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Carin Benders is landelijk projectleider bij de Arbeidsinspectie. Foto: Peter van Muiken 

INTERVIEW Carin 8enders 
'Gietvloeren vormen het uitgangspunt' 
Carin Benders is landelijk projectleider bij de 
Arbeidsinspectie. Ze geeft leiding aan het 
project waarbij zandcementvloeren in beginsel 
niet meer worden toegestaan. Dat nieuws 
verscheen op 12 januari in Cobouw. 

" SindSdien ben ik onophoudelijk 
door bedrijven en organisaties 
gebeld. Eindelijk is de sector in 

beweging. De meeste argumenten tegen ons 
beleid zijn oude koele De beleidslijn is helder: 
gietvloeren zijn het uitgangspunt." 

Is sprake van een verbod op zandcementvloeren? 
"Nee, het leggen van een zandcementvloer 
mag wel. Maar alleen als er technische 
belemmeringen zijn voor een gietvloer, 
bijvoorbeeld op een helling of buiten. Een 
vochtige ruimte is geen belemmering." 

Een zandcementvloer is toch goedkoper? 
"Een anhydriet gietvloer is niet duurder dan 
een zandcementvloer. Sinds september zijn 
we intensief aan het inspecteren. Het project 
betreft overigens de hele afbouw. Het zou tot 
31 december duren, maar we hebben het met 
vier maanden verlengd." 

Als een zandcementvloer technisch onvermijdelijk 
is? 
"Dan moet gewerkt worden met taakroulatie, 
pauzes en silo's. Een elektrische rei zien we 
niet als een technische verbetering. Met de 
hand zandcementmortel mengen en met een 
kruiwagen naar binnen halen kan echt niet 
meer." 

Waarom zijn gietvloeren nog niet standaard? 
"De afbouw lijkt nog wel behoudender dan de 
hele bouw. Om het project te laten slagen 
beginnen we meteen met het stellen van een 
eis. Niet alleen aan de werkgever, maar ook 
aan de opdrachtgever. Wij eisen van hem een 

wijziging van het bestek, nu en in de toe
komst. We proberen de hele keten aan te 
pakken." 

Hoe zijn de reacties? 
"Wisselend. Sommige bedrijven zeggen 
'eindelijk'. Bedrijven die alleen zandcement
vloeren leggen, zijn in paniele Maar de 
overstap van zandcementvloeren naar 
anhydriet gietvloeren is eenvoudig. Een pomp 
kost ongeveer 20.000 euro. Dat is een relatief 
kleine investering. Bedrijven kunnen zo'n 
pomp ook huren." 

Hoe zwaar zijn de arbeidsomstandigheden bij het 
leggen van een zandcementvloer? 
"We weten niet hoeveel mensen arbeidsonge
schikt worden. We weten wel dat het fysiek 
heel zwaar is. Een kwart tot de helft van alle 
vloerenleggers krijgt rugklachten. Bovendien 
komt kwartsstof vrij bij het schuren van 
zandcementvloeren. Een anhydriet gietvloer 
wordt ook geschuurd, maar in de bovenste 
laag zit geen kwarts." 

Wordt de Arbeidsinspectie gebeld door werkne
mers? 
"Ja. In de afbouw hebben we in 2009 meer dan 
200 klachten van werknemers ontvangen. Dat 
is een fractie van alle klachten. FNV Bouwen 
CNV Hout en Bouw worden ook regelmatig 
gebeld. Een werknemer belt niet zomaar met 
de Arbeidsinspectie. Aan de melding is altijd 
een traject voorafgegaan." 

Hoe gaat het nu verder? 
"We zetten het beleid voort. Op 26 januari zijn 
we weer bij de NOA in Veenendaal. We hebben 
eerder overleg gevoerd. De NOA wist van ons 
project. Vloerenleggers kunnen omschakelen 
op anhydriet gietvloeren. De machines 
kunnen worden omgebouwd." 

frans van Velden 
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Merel van der Ham 

Den Haag - Asbest maé 
meer slachtoffers dan 
aangenomen, maar da 
betekent volgens de b 
chevereniging niet da1 
regels voor asbestsan 
strenger moeten word 

De Gezondheidsraad pleit · 
aanscherping van de norm, 
conceptadvies 'Asbest'. "Het 
heidsrisico is groter dan 
werd", beaamt Frank Wore 
taris van brancheorganisa 
form Asbestverwijdering. " 
asbestkwestie is een veE 
probleem", stelt hij. "Dat i~ 
te lossen door de normer 
scherpen. De regels zijn st 
noeg, ze zijn alleen niet p 
genoeg." 
Volgens Woreel kan het p 
beter aangepakt worden do 
having te verbeteren en VF 
duidelijker regierol te gever 
beidsinspectie werkt alleen 
van heterdaadjes, dus de pa 
relatiefldein. Ook geeft zij b 

Eigentij 
gegund 
Ingrid Koenen 
Nijmegen - De eigentijdse bOl 
van BAM Civiel, Max Bögl en I 

Belgische architect Ney Poul 
wordt het nieuwe visitekaartj 
Nijmegen. De stadsbrug over 
Waal is voorlopig gegund via 
dbm-contract met dialoogfa: 

"De dialoogfase was intensi 
deze procedure heeft zeker 
voor een goed resultaat", b 
jectleider René Duifhuizen 
megen terug op de concurr 
richte dialoog. Hij moet nog 
om de arm houden, want ç 
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