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Uitzenden all-round  -  International recruitment -Pay-rolling  -  Pool-management – Detacheren 

  Werving & Selectie – Consultancy – Montages – Industriële Verhuizingen   

 

Van een tijdelijke baan naar een vast dienstverband. 

 

 

Geachte medewerkers, 

 

Hierbij ontvangen jullie het infobulletin september 2012. 

 

TIJD VOOR VEILIGHEID.  

 

STOF IN DE BOUW 
 

Algemeen 
 

Op een bouwplaats komt door diverse bewerkingen aan materialen en andere werkzaamheden veel stof 

vrij. Enkele voorbeelden zijn het boren in beton, het fraisen van leidingsleuven, zagen, schuren, slijpen, 

werken met glaswol of steenwol en ook bij het aanvegen van een vloer. Dit stof varieert van grof tot zeer 

fijn stof. Juist deze fijne stofdeeltjes verspreiden zich makkelijk door de lucht en blijven als en wolk 

hangen. Stofdeeltjes die op de bouw tijdens de diverse werkzaamheden ontstaan zijn op zich niet giftig 

maar toch moet u oppassen. 

 

De longen  
 

Het ademhalingsstelsel voorziet het lichaam van de nodige zuurstof en zorgt er tevens voor dat bij 

uitademing het geproduceerde kooldioxide wordt afgevoerd. De weg die de ingeademde lucht aflegt 

loopt via de neus of mond langs het strottenhoofd en komt dan in de luchtpijp. De luchtpijp verdeelt zich 

in tweeën (bronchiën) zodat de lucht in onze beide longen kan komen. De longen zijn omgegeven met 

een vlies (borstvlies) dat vastzit aan de borstkas zodat bij uitademen de longen niet kunnen inklappen. 

Bij het binnenkomen van de longen splitsen de bronchiën zich als takken van een boom. De kleinste 
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vertakkingen eindigen uiteindelijk in een soort kleine luchtzakjes (longblaasjes) waarin de uitwisseling 

van zuurstof en andere gassen plaatsvindt met het bloed. U begrijpt dat juist deze kleinste onderdeeltjes 

van de longen van het grootste belang zijn voor een goede overdracht van de in de lucht aanwezige 

zuurstof aan het bloed en ook het afvoeren van de kooldioxide uit het bloed. 

 

Na deze globale uitleg van het ademhalingsstelsel van het menselijk lichaam komen we weer terug op 

het eigenlijke onderwerp van dit item namelijk stof. U begrijpt dat we zoveel mogelijk moeten 

voorkomen dat deze kleine longblaasjes na verloop van tijd verstopt raken. Nu heeft het lichaam 

gelukkig al een eerste stoffilter ingebouwd. Als we inademen zorgen de slijmvliezen er onder andere 

voor dat de aanwezige grotere stofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden. De wat kleinere stofdeeltjes 

worden opgevangen in de luchtpijp en de bronchiën. Door het snuiten van de neus of het ophoesten 

verlaten deze stofdeeltjes het lichaam weer. Alleen de allerkleinste stofdeeltjes kunnen de longblaasjes 

bereiken. Vroeger of later kan dit leiden tot een reactie van het lichaam bijvoorbeeld irritatie, hoesten, of 

een allergische reactie. In extreme gevallen kan na langere tijd een verstarring van het longweefsel 

optreden met als gevolg een verminderde zuurstofopname. Uiteraard moeten we het niet zover laten 

komen en voorzorgsmaatregelen treffen. Met andere woorden uw longen zijn geen stofzuigerzakken! 

 

Welke maatregelen kunt u treffen 

 

Als eerste moeten we kijken of de bron van de stofproduktie kunnen aanpakken zodat de stofproductie 

verminderd of zelfs kan worden voorkomen. Hieronder staan een aantal maatregelen die het vrijkomen 

van fijn stof kunnen verminderen of voorkomen. 

 

* Indien het gereedschap is uitgerust met een stofvangzak gebruik deze dan ook en maak tijdig de zak 

leeg. 

* Goed ventileren. 

* Bij het verplaatsen of verwerken van snel stuivende stoffen zoals cement, poederlijm etc. voorzichtig 

en  

met beleid te werk gaan zodat stofvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

* Bij het schoonvegen van een vloer tijdens de ruwbouw kan door vooraf bevochtigen een zeer groot 

deel  

van de stofvorming worden voorkomen. 

 

Waarschijnlijk kunt u zelf hier nog enkele punten aan toevoegen. 

 

Persoonlijke bescherming  
 

In situaties waar gewerkt moet worden bij een hoge stofconcentratie in de lucht is het van belang dat u 

gebruik maakt van een persoonlijk beschermingsmiddel. Dit beschermingsmiddel moet voorkomen dat 

het stof in de longen terecht kan komen. Afhankelijk van de situatie kunt u gebruik maken van de 

volgende stoffilters. 

 

Stoffilter (kwaliteit P1)  
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Dit product “het snoetje”, dat veelvuldig op de bouwplaats wordt gebruikt biedt alleen bescherming 

tegen het groffe stof. Het fijne stof kan door het filter heen dringen. Het P-1 filter kunt u gebruiken bij 

bijvoorbeeld stof dat vrijkomt bij het slopen van metselwerk of beton. De goede werking van het filter 

hangt nauw samen met een goede pasvorm. Vervang het filter tijdig en zorg ervoor dat u het filter niet in 

een stoffige ruimte bewaard. 

 

Stoffilter (kwaliteit P2)  

 

In een omgeving waar veel fijn stof voorkomt of indien dit tijdens werkzaamheden vrijkomt, moet u 

gebruik maken van stoffilter P2 kwaliteit. U kunt dit herkennen aan de verpakking waar deze code op 

staat aangegeven. Het filter van dit masker is veel fijner en daardoor geschikt voor het afvangen van 

fijne stofdeeltjes. Ook bij dit masker moet u ervoor zorgdragen dat het goed past en goed aangesloten op 

de huid zit (filter heeft twee elastische hoofdbandjes). Ook dit filter  na gebruik bewaren op een stofvrije 

locatie. U kunt zelf vaststellen of het filter nog te gebruiken is doordat naarmate het filter voller raakt de 

ademhaling moeilijker zal gaan. 

 

Beide filters zijn alleen geschikt voor stof en bieden dus geen bescherming tegen dampen of gassen. 

Indien u werkt in een omgeving waar veel stof in de lucht aanwezig is kunt u bij uw uitvoerder een 

stofmasker aanvragen. Let erop dat u het juiste filter vraagt afhankelijk van de soort stof. 

    

 

MACHTIGING VOOR DE AANVRAAG A1 (DETACHERING) 
 

Wij hebben iedereen een machtigingsformulier gestuurd wat door jullie ingevuld en ondertekend dient te 

worden als je het met het volgende eens bent. Er is een wijziging bij de SVB genomen waardoor wij geen 

kopie meer krijgen van de A1. Deze originelen worden nu alleen maar naar het huisadres gestuurd van 

jullie. Als je op meerdere projecten werkt moeten we er vaak meerdere aanvragen en als je niet iedere dag 

thuis komt heb je hem dus niet bij je en kan het zijn dat je de werkplek in het buitenland niet opkomt. Met 

deze machtiging sturen ze de originele naar ons kantoor in Weert en kunnen wij zorgen dat er een kopie 

bij de opdrachtgever of bij de portier van het project komt. Ook is dan altijd het dossier van je in orde. Bij 

onze accountant in België moet ook een kopie van dit zijn om bij een eventuele controle daar van b.v. de 

sociale inspectie het dossier compleet te hebben zodat boetes niet aan de orde zijn.  

 

KERSTVAKANTIE 
 

Zoals ook in afgelopen jaren zal de vakantie voor alle Fase B en Fase C uitzendkrachten weer in de einde 

jaar weken vallen en wel in week 52 2012 en week 1 2013. Het kan zijn dat er projecten zijn waar 

doorgewerkt wordt en er kan je gevraagd worden om er dan ook te zijn. Indien je op een project zit waar 

in deze periode niet gewerkt wordt en je zou toch willen werken geef dit dat tijdig aan. Het is geen 

garantie dat er dan vervangend werk is maar we doen ons best. 

 

PRIVICY VOOR ONS ALLE OP HET KANTOOR.  
 

Er wordt gewerkt door 4 medewerkers van TechniCall Weert achter op de begane grond. Hier zijn ook 

gesprekken die een privé sfeer hebben en niet bedoelt zijn voor niet kader personeel. Wij verwachten dan 

ook van al onze werknemers dat ze zich voor melden waarna ze opgehaald worden en naar een 

spreekkamer worden begeleidt waar dan alle gesprekken en het eventueel invullen van papieren kan 

plaats vinden. Op deze spreekkamer is ook internet beschikbaar en kan de medewerker inloggen en de 
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benodigde papieren voor je uitdraaien. Hier kan ook een consumptie genuttigd worden. Wij gaan er van 

uit dat dit van zelfsprekende, ook door jullie begrepen wordt het is ook jouw privacy. 

 

NIEUWE COLLEGA’S GEZOCHT.  
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s en hopen dat jullie ons hiermee kunnen helpen. Weet jij in je 

vrienden kring iemand die het wel zitten om bij TechniCall te gaan werken dan is dit ook goed voor jou. 

Indien deze persoon zich bij ons meld en vertelt dat hij door jou is benadert en gestuurd, dan zijn wij 

bereidt indien hij voor ons start, wij nadat hij 1040 uur voor ons gewerkt heeft, jou een bonus uit te 

betalen van € 250,00 Indien hij nog de nodige opleidingskosten met zich meebrengt, waardoor wij hem 

moeten certificeren zullen de uren worden bijgesteld naar 1500 uur. 

 

KERST-INN 2012.  
 

Het lijkt vroeg maar het is er zo Kerst 2012. Zoals de jaren voorheen willen wij jullie bedanken voor de 

inzet van het afgelopen jaar en willen dit weer doen met een hapje en een drankje. Op deze dag willen wij 

jullie ook een kerstpakket overhandigen. Het zal plaats vinden in Café Two Jacks te Weert. Dit is 

ongeveer 150 meter van ons kantoor. Jullie zijn dan welkom vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur. 

 

 

INFORMATIEBULLETIN, WERKBRIEFJES EN MEER ZIJN OOK OP ONZE 

INTERNETSITE TE DOWNLOADEN 

 
www.technicall.nl 

Met vriendelijke groeten, het team van 

TechniCall Weert 

TechniCall Industrial Services 

TechniCall Interim 

 

Henk Maris, William Luijs 

Joop Faessen, Ruud Kollee  

Marlie Peerlings, Dianne van Wel, 

Agnieszka Frankowski, 

Bert Luijs 
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