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Enquête en bedrijfsbezoeken Betonmortelindustrie: Resultaten  

Respons 
De enquête werd in de eerste week van december 2011 schriftelijk uitgezet in een aparte mailing 
onder ca. 481 leden van FNV Bouw werkzaam in de betonmortel sector. De deadline voor het terug 
sturen van ingevulde enquêtes was 15 december 2011. In twee weken werden 78 enquêtes 
geretourneerd. Gegeven de onbekendheid met het onderwerp “Nanotechnologie” of 
“Nanoproducten” in de sector kan de behaalde respons van krap 20% (78 van de 481) een goede 
opbrengst genoemd worden waaruit een redelijk beeld van de sector kan worden geëxtraheerd. 
Zeker in combinatie met de aanvullende informatie die uit de bedrijfsbezoeken naar boven kwam. 
Het is echter wel van belang om in het oog te houden dat de enquête wellicht eerder zal zijn ingevuld 
en ingezonden door werknemers die op de een of andere manier al een gevoel hadden bij 
nanotechnologie of nanoproducten. Bijvoorbeeld, doordat ze er al mee in contact waren gekomen 
via TV, internet of vakbladen. Om die reden geven de hier gepresenteerde resultaten waarschijnlijk 
een geflatteerd beeld van de kennis en het bewustzijn met betrekking tot werken met 
nanoproducten in de betonmortel Industrie.  

De vraaglijsten werden hoofdzakelijk ingevuld door werknemers die daadwerkelijk werken bij een 
betonmortel centrale (Figuur 1). Een enkeling werkt  alleen op kantoor (3 respondenten) en 3 
respondenten werken zowel op kantoor als in de centrale.  

      

Figuur 1 Overzicht in taart diagrammen van het type werkplek (links) en de functie (rechts) van de respondenten. Een 
relatief groot deel van de respondenten (30%) bekleedt meerdere functies binnen het bedrijf, bijvoorbeeld laborant en 
mengmeester. 

Het merendeel van de respondenten is chauffeur van een truckmixer, maar er is ook een groot aantal 
(bijna een derde van de respondenten, ofwel 22 personen) die meerdere functies binnen de centrale 
uitvoert (zie Figuur 1). Dit zijn (vrijwel) allemaal truckmixers/betonpomp-chauffeurs in combinatie 
met shovelmachinist, kraanmachinist, mengmeester en/of terreinmedewerker. In een enkel geval is 
er ook een laboratorium. Slechts 3 hebben kantoor c.q. eigenaar/bedrijfsleider/administratief 
ingevuld.  

Dit beeld komt goed overeen met wat wordt gezien tijdens de bedrijfsbezoeken: “…we hebben bijna 
allemaal een dubbelfunctie. Zo zijn we flexibel bij het optimaal inzetten van de mensen.”  
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De respondenten zijn hoofdzakelijk werkzaam in de grotere (bijna 50%) of middel grote (ca. 33%) 
betonmortel centrales (zie Figuur 2). Slechts  1/6 van alle respondenten werkt in 
betonmortelcentrales die kleiner zijn dan 10 werknemers.  De meeste respondenten zijn tussen de 
40 en 60 jaar oud, een zesde is tussen de 21 en 40 jaar en een zesde is ouder dan 60 jaar (zie Figuur 
2). Dit betekent dat het materiaal dat zal worden ontwikkeld om werknemers in de betonmortel voor 
te lichten over nanomaterialen en –producten in eerste instantie een doelgroep van middelbare 
leeftijd lijkt te hebben. 

        

Figuur 2 Overzicht in taart diagram van de grootte van het bedrijf waar de respondenten werken (links) en de 
leeftijdverdeling (rechts), 2 van de 78 respondenten vulden hun leeftijd niet in. 

Deze leeftijdsopbouw wordt bevestigd tijdens de klankbordgroep bijeenkomst en de 
bedrijfsbezoeken: het grootste deel van de werknemers is op middelbare leeftijd, de groep jongeren 
is relatief klein. 

 

Nieuwe producten op het werk  
De enquête opent met een opsomming van producteigenschappen die op dit moment typisch aan 
verschillende nanoproducten in de betonmortel industrie worden toegeschreven (zie Figuur 3). Dit 
betekent echter nog niet  dat het in alle gevallen ook daadwerkelijk nanoproducten zijn. Het 
betekent enkel dat er een verhoogde kans is dat het hierbij gaat om nanoproducten. Omdat er 
binnen de “lijst” van betoneigenschappen die mogelijk worden verkregen met behulp van 
nanomaterialen een grote spreiding lijkt te bestaan met betrekking tot de waarschijnlijkheid dat deze 
eigenschappen ook daadwerkelijk met behulp van nanomaterialen worden verkregen, is apart 
gekeken naar respons van werknemers die zeggen te werken met additieven voor hoge sterkte 
beton, zelfreinigend beton en antigraffiti beton. Voor deze eigenschappen is de kans dat het gaat om 
nanomaterialen namelijk heel groot. 

Uit de bedrijfsbezoeken bleek dat het bij gebruikte vezel-toevoegingen in veel gevallen gaat om 
micro (of zelfs macro) vezels. Wel komen vanuit bijvoorbeeld het Duitse initiatief Inno-CNT 
berichten dat koolstof nanobuisjes in de nabije toekomst een goed alternatief zullen worden voor 
wapeningsstaal. Vooral voor toepassing in hoogbouw. De productie van deze mortel is echter nog 
geen praktijk van alledag. Voor het variëren van de tijd voor verwerkbaarheid van de mortel wordt 
hoofdzakelijk “gespeeld” met de onderlinge verhouding van ingrediënten in de “standaard 
receptuur” of de temperatuur van het mortel water. Van nanomaterialen wordt hiervoor in 
Nederland meestal geen gebruikt gemaakt. Echter, bij de productie van ultra hoog sterkte beton, 
zelfreinigend beton en beton dat een antigraffiti werking heeft worden wel nanomaterialen 
toegevoegd. De betonmortel centrales die deze typen beton mogen produceren moeten hiervoor 
gecertificeerd zijn.  

 < 10  10-50  > 50  weet niet 21-40 41-60 ouder dan 60 
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Een groot deel van alle respondenten werkt zelf met een of meer van de producten uit de lijst (bijna 
90%, ofwel 68 personen) een kleine groep werkt er zelf niet mee maar collega’s wel en een enkeling 
geeft aan dat binnen het bedrijf niet met deze materialen wordt gewerkt.  

 

Figuur 3 Overzicht in taart diagram van het percentage respondenten dat tijdens het werk mogelijk in aanraking komt 
met producten die op basis van hun producteigenschappen een verhoogde kans hebben nanoproducten te zijn.  

Welke producteigenschappen worden herkend en door hoeveel respondenten is aangegeven is te 
zien in Figuur 4. In deze figuur is per product type het aantal keer aangegeven dat dit product door 
de respondenten is “herkend” als product waarmee ze wel eens te maken hebben. Iedere 
respondent kon in principe elk producttype aankruisen. De maximale “score” per producttype komt 
daardoor op 78. 

 

Niemand in het bedrijf werkt met deze 
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Werkt zelf niet met deze producten maar 
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Werkt zelf met deze producten 
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Figuur 4 Overzicht van het aantal keer (verticale as) dat een product met een specifieke functie door de respondenten is 
herkend als product waar ze wel eens mee werken. Maximaal kan een product type 78x worden gescoord. 

De eigenschappen/materialen “additief voor verlengde verwerkbaarheid van de mortel”, 
“vezeltoevoegingen” en “zelfverdichtendbeton (SCC)” springen er uit als meest herkende 
eigenschappen/materialen. Echter, uit de bedrijfsbezoeken bleek dat er een gerede kans is dat het 
hierbij niet gaat om nanomaterialen maar om meer grofstoffelijke toevoegingen. In het geval van 
“additieven voor hoge sterkte beton” (UHPC), “zelfreinigend beton” (ZR) en antigraffiti werking (AG) 
is de kans dat het gaat om nanomaterialen veel groter. Van de 78 respondenten herkenden 33 
respondenten UHPC, 10 respondenten herkenden UHPC en ZR beide en 6 respondenten herkenden 
ze alle drie (UHPC, ZR en AG). De overige 28 herkenden geen van de drie. 
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Figuur 5 Aantal respondenten dat aangaf additieven voor Ultra hoog stekte beton (UHPC), zelfreinigend beton (ZR), en 
antigraffiti beton (AG) te herkennen.  

In totaal gaf 23% van de respondenten aan dat ze de producten waarmee ze zelf of in hun bedrijf 
werken konden herkennen als nanomateriaal of nanoproduct doordat dit op de een of andere 
manier stond aangegeven: op de verpakking, in de veiligheids- of technische informatiebladen of in 
de naamgeving van het materiaal of product (zie Figuur 6). Grofweg 30% van alle respondenten kon 
de materialen waarmee gewerkt wordt niet herkennen als nano maar gaf aan wel met materialen in 
de enquête lijst te werken. Iets minder dan de helft wist het niet (38%) of herkent niets en werkt ook 
niet met producten uit de enquête lijst. Omdat in het geval van “additieven voor hoge sterkte beton” 
(UHPC), “zelfreinigend beton” (ZR) en antigraffiti werking (AG) de kans dat het gaat om 
nanomaterialen veel groter is, is in Figuur 7 en Figuur 8 onderzocht of de herkenbaarheid van deze 
producten als nanoproduct ook groter was. In Figuur 7 is aangegeven wat de respondenten 
antwoordden op de vraag of ze de producten konden herkennen als nano, of niet.  

 

Figuur 6 Overzicht in taart diagram van het percentage respondenten dat wel eens werkt met producten waarbij “Nano” 
genoemd wordt in de productnaam, op het Veiligheidsinformatieblad of op het Technische informatieblad. Er werd 
hierbij antwoord gegeven op de vraag: Werken u of uw collega's wel eens met producten waarbij "Nano" genoemd 
wordt in de productnaam, op het VeiligheidsInformatieBlad (VIB) of op het Technisch informatieblad? 
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Figuur 7 Overzicht van de herkenbaarheid van additieven als “nanomateriaal”. In licht blauw is aangegeven hoeveel 
respondenten een of meerdere van de producten waarmee ze te maken hebben konden herkennen als nanomateriaal 
doordat dit als zodanig werd genoemd op het veiligheidsinformatieblad, het technisch informatieblad of in de 
productnaam. Apart is aangegeven hoeveel respondenten die werkte met Ultra hoog stekte beton (UHPC), zelfreinigend 
beton (ZR), en antigraffiti beton (AG) of een combinatie daarvan de producten waarmee ze werken herkenden als 
nanomateriaal. 

In Figuur 8 is uit gezet welk percentage van de vier subgroepen “werkt met UHPC”, “werkt met UHPC 

en ZR”, werkt met UHPC, ZR en AG” en “werkt met geen van de drie” de producten waarmee ze 

werken als nano kunnen identificeren. Het is interessant dat het percentage “herkenning” in de 

eerste drie groepen iets hoger ligt dan voor de subgroep die  met geen van de drie producten werkt. 

De meeste respondenten die productgroepen uit de aangereikte lijst herkenden, herkenden een of 

meer productgroepen.  
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Figuur 8 Herkendbaarheid in percentages: welk percentage van alle respondenten die aangeeft te werken met UHPC, 
UHPC en ZR, UHPC, ZR en AG, en geen van de drie (overige) kan de producten waarmee ze werken positief identificeren 
als “nano”? 

Ze deden echter  een uitspraak over de herkenbaarheid van de producten waarmee ze werken. 
Hoeveel nanoproducten er wel en hoeveel er niet herkenbaar zijn als nanoproduct is op basis van de 
huidige enquête daarom niet te zeggen. 

Een totaal van 41 respondenten gaf aan dat ze materialen waarmee ze werken konden herkennen als 
nano, of dat ze dat niet konden maar wel werken met materialen uit de enquête lijst. Deze 41 
respondenten is vervolgens gevraagd om nader te specificeren wat ze precies met deze materialen of 
producten doen, wat ze aan instructie krijgen en of ze hun werk anders inrichten dan “gewoonlijk”. 
39 van deze 41 respondenten vulden in op wat voor manier ze met de producten werken. 

Wie werkt ermee en wat wordt ermee gedaan 
Een totaal van 41 respondenten gaf aan dat ze materialen waarmee ze werken konden herkennen als 
nano, of dat ze dat niet konden maar wel werken met materialen uit de enquête lijst. Deze 41 
respondenten is vervolgens gevraagd om nader te specificeren wat ze precies met deze materialen of 
producten doen, wat ze aan instructie krijgen en of ze hun werk anders inrichten dan “gewoonlijk”. 
39 van deze 41 respondenten vulden in op wat voor manier ze met de producten werken. 

Van de respondenten die mogelijk met nanoproducten werken geeft ongeveer 30% aan dagelijks met 
deze producten te werken (zie Figuur 9; licht blauwe balk), 16% werkt er slechts 1x per jaar mee. Dit 
kan zijn de hele dag of een halve dag, maar in meer dan de helft van de gevallen gaat het hierbij om 
werkzaamheden korter dan een half uur (zie Figuur 10).  
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Figuur 9 Overzicht werkfrequentie in percentages: Hoe vaak werken de respondenten met hun producten. Welk 
percentage van alle respondenten die aangeeft te werken met UHPC, “UHPC en ZR”, “UHPC, ZR en AG”, en “geen van de 
drie” (overige) werkt hoe frequent met deze materialen? 

 

Figuur 10 Typische duur van werkactiviteiten met eventuele nanomaterialen of -producten. 

 

In Figuur 9 is tevens aangegeven hoe vaak er door de subgroepen “werkt met UHPC”, “werkt met 
UHPC en ZR” en werkt met UHPC, ZR en AG” met hun producten wordt gewerkt. In een eerste 
oogopslag lijkt het alsof er typisch vaker door deze drie subgroepen met hun producten wordt 
gewerkt. Het is op basis van deze enquête resultaten echter niet te zeggen of dit ook betekent dat er 
relatief vaker met UHPC, ZR en AG wordt gewerkt. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat dit 
patroon juist ook sterk wordt gekleurd door de andere producten waar deze zelfde drie subgroepen 
ook mee werken. 

Uit bedrijfsbezoeken kwam naar boven dat slechts sporadisch mortel voor Ultra Hoge Sterkte Beton 
(UHPC) wordt gemaakt. Zeker niet dagelijks. Dit hangt echter sterk af van de specifieke mortel 
centrale. Een onderzoek naar het gebruik van nanomaterialen in de bouwnijverheid drie jaar 
geleden gaf aan dat de productie van UHPC mortel circa 5% van het totaal volume aan mortelper 
jaar beslaat. 
 
De truckmixer wordt dagelijks schoon gemaakt. De truckmixer chauffeur spoelt de mixer schoon. 
Een gespecialiseerd bedrijf voert de nadere reiniging uit zoals het uitbikken van eventueel 
aangekoekte resten betonmortel. Wanneer een laatste rit met UHPC wordt uitgevoerd is water-
spoelen voldoende: de mixer wordt “stralend-schoon” van UHPC, maar slijt wel sneller. 
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In Figuur 11 is een overzicht gegeven van het type werkzaamheden dat met de eventuele 
nanoproducten wordt uitgevoerd. Het vervoeren van betonmortel en het schoonmaken van de 
betonwagen springen er uit als meest uigevoerde werkzaamheden. Dit beeld weerspiegelt het 
functieprofiel van de respondenten waarvan meer dan de helft truckmixer /chauffeur is. Na 
vervoeren en onderhouden van de betonwagen voegt iets minder dan de helft van de 
ondervraagden wel eens handmatig hulpstoffen of toevoegingen toe. Met name bij dergelijke 
werkzaamheden en bij het onderhoud van de centrale en het verhelpen van storingen is er kans dat 
een eventuele blootstelling aan nanomaterialen zou kunnen optreden. Dit geldt ook voor het nemen 
van monsters voor kwaliteitscontrole. Een enkeling geeft onder “anders” aan monsternamen uit te 
voeren. Daarnaast wordt onder “anders”, betonpompen schoonmaken, overpompen of controleren 
genoemd als activiteiten. Relatief weinig respondenten geven aan apparatuur in de centrale schoon 
te maken. Dit hangt wellicht samen met de frequentie waarmee dit soort werkzaamheden worden 
uitgevoerd. De centrale zelf wordt namelijk wel door ca. 40% van de respondenten schoongemaakt. 

Uit bedrijfsbezoeken blijkt dat er in de betonmortel centrale relatief weinig mortel ingrediënten 
handmatig worden toegevoegd. De basis mortel wordt geautomatiseerd samengesteld (zand, grind, 
water, cement). Additieven zoals kleurstoffen of vezels worden wel handmatig toegevoegd. In veel 
gevallen gebeurd dit direct in de truckmixer. Dit is ook de plek waar materialen als Titaan dioxide 
(witte beton) of silica-fume (UHPC) worden toegevoegd. Titaan dioxide wordt geleverd in water 
oplosbare zakken waardoor blootstelling van werknemers zo veel mogelijk wordt voorkomen. Silica 
fume wordt eveneens in water oplosbare zakken geleverd of als slurrie in water, waardoor ook hier 
zoveel mogelijk blootstelling wordt vermeden. Blootstelling via de huid is in het geval van een slurrie 
nog wel een risico en ook bestaat het risico dat de zakken scheuren, bijvoorbeeld tijdens transport. 
Een vraag die tijdens een bedrijfsbezoek werd gesteld was:”…wie moet ik nu bellen als er een 
transportslang breekt waar doorheen nanomateriaal de mortel in gepompt wordt, en wat voor 
blootstelling beheersmaatregelen moet je in dat geval treffen?”  
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Figuur 11 Overzicht van het aantal respondenten (verticale as) dat een bepaalde werkactiviteit uitvoert (horizontale as). 
Een totaal van 39 personen heeft de werkzaamheden gespecificeerd. Per activiteit kan daarmee een totaal score van 39 
worden behaald. 

Van die werknemers ( 41 in totaal), die weten dat ze met nanoproducten werken of met producten 
werken met een verhoogde kans dat het hierbij gaat om nanoproducten zijn in iets minder dan 18% 
van de gevallen (dit zijn 7 respondenten) de omstandigheden bij het werken met deze producten 
veranderd ten opzichte van de bestaande situatie (zie Figuur 12). Iets meer dan 22% weet het niet en 
voor 60% van de respondenten zijn de werkzaamheden gelijk gebleven.  
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Figuur 12 Overzicht van de verandering in werkzaamheden door het gebruik van mogelijke nanoproducten. Links: Is het 
werk veranderd? Rechts: wanneer het werk is veranderd, welke aspecten zijn er in dat geval veranderd? Een totaal van 7 
personen heeft aangegeven dat hun werkzaamheden door het gebruik van eventuele nanoproducten is veranderd. Per 
aspect kan daarmee een totaal score van 7 worden behaald. 

Voor de 7 respondenten voor wie de werkzaamheden veranderden door gebruik van deze producten 
betrof het hoofdzakelijk het aantal handelingen voor de verwerking en behandeling van de 
producten (in 4 gevallen), het gebruiken van ander hulpmaterieel tijdens het werk (in 3 gevallen) en 
een regelmatiger wassen van de werkkleding (in 3 gevallen). Geen van de respondenten gaf aan dat 
hun taakroulatie was gewijzigd of dat het vrijkomende afval anders wordt behandeld (beide om die 
reden niet opgenomen in de figuur). Ook extra ventilatie wordt weinig genoemd (slechts een enkele 
maal). Mogelijk heeft dit ermee te maken dat een dergelijke maatregel alleen op het lab een 
maatregel zou kunnen zijn die zou kunnen worden toegepast. 
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Figuur 13 Overzicht van de verandering in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door het gebruik 
van mogelijke nanoproducten. Links: Is het gebruik van PBMs veranderd? Rechts: wanneer de PBMs zijn veranderd welke 
aangepaste beschermingsmiddelen heeft u dan moeten gebruiken? Een totaal van 15 personen heeft aangegeven dat 
hun PBMS door het gebruik van eventuele nanoproducten zijn veranderd. Per type PBM kan daarmee een totaal score 
van 15 worden behaald.  

Voor 15 van de 40 respondenten die mogelijk werkt met nanomaterialen of –producten zijn de 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs) aangescherpt als gevolg van het werken met deze 
materialen of producten. Dit is iets minder dan 38%. Voor 45% van de respondenten is er niets 
verandert en bijna 18% weet het niet. Een overzicht van wat er in dat geval precies is veranderd is 
gegeven in Figuur 13. Het gaat hierbij in bijna alle gevallen om handschoenen. De helft van de 
respondenten voor wie de PBMs zijn verandert geeft aan dat ze een ander type gelaatsbescherming 
en/of adembescherming (7 van de 15) hebben moeten gebruiken dan ze gewoon waren, en voor 5 
respondenten was de beschermende kleding aangepast. 

Slechts twee van de 39 werknemers die werken met eventuele nanoproducten geeft aan een training 
of instructie te hebben gevolgd voor het werken met deze specifieke producten. De overige 37 heeft 
geen aanvullende training of instructie gekregen. 

Uit de bedrijfsbezoeken blijkt dat er vanuit het management van de betonmortel centrale belang 
wordt gehecht aan het door werknemers laten volgen van scholing of training. Bijvoorbeeld training 
in “het nieuwe rijden”. Ook is er, afhankelijk van de centrale een periodieke toolbox bijeenkomst, 
soms wel 1x per maand, waarin verschillende onderwerpen worden behandeld. Wanneer een 
centrale VCA gecertificeerd is, is dit een van de verplichtingen.  

 

Productinformatie 

Risico-informatie en zorgen over gezondheid 
Een kwart van de werknemers die werken met nanoproducten of met mogelijke nanoproducten (10 
van de 40 respondenten) wordt voorgelicht over mogelijke gezondheidsrisico’s van deze producten. 
Het veiligheidsinformatieblad (VIB) en het etiket worden in deze gevallen het vaakst genoemd als 
informatiebron, waarbij het etiket er licht boven uitsteekt (zie Figuur 14). Het overbrengen van 
informatie over gezondheidsrisico’s tijdens werkinstructie momenten gebeurt bij 5 van de 10 
respondenten. Instructie door de leverancier van het product komt veel minder van de gevallen voor 
(slechts 2x). De preventiemedewerker of arbo-coördinator wordt door geen van de respondenten als 
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informatiebron genoemd. Mond-op-mond “reclame” door collega’s is echter wel een redelijk 
gebruikelijke informatieroute. Vier van de 10 respondenten die worden voorgelicht krijgt deze 
informatie van een collega.  

  

Figuur 14 Overzicht van het type informatiebronnen (horizontale as) via welke de verschillende respondenten (verticale 
as) worden voorgelicht over gezondheidsrisico’s van producten. Een totaal van 10 van de 40 personen wordt voorgelicht 
over gezondheidseffecten van producten. Per informatiebron kan daarmee een totaal score van 10 worden behaald.  

Slechts 5 van de 40 respondenten die mogelijk werken met nanomaterialen of –producten is zelf op 
zoek gegaan naar aanvullende informatie. Allen gebruikten hiervoor internet, 4 van de 5 keken op 
het etiket, veiligheidsinformatieblad of het technisch informatieblad, 2 respondenten vroegen 
informatie aan collega’s of vrienden en 1 van de 5 keek in een vakblad. Allen vonden daar de 
informatie die ze zochten. Interessant genoeg keek niemand in de arbocatalogus, ging niemand te 
rade bij een arbo-coördinator, arbodienst, branchevereniging of de vakbond en consulteerde 
niemand de huisarts.   

Een groot deel van de werknemers (bijna 67% of te wel 26 van de 39), die werken met 
nanoproducten of met producten uit de enquête-productlijst maken zich wel eens zorgen over 
eventuele gezondheidsrisico’s van de producten waarmee ze werken. Op grond van de enquête kan 
niet worden vastgesteld of dit meer, minder of vergelijkbaar is met de bezorgdheid van de 
gemiddelde werknemer in de betonmortel sector.  

Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst werd aangegeven dat ruim 15 jaar geleden in korte tijd 
verschillende nieuwe cement soorten op de markt kwamen. Vanuit de ondernemingsraad werd 
aangekaart dat werknemers erg veel moeite hadden met het verwerken van een aantal van deze 
nieuwe producten en last hadden van hun gezondheid. Uit bedrijfsbezoeken bleek dat werknemers 
over het algemeen slecht op de hoogte zijn van de chemische samenstelling van de verschillende 
toevoegingen en hulpstoffen die binnen de centrale gebruikt worden. 

 

De meeste respondenten geven aan dat ze zich wel eens zorgen maken over eventuele 
gezondheidsrisico’s door verhalen van collega’s (12 van de 26) en verhalen in de media (13 van de 
26). In 8 van de 26 gevallen wordt de zorg veroorzaakt door de productinformatie die te vinden is op 
de verpakking of in de veiligheids- of technische informatiebladen. Een totaal overzicht is gegeven in 
Figuur 15. Slechts twee van de 26 werknemers geeft aan bezorgd te zijn door gezondheidsproblemen 
die ze zelf ondervinden. Onder “anders” wordt genoemd dat men zich zorgen maakt doordat diverse 
hulpstoffen een bijtende werking hebben, dat men zich specifiek zorgen maakt over het effect van 
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vezels op de longen en effecten van nanomaterialen en –producten op de luchtwegen. Daarbij is er 
ook zorg over de lange termijn effecten van de materialen en producten en over de risico’s van 
“geur”: het ruikt ongezond, wat betekent dat? 

 

 

Figuur 15 Overzicht van redenen (horizontale as)  waarom werknemers (verticale as) zich zorgen maken over eventuele 
gezondheidsrisico’s van de (nano)producten waarmee ze werken.. In totaal 26 van de 39 personen maakt zich wel eens 
zorgen over de eventuele gezondheidsrisico’s. Per ‘reden’ kan daarmee een totaal score van 26 worden behaald.  

Informatiebehoefte bij werknemers 
76 respondenten vulden in of ze behoefte hebben aan meer informatie over werken met 
nanomaterialen of –producten en waar ze dan specifiek behoefte aan zouden hebben. Een overzicht 
is gegeven in Figuur 16. Iets meer dan de helft (ruim 53%, ofwel 43 personen) heeft behoefte aan 
algemene informatie over nanomaterialen en –producten en aan informatie over hoe ze veilig 
zouden kunnen werken met deze materialen en producten. 45 respondenten willen graag meer 
informatie over de verantwoordelijkheden van werknemers en werkgevers bij het inrichten van een 
veilige werkplek. Informatie over gezondheidsrisico’s scoort het hoogste: 52 respondenten willen 
hier graag meer over weten. 16 respondenten gaven aan niet nader geïnformeerd te willen worden 
over nanomaterialen en –producten. Dit is iets meer dan een vijfde van het totaal. Ook uit de 
bedrijfsbezoeken blijkt dat de meerderheid van de werknemers zou willen worden geïnformeerd. 

Binnen de bedrijfsbezoeken in gesprek met werknemers deden zij uitspraken zoals: “…hoe kan ik me 
nu zorgen maken over nano als ik niet eens weet wat het is of waar ik me zorgen over zou moeten 
maken?” of “…ik heb nog nooit van nano gehoord en maak me er dus ook geen zorgen over…”. 
Daarbij kwam ook naar voren “…dat ze van de “normale” materialen en producten al vaak niet 
weten wat het precies is en wat er voor gezondheidsrisico’s bij zouden kunnen komen kijken…” 
Een ander signaal dat uit de bedrijfsbezoeken naar voren kwam is: “…wat is nu het gezondheidsrisico 
door werken met nanomaterialen in vergelijking met bijvoorbeeld kwartsstof of Diesel Motor 
Emissies?”  en: “…wat doet mijn buurman?” Om urgentie te voelen moeten de werknemers het 
onderwerp“kunnen vastpakken”. 

 

Figuur 16 laat echter ook zien dat er slechts sprake is van een lichte voorkeur maar dat eigenlijk alle 
verschillende informatietypen aanhang vinden. 64 respondenten vulden in of ze naast voorlichting 
eventueel ook behoefte hebben aan kennisuitwisseling over werken met nanomaterialen en –
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producten. 75% van deze 64 heeft hier behoefte aan. Een kwart van de werknemers heeft geen 
behoefte aan kennisuitwisseling. Ruim 92% wil weten of ze worden blootgesteld aan nanomaterialen 
of –producten. 

 

Figuur 16 Overzicht van behoefte van werknemers aan specifieke informatie over nanoproducten (NP) in de 
betonmortel. De meeste werknemers hebben behoefte aan meer informatie over gezondheidsrisico’s van NP, op de voet 
gevolgd door meer informatie over veilig werken en algemene informatie over NP voor de betonmortel branche.  

 

Meest aansprekende manieren van het krijgen van voorlichting/informatie 
Van de in totaal 78 ingezonden enquêtes geven 65 respondenten aan op welke manier ze het liefste 
zouden willen worden voorgelicht of geïnformeerd over de verschillende aspecten omtrent 
nanoproducten.  Een overzicht is gepresenteerd in Figuur 17. Interessant is dat een grote groep liefst 
mondeling via hun werkgever of leidinggevende wil worden voorgelicht over werken met 
nanomaterialen en –producten. Informatieoverdracht via een folder of een brochure is het meest 
gewenst. Posters scoren ook goed maar zullen moeten concurreren met andere posters. Dit kwam 
ook uit de bedrijfsbezoeken naar voren. 

Werknemers bij een betonmortel centrale brengen relatief vaak korte periodes in de kantine door. 
Bijvoorbeeld omdat ze even moeten wachten voor hun truckmixer kan worden geladen. Een folder 
of brochure op tafel wordt dan goed bekeken. Ook posters in de kantine werken goed in de 
voorlichting van werknemers. Door een recente campagne in de mortel sector is er momenteel de 
kans op een “overkill” aan postermateriaal. Tijdens verschillende bedrijfbezoeken kwam naar voren 
dat de arbocatalogus en de RI&E eigenlijk de aangewezen plek voor informatie over nanomaterialen  
is. Mondelinge informatieoverdracht wordt zeer op prijs gesteld. In dit kader wordt ook de toolbox 
bijeenkomst en de ontwikkeling van toolbox kaarten door werknemers gesuggereerd. De mensen 
die de toolbox moeten gaan geven, geven duidelijk aan dat ze tot op heden de kennis niet hebben 
om deze toolbox te geven. Idealiter zouden zij voorafgaande een korte instructie krijgen.  

  

Informatievoorziening via een instructie filmpje of via informatie op de verpakking of op een 
bijsluiter van een materiaal of product scoort minder goed. Wat wel duidelijk naar voren komt als 
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plek waar informatie over nanomaterialen en –producten te vinden zou moeten zijn is de 
arbocatalogus. Dit kwam in een van de bedrijfsbezoeken ook naar voren als de aangewezen plek 
waar informatie over veilig werken met nanomaterialen en –producten geborgd zou moeten worden. 
Onder “anders” werd genoemd: “email”, “de nieuwsbrief” en “de vakbond”.  

Op de vraag of respondenten zelf nog iets wilden opmerken over de manier waarop ze informatie 
aangereikt zouden willen krijgen kwam een 7-tal specifieke reacties. Hier werd heel praktisch 
opgemerkt dat werknemers voor gebruik van een materiaal of product voorlichting zouden moeten 
krijgen, dat dit conform het management zou moeten gebeuren, dat de leverancier of producent de 
aangewezen persoon is om informatie te geven over hun product en dat er voor elk personeelslid 
een brochure zou moeten komen. 

 

Figuur 17 Overzicht van verschillende voorlichtingsmaterialen of informatiemiddelen (horizontale as) en de populariteit 
van deze materialen en middelen onder werknemers (verticale as) in procenten. In totaal hebben 65 van de 78 
respondenten aangegeven op welke manier ze het liefste zouden willen worden voorgelicht. Per ‘informatievorm’ kan 
daarmee maximaal een totaal score van 65 = 100% worden behaald. 
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Frequentie voorlichting/informatie 
Uit de enquête spreekt een duidelijke interesse voor het onderwerp (nanoproducten in de  
betonmortelindustrie). Dit blijkt uit de grote respons op zeer korte termijn (78 geretourneerde 
enquêtes binnen twee weken op een totaal van ca. 481 werknemers die de enquête toegestuurd 
kregen) en uit de frequentie waarop werknemers willen worden voorgelicht over nanoproducten (zie 
Figuur 18). Meer dan de helft wil regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) worden voorgelicht over 
nanoproducten. Een vijfde van de werknemers wil dat elke keer wanneer ze een dergelijk product 
gebruiken. Slechts een kleine groep wil eenmalig geïnformeerd worden. De groep ‘anders’ geeft aan 
een combinatie te willen van regelmatige voorlichting en een direct productgebruik gerelateerde 
informatievoorziening (bijvoorbeeld op de verpakking of bij de introductie van een nieuw product), 
een regelmatige voorlichting bijvoorbeeld via een toolbox of werkbespreking te willen. Ook wordt 
onder ‘anders’ genoemd dat informatie enkel dan gewenst is wanneer er sprake is van een mogelijk 
risico of van een verandering in het product, de werkomstandigheden of de inzichten in de risico’s. 

 

Figuur 18 Overzicht van regelmaat waarmee werknemers geïnformeerd of voorgelicht willen worden over 
nanoproducten (NP) in de betonmortel branche.  

Interesse in het onderwerp spreekt ook uit de wens van de respondenten om op de hoogte 
gehouden te worden over de resultaten van het onderzoek (zie Figuur 19). Bijna 80% van alle 
respondenten wil het verslag van de enquête ontvangen. Slechts een enkeling wil meedenken in een 
klankbordgroep. 

 

Figuur 19 Overzicht van interesse van werknemers om op de hoogte gehouden te worden over de resultaten van het 
onderzoek naar nanoproducten in de betonmortel branche en mee te denken over de ontwikkeling van hulpmiddelen ter 
vergroting van de zelfredzaamheid van werknemers in een klankbordgroep. 

 

“Sfeer” in de betonmortel sector met betrekking tot productgebruik 
Bij het eerste bedrijfsbezoek zijn er direct vragen. Wat weten we eigenlijk van nano voor 

wat betreft onze betonmortelindustrie? Waarom is de betonmortel als onderwerp 

eenmalig 

ja, elke keer als ik een product 
gebruik 

ja, regelmatig 

ja, anders 

ja, ik wil het verslag 
ontvangen 

ja, ik wil meedenken 

nee 



 
 

21 
 

gekozen en niet de prefab beton?: daar gebeurd zoveel meer op nano-gebied. Wat is er 

echt hard bekend over de gevaren? Werknemer 1 vindt het belangrijk om zich af te 

vragen: Wanneer kom ik in beweging? Nano kan ook betekenen vooruitgang in nieuwe 

technologie. Wat naar zijn idee heel belangrijk is in de communicatie is hoeveel weten 

we eigenlijk: communiceren we over een “grijs gebied” of weten we echt concreet wat er 

speelt. 

 

In de betonmortel industrie zijn relatief veel werknemers truckmixer-chauffeurs. Zij 

komen maar weinig in aanraking met hun product. Enkel wanneer ze korte tijd 

handmatig additieven moeten toevoegen boven in de mixer, of wanneer ze aan het 

einde van de dag hun truck en mixer schoonspoelen is blootstelling een mogelijk risico. 

Laboranten en/of mengmeesters daarentegen hebben een groter risico op blootstelling 

wanneer ze kwaliteit controles uitvoeren of nieuwe samenstellingen testen. 

 

Ook erg belangrijk is de economisch moeilijke tijd voor de mortel industrie. Met 

kwartsstof is de betonmortel recent geraakt. Breed uitmeten van nano in de betonmortel 

is koren op de molen van de kalkzandsteen industrie. Het is daarom van belang om een 

positieve, kans gerichte insteek te kiezen bij het informeren van werknemers. Zeker 

gezien de toch beperkte toepassing van nanomaterialen op dit moment. 

 

- Hulpmiddelen die in kader van dit project worden gemaakt, zouden in de 

arbocatalogus van onze sector een plaats moeten krijgen. 

- We hebben als VOBN de zogenaamde slimposters gemaakt. Het zijn hier geen 

lezers. Die hebben we allemaal opgehangen in de kantine. De posters, ongeveer 

10 stuks vertellen allemaal een boodschap over veilig werken. 

- De medewerker Technische Dienst, die ons rondleidt, vindt het veel te veel 

posters in de kantine.  

- Folders op tafel zullen worden opgepakt tijdens de lunch en de koffie. 

- risicogroep is laboratorium maar ook andere werknemers zijn gebaad bij 

aanvullende info over eventuele risico’s van stoffen in de centrale. 
 

 
 

Resultaten op een rijtje 
Alle resultaten op een rijtje 

23% Van de werknemers weet dat ze met nanoproducten werken doordat deze producten als zodanig 
herkenbaar zijn (77% weet dat niet of is daar onzeker over) 

53% Van alle werknemers werkt misschien met nanoproducten. Dit is inclusief de 23% die weet dat ze 
met nanoproducten werken doordat dit op het product is aangegeven. 

  23% van deze 53% van alle werknemers maakt wel eens betonmortel aan. 

41% van deze 53% van alle werknemers voegt handmatig hulpstoffen toe en 48% voegt 
handmatig toevoegingen toe. 

77% van deze 53% van alle werknemers vervoert de betonmortel naar de afnemer 

18% van deze 53% van alle werknemers geeft aan dat hun werkzaamheden zijn veranderd als 
gevolg van het werken met (nano)producten, in het bijzonder voor wat betreft het aantal 
handelingen en het gebruikte materieel. 38% hiervan geeft aan dat de voorgeschreven PBMs zijn 
veranderd als gevolg van het werken met (nano)producten 

5% van deze 53% van alle werknemers heeft een specifieke training en/of instructie moeten 
volgen voor het werken met (nano)producten 

25% van deze 53% van alle werknemers wordt voorgelicht over gezondheidsrisico’s van de 
(nano)producten waarmee ze werken. De arbo-coordinator of preventive medewerker speelt 
hierbij in vrijwel geen van de gevallen een rol. 

13% van deze 53% van alle werknemers gaat (aanvullend) zelf op zoek naar informatie over 
gezondheidsrisico’s van (nano)producten. Internet, vrienden/collega’s en VIB, Etiket of technisch 
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informatieblad worden geraadpleegd. 100% van de werknemers die zelf zoeken vindt wat hij zocht. 

67% van deze 53% van alle werknemers maakt zich wel eens zorgen over gezondheidsrisico’s. De 
media, verhalen van vrienden/collega’s en VIB, Etiket of technisch informatieblad worden 
aangegeven als belangrijkste veroorzakers van zorg. 

32% van deze 53% van alle werknemers werkt mogelijk dagelijks met (nano)producten. 60%  
werkt enkel kortdurend met deze producten: minder dan een half uur per dag. 

57% Van alle werknemers wil informatie over veilig en gezond werken met nanoproducten 

21%  Van alle werknemers heeft geen behoefte aan extra informatie over nanoproducten 

92% Van alle werknemers wil weten of ze worden blootgesteld aan nanoproducten 

48% Van alle werknemers krijgt deze informatie het liefste mondeling via de werkgever of 
leidinggevende 

63% Van alle werknemers krijgt deze informatie het liefste via een folder of brochure  

64% Van alle werknemers krijgt deze informatie het liefste regelmatig onder ogen  

 “…we worden overladen met posters.” 

 “…we moeten het onderwerp vast kunnen pakken.” 

 Beton mortel is een pracht product en toevoeging van nanomaterialen leidt tot hoogwaardige 
beton mortel.  

 Wek interesse met een positieve insteek van nieuwe mogelijkheden met nano, niet met angst. 

 In Prefab beton worden naar verwachting meer nanomaterialen gebruikt dan in de mortel industrie  

  


