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COMMUNICATIE NAAR MEDEWERKERS 

Bovenste bericht zal worden verzonden naar medewerkers vanuit de inbox van algemeen directeur 

Hans Goedhart. Het bericht zal ook worden gepubliceerd op Atrium, vergezeld van het overzicht van 

veelgestelde vragen.  

 

Beste medewerkers, 

Zoals beloofd willen wij jullie op de hoogte stellen van de uitkomsten van het onderzoek naar de 

blootstellingsrisico’s aan en besluitvorming over het aanwezige asbest in het oude provinciehuis.  

De belangrijkste conclusies uit het rapport gaan over de risico’s voor de gezondheid van het 

personeel. De onderzoekers schatten in dat het risico op besmetting voor het kantoorpersoneel 

0,0001% is. Voor onderhoudspersoneel is dit risico 0,01%. 

In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan, die wij allemaal zullen overnemen. Mocht 

blijken dat er de komende jaren onder onze medewerkers toch gezondheidsklachten ontstaan die 

gerelateerd zijn aan blootstelling aan asbest, zullen wij onze volledige verantwoordelijkheid als 

werkgever nemen. Het totale overzicht van de aanbevelingen en de acties die wij daarop gaan 

ondernemen is terug te vinden in het actieplan.  

Om zoveel mogelijk openheid te geven hebben wij het complete onderzoeksrapport, de eerdere 

onderzoeksrapporten en het actieplan wat wij hebben opgesteld waarin onze vervolgacties terug te 

vinden zijn gepubliceerd op onze website. Daarnaast vind je op het Atrium een overzicht van de 

meest gestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan vooral contact op met mij op. 

Met vriendelijke groet,  

Hans Goedhart.  

 

Veel gestelde vragen en antwoorden over Asbest in het oude provinciehuis 

Hoe groot zijn de gezondheidsrisico’s?  

De GGD Rotterdam-Rijnmond schat dat op basis van de meest recente asbest- inventarisatie- en 

blootstellingsonderzoeken, de kans op besmetting voor het kantoorpersoneel 1 op de 1000.000 

medewerkers (0.0001 procent). Voor het onderhoudspersoneel en externen die 

onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd is er sprake van een kans van 1 op de 10.000 (0.01 

procent). Het volledige advies van de GGD is te vinden achterin het rapport van DCMR. De GGD 

verwacht niet dat er ziektegevallen gerelateerd aan asbest voor zullen komen. Toch hebben we, zoals 

de DCMR ook heeft aanbevolen, een meldpunt ingericht bij de bedrijfsarts. Iedereen die vragen of 

klachten heeft kan terecht bij de bedrijfsarts. Deze is te bereiken via ziekteverzuim@provincie-

utrecht.nl. Ook is het advies opgevolgd om als goed werkgever de bewaringstermijn van de 

personeelsdossiers te verlengen naar 40 jaar. 

mailto:ziekteverzuim@provincie-utrecht.nl
mailto:ziekteverzuim@provincie-utrecht.nl


Waar zit het asbest precies? 

Het asbest bevindt zich boven de plafonds van de gangen en de toiletten in de sterdelen E tot en met 

Jj. Verder boven de nooduitgangen en de puntkapjes van de daken. 

Is er gewerkt aan het asbest? 

Uit het onderzoek is gebleken dat er incidenteel veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om 

gezondheidsrisico’s te beperken, maar niet consistent. Ook is niet vastgesteld of aan alle wettelijke 

eisen is voldaan. Het doorboren van de asbestplaten heeft geleid tot het vrijkomen van asbest boven 

bijvoorbeeld het verlaagde plafond. Wanneer dit precies is gebeurd is niet te herleiden. Dit kan zijn 

geweest bij het aanleggen van de bekabeling, of bij later onderhoud aan de kabels.  

Wat is er nog meer geconcludeerd in het rapport? 

Het volledige rapport, alle onderzoeksrapporten en het actieplan waarin de vervolgacties benoemd 

staan, hebben wij gepubliceerd op onze website, zodat je het zelf kunt nalezen en ook zelf je oordeel 

kunt vormen. 

Wat gaan jullie nog meer doen? 
Alle acties die zijn aanbevolen door de DCMR zullen wij ter harte nemen en zo goed en zo snel 
mogelijk uitvoeren. Zie voor het volledige overzicht het actieplan op onze website. Hierin geven we 
per aanbeveling aan welke actie we wanneer gaan ondernemen.  
 
Is de OR betrokken bij het onderzoek? 
Vanaf het moment dat het onderwerp asbest actueel geworden is, is de OR nauw betrokken 
geweest, ook bij het vervolg zullen we samen optrekken met de OR.  
 

Waar kan ik terecht met gezondheidsklachten of vragen?  

Met gezondheidsklachten of vragen over de gevolgen van asbest voor de gezondheid kan je terecht 

bij de bedrijfsarts, waar een speciaal meldpunt is ingericht in verband met asbest. De bedrijfsarts is 

te bereiken via ziekteverzuim@provincie-utrecht.nl. Met vragen over de rapporten of de procedure 

kan je terecht bij Hans Goedhart. 
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