
Jaarlijks overlijden 3.000 mensen aan de gevolgen 

van blootstelling aan stoffen op het werk. Ter 
vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 
613. Werken met gevaarlijke stoffen kan je ziek maken. 
Het gaat vaak om stoffen die je niet ruikt of ziet: zoals 
kwartsstof, houtstof, isocyanaten en dieselrook. Door 
hier bewust van te zijn en met gezond verstand te 
werken, kunnen we veel van dit leed voorkomen.

Wat is er nodig om veilig(er) te werken met houtstof? 
Staat dit thema op de agenda binnen jouw bedrijf? 
Wil je het probleem aanpakken bij de bron? Hoe krijg 
je je werknemers actief aan het stofzuigen? En hoe 
zorg je voor een cultuurverandering op de werkvloer 
waarbij veilig werken met gevaarlijke stoffen 
vanzelfsprekend wordt? Kortom, Hoe werk jij veilig?  

Op 29 oktober slaan het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en de houtbranches de handen 
ineen om antwoord te geven op deze vragen. 
 

De middag start met een rondleiding door Smeulders 

Interieurgroep in Nuenen. We spreken door over 
concrete uitdagingen en oplossingen om veilig te 
werken met onder andere houtstof. 
 

Maar vooral is er ruimte om jouw vragen, ervaringen 
en kennis uit te wisselen met collega’s uit de sector. 
Onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam, 
met o.a. Dr. ir. Martin van Staveren (risicobureau 
VSRM over ánders omgaan met risico’s), Bram 

Hemmer (SKH), Gerd Lindemann (FLS) en veel 
praktijkvoorbeelden.

Praat mee en meld je hier aan. Je ontvangt 

binnenkort het complete programma en de 
routebeschrijving. Wees er snel bij; de ruimte is 
beperkt en vol = vol.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie 

praktijkbijeenkomsten over veilig werken met 

gevaarlijke stoffen. Deze reeks wordt georganiseerd 
door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid in samenwerking met partijen 

uit  de bouw, houtsector, autoschadeherstel- 

en carrosseriebouw, en transport en logistiek. 
Meer informatie kan je vinden op: www.
werkmetgezondverstand.nl. 

#ikwerkveilig
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