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1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Herman opent de vergadering en heet in het bijzonder Annemarie Arensen
welkom.

2.

Verslag van 13 oktober
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Introductie campagne 'Veilig in elke vezel'
Annemarie is betrokken bij de campagne Emissiebeperking van Veras en
VVTB. Het project is gericht op emissiebeperkende maatregelen, opfrissen
campagne adembescherming en organiseren van 1 digitaal platform. Op haar
vraag wat de boodschap moet zijn bij emissiebeperkende maatregelen volgt:
− essentie van bronbeperking is buiten beeld bij ondernemer en opdrachtgever;
− we zijn slopers en we zijn schoonmakers;
− het geld regeert;
− de prijzen staan onder druk;
− angst voor boetes;
− moet onderdeel van de opleiding zijn;
− foto's en video's van mesothelioom en andere risico's tonen en de cijfers
van asbestdoden bekend maken in de sector;
− cultuur in het bedrijf;
− opleiding is OK; in de praktijk gaat het anders;
− goede vakkrachten vraagt om een goede CAO.
Op de vraag wat geleerd kan worden van de campagne Adembescherming
volgt:
− niet betuttelen, het gaat om de praktijk;
− maak het onderdeel van het examen;
− handhaven op toepassing in de praktijk in plaats van bezit van certificaat;
− het bedrijf zelf is verantwoordelijk;
− doelgroepen: DTA, DAV, ondernemers én opdrachtgevers.
Annemarie bedankt voor de input en komt graag volgend jaar terug als een
volgende fase van het project wordt gestart.

4.

Nieuw schema 530/540
Het nieuwe, geïntegreerde, schema is nog niet definitief vastgesteld. Naar
verwachting zal dat binnen enkele weken gebeuren. Daarna zal voorlichting
worden gegeven in het land. Ascert vraagt aan de kbg aandachtspunten voor
de voorlichting aan de werknemers.
Suggesties uit de klankbordgroep:

Actie

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
5.

wijzigingen goed in beeld brengen (wat is eruit en wat is nieuw);
in tabelvorm;
breed verspreiden;
eigen werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en dus ook
voor de informatie over de wijzigingen;
faciliteer de werkgever bij het informeren van zijn werknemers;
'530 voor Dummies';
info voor opdrachtgevers (wat doet DIA/DTA en waarom);
maak een toolbox voor 'the talk of the day' in de keet;
blijven herhalen;
voorlichting op de praktijk gericht;
een poster op de sluis.

Aanpassen persoonsschema DTA
De werkkamer is begonnen met de actualisatie van het schema Sc-510.
Daarvoor wordt een projectgroep ingesteld. De kbg kan deelnemen aan de
projectgroep. Ascert heeft gevraagd aan te geven wat gewijzigd moet worden.
De aanwezigen besluiten dat de klankbordgroep deel neemt aan de projectgroep. Een deelnemer stelt zich daarvoor beschikbaar.
De klankbordgroep zal het lid van de projectgroep ondersteunen bij zijn werk
door input te leveren en teksten te beoordelen. De leden zullen de bestaande
tekst lezen en aan hem doorgeven:
− wat kan vervallen;
− wat moet worden gewijzigd;
− wat moet worden opgenomen.

6.

Symposium en toekomst kbg
Het subsidietraject loopt binnenkort af. De voorzitter van Ascert werkt aan
een manier om de klankbordgroep te borgen en een positie te geven wat
meer op afstand van Ascert. Daarbij is een rol weggelegd voor HZC (Het
Zwarte Corps) die zitting heeft in het CCvD. Onderzocht wordt hoe in samenwerking met HZC de invloed van de klankbordgroep in projectgroepen,
werkkamers en het CCvD kan worden georganiseerd. De budgettaire ruimte
voor de klankbordgroep moet ook worden vastgesteld.
De subsidie van SZW voorziet in een grote slotbijeenkomst met DIA's en
DTA'ers. In die bijeenkomst wordt de klankbordgroep gepositioneerd en presenteert de klankbordgroep zichzelf. Ook is er ruimte voor een paar sprekers.
Daarna gaat de groep uiteen in drie deelgroepen die ieder een onderwerp
bespreken waarmee de klankbordgroep in 2017 aan de slag gaat. Deze bijeenkomst wordt gebruikt om na te gaan hoe het thema leeft in de praktijk en
wat eraan gedaan moet worden. Als speerpunten voor 2017 en dus als thema's voor de slotbijeenkomst worden genoemd:
− maskers
− bronbeperkend werken
− CAO voor de asbestsector
− bedrijfsaansprakelijkheidsverzeklering
− praktijkgerichte handhaving
− niet alle verantwoordelijkheid afschuiven naar DTA
− vrijwillige meldcultuur
− samenwerking DIA - DTA
− nieuwe persoonsschema
− veiligheid naar elkaar (heb je gedoucht? is je masker schoon?)
De
−
−
−

drie thema's die worden vastgesteld zijn:
nieuwe persoonsschema DTA
veilig werken (maskers, bronbeperkend werken, veiligheid naar elkaar)
misstanden: hoe ga je daar mee om

De subsidieperiode eindigt formeel op 31 december. Dit zou betekenen dat
de slotbijeenkomst nog in december moet worden georganiseerd. Gezien de
enorme werkbelasting op dit moment vindt de klankbordgroep het niet verstandig om in december een bijeenkomst te organiseren. Voorzitter Ascert is
met het ministerie in gesprek over verlenging van de subsidieperiode waar-

allen

door de bijeenkomst mogelijk begin 2017 kan worden georganiseerd.
De werkgroep Communicatie heeft naar aanleiding van de bespreking op 13
oktober de gedachten over de website van de klankbordgroep geordend.
kolom
introductie klankbordgroep
asbestnieuws en documenten
vragen en suggesties
lopende projecten

inhoud
doel van de klankbordgroep (wat wel en
ook wat niet)
links naar sites met betrouwbare informatie
formulier wat je digitaal kunt invullen en
verzenden
informatie over de speerpunten, verslagen van vergaderingen etc.

Tijdens de bespreking komt aan de orde:
− wie zorgt ervoor dat de vragen die via het digitale vragenformulier
worden beantwoord?
− hoe zorgen we ervoor dat de antwoorden kloppen?
− komen vragen en antwoorden op de site?
− wat is ons ambitieniveau en hoe geven we dat duidelijk aan?
7.

Volgende vergadering
De volgende vergadering is in maart 2017. Frequentie en locatie hangen af
van het budget. Dat is op dit moment nog niet bekend.

8.

Rondvraag en sluiting
Een deelnemer brengt in de vragen en antwoorden van Ascert naar aanleiding van de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Volgens hem zitten er storende fouten in de tekst en ontbreekt veel
informatie. Hij zal zijn bevindingen aan Ascert doorgeven.
De voorzitter sluit de vergadering.

