
 
 
 
 
 

WERKEN MET ASBEST 
Praktische tip voor werkgevers in de technische installatiebranche  

 

Regelmatig komen medewerkers in de installatie- en isolatiebranches in aanraking met asbesthoudende 

materialen. Bijvoorbeeld tijdens de renovatie van woningen of kantoren. Gevaarlijke vezels, zoals asbest, 

kunnen onopgemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Longen zijn slecht in staat deze vezels 

te verwijderen. Zo kan blootstelling aan bijvoorbeeld asbest zelfs na jaren tot zeer ernstige schade aan de 

gezondheid leiden.  

Graag bieden wij u daarom een overzicht van risico’s en tips om veilig werken voor uw werknemers te 

garanderen.  

 

RISICO TIPS 

• Het vrijkomen van asbest tijdens 

werkzaamheden.  

• Controleer voor aanvang van het werk of er een 

asbestinventarisatierapport nodig en aanwezig 

is. Alle bouwwerken en installaties gebouwd 

voor 1 januari 1994 zijn asbestverdacht. 

• Leg van te voren afspraken vast over risico’s van 

asbest en toets deze middels een risico-

inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

• Maak duidelijke afspraken over de planning, 

informeer werknemers over de risico’s van de 

werkplek.  

• Stel het asbestinventarisatierapport en de 

taakrisicoanalyse beschikbaar op de werkplek. 
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• Werken met asbesthoudend materiaal. • Stel een Asbestscenario op door middel van vijf 

vragen: 

o 1. Is sloop of verwijdering van 

asbesthoudend materiaal nodig? 

o 2. Is asbestverwijdering door uw bedrijf 

toegestaan? 

o 3. Is er bouwkundig asbesthoudend 

materiaal aanwezig dat tot risico’s leidt? 

o 4. Is bewerken van asbest nodig? 

o 5. Kunnen de werkzaamheden 

asbestveilig uitgevoerd worden? 

• Schakel bij twijfel een deskundige in 

• Onvoldoende bewustzijn over risico’s 

van asbest. 

• Werknemers periodiek voorlichten over de 

gevaren voor de gezondheid bij blootstelling van 

asbest en de te nemen maatregelen.  

• Werknemers opleiden over het herkennen van 

asbesthoudend materiaal.  

• Werknemers die werken met asbest dienen 

specifiek opgeleid te worden over toepassing van 

veilige werkwijzen, het gebruik van 

adembescherming en ontsmetting. 

• Stimuleer het gebruik van een Laatste Minuut 

Risico Analyse door werknemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 
De volledige Arbocatalogus Werken met asbest voor de Installatie- & Isolatiebranches is te vinden op 
https://arbotechniek.nl/arbocatalogus/gevaarlijke-stoffen/asbest/.  
Er worden regelmatig aanvullingen op deze catalogus gepubliceerd! 

https://arbotechniek.nl/arbocatalogus/gevaarlijke-stoffen/asbest/

