestigingen in Breda, Delft, Leerdam en Zwolle. RPS Nederland is onderdeel van RPS Group plc.
Een Engels, beursgenoteerd, adviesbureau dat wereldwijd met 5.000 medewerkers actief is in
milieu- en energieopgaven. RPS Group plc heeft 85 vestigingen verspreid over Australië, Canada,
Engeland, Ierland, Nederland, Rusland, Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.
Werkvelden
Veiligheid
Veiligheid, Gezondheid, Risicomanagement
Procesveiligheid
Ongevalsanalyses
Toxicologie
Binnenmilieu en
Arbeidshygiëne
-klimaat
Calamiteitenanalyses
Risicoanalyse en
-management
Laboratoria
Asbestanalyses en
Chemisch en
vrijgavemetingen
microbiologisch
Luchtmetingen en
onderzoek
legionella onderzoek
Specialistische
Verhuur
analyses
meetapparatuur
Asbest
Asbestinventarisaties
Asbest advies en
Asbestinspecties en
beheersplannen
eindcontroles
Uitvoeringsbegeleiding
Projectmanagement

Omgeving
Gebieden
Waterkwaliteit
en -kwantiteit
Civiele en
cultuurtechniek

Natuurontwikkeling
en ecologie
Waterbodem en
bodem

Gebouwen
Gebouwinspecties
Onderhoudsadvies
Bouw- en
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Vastgoedinformatie
Huisvestingsadvies

Infrastructuur
Waterveiligheid en
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Landmeten

Ondergrondse
infrastructuur
Geo-informatie en
inspecties
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Organogram RPS Nederland

Arborisico’s
RPS vindt de veiligheid van haar eigen medewerkers belangrijk. Daarom wordt in opdracht van de
directie een verdiepende RI&E op functieniveau uitgevoerd. Dit doe ik samen met een collega (HVK en
ook mijn studie begeleidster). Hieruit blijkt, dat het werken op hoogte het belangrijkste Arbo risico is.
Verschillende teams werken op hoogte: eindinspectie asbest, asbest inventarisatie en huisvesting en
vastgoed (rode pijlen in het organogram).
1.3.

Beschrijving eigen positie binnen het bedrijf

Ik ben aankomend adviseur binnen team Veiligheid en Risicomanagement (blauwe pijl organogram).
Met een collega voer ik een functie RI&E uit voor alle risicovolle functies binnen RPS Nederland.
Samen ontwikkelen we een interne training/workshop “werken op hoogte”. Daarnaast ben ik o.a. intern
betrokken bij het kwaliteitsmanagement systeem van RPS Nederland (o.a. interne audits).
1.4.

Beschrijving onderwerp of probleem

Zoals beschreven in 1.2 en 1.3, voer ik met een collega een functie RI&E uit voor alle risicovolle
functies binnen RPS Nederland. Als belangrijkste Arbo risico komt naar voren het ‘werken op hoogte’.
De teams waarop dit van toepassing is, zijn eindinspectie asbest (vrijgave na sanering), asbest
inventarisatie en huisvesting & vastgoed (inspectie van daken). Met dit onderzoek wil ik antwoord
krijgen op de vraag welke mogelijkheden er zijn om inventarisaties en eindcontroles van asbest op
hoogte veiliger uit te voeren.
1.4.1.
Waarom dit onderwerp?
Ik richt mij in mijn onderzoek specifiek op de inspectie- en inventarisatiewerkzaamheden in de
asbestbranche. Ik kies voor dit onderwerp, omdat de risico’s met betrekking tot het werken op hoogte
groot zijn. Dit, vanwege het werken met ladders, rolsteigers, hoogwerkers en verreikers op steeds
wisselende en tijdelijke locaties. Een bronaanpak is daarbij gewenst, maar is tot nu toe nog niet
geïmplementeerd.
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1.4.2.
Wat is het probleem van de huidige situatie?
De medewerkers die de inspectie- en inventarisatiewerkzaamheden uitvoeren, doen dat met materieel
dat de saneerder op locatie beschikbaar stelt. Dat materieel is niet altijd deugdelijk of de juiste keuze
voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dagelijks heeft RPS zo’n 80 mensen werken in de
buitendienst, die regelmatig op hoogte hun inspectiewerkzaamheden moeten verrichten. Het is vaak
lastig om vooraf precies te weten welke situatie zij zullen aantreffen. De norm schrijft voor, dat een
inspectie op maximaal 1 meter afstand gedaan moet worden. Op moeilijk bereikbare plekken op
hoogte leidt dit tot gevaarlijke situaties. De eindinspectie asbest is de groep medewerkers die hier het
vaakst mee te maken heeft. Zij zijn afhankelijk van het materieel dat de opdrachtgever ter plaatse heeft
en zij werken vaak onder tijdsdruk. Dit kan ten koste gaan van de veiligheid.
1.4.3.
Hoe groot is het probleem, wat zijn de risico’s?
Werken op hoogte zorgt jaarlijks en landelijk voor het meeste aantal ongevallen en slachtoffers.
Uit de meerjaren analyses van ernstige, door de I-SZW onderzochte, ongevallen is ca. een kwart
gerelateerd aan vallen van hoogte. Daarmee behoort werken op hoogte tot de belangrijkste
veiligheidsrisico’s in Nederland. Uit de RPS functie RI&E blijkt dat op slooplocaties, waar eindcontroles
van asbest op hoogte plaatsvinden, de veiligheidsmaatregelen vaak niet optimaal zijn. Daarom is dit
een relevant probleem voor RPS, waar creatieve oplossingen, gericht op een bronaanpak, nodig zijn.
1.5.

Probleemeigenaar

RPS vindt de veiligheid van haar eigen medewerkers belangrijk. Daarom is in opdracht van de directie
ook een verdiepende RI&E op functieniveau uitgevoerd. Hierin werd bevestigd, dat het werken op
hoogte op dit moment het belangrijkste Arborisico is bij RPS.
Behalve RPS kunnen ook andere bedrijven in de asbestbranche voordeel trekken uit het voorkomen
van het werken op hoogte, door het gebruik van veiliger en alternatieve inspectiemethoden.
Ook andere branches waar nu inspecties op hoogte worden uitgevoerd zouden kunnen profiteren.
Vanuit de directie van RPS is er voldoende commitment om te zoeken naar alternatieven, maar daarbij
mogen zowel het belang van de kwaliteit van de inspecties als de eisen vanuit de norm en regelgeving
niet worden geschaad.
1.6.

Bondige beschrijving beoogd product

Mijn eindproduct is een rapport, met een inschatting van het huidige risico, de mogelijkheden dit risico
te verminderen en een inventarisatie van mogelijke bronmaatregelen (zoals het werken met
telescopische fotomasten, drones, camera’s e.d.). De voors en tegens van deze maatregelen zullen
worden afgewogen. Het rapport geeft inzicht in de mogelijkheden om de asbestbranche te laten
profiteren van veiliger en alternatieve inspectiemethodes.
1.7.

Hoe kan het beoogde resultaat worden bereikt (evt. implementatievoorstel)?

Daar is in deze fase van het onderzoek nog niets over te zeggen. Dat is afhankelijk van de uitkomsten
van het onderzoek. Een overzicht van de mogelijkheden is te geven. Voor een goede interne
implementatie na afloop van dit onderzoek zal ik regelmatig de tussenresultaten terugkoppelen aan het
management van RPS.
1.8.

Hoe wordt een bredere oriëntatie nagestreefd?

Interviews met enerzijds brancheverenigingen (VVTB, VERAS), (eind)verantwoordelijken binnen RPS
en met bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie, collega-bedrijven die deze werkzaamheden doen en
met saneerders. Maar ook met bedrijven die opname apparatuur leveren zoals telescopische
fotomasten, drones, etc. en bedrijven die ervaring hebben met de resultaten van dergelijke opname
apparatuur.
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1.9.

Te zetten stappen onderzoeksaanpak
Stap 1: vooronderzoek: literatuurstudie (wetgeving en normen), wie wil ik interviewen en wie willen
meewerken
Stap 2: huidige situatie in kaart brengen: interviews houden, ongevalscijfers uitdiepen
Stap 3: gewenste situatie in kaart brengen: veilig inspecteren op hoogte zonder afbreuk aan de
kwaliteit
Stap 4: rapport schrijven
Stap 5: voorbereiden eindpresentatie
Stap 6: eindpresentatie

1.10.

Beschrijving eigen rol bij het onderzoek

Bij dit onderzoek treed ik op als onderzoeker en adviseur. Als aankomend adviseur, aankomend
preventie medewerker en aankomend veiligheidskundige zie ik het als mijn taak en
verantwoordelijkheid om met de resultaten uit de RI&E aan de slag te gaan.
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6. Goedkeuring scriptievoorstel

Mevrouw S. van Hagen
x
x

Uw kenmerk
Uw brief van
Ons kenmerk

16 mei 2016

Geachte mevrouw Van Hagen,

Bij deze verklaren wij ons akkoord met het door u ingediende scriptievoorstel.
Wij verzoeken u het scriptievoorstel alsmede deze goedkeuring als bijlage in uw scriptie op te
nemen. Wij wensen u veel succes toe bij het vervaardigen van uw scriptie.

Hoogachtend,

Namens de scriptievoorstellencommissie:
dr. W.J.T. van Alphen
Hagen1

