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Toelichting Toolbox Emissiebeperkende maatregelen 
Onderdeel 2: blijf scherp! 
 
 

Voorbereiding 

1. Download de presentatie 

2. Download de Argumentenposters en print deze uit 

 

Tijdens de presentatie 

Algemeen: deze toolbox is bedoeld om de DAV’ers en DTA’ers bewust te maken van 

de risico’s van het verwijderen van asbest en het belang van zo weinig mogelijk 

asbeststof in de lucht. Het is daarom belangrijk om vaak te herhalen dat de gevolgen 

van blootstelling aan asbest zeer groot kunnen zijn. 

 

Dia 5 – Stelling 1 

Deel de deelnemers in 2 groepen in. Lees de stelling voor.  

• Groep 1 heeft de opdracht het eens te zijn met de stelling (ze moeten dit in deze 

oefening verkopen als ware het hun echte mening). Deze groep moet 2 

overtuigende argumenten bedenken voor de stelling.  

• Groep 2 heeft de opdracht het oneens te zijn met de stelling. Deze groep moet 2 

overtuigende argumenten bedenken waarom ze het er oneens mee zijn. 

Benadruk dat het een opdracht is om voor of tegen de stelling te zijn. Het hoeft dus 

niet iemands echte mening te zijn die hij verkondigt. 

Laat de 2 groepen hun argumenten vertellen, zonder erover onderling in discussie te 

gaan. Geef de groepen opnieuw tijd om argumenten te bedenken, dit keer om te 

reageren op de zojuist vertelde argumenten van de andere groep. Dit wordt opnieuw 

uitgewisseld. Dit keer mogen de leden van de andere groep direct na de argumenten 

reageren en een discussie starten (maximaal 3 minuten). 

 

Dia 6 – Stelling 2 

Zie de toelichting op dia 5. Nu is groep 1 ‘tegen’ de stelling en groep 2 ’voor’ de 

stelling. 

 

Dia 7 – Stellingen 
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Vraag de deelnemers wat zij de belangrijkste argumenten voor de stelling vonden en 

eventueel nog nieuwe kunnen bedenken. Schrijf deze op de argumentenposters. 

 

Dia 8 – Komende periode 

Vraag of er nog verbetermogelijkheden zijn met betrekking tot emissiebeperkende 

maatregelen en wat daarvoor nodig is. 

 

Na de presentatie 

• Hang de Argumentenposters op een centrale plaats op 

 

 

 

 


