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SAI'IENVATIING

De StÍchting Arbouw is al enige tijd bezig met het onderzoeken
van de nogelljkheden voor een Arbokeurmerk in de bouw en aanver-
wante nevenbedríjven. Het doel van een Arbokeurmerk voor materí-
alen' mat-er:ieel 

- 
en gereedschappen is het bevorderên van de

gezondheid en de veílígheíd van de werknemers in de bouw. Om tot
'- een-be"s1ul-t---ove¡- de--hae-l{oea¡rhe,i.d--van--sen-derge-l-Í.1k-*e.rnñrg-r1ç-rë--

komen, had de St,íchtíng Arbouw behoefte aan een tweetal inventa-
rÍsaties, te weten een technísch-inhoudelíjke inventarisatie van
produkten, rísícors en normen (de basís voor het, opstellen van
de beoordelingsgrondslagen, nodíg om tot een keurmerkverlening
te kunnen overgaan) en een beleídsmatig geríchte verkenning naar
de vorm van een Arbokeurmerk.

Aan het NIPG-TNO werd gevraagd een gegevensverzamelíngspran op
te stellen voor de technisch-Ínhoudelíjke inventarisatíe (fase I
van deerproJect l). rn een tweede fase zaL een daadwerkerijke
verzamelíng van gegevens plaatsvinden aan de hand van het opge_
stelde plan. rn deze fase zullen voor enkele onderwerpen beoor_
delingsgrondslagen worden opgesteld.
Eerst werd een model voor ontwíkketing gemaakt dat de basís
vormt voor het ontwikkelde gegevensverzamelÍngspran. Het model
zLeE er als volgt uit:
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De íngang van het model is het produktlemiddel. De technische
eigenschappen van het produktiemÍddel en de wijze van omgaan met
het produktiemlddel leiden tot een btootsterlíng ean invloeden
(geruid, trillíngen, toxísche stoffen), die negatfeve effecten
op de gezondheld of de veirigheíd van werknemers kunnen hebben.

g is dat een hepaald negaÈief e€fe-et 

-

optreedt, is er sprake van een arbo-risico. BiJ het beoorderen
van de arbo-rísicors wordt naar de blootstelfing
Ínvloeden gekeken. om deze blootstellfng te beperken en d.aarmee
het risico Èerug te brengen, kunnen (gezondheidskundlg en vei_
ligheldskundig onderbouwde) brootstelrfngsnormen worden opge-
steld. Deze blootstellÍngsnormen worden arbo-normen genoemd.
Hieruit worden technlsche normen en gebruiksvoorschríften gefor_
muleerd. rn heÈ kader van het verlenen van een Arbokeurmerk aan
produkten lfgt de nadruk op de technlsche norm. Het gegevensver-
zamelingsplan geeft antwoord op de vragen werke ínformatie nodig
Ís, waar die ínformatie te vfnden ls ên hoe de informatíe kan
worden geordend en beoordeerd. De belangrljkste gegevensverzame-
1íngen uit het plan zLJn de gegevens over produktÍemlddelen,
arbo-rísicors en normen. De produktfemfddelen ziJn onderverdeeld
in vier categorfeën, te weten: bouwmateriaren, gereedschappen
(hand- en aangedreven), ruaterleer en hulpmiddelen (hulpconstruc-
ties en persoonlijke beschermíngsroiddelen). De arbo-risicors
waar het, om gaat zlJn: geluid, trrrringen, fysfeke berasting,
toxfsche sÈoffen en mechanlsche en elektrlsche (on)veílighefd.
Ten aanzíen van de normen worden verschfllende normsystemen
gehanteerd. ook wordt er onderscheld gemaakt tugsen arbo-normen
en -richtlfJnen, technísche normen en ríchtrfJnen en gebruiks-
voorschrlften. Het gegevensverzamelingsplan wordt gepresenteerd
ln de vorm van een fnvulformuller en door r¡íddel van bronnen-
overzichten van fnformatfe over produkt,lemfddelen, arbo-rlsícors
en normen.
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INLEIDING

t. I Achtercrond

Reeds enÍge tijd vindt bij de stÍchting Arbouw gedachtenvormÍng
plaats over de mogelijkheid en de wenseríjkheid van de invoer
van een zgn. Arbokeurmerk. Dit Arbokeurmerk zou moeten díenen
als een van de ínstrumenten r¡aarmee de stíchting Arbouw de vei_
1ígheid en gezondheid van werkenden in de bouwnijverheid zo!
kunnen bevorderen.

rn augustus l9B7 is door het Bourvcent^rm een rapport over deze
materie uitgebracht, getlteld,Bereídsontwikketing Arbouw_Keurrl
uitgebracht. rn hoofdstuk ó van dÍt rapport wordt aanbevoren een
dríetal concrete haarbaarheldsstudies uit te voeren, waarÍn arre
activiteÍten díe voor de realisatie ven een Arbokeur op een
bepaald deelgebfed nodig zlJn, worden uitgevoerd, echter zonder
dat er tot een werkeríjke toekenning wordt overgegaen. Hierbij
wordt gedacht aan onderwerpen als
- een bouwmateríaaI dat slechts op een enkel aspect van de

arbeidsomstandigheden van invl0ed is, bijvoorbeeld een bouw_
blok¡

- een duurzaam gereedschap dat op meerdere aspecten van de
arbeidsomstandígheden van invroed ís, zoars een st.atÍonaíre
církelzaag¡

- en een bulkr¡ateríaar met een níet-constante en mogelijk
schadelíjke samenstellíng, bíjvoorbeeld vlíegas.

rn zotn haalbaarheidsstudie wordt een volledig uitgewerkte
beoordelingsgrondslag opgesterd, íncrusief de bijbehorende
toetsingsmethoden. Tevens worden één of meer verschijníngsvormen
van het keurmerk vorledíg uitgewerkt. vervolgens wordt een
perceptie-onderzoek uitgevoerd bij de belangriJkste doergroepen
(Bouwcentruro, f987).



De stíchting Arbouw wit deze aanbevelíng van het Bouwcentrum
overnemen, doch meent dat eerst een aantal vragen nader dient
te worden beantwoord voordat tot uitvoering van de haalbaar_
heÍdsstudies wordt overgegaan. over de beantwoordíng van deze
vragen ís contact opgenomen met het NIpG-TNO. Het, NIpG-TNO heeft
de vraag van de Stichtíng Arbouw uÍtgewerkt naar een project-
voorstel (NrPG-TNO, l6-12-187). De daarin geformuleerde vraag-
stelríng wordt in de vorgende paragraaf nader toegelicht.

L .2 Vraagstell ing

De vraagstellíng van de StíchtÍng Arbouw laat zích in twee on-
derdelen splitsen. Allereerst is er behoefte aan een technisch-
inhoudelÍjke Ínventarísatie, op te splitsen in een drietal
deelinventarisatíes, te weten:

I ) van produkten (d.v.z. bour*materíaren, gereedschappen, mate-
rieel en hulpmidderen, zo mogetijk gerubríceerd in produkt-
groepen) waar een eventueel in te stellen Arbokeurmerk be-
trekkíng op zou kunnen hebben;

2) van de arbo-rísicors die ¡net het werken met ð.eze produkten
zijn verbonden;

3) de normen en richtlijnen die bíj de beoordeling van het arbo-
risico gehanteerd kunnen worden. Het betreft híer zowel een

Ínventarisatíe van bestaande normen a1s van nog te ontwik-
kelen normen en richtlijnen.

Ten tweede ís er behoefte aan een bereídsmatig geríchte verken-
ning, waarin de feÍtelijke haalbaarheíd, de verwachte effectivi-
teit en de vorm ven een eventueel Arbokeurmerk worden vastge-
ste ld.
Het voortraJect ven de drie door het BouwcenÈrum aanbevolen
haalbaarheídsstudÍes bestaat derhalve uít een technisch-inhoude-
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rijke Ínventarísatie (deerproject l) en een beleidsmatÍg gerÍch-
te verkenning (deelproject 2). rn dít rapport worden de resulta-
ten van fase I van deelproject I beschreven.

1.3 Nadere uitwerkíng van deelproject I

Bovenstaande vraagstelling met betrekking tot de inventarisatÍes
van produkten, arbo-risícors en normen ís nader uitgewerkt ín
deelproject I (zie projectvoorstel).
Bij de ínventarisatíe van produkten wordt gevraagd om:

- een indelíng van thomogenet produktgroepen, gebaseerd op

technische gegevens en arbo-rísicots
- een raming van aantallen en hoeveelheden die worden verwerkt

en worden gebruíkt

- een schatting van het reratíeve aandeel van leveríng door
binnenlandse índustrie en door de in en buiten Europa geves-
t igde producenten/leveranciers

- de belangrijkste ontwíkkelingen met betrekking tot nieuwe
produkten

- de beroepsgroepen die werken met onderscheíden produkten
c. q. produktgroepen.

I{at de arbo-rfsícors betreft gaat het om de volgende risico's:
- mechanische en elektrfsche (on)veirigheid (Íncl. valrisico);
- geluid;

- mechanische trí11íngen;

- fysíeke belastíng¡ hanteerbaarheíd, bedÍenbaarheid, bereik-
baarheíd ín relatÍe met de vereiste werkwÍjze (gewícht en

afmetingen);

- acute en chronísche toxicíteit.
Het arbo-rísico stralingsbelasting wordt niet gernventaríseerd.
De reden hiervoor ís dat een uítgebreíde regelgeving bestaat,.



Mocht in de toekomst blíJken dat dít risico nadere aandacht
vraagt, dan kan het in de systematiek worden opgenomen.

Bij de inventarisatie van de normen wordt gevraagd om:

- veeÌ gebruikte en/of ( inter)nationaar geaccepteerde normen
voor elk van de bovengenoemde rísicors (verbonden aan het
werken met de produkten);

- een overzícht van de rísicors waarvoor nog geen norm bestaat
maar wordt gewerkt aan de ontwfkkering van normen en richt_
1 íj nen;

- een ínzicht Ín de risÍcors die nog geen aandacht krijgen wat
betreft mogelijke normstelling.

leneinde deze omvangrijke en comprexe vraagsterring te kunnen
beantwoorden dient eerst een systematiek te worden ontwikketd
voor de gegevensverzameling, -opsrag en wijzen van gebruik van
de gegevens. Het deelproject I is daarom verdeeld ín twee fasen.
rn de eerste fase wordt een gegevensverzameringspran opgesteld.
rn de tweede fase kan voor een nader vest te stellen aantar
produkten of produktgroepen dÍt pran worden uitgevoerd en tot
daadwerkelijke gegevensverzamelÍng worden overgegean.
Dit rapport beschrijft het resurtaat ven de eerste fase, te
weten het ontwikkeren van een gegevensverzamelingspran. Daartoe
is een model voor normontwíkkeling opgesteld waarop een gege_
vensverzemelingsplan kon worden gebaseerd. rBBc_TNo en ABoMA
werden gevraagd hieraan een bíJdrage te leveren.

Aan rBBc-Tlro werd de opdracht verstrekt een systematÍek aan te
geven voor de inventarisatie van bour*materialen en bouwprodukten
conform de nadere uitwerkíng ven de vraagstelling ín de project-
omschrijvÍng. Dit houdt een fndeling ín van homogene produkt-
groepen van bour,imateríalen en bronvermeldíng van gegevens om_

trent aantallen en hoeveelheden, binnenlandse en buítenlandse
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leveranciers, beroepsgroepen díe met de produkten werken en de
belangrijkste ontwikkelingen.
ABOMA werd gevraagd een dergeríjke systematiek aan te geven voor
materieel, aangedreven gereedschappen en ondersteunend mate_
rieel. Tevens werd ABOMA verzocht bij de materieelsoorten aan te
geven welke arbo-risicors een rol spelen en welke technísche
normen en rÍchtlijnen ABoMA hanteert biJ het beoordelen van
materieel en gereedschappen.

De bijdragen van IBBC-TNO en ABOMA aan het project zijrlverwerkt
in hoofdstuk 5 in de vorm van bronnenvermeldÍngen. De meer
gedetailleerde gegevens uit deze bfJdragen zíJn als bijlage bij
hoofdstuk 5 opgenomen. Daar waar van de gegevens van rBBC-TNO en
ABOMA gebruik is gemaakt wordt dlt vermeld..

L.4 Indeling van het, rapport

rn hoofdstuk 2 van het repport wordt het moder voor normontwÍk_
keríng beschreven dat de basÍs vormt voor het geformureerd,e
ge g evensve rzame I f ng spl an.

Hoofdstuk 3 geeft een beschouwÍng over de systematiek van de
gegevensverzamering en de praktísche uítwerking daarvan in de
vorm van een formulier.
rn hoofdstuk 4 wordt een nadere uítwerking gegeven van het
begrip arbo-risico. Tevens worden blootstelringsnormen en ge-
bruiksvoorschriften die betrekkÍng hebben op arbo-risícors
behandeld.

Hoofdstuk 5 gaat over de produktíerniddelen. De gebruikte crassi-
fícatiesystemen voor de onderscheÍden produktíemiddelen worden
besproken. verder worden technische normen en gebruiksvoor-
schriften díe betrekking hebben op produktíemÍddelen behandeld.
rn hoofdstuk ó wordt Íngegaan op fase 2 van dÍt deelproject.



2. MODEL VOOR NORì.ÍONTI{IKKELING

2.L Model voor normontwikkelíng

rn dÍt hoofdstuk wordt een moder voor normontwíkkeling gepresen-
teerd dat de basís is van het op te sterlen gegevensverzarûe-
I ingsplan.

.¿

voor een Arbokeurmerk staat de technísche norm centraar, omdat
het keurmerk betrekkÍng heeft op de technische eigenschappen van
een bepaald produktieroiddel. De technísche eígenschappen en de
wíjze waarop met een produktíemiddel wordt omgegaan reiden tot
een blootsterllng aan agentfa (bijvoorbeeld geluíd, tritlíngen,
toxische stoffen) die negatieve gezondheidseffecten kunnen
hebben (gehoorschade, rrítte vingers, vergiftiging). I{anneer de
kans aanwezig ís dat een bepaald negatÍef effect optreedt is er
sprake van een arbo-risico. Bíj het beoordelen van rÍsicors van
het werken met produktiemiddelen gaat het om de blootstellíng
aan schadelíJke invroeden. Ter beperkÍng van de blootstelring en
daarmee van de rísicors kunnen blootstellÍngsnormen worden
opgesteld waaruít gebruiksvoorschríften en technísche normen
worden geformuleerd. rn het kader van het verlenen van een
Arbokeurmerk aan produkten ligt de nadruk echter op de tech-
nische norm. rn figuur 2.L wordt d.eze redenering schematisch
we e rgegeven.





2.2 Definíties

De begrippen in het model worden als volgt gedefinieerd:

ProduktÍemiddel: onder een produktÍemiddel wordt verstaan dat_
gene wat men aanwendt om tot voortbrenging van goederen en
diensten te komen. rn de context van het Arbokeurmerk voor
produktiemíddelen ín de bouw- en aa4velwa4te nevenbedrijven
wordt het begrip produktÍemíddel beperkt tot bouwmaterialen,
gereedschappen, materieel en hulpmídderen. zaken als voorschríf-
ten, managementstechnieken, best,ek en tekeningen worden híer-
onder niet begrepen.

Rísíco: onder rísíco wordt, verstaan een kans dat een bepaald
effect optreedt, waarbij dat effect een negatieve uitwerkÍng
heeft.
Arbo-risico: onder een arbo-risico wordt verstaan een risico
voor de gezondheid of de veirigheid van werknemers, dat wí1
zeggen een kans dat een negatíef effect op de gezondheid of de
veí1Ígheíd ven werknemers optreedt. Een arbo-risico van een
produktiemiddel ís een risico voor de gezondheíd of de veilig-
heid van de gebruiker van dat produktÍemÍddel en de werknemers
in de omgevíng van de gebruiker díe ook kunnen worden blootge-
steld aan dat risico. om een risÍco te kunnen bepalen (inschat-
ten) moeten de effecten bekend zijn en de kans dat díe effecten
opt reden.

De gezondheÍds- of veílígheídseffecten kunnen op verschillende
manÍeren worden gekarakteríseerd.

- Zij kunnen acuut of chronísch optreden.

- zij kunnen bIÍjvende schade of herstelbare schade aanrichten.
- zij komen specifiek voor bij bepaatde groepen werknemers

(ouderen, zwangeren).
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De arbo-risicors waarop het Arbokeurmerk zich richt, zíjn effec_
ten van mechanísche en elektrísche (on)veiligheid, geluid,
trillingen, fysieke belasting en toxische stoffen. waar in het
vervolg van het rapport wordt gesproken over arbo-risico wordt
het effect, van de brootstelling aan onveiligheid, geluid, tril-
lingen, fysieke belasting en toxische stoffen bedoeld. Hierbíj
wordt ervan uitgegaan dat men er over het algemeen near streeft
de kans op een negatíef effect zo kreín mogelijk te maken,
overeenkomstíg hetgeen ín de Arbo-wet is bepaald.

Emt een norm is een docu¡nent, opgesterd op basis van consensus
en goedgekeurd door een erkende instellÍng, dat voor gemeen-

schappelijk en herhaald gebruík voorziet Ín regels, voorschrif-
ten of kenmerken voor activiteíten of de resultaten daarvan ver_
schaft, met het doel een optimale mate van ordening te bereiken
ín een bepaalde context.
Normen behoren te zíln gebaseerd op de gezamenlijke resultaten
van wetenschap, techniek en ervaring en te zíJn gericht op de

bevordering van optimale voordelen voor de gemeenschap (NNr-
Catalogus 1988. Deel I - Nationate publíkaties).
RÍchtlijn! een richtrfJn ls een door een bepaalde instantie
eenzijdig opgesteld voorschrift. Deze instantíe kan bíjvoorbeeld
de overheíd zíjn of een keurÍngsinstantÍe als de KEMA. rn tegen-
stelling tot een norm is een richttijn niet vrfJwillÍg aangeno-
men rnaar verplíchtend opgelegd (specífieke ínterpretatie van het
l'INr ). Binnen de context ven het Arbokeurmerk wordt dít onder-
scheid niet expllciet gemaakÈ. waar in het vervolg ,norm'r staat
wordt ook trrichtlíJnn bedoerd in de betekenís zoals díe híerbo-
ven ís vermeld.

onder technfsche norm wordt in dit verband verstaan een norm díe
betrekking heeft op de ken¡nerken van een produktíe¡oiddel, waarín
eisen kunnen worden gestetd aan de uítvoering van een produktíe-
middel. onder een gebruíksvoorschríft wordt verstaan een norm



die eisen stelt aan het gebruÍk van een bepaard produktíemidder,
waarbij dÍe eísen zowel produktafhankelíjk als arbo-rísico-
afhankerijk kunnen worden gesterd. Dat wil zeggen dat het ge-
bruiksvoorschríft betrekking kan hebben op één bepaald produkt
waarbíj eventueel meerdere ríslcors worden beinvroed of op een
bepaaJ.d arbo-risico zodat het gebruÍksvoorschríft voor meer dan
één produkt geldt.
Onder een blootstellíngsnorm wordt verstaan een norm die de
expositie aan schadelijke agentia beperkt (biJvoorbeeld een MAC_

waarde; MAC bet,ekent maxímale aanvaarde concentratie). Bloot-
stellingsnormen worden gezondheídskundfg en veiligheídskundig
onderbouwd, dat wit zeggen dat de blootstellÍng zodanig rrordt
beperkt dat de kans dat gezondheídsschade of een onveirige
situatíe optreedt aanvaardbaar klefn is. Naarmate ,meer bekend
wordt over de invloed van agentia op de gezondheid worden bloot-
stellingsnormen bíJgesterd (blJvoorbeeld de MAC-waarden voor
toxische stoffen). (De gezondhelds- en velligheídskundig onder-
bouwde blootstellingsnormen worden hier ook wel aangeduíd met
arbo-normen).

2.3 Beschríjving van het model

rn het model voor normontsikkeling gaan we uít ven een produk-
tíe¡¡iddel (box 1). Het produktÍemidder brengt een aantal tech-
nísche eigenschappen met zich mee en een aantal gebruikseigen-
schappen. De technísche eígenschappen (biJvoorbeeld afmetíngen,
gewfcht' energfebron, sterkte, waterdichtheíd) zíJn gebaseerd op
de eisen die aan het gebruÍk en de toepassing van het produktie-
mÍddel rrorden gesterd. Daar waer een produktÍemiddel wordt ge-
bruikt kan sprake zíjn van blootstelting aan agentÍa die de
technísche eigenschappen van het produktíer¡lddel met zich mee-
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brengen. Het produktiemiddel heeft invloed
voor het wordt gebruikt, op de gebruiker en

op het object waar-
op de omgeving.

Een voorbeeld.

Een object dat door een produktiemÍddel wordt beinvroed kan een
kozijn zíjn dat wordt geverfd, waarbÍj de verf het produktiemid-
de1 in de huídíge cont,ext is. De bernvroeding ven het kozijn
door het produktÍemidder bestaat uiÈ het veranderen van de
oppervlakte-eígenschappen van het kozijn. De gebruíker van het
produktiemiddel is de schflder dÍe de verf aanbrengt. De invloed
van het produktÍemiddel verf op de schílder kan een toxÍsch
effect zijn. De omgevfng Ís de bouwpraats waarop het schilder-
werk praatsvindt, of de tlmmerfabríek of het bouwwerk waarin
het kozijn ís gemonteerd. ook andere werknemers op de bouwpraats
behoren tot de omgeving. De invroed op de omgevÍng kan zÍjn dat
andere werknemers met toxÍsche effecten te maken krijgen of dat
een vervuiling optreedt (rnílleuvervuíling) door bíjvoorbeeld het,
morsen met de verf.

uit het voorbeeld brijkt dat er twee vormen van blootstetling
aan de Ínvloed van een produktiemiddel ziJn (box 2): een actieve
blootstellfng van de gebruiker/verwerker van het produktiemfddel
en van het object aan de agentía díe het produktfemidder met
zích meebrengt' en een passieve brootsterling van de omgevlng en
de daarín aanwezige werknerners. lranneer de schílder in een
ruimte aan het opruímen Ís waarÍn zich een pes geschilderd
koziJn bevindt, wordt hij passíef blootgesteld. rn het vervolg
van deze beschrijvíng beperken we de blootsterlfng Èot de ge-
bruiker/verwerker van het produktie¡¡íddel en andere werkneners,
en laten we de brootstellÍng van het obJect aan de omgevíng (mi-
lieuvervullfng) bulten beschouwlng. (ttet is echter denkbaar dat
de normstelling tevens toepasbaar rrordt gemaakt ter vermindering
van de milieuvervuilíng door produktíemíddelen ín de bouw. )
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De blootsterring van een werknemer (actÍef of passref) aan de
ínvloeden van het produktíemiddel brengt een kans met zich mee
dat een negatief effect op de gezondheid of de veiligheid van
díe werknemer optreedt. Deze kans op een negatíef gezondheíds-
of veilígheÍdseffect wordt met arbo-risÍco aangeduid (box 3).
verschillende technische eigenschappen en verschirrende bloot_
stellingen brengen verschirrende arbo-risicors met zich mee
waarbij deze verschirlen het best tot uiting komen Ín de gezond_
heids- of veilígheÍdseffecten.

Twee voorbeelden.

De langduríge blootstellíng van een straatmaker aan de mecha_
nische trillíngen van een trírplaat kan als gezondheidseffect
hebben het optreden van rvitte vÍngers. Een kortdurende bloot_
stelling kan vemoeldhefd of problernen met het zien veroorzaken.
Een blootstellíng aan een elektrische spannÍng bfJ een niet goed
functíonerend produktiemidder kan een erektrische schok veroor_
zaken waarbij een werknemer met de schrík vríjkomt. Een bloot_
sÈelling aan een produktÍemiddel in andere omstandígheden kan
elektrokutie Èot gevolg hebben waarbij een werknemer overl.ijdt.
De context waarbfnnen een produktiemidder wordt gebruikt, ver-
werkt of bewerkt, kan ínvloed hebben op de blootstellÍng. Híer_
bij kan worden gedacht aan de invroed van verticale en horizon-
tale transportwegen op de brootsterrfng aen fysieke berastíng.
of bijvoorbeerd ean de ínvloed op de blootstelling díe het
gebruík van (al dan niet voorgeschreven) persoonrijke bescher-
roíngsmiddelen kan hebben.

BíJ het beoordelen van de arbo-rfsícors (de (kansen op) nega-
tíeve effecten op de gezondheid en de veí1ígheid van werknemers)
die het gebruík van produktíemiddelen met zích meebrengen speelt
de gezondheídskundlge en veiligheidskundÍge aanvaardbaarheid van
dÍe risicors een grote rol (box 4). vanuit dit oogpunt wordt
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gestreefd naar een situatie waarin brootsterlÍng aan schadelíjke
agentla zodanig wordt beperkt, dat geen negatieve gezondheids-
of veíligheidseffecten optreden.
Deze gezondheídskundige overweging moet worden vertaard naar een
blootstellingsnorm die beperklngen oplegt aan de brootsterling
aan agentia. Bij het vervorgens opsterlen ven in de praktijk
(b.v. bij het opsterlen van een beoorderíngsgrondsrag voor een
bepaald produkt ten behoeve van een Arbokeurmerkverlening) te
hanteren blootstellingsnormen spelen de technlsche en financiëre
haalbaarheíd mede een rol. ook moet men, zoals al eerder Ís
aangeduid, rekening houden met de wíjze van verwerking, bewer-
king of gebrufk van het produktiemÍddel bíJ de beoordelÍng van
de arbo-rfsícors van een produktÍeroiddel.
rn het algemeen kan worden gest,erd dat in de bous voor een
aantar risícors onderbouwde grenzen zíjn aangegeven waarboven
expositíe schadelÍJk kan zijn voor de gezondheid of de veirig-
heíd ín gevear kan brengen. DÍe grenzen kunnen schríftelÍjk zijn
vastgelegd ln arbo-normen en ríchttijnen (box 5). Deze normen
kunnen vervolgens worden vertaald naar de technische eigenschap-
pen van het produktlemiddel (technísche normen) en elsen stellen
aan díe eigenschappen (box 7). ook kunnen de normen beperkingen
opleggen aan het gebruik van het produktÍemiddel door gebruÍks-
voorschriften op te stellen (box ó). De gebruíksvoorschríften
kunnen gelden voor een bepaald produktiemiddel en daarbíj meer
dan één rísíco verminderen. ook kunnen gebruíksvoorschríft,en
worden opgesteld dfe geldfg zfjn voor een aantal produktiemidde-
len en dÍe een bepaald arbo-risico beperken. Gebruiksvoorschrlf_
ten kunnen eisen stellen aan bíjvoorbeeld het gedrag van de
werknemer of de toe te passen beschermíngsmiddelen blJ gebruik
van een bepaald produktiemíddel (box ó). op d.eze wiJze bein-
vloedt men de context waarbfnnen het produktiemiddel wordt
gebruikt. Hlerdoor kan de blootstelltng aan bepaalde arbo-risÍ-
cots worden verminderd.
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rn het kader van een Arbokeur voor produktiemÍddelen zullen
vooral technísche normen en gebruiksvoorschríften een rol spe_
len. Echter nfet voor alle produktíemiddelen zullen technische
normen zijn opgesteld en neer deze wel voorhanden ztjn kunnen ze
verouderd of onÈoereíkend zfJn. rn hoofdstuk 5 worden de bronnen
vermeld wear normen en voorschriften voor p¡edukt-feniddelen Èe

vínden zíjn.

Om het model voor normontwikkeling
schillende soorten gegevens nodig.
de ínvulling van het model lngegaan
gegevensverzamel lng gepresenteerd.

te kunnen Ínvullen zijn ver-
In hoofdstuk 3 wordt nader op

en wordt een systematiek van
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3. SYSTEMATIEK VA}¡ DE GEGE\ENSVERZA}IELING

3.t

rn dit hoofdstuk wordt aan de hand van het moder het gegevens-
verzameringsplan opgesteld. Dít gegevensverzamelingsplan moet
antwoord geven op vragen over werke ínformatíe nodig is, waar
die ínformatíe te vinden fs, hoe dE ínformatie geordend kan
worden en hoe de Ínformatie kan worden beoordeeld. Hieronder
wordt in stappen aangegeven hoe het gegevens verzemeren in zíJn
werk kan gaan. Als belangrfJke resultaten worden de bronnenover-
zichten in hoofdstuk 4 en 5 en het formulíer ín hoofdstuk 3

gegeven.

om tot een Arbokeurmerk voor produktiemiddelen ín de bouw over
te gean zÍjn allerlei gegevens nodíg. Het ontrylkkelde model dat
bestaat uit een zevental boxen verschaft inzicht in de benodígde
lnformatie. De belangriJkste gegevensverzamelfngen ztJn de
verzamelingen ven gegevens over produktiemÍddelen, arbo-rlsÍcors
en normen en gebruiksvoorschrlften (boxen l, 3, 5, 6, 7).

Hieronder wordÈ per box grobaal aengegeven selke gegevens nodig
zijn.
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Box 2: blootstelring van serkne'ers aan schadetijke ageatia
- beroepsgroepen díe met de produktiemiddelen werken
- duur van de blootst,elling
- werk¡nethode en voorschríften
- persoonlíjke beschermingsmiddelen

- gegevens over de wijze van omgaan met het produktiemiddel
( context )

Box 3: arbo-rísicors
- soort arbo-rísico (noechanische of elektrische (on)veiligheid,

geluid, trírlíngen, fysieke belasting, toxische stoffen)
- mogelijke gezondheidseffecten per soort arbo-risico
- indíen bekend, de kans op de effecten

Box 4: beoordeling

- effecÈ van de blootstelllng op de gezondheíd

- aantallen blootgestelden

Box 5: opstellen arbo-nor¡ (gezondheids- en veltighefdskundíg
onderbouvde blootstel I iagsuorm)

- dosis-respons reraties en gezondheÍdskundíge afweging
- technÍsche en economÍsche haalbaarheíd ven op te stelren norm
- arbo-rísicors waervoor blootstetlingsnormen zijn opgesÈerd
- arbo-risicors waarvoor blootsterlingsnormen in ontwÍkkelÍng

zijn
- arbo-rísÍcors wearvoor nog geen btootsterringsnormen zíJn

opgesteld

Box ó: gebnrlksvoorschrfften

- bestaande gebruíksvoorschriften, zowel produkt- als risicoge-
bonden (preventieve maatregeren, verwerkingsvoorschrlften)

- gebruiksvoorschriften ín ontwÍkkelíng, zowel produkt- a1s
rís icogebonden
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produkten en rísicors waarvoor nog geen gebruíksvoorschrÍften
in ontwíkkelíng zijn

Box 7: technische uomen

- bestaande normen per produktiemiddel
- in ontwikkeling zijnde normen

- produktiemiddelen wearvoor nog geen technische normen in
ontwikkelíng zijn

3.2 Algemene opbouw van het gegevensverzamelÍngsplan

Ten behoeve ven het gegevensverzamelÍngsplan worden de gegevens
die nodÍg zíjn (zoals uit het model near voren komt) opníeuw
gestructureerd, waarbíj voorar gegevens over de produktiemidde-
ren, de arbo-risico's en de normen berangrijk zijn. De gegevens
worden niet meer volgens het model geordend maar volgens een te
vorgen systematíek van gegevensverzameling, -opslag en -beoorde-
líng. Deze systematiek Ís gebaseerd op de volgende uitgangspun-
ten.
De primaire ingang is het produktíemídder. Er is een grote
verscheidenheíd aan produktiemiddelen ín de bouw en aanverwente
nevenbedríjven. Daarom ís het berangrlJk het verzamelen zo te
structureren dat naar keuze onderderen van de bouwníJverheld ín
kaart kunnen worden gebracht. Dit kan een afzonderlíJk produk-
tiemiddel zíJn maar ook een produktgroep waarín produktiemíd-
delen bfj elkaar zLJn gebracht. BiJ heÈ samenstellen van deze

"homogeneñ produktgroepen kan een tweetal criteria worden gehan-
teerd:

l) technísche eígenschappen

Produktíemíddelen met overeenkomstige technische eigenschappen
kunnen worden gegroepeerd (voorbeerden: mortels, sloophamers,
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transportmlddelen voor verticaar transport en steígers) tot
produktgroepen díe eenzerfde effect op een obJect kunnen hebben

2) arbo-rlsicors
Deze op technische grondsrag samengestelde produktgroepen kunnen
worden gesplitst naar groepen produktiemidderen met overeenkom_
stíge arbo-rísícors. Dat wír zeggen dat produktiemiddelen bínnen
de produktgroep bíj elkaar worden gezet die een zelfde effect op
de gebruiker van het produktíemiddel en op de werknemers ín d,e

omgevíng hebben (voorbeelden: cementhoudende mortels (eczeem),
pneumatlsche sloophamers (o.a. gelutd, trirlíngen), bouwliften
(vatlen van grote hoogte biJ oneígenriJk gebruík) en
hefsteígers (knelgevaar)). HierbiJ kan het nodig zijn tot verde-
re detailleríng te komen wanneer de afzonderlíjke arbo-rislcors
van de produktíemiddelen daartoe aanleÍding geven.

Het gegevensverzamelingspran houdt in dat bíj de produktíemÍdde_
len of homogene produktgroepen de benodÍgde informatie wordt
gezocht over (zíe ínhoud van de boxen in paragraaf 3.1) de
technÍsche eÍgenschappen van het produktfemiddel, arbo-risicors
die aan het produktiemlddel verbonden zlJn, de beschikbare
normen en gebruiksvoorschriften plus een aantal additionere
gegevens. om deze gegevensverzamelÍng nogeliJk te maken is een
bronnenoverzicht opgesteld daÈ in de hoofdstukken 4 en 5 wordt
gepresenteerd. Daarfn wordt aangegeven waar de Ínformatie kan
worden gevonden. ult de inventarisatÍe van de bronnen Ís geble-
ken dat in de literatuur vaak een koppellng aanwezig is tussen
produktfemiddelen, technlsche normen en gebruiksvoorschrfften en
ook tussen arbo-rÍsicors, brootstellingsnormen en gebruiksvoor-
schriften. om dfe reden wordt in hoofdstuk 4 een bronnenover-
zicht van arbo-risicors, blootstellingsnormen en gebruíksvoor-
schrlften gepresenteerd en in hoofdstuk 5 een dergelíjk over-
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zicht van produktiemiddelen en technische normen, en gebruiks-
voorschríften.

I{anneer wordt overgegaan tot feiterijke gegevensverzamering
díenen de eangegeven bronnen te worden geraadpleegd. De zo
verkregen informatle dient te worden geordend langs de belang-
ríjkste íngangen voor basísgegevens, nodig om voor het betref-
fende produktÍemiddel tot een Arbokeurmerk te kunnen komen
(produktiemíddelen, arbo-risícors en normenT zLe paragraaf L.z
en het proJectvoorster). Daartoe ís een formulier voor de gege-
vensverzamelÍng opgesterd \rearvan het raamwerk ín figuur 3.2
wordt gepresenteerd. voor e1k produktiemiddel en voor elke
produktgroep kan een dergetiJk formulíer worden íngevuld. Het,

formulier 1s een basisdocu¡¡ent dat een overzicht biedt van de
beschikbare ínformatíe¡ wit,te plekken ln de gegevensverzameling
worden zíchtbaar.
voor de beoordeling ven de gernventariseerde gegevens rûoet nog
een procedure worden opgesteld, waarln de crlteria en de werk-
wíjze voor de beoordellng worden geformureerd. op basÍs van deze
beoordering kan dan per produktfemiddel of produktgroep worden
nagegaan of een Arbokeur mogeliJk en/of wenseliJk ís.
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de Stichtíng Arbouw

3.3 AansluitÍng bij het informatle- en docu¡oentatiesysteem van

Door de gegevensverzamelingen op de wíjze van figuur 3.2 aan
elkaar te kopperen kan een structuur ten behoeve ven een databa_
se worden ontwikkeld. Deze structuur zou nauv, moeten aansluiten
op het Ínformatie- en documentatiesysteem van de stichting
Arbouw.

Op dit moment kent dat systeem twee Íngangen:
l) via publíkatíes

deze zíjn middels trefwoorden ondergebracht in het systeem en
via de trefwoorden op te zoeken. Het systeem geeft informatie
over de betreffende publíkatie (auteur, titel, uítgever,
daturo, bergplaats). De pubrikatÍes hebben arremaar als íngang
een onderwerp uit de bouw en gaen over veilígheld en gezond-
heid in de bouwnijverheíd.

2) via een stof
per stof (uít het trefwoordenregíster) zíJn toxícologische
gegevens op te vregen. Het systeem geeft onder andere ínfor_
matie over produktgroepen waarin de stof voorkomt, het ge-
zondheídseffect en bouwberoepen dfe ermee te maken hebben,

Het betreft een op maat gemaakt systeem voor docu¡¡entatie over
veilÍgheid en gezondhefd in de bouw. De thesaurus van het sys-
teem is nog ín ontwikkeling. Er is al wel een (nog nfet volredf-
se) trefwoordentíJst opgesteld. Deze trefwoordenlijst kent een
hoofdindeling die als biJlage 3.1 is toegevoegd. op dÍt moment
is men van menlng dat Ínformatie dfe vía de hoofdíndering wordt
aangeleverd goed te verwerken ls. Het Ís mogelijk op basis van
het hier gepresenteerde gegevensverzamelÍngspran in fase 2 van
dit deerproject een database-structuur te ontwikkeren die aan-
sluÍt op het informatle- en docu¡¡entatíesysteem van de stíchting
Arbouw.

22



4. NORMSYSTEMEN, ARBO_RISICO'S, EN ARBO_NORMEN

EN -RICHILIJNEN

rn het voorgaande zíjn de arbo-risicors waarop een Arbokeur
betrekking kan hebben, ar meermalen aangeroerd. rn dit hoofd.stuk
zullen de risicors nader worden toegelicht.
Hierbij wordt per risÍco globaar aangegeven werke gezondheids-
en veilígheídseffecten kunnen optreden, en worden enige gegevens
over ruogelíjke brootstelring vermeld. verder worden in dit
hoofdstuk de normen en richtlijnen behandeld dfe betrekkÍng
hebben op de arbo-rfsfcors. Het onderschefd wordt gemaakt tussen
(gezondhelds- en veírigheldskundlg onderbouwde) blootsterríngs-
normen en gebruiksvoorschriften.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt:
Eerst worden de verschílrende normsystemen behandetd. Daarna
worden de arbo-risíco'E gl0baal besproken en worden normen aan
arbo-risíco I s gekoppeld.

Een en ander wordt in de vor¡D vå¡r een bronnenoverzicht gepresen-
teerd.

4. L Normsystemen

zoaLs al eerder Ín dit rapport is aangegeven, zíJn er drÍe soor-
ten normen van belang: de technlsche norm dfe eisen stert aan de
eígenschappen van een produktÍemÍddel, de blootsterlingsnorm díe
eísen stelt aan de blootstellíng aen een bepaatd agenE en het
gebrulksvoorEchríft dat eisen stelt aan het gebruik van een
produkt iemídde I .
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Naast dít onderscheid is ook het, onderscheíd naar de status van
de normen en richtlijnen belangríjk.
Richtlijnen worden eenzijdíg opgesteld door een bepaalde instan_
tie. DÍt kan de overheid zíjn, mear ook bíjvoorbeeld een keu-
rings ínst ítuut.
Normen kunnen het resultaat zijn van besluitvormíngscircuíts op
verschíllende niveaus.
Een wettelijke norm is het resultaat ven overleg tussen de

regeríng en de lweede Kamer. De norm kan worden gepubliceerd als
Argeroene Maatregel van Bestuur of als p-blad van de ArbeídsÍn_
spect ie .

rn de Arbo-wet wordt ín een algemene bepaling geëÍst daÈ risi-
cors voor de gezondheid of de veilÍgheid worden beperkt. werk-
tuigen en hulprníddelen moeten voor zover dat redelíjkerwijs
mogelijk ls voldoen aan de ,stand van de techniekn. Met een
dergelijke bepalíng ín de hand wordt de mogelÍjkheid gecreëerd
eisen te stellen ean produkten en materieel ín de bouw ter
vermínderíng van de arbo-rísicors.
rn EG-verband worden richtlijnen geformuleerd díe in de publíka-
tíebladen van de Europese Gemeenschap verschiJnen. op dit moment

ziJn rfchtllJnen fn ontwlkkeling die interessant zfJn voor het
Arbokeurproject omdat ze betrekkíng hebben op produktiemÍddelen
in de bouw (mobíele kranen, mobÍele boucnoachÍnes, bouwprodukten,
hantering zvare lasten). Het is nog níet bekend waar een over-
zicht kan worden gevonden ven EEG-richtlijnen ten aanzíen van de

bíj het Arbokeurmerk betrokken arbo-rísicors. BíJ de Europese
Gemeenschap Ín Den Haag bevindt zích het Repertorlu¡¡ waarín een
overzicht van alle Publikatiebladen van de EG te vínden is.

Een norm kan ook worden gepubliceerd door een privaatrechteltjke
Ínstantie als het Nederlands Normalisatie rnstítuut. Híerbij is
de norm het resulteat ven overleg tussen vertegenwoordígers van
de overheid, het bedrijfsleven en wetenschappers. De resultaten
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\{orden gepubllceerd als Nederlandse Norm (NEN) of Nederlandse
PraktijkRichtrijn (NpR). Daarnaast levert het NNr een bijdrage
aan de internatíona1e en Europese normalisatíe.
De nationale, ínternationale en Europese normalisatie voor de
elektrotechnÍek vindt praats onder verantwoorderíjkheid van het
Nederlands Electrotechnísch Comité (¡[EC).
ook in Europees verband vindt normalísatie praats in de prÍvaat_
rechteríjke sfeer. Dit, gebeurt door de cEN (European cornmíttee
for Standardization) en de CENELEC (European cornmíttee for
Electrotechnical standardization). rn veel gevalren worden deze
normen als Nederlandse norm aanvaard en door het NNr uÍtgegeven
a1s NEN-EN. Normen van de CENELEC die betrekking hebben op
elektronlsche onderderen worden opgesteld door de CECC (cEl{ELEc
Electronic components committee) en cECC-speeificatíes genoemd.
De als nederlandse norm aanvaarde cECC-publfkaties krijgen van
het NNr een nonnnr¡¡¡mer dat ídentíek Ís aan dat van de betrokken
cECC-pubrÍkatÍe. ook worden door de Europese Gemeenschap voor
Kolen en staal (EGKS) Euronormen uitgegeven die na aanvaardÍng
a1s nederlandse norm worden gepubriceerd als NEN-EU. Mededelin_
gen van de EGKS dle als nederlandsa praktfJkrichtliJn worden
aanvaard krijgen het kenteken NpR-EGKS.

Tenslotte vindt in groter Ínternatíonaal verband normalisatíe
plaats ín de rso (rnternatÍonal organÍzation for standardíza-
tíon) en de rEc (rnternatlonal Electrotechnical com¡¡íssion).
ongewij zlgde rso-normen (vertaald of onvertaald) die als neder_
landse norm worden aanveerd worden aangeduid met NEN-rso¡ gewij-
zlgde (en onvertaalde) rSo-normen krfJgen als kenteken NEN en
een nonunun¡er dat 20 000 hoger ís dan dat van de betrokken
norm. rEC-publfkatles krlJgen op dezelfde víJze een norrnnunrmer
dat l0 000 hoger ls dan de betrokken lEC-publikatie.
voor de Nederlandse bouwníjverheid zíjn verder de Duitse normen
(DrN) van belang. Het NNr heeft de alleenvertegenwoordíging van
de DIN-uitgaven.
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Naast de wettelijke en privaatrechteliJke normen en rtchtrijnen
kunnen ook nog wetenschappelijke normen worden onderscheiden.
Ergonomísche normen valren hieronder. Een voorbeeld is de NrosH_
norm voor tílberasting waarmee het toeraatbare gewicht van een
last kan worden bepaald. I{etenschapperijke normen zijn te vinden
in de wetenschappelijke literatuur en in internationale databan-
ken. Daarnaast zijn er nog andere bronnen dÍe in de algemene
literatuur Èe vínden zijn, zoars het cheniekaartenboek. Dlverse
keuringsinstituten en branche-organisaties stellen ríchtlÍjnen
op voor bepaalde produktiemiddelen in de bouw (zíe hoofdstuk 5).

wettelijke normen zoals gepubllceerd in de p-bladen van de
ArbeidsínspectÍe worden net als de normen die door het NNr
worden gepubliceerd geclassfficeerd volgens de universele Deci_
male classifícatie (uDc). ook de DrN-no¡men zíJn volgens deze
classífÍcatie ingedeeld. Deze algemene classíffcaÈíemethode
wordt ook veel toegepast bij het crassíficeren van 1íteratuur.
Ergonomísche normen worden voor zover nu bekend is niet geclas-
s íf iceerd.

De Arbeídsinspectie geeft regelmatig een overzicht uit van de p-
bladen. ook fs een apart overzicht beschikbaar van alre voor de

bouw interessante p-bladen ( r ij st 6, ArbeÍdsÍnspectie , zíe
bÍj lage 4. I ).
Het NNr geeft ieder jaar een catalogus uÍÈ van nationaal en

internatlonaar gepubriceerde normen (NNr, I 9gg, zíe bij tage
4.2) .

Ergonomische normen ziJn ln dfverse wetenschappelijke
Èijdschriften en handboeken te vlnden. Een overzfcht bíedÈ de

NrPG-publfcatfe rserektie van ergonomische rfchtlijnen uít 6

handboekenil (Pof1, 1986).
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4.2 Arbo-rfsíco's

Zoals al in hoofdstuk 2 is aangegeven zijn in het kader van dit
project de arbo-rísicors beperkt tot de effecten ven mechanische
en elektrísche (on)vei1ígheid, geluid, tríllingen, fysieke
belasting en toxische stoffen. Dit zLJn de belangrijkste arbo_
risicors die in de bouw een rol spelen en verbonden zijn met het
verwerken of gebruÍken van de in hoofdstuk 2 0nderscheiden
produktiemiddelen. Rísíco's als de effecÈen rechtstreeks voort_
vloeiend uit het klímaat en de vertichtíng zÍJn buÍten beschou_
wing gebleven. De Índírecte ínvloed van het klímaat en de ver_
1íchtíng op de blootsterling aan arbo-rísícors komt aan de orde
bij het beoordelen van de context waarbínnen een produktiemídder
wordt gebruikt. zoaLs a1 in paragraaf 1.3 fs aangegeven, wordt
ook stralíngsbelastÍng nlet gelnventariseerd.

Voor zover nu bekend fs, is er geen overzíchtswerk rraarin arle
arbo-risicors beschreven ziJn op de wiJze d.íe voor dít proJect
bruikbaar is, nameltjk wat de effecten zfjn en werke normen en
richtlijnen ziJn opgesteld ter beperking van het risico.
wer kan ín het algemeen worden gesterd dat in de wetenschappe-
lijke rÍteratuur beschrijvfngen van de rfsicors te vínden ziJn,
Ook zijn er per soort arbo-rrslco handboeken verschenen. Daar-
naast zijn er inÈernationale databanken waar literat,uur over de
arbo-rísícors ln reratíe met de bouw kan worden opgevraagd. De

stichting Arbouw beschikt over een (ín ontwikkering zijnd)
informatie- en docu¡¡entatÍesysteem dat gespecialiseerd Ís in
Iíteratuur op het gebied van gezond en veilíg bouwen.
Hieronder vorgt kort per arbo-risíco een beschrijving van de
effecten. Daarnaast wordt een bronnenoverzicht gepresenteerd met
betrekking tot het arbo-risíco. Tenslotte wordt aangegeven waer
normen en gebruíksvoorschrlften kunnen worden gevonden dfe
betrekklng hebben op het arbo-rísico.
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4.2. r Ge Iuíd

Het belangrijkste gezondheidseffect dat kan optreden bÍj bloot-
stellíng aan geruid ís (ar dan niet acute) gehoorbeschadíging.
rn de riteratuur worden nog andere gezondheidseffecten van ja-
renlange exposítie aan hoge geluídniveaus genoemd, zoals maag-
darmstoorníssen, slaapstoornissen, hartklachten en ischaemische
hartzíekten en effecten op de broedcircuratiE (verhoging van de
bloeddruk) en het centrale zenuwstelser (verbeek, LgTg). ook kan
lawaaÍ op de arbeidsplaats hfnder veroorzaken.
Gehoorschade fs het eníge effect van exposítie aan lasaai rraar-
van vaststaaÈ dat het optreedt en wearover dosis-effect,_relaties
bekend zijn (Hoolboom ê.â., f9g6).
Produkt,íemiddelen dfe een blootstelríng aan (ar dan niet schade_
lijk) geluid veroorzaken zijn gereedschappen (hand en gedreven),
materÍeel en een aantal hulpmÍddelen.
SchadelíJke agentia ziJn onder meer het gelufdvermogenníveau van
het produktiernÍddel (contlnu en piekvermogen) en de frequentie
van het gelufd (waaronder ínfra- en ultrasoon geluíd).
HeÈ is mogeliJk de geruidproduktie van produktiemrdderen te
meten onder gestandaardiseerde condíties. HíerbíJ wordt vaak een
basis-geluidproduktie gemeten waarbfJ een machine of stuk ge_
reedschap onbelast of onder een gestandaardíseerde belasting
wordt beproefd. De gemeten geluÍdproduktle zegt echter nog nÍets
over het effect van het gebrulk van het produktiemiddel op de
gezondheid van de werkne¡oer dfe het produktfemiddel gebruíkt of
de werknemers ln zfJn omgeving. voor het beparen van dat effect
zíjn gegevens nodíg als:
- de tfJd gedurende welke het produktiemíddel wordt gebruíkt
- de afstand van het oor van de werknemer tot de machine

- de aanwezigheid van achtergrondgeluÍd en andere geruidsbron-
nen

- geluÍdreflecties door obJecten Ín de omgevÍng
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- de belastíngsgraad Èijdens gebrulk
- de aard van het object waerop een gereedschap wordt ingezet.
Het is mogeliJk om de geluidproduktie te verminderen door t,ech_
nlsche maatregelen.

Bronnen voor gegevens over het arbo_riEico:
- Passchier-vermeer: Geluid en de werkende mens, NrpG lggg
- rnterdepartementale co¡n¡nÍssíe Geluídhinder: LA-HR en LA_DR

rapporten

Blootstellingsnormen en gebruÍksvoorschriften:
- NNf-catalogus: NEN- en ISO-normen

- Pubrikaties-1ijst van de Arbeidsinspectie: p-blad l6ó
- DlN-catalogus: DlN-normen

- rnterdepartementale co¡¡mfssie Gelufdhinder: LA_HR en LA_DR
rapporten¡ in deze rapporten wordt ten aanzien van de vermÍn-
dering van lasaer de stand der technlek aangegeveni daaruít
kunnen eisen voor produktiemiddelen wat geruidprodukt,ie
betreft worden gef ormuleerd

4.2.2 Tri I I ingen

Trí1ríngen worden onderscheiden ín lichaamstríllíngen en hand-
armtrÍll ingen.

Llchaa¡strill lngen

Gezondheidseffecten dÍe zíJn beschreven bíj langdurige bloot-
stel1íng aan lÍchaamstrfllingen zijn vervroegd optredende afwíj-
kingen van de werverkorom, hernia, krachten over piJn en stÍjf-
heid ín de rug, maagkrachten, het ontstaan van maagzweren en
ontstekíngen van het maagslijmvlies en bíJ vrouwen wellicht ook
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roenstruatíestoornissen en afwijkíngen in de 1ígging van de baar_
moeder (Hulshof ê.â. r 1986).

Over een eventueel bestaande dosís-effect relat.ie kan nog geen
uitspraak worden gedaan.

Lichaamstrí11íngen worden voornamelijk veroorzaakt door mate_
ríee1. De tríllingen worden overgebracht via de contactvlakken
van het lichaam met de machine, te weten het zítvlak, de rugleu-
ning en de steunvlakken van de voeten.
De blootstellíng aan lichaamstrillingen zat in het algemeen rond
de I uur per dag liggen. Beroepsgroepen die vooral aan lichaams-
trillingen worden blootgesteld zijn de machinisten van grondver-
zetmachines en ander materieer voor horizont,aar transport.
Belangrijke parameters voor het beschrijven ven líchaamstril_
lingen zíjn de íntensiteit, de frequentie, de ríchting van d.e

tríllingen en het stotend karakter.

Handa¡mtrillingen
Gezondheidseffecten die kunnen optreden bíj brootstellíng aan
handarmtrillíngen zijn wítte víngers (vibration induced l{hit,e
Fíngers, vI{F) en aandoeningen van spferen, botten en gewrfchten.
over de dosis-effect relatfe van handarmtrillÍngen en het optre-
den van witte vingers is een en ander bekend. De trillingen
worden overgedragen via het contact van de handen met, het ge-
reedschap.

HandarmtrillÍngen worden vooral veroorzaakÈ door aangedreven
handgereedschappen en nÍet-gedreven gereedschappen zoals hamers.
Allerleí beroepsgroepen hebben met handarmtrillingen te maken

omdat bij bijna elke beroepsgroep wordt gewerkt met aangedreven
handge reedschap.

Net als bíj lichaamstrírlingen is de ernst van handarmtrí1ríngen
onder meer afhanketÍjk van de volgende vier parameters: de

íntensiteit, de frequentíe, de richtfng van de trÍllíngen en het
stotend karakter.
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0p dit moment zÍjn de meet-, verwerk- en versragprocedures nog
onvoldoende gestandaardiseerd om op basis van meetresultaten
uit de Literatuur een beoordering van de trillingsberasting te
geven. Door oortman, Gerlings e. a. zíjn zowel blootstellings-
klassen voor 1íchaamstrilringen als voor handarmtrilríngen opge-
ste1d.

Bronnen voor gegevens over het arbo-risico:
- rnterdepartementale commissie Geluidhínder: LA-HR en LA_DR

rapporten

- Oortman, Gerlíngs e.a.: TríIlend tuig

Blootstellingsnormen en gebruiksvoorschriften:
- NNl-catalogus: NEN- en lSO-normen

- DIN-catalogus: DlN-normen

- rnterdepartementale cornmissÍe Geluidhinder: LA-HR en LA-DR

rapporten

4.2,3 Fysíeke belasting

voor het Arbokeurmerk is slechts een eantal aspecten van fysieke
belasting ínteressant. Het gaat daarbÍj om technísche eígen-
schappen van produktiemiddelen zoals vorm, afmetíngen en ge-
wicht, en hanteerbaarheid en bedíenbaarheid. onder fysíeke
belasting wordt Ín deze context zowel energetÍsche belasting a1s
mechanische belasting van het bewegÍngsapparaat verstaan.
Een gezondheídseffect dat optreedt bij langdurige blootstelling
aen energetísche belasting is vermoeidheid. Mechanische beras-
ting kan leiden tot spierpiJn, irritatie van slíjmbeursen,
pezen, zenuwen en gewríchten. veel voorkomend zíjn aandoeningen
aan de wervelkolorn.
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De produktiemiddelen zoals eerder genoemd

vooral aspecten van fysieke belastíng als
zwaarte van het werk beïnvloeden.

dit rapport zul1en
werkhouding en de

Er zíjn dÍverse produktiemidderen díe de werknemer kunnen bloot,_
stellen aan fysíeke belasting.
Bouwmaterialen veroorzaken een grote mechanische berasting door
het tirlen en sjouwen van het materiaal. ook is er sprake van
een energetísche belastÍng. Door de grote verpakkingen van bouw_
materíaa1 kan het hanteren van het materiaar ongunstÍge werkhou_
dingen veroorzaken.
Gereedschap kan zwear zíjn en daardoor een energetische beras_
ting uitoefenen mear ook kunnen de krachten díe aangedreven
gereedschappen uitoefenen op de handen een mechanische belastíng
betekenen voor arm en hand. Het aspect werkhouding komt híerbíj
aan de orde als het gaat om boven de macht werken of het hante_
ren van gereedschap ín moeilrjke hoeken. Door een onjuíste grip
kan de pols extra worden belast.
Bij materieel ís nÍet zo sner sprake van een grote fysieke
belastíng. zwaar werk komt haast niet voor omdat de machÍne dat
heeft overgenomen. DaÈ kan wer resurteren ín een langdurige
statische belastÍng. ook kunnen bÍjvoorbeeld verkeerde zíthou_
dingen worden aengenomen omdat de stoel niet goed is of er
anders geen goed zicht op het werk kan worden gehouden. Bedien-
baarheíd van hendels en knoppen speelt bíj dít produktíemiddel
een rol.
voor hulp¡oíddelen geldt in veel gevallen dat het gaat om zware
objecten díe getftd moeten worden of gesjouwd, bÍjvoorbeerd bij
het opbouwen van steigers. Er ís dan sprake van een hoge mecha-
nÍsche belastlng van voorar de rug maar ook van een energetische
be I ast Íng .

De meeste beroepsgroepen ín de bouw kennen een of andere vorm
van fysÍeke belastíng.
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0m de fysíeke belasting van een produktíemiddel te kunnen beoor_
delen zíjn minímaal de volgende gegevens nodíg:
- afmeÈíngen (breedte, hoogte, lengte, diameter)
- gewichÈ

- plaatsing en afmetíngen van bedieningsmiddelen
- vorm (verpakkingen, stoelen, bedienÍngsmidd.elen)

Bronnen voor gegevens over het arbo-risíco:
- Astrand

- Chaffin

- Corlett
- Van der Sluys

Blootstelllngsnormen en gebruiksvoorschriften:
- NNI-catalogus: NEN- en ISO-normen

- DlN-catalogus: DfN-normen

- NIOSH-tÍlnorm: voor rrideale sítuatiesn
- ontwerp EEG-richtfijn voor te tillen gewichten

- Dul & Hildebrandt: preventíe beroepsgebonden rugproblematÍek,
een ínventarisatíe van ergonomísche ríchtlijnen

- Polr & Dul: selectie van ergonomische richtlíjnen uit, 6

handboeken

4.2.4 Toxische stoffen

Onder de toxícíteít van stoffen wordt verstaan de gíftigheÍd van
stoffen, het vermogen van een stof om in een levend organísme
een schadetíjk effect te doen ontstaan na contact met of opname

door het organísme. De aard en mate van het effect worden be-
paald door de concentratle of dosÍs, de brootstelrÍngsduur en

de blootstellingsroute.
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De gezondheidseffecten die kunnen optreden bij blootstelling aan
bepaalde chemische stoffen zÍjn onder meer:

- eczemen

- allergische reactíes en/of huidírritatie
- irrítatie van de slijmvliezen
- algehele malaise

- psychísche stoornissen

- erfelÍjkheids- en reproduktiestoornissen
- kanker

- orgaanafwijkingen of -beschadígingen.

De chemísche stoffen kunnen op drie manieren het lichaam bínnen
dringen: via de mond (oraar), vÍa de ademhalingswegen (inhara-
toir) en vía de huid (percutaan).
Naast de effecten van de afzondertÍjke stoffen treden ook effec_
ten van stoffen in combínatíe op. HÍerover ís weinig tot niets
bekend.

Naast de soort stof speelt ook de grootte van stofdeeltjes een
rol. Met name bij blootstellíng vía de ademhalÍngswegen bepaalt
de grootte van het stofdeeltJe of dit rongtoegankelijk Ís of
níet.
Toxische stoffen komen onder andere voor bíj het verwerken of
gebruiken van de volgende produktiemíddelen:

- bouwmaterialen¡ zowel de aard van de chemische stoffen a1s
de grootte van de stofdeeltjes spelen hier een rol;

- hand- en gedreven gereedschappeni hierbij treedt vooral het
aspect van de grootte van de stofdeeltjes naar voren. Bíj
gebruik van gereedschappen ontstaan vaak stofdeeltjes (bij-
voorbeerd srijpser, boorsel of zaagser) die a1 dan niet
longtoegankelijk zíJn;

- materieel¡ hierbíj spelen voorar uÍtlaatgassen een ro1.
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Bronnen voor gegevens over het arbo-risíco:
- de Mík & Brag.t: beoordeling toxiciteít van chemische stoffen,

MBL

- Syllabus nascholingscursus Toxicologíe, LU lJageningen

Blootstellingsnormen en gebruiksvoorschriften:
- NNl-catalogus: NEN- en lSO-normen

- DIN-catalogus: DIN-nor¡nen

- Publíkatielijst van de ArbeidsinspectÍe: NatÍonale MAC-1íjst
1986 en andere P-bladen

- Gebruíksvoorschriften:

- chemiekaartenboek

- produktinformatie-systemen, zowel voorgeschreven door de
overheÍd als vrijwillíg door fabrikanten opgezet

4.2.5 Mechanische en elektrÍsche (on)veÍlígheid

rn dÍt verband wordt het begrip veiJ.igheid gehanteerd als mecha_

nische ve il ighe id en elektrfsche veillgheid. Brandveiligheid
bijvoorbeeld valt buÍten de context van het onderzoek.
De on-vei1Ígheid als berastende factor ín de arbeidssituatie kan
op de werknemer inwerken en mogelíjk resulteren Ín een acute
uitwerking nameliJk een ongeval. De gevolgen voor de werknemer
van een ongeval kunnen zíjn..
- verwondíngen (snij-, schaaf- of brandwonden) aan hoofd,

ledematen en romp

- beschadigíngen aan het spíer-skeretstelsel (verstuikíng,
kneuzing, verrekklng, fractuur)

- bedweLníng of bewusteloosheid

- het verlies van (de1en van) ledematen

- blíjvend gehandicapt raken

- overl íj den
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Alle in hêt kader van dit rapport onderscheiden produktiemid-
delen-kunnen de werknemer aan mechanische en/of elektrísche
(on)vei1igheidsrisíco I s bloot,stellen.

veílígheidsrisfcors kunnen onder andere inhouden:

- botsgevaar

- valgevaar (van voorwerpen of van personen)

Elektrísche veiligheídsrísícors kunnen onder andere worden
ingedeeld naår:

- stroomdoorgang door het richaam (elektrische schok)
- verbranding ten gevolge van een vlamboog

- secundalre ongevarlen (van schrik van een ladder valren)

Bronnen voor gegevens over het arbo-risíco:
- elektrische veilígheid: Luikfnga: syllabus cursus KEMA-ínstí_

tuut
- mechanfsche vefligheíd: Hoolboom e.a.: LfG_onderzoek

B lootst,e I I íngsnormen en gebruf ksvoorschrif ten :

- NNI-catalogus¡ NEN-, ISO- en CEN-normen

- DIN-catalogus: DlN-normen

- PublikâtÍelíJst van de Arbeidsinspectíe: p-bladen
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PRODI'KTIEMIDDELEN EN TECHNISCHE NORMEN EN RICHTLIJNEN

5. I Inleiding

rn dit hoofdstuk wordt een operationere uítwerking gegeven van
het verzamelen van de gegevens over de produktiemiddelen. zoals
al in hoofdstuk 3 is aangegeven kunnen zovref gegevèns per pro_
duktiemiddel als per groep van produktÍemÍddelen worden verza-
meld. Híertoe moet worden gebruik gemaakt van een classÍficatie_
systeem voor produktiemíddelen. Dit classificatíesysteem moet zo
zijn opgezet dat een concreet produktiemiddel daarin onder te
brengen is. ook moet het mogetijk zijn om op basis van het
classificatiesysteem een besluit te nemen welk produktíemiddel
( of welke groep produktíemiddelen) nader in kaart word,t
gebracht. Een crassificatiesystee¡n dat arle produktÍemiddelen in
de bouwnijverheíd omvat is nÍet gevonden.

ZoaIs a1 eerder is aangegeven kunnen
víer categorieën worden onderscheiden.

- bouwmaterialen, waaronder begrepen
sembleerde bouwconstructies

- gereedschappen (hand- en aangedreven)

- materieel

- hulpmiddelen (hulpconstructies en persoonlijke beschermings_
middelen, pbm).

voor een aantal van deze vier categorieën produktiemiddelen zijn
classifícatiesystemen gevonden. Deze worden nader toegelÍcht in
de volgende paragrafen.

Per produktíemiddet of groep produktíemiddelen kunnen gegevens
worden verzameld op het formulier dat in hoofdstuk 3 is bespro-
ken. Hierop kunnen niet, al.reen technÍsche gegevens over de

de produktiemiddelen in
Dit zijn:
geprefabriceerde en geas-
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produktiemiddel.en worden ingevuld maar ook additíonele informa_
tÍe. onder addítionele informat,ie wordt verstaan informatie over
het produktiemÍdder díe geen technische informatie Ís. Dit
kunnen bijvoorbeerd aantalren of hoeveerheden zíjn, de beroeps-
groepen die met het produktiemidder werken en de wijze van
omgaan met het produktiemiddel.

rn de volgende paragrafen wordt per categorie produktíemídderen
aangegeven werk classifícatiesysteem kan worden gehanteerd,
werke bronnen er zijn met betrekking tot technische gegevens en
addítionele gegevens en werke bronnen er zijn met betrekkíng tot
technische normen en gebruiksvoorschriften. rn hoofdstuk 4 is a1
ruím aandacht, besteed aan normsystemen en is een overzÍcht van
bronnen gepresenteerd.

De gegevens in dit hoofdstuk zijn voor het grootst,e deel afkom_
stig van rBBc-TNo en ABOMA. Ìraar deze bronnen zijn gebruikt
wordt dat vermeld.

5.2 Bouwmaterialen

Bron: rapportage van IBBC-TNO

Class Íf icat iesysteem: NL-SfB

Toe 1 icht íng :

Hoewel er andere classÍficatíesystemen bestaan, dÍe híeronder
nader worden t,oegelÍcht, 1ígt het voor de hand aansluitíng te
zoeken bíj het internatíonaal aanvaarde sfB-classÍficatiesys-
teem. SfB staat voor trsamarbetskor¡mitten for Byggnadsfragor,, de
Zweedse cor¡missíe díe zich met de ontwikkeling van het classifi-
catiesysteem heeft beziggehouden. rn Nederland heeft het Bouw-
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centrum de Nederlandse versie ontwíkke1d, het NL-sfB classifica_
t íesysteem.

Argurnent,en om het SfB-classificatiesysteem toe te passen zijn:
- het systeem heeft een technísche grondslag

- het is een Ínternationaal bekend systeem

- het wordt onder andere gehanteerd bij de Nederlandse Bouwdo_

curoentatie, (waarin technísche gegevens over produkten worden
verzameld), bij st.andaard bestekken, bij het verstrekken van
gegevens over bouwkosten door Misset en in de KOMo-gids

De NL-sfB bestaat uit drie tabellen die elementen, constructies
en grondstoffen omvatten. De tabellen zijn ars bij lage 5. t
Èoegevoegd.

Een ander ín aanmerking komend systeem ís het zogenaamde uDC-
systeem. De letters UDC staan voor universele Decimale crassífÍ_
catie. Dít systeem is algemeen van opzet en omvat het gehere
terreÍn van menselijke kennis. Het wordt onder meer toegepast
voor het ordenen van 1íteratuur. voor de bouw Ís een,ABcrl
afgeleíd, een Beknopte Decimare classifícatie voor Archítecten,
Aannemers, rngeníeurs (een vertaling ven de Abridged Building
classÍfication for ArchítecÈs BuÍlders civil Engíneers).
Het Nederlands NormalÍsatie rnstituut past het uDC-systee¡n toe
bíj het ordenen van normen.

I{anneer een classificatíe met een

wordt gezocht ligt het voor de hand

kÍezen.

bouwtechnísch uítgangspunt
de NL-SfB-classíficatie Èe

Uitgaande van

groepen worden

Deze homogene

van

a) overeenkomst

b) aanwezígheid

de tabellen van de NL-SfB kunnen produkten in
íngedeeld zoals in hoofdstuk 3.2 ís beschreven.
produktgroepen kunnen worden íngedeeld op basis

in aard en/of samenstelling
ven een zelfde (dominant) arbo-risico.
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Ars dominante arbo-risicors worden in de rapportage van rBBc-TNo
ondersche iden:
l. Toxicologísch; dat wil zeggen dat bij het bewerken of vern¡er-

ken van een materíaar vaste stofdeeltjes of gassen kunnen
ontstaan, welke op kort.e of langere termíjn tot negatieve
gezondheidseffecten kunnen 1eÍden

2. Fysiek; dat houdt ín dat, vorm, afmetingen en gewicht van
bouwprodukten tot te hoge arbeídsbelastingen kunnen reíden

3. Mechanísche veí1ígheid; hiervan ís sprake vranneer er risicors
aanwezig zíjn in de vorm van sníjden, stoten, beknellen bij
heÈ verwerken van de betreffende bouwmaterÍaren en produkten.

Daar zowel de risícors op de bouwplaats ars bij de toel.everende
industríe worden beschouwd, kan voor sommíge bouwprodukten
onderscheÍd worden gemaakt ten aanzien van de risicors. zo kan
een produkt bÍj de bewerking in de fabriek toxicologísche risi-
cors met zich meebrengen, terwíJl het gerede produkÈ risÍcors
ten aanzien van de fysíeke berastíng of mechanische veíligheíd
¡net zÍch meebrengt.

rBBc-TNo heefÈ een tabel opgesteld waarin de homogene produkt-
groepen, de code van de NL-sfB-classificatíe en het belangrijk-
ste arbo-risico zijn weergegeven. Dit is gebeurd op basís van de

tabelren l, 2 en 3 van de NL-sfB-classífícatíe. Deze tabel ís
opgenomen in bíj lage 5. 2.

Technische kenmerken: Nederlandse Bouw Docu¡oentatíe (NBD)

Toe I icht ing :

Een groot aantal produkten is beschreven ín de Nederlandse Bouw

Docu¡nentatie (NBD) díe is gebaseerd op de Nl-sfB-classificatie.
Hiervoor ís in grote lijnen het formaat, van de NpR 2ó56 gebruikt
(NPR 26562 Docu¡nentatÍe van gegevens voor ínformatie over pro-
dukten en diensten ín de bouw, NNI 1983).
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Additionele informatie :

- beroepsgroepen: beroepssurveys Stichting Arbouw

- aantallen/hoeveelheden:

- Economísch rnstÍtuut voor de Bouwnijverheid (ErB) te
Amsterdam (kwartaaluitgave BOUW/WERK)

- beroepssurveys

- Centraal Bureau voor de Statístiek (CBS), Voorburg
- branche-organisaties. rn bíj1age 5,3 zijn deze bran-

che-organisatíes verzameld.

- binnen-/buitenlandse Ieveranciers:
- CBS, Voorburg

- branche-organisatfes

- ontwikkelingen:

- bouwkundige en civíele vaktijdschriften
- branche-organisaties

- stichtíng Bouwresearch: sBR-rapport nr 722 Technolo-
gische en structurele ontwikkelingen in de bouw

- verwerkíngsgegevens:

- beroepssurveys

- stichting Arbeldstechnlsch onderzoek Bouwnijverheid
(SAOB): produktÍegegevens per dag (in ontwikeling)

- SAOB: richttiJdenbladen, uitgegeven door Misset
(In bíjlage 5.4 ís een overzícht opgenomen van de

verschenen richtt ij denbladen)

Technische normen en gebruíksvoorschríften:
- NNr-catalogus: NEN- en rSO-normen: opzoeken met bourvrnateríaal

als trefwoord

- Publikatierijst ven de Arbeídsínspectie: p-bladen (asbest,
montagebouw (beton, steen))

- DIN-catalogus: DlN-normen

- overíge bronnen:

- branche-organísaties (zie bijlage 5.4)
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5.3 Gereedschappen

De gereedschappen kunnen worden onderscheiden ín handgereed_
schappen en aangedreven gereedschappen.
voor zover nu bekend is Ís er geen crassificatiesysteem voor
handgereedschap. Er is navraag gedaan bij de stÍchting vakop-
1eÍding Bouwbedríjf en bij een aantar uitgevers (Ten Hagen en
Misset) díe overzichten van bourvmateriçeI puÞliceren ín tijd_
schríften. Het is mogerijk dat bij een groot bouwbedrijf een
dergelíjk overzicht aanwezig is. Een overzicht van Ín de bouw
gebruíkte handgereedschappen zou kunnen worden opgesteld door de
bouwberoepen te ínventaríseren en de daarbij gehanteerde gereed-
schappen. Het is bekend dat heÈ BedríJfschap voor Stukadoors,
Terrazzowerkers en Steengaasstellers een dergelÍjk overzicht
heeft.
ook voor aangedreven gereedschappen ís een crassificat,ie niet
gevonden. rn het Maco systeem (zíe paragraaf 5.4: materieer)
komt, de groep aangedreven gereedschap verdeerd over enkere
hoofdstukken voor. BíJ ABOMA bestaat de indruk dat op dit
gebied deze índellng sterk verouderd is en daardoor nauwelijks
bruíkbaar. rn de rapportage van ABOMA wordt de suggestie gedaan
om de reveríngsprogrammais van diverse grote fabrikanten te
raadplegen om een dergelÍjk overzícht te krijgen.

5.3.1 Handgereedschappen

Classífícatiesysteem: moet nog worden ontwíkkeId
TechnÍsche ken¡qerken: deze informatÍe is vermoedelijk vÍa de

fabríkanten of de leveranciers te verkrijgen
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Additionele informatie :

- beroepsgroepen: beroepssurveys uitgegeven door de BGBouw

en de Stichting Arbouw

- aantallen/hoeveelheden: onbekend

- binnen-/buitenlandse reveranciers: via bedrijfschappen of
beroepsverenigingen (zie bijlage 5. ó)

- ontwikkelingen: onbekend

- gebruiksgegevens:

- beroepssurveys

- stichting Arbeídstechnisch onderzoek Bouwnijverheid
(SA0B): produktíegegevens per dag (Ín ontwíkeling)

- SAOB: ríchttíjdenbladen, uitgegeven door Misset
(In bijlage 5.4 is een overzicht opgenomen van de

verschenen richtt ij denbladen)

Technísche normen en gebruiksvoorschriften:
Nazoeken ín de NNr-catalogus bij de trefwoorden handgereedschap
en gereedschap geeft een overzicht van normen voor aangedreven
gereedschappen en niet voor handgereedschappen fn de zín van
rdoor de mens gehanteerdr.
rn de DrN-catalogus wordt een aantal normen aangegeven met
betrekking tot handgereedschappen.

rn de publÍkatielijst van de Arbeídsinspectíe staan geen publí-
katíes vermeld over ander handgereedschap dan elektrische hand-
gereedschap.

5.3.2 Aangedreven gereedschappen

Classífícatíesysteem: moeÈ nog ontwíkkeld worden

Technische kenmerkenz deze informatíe Ís vermoedelijk via de

fabrikanÈen of de leverancíers te verkrijgen
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AdditÍonele Ínformatie: zie handgereedschap

Technische normen en gebruiksvoorschriften: bronnenoverzicht:
- NNl-catalogus: NEN-normen en fEC_normen

- PublikatÍerijst Arbeidsínspectie: p-bladen en v-braden (voor_
I icht ingsbl aden )

- DlN-catalogus: DlN-normen

- KEMA: keuringsnormen voor elektrísche gereedschappen

5.4 MateríeeI

Bron: rapportege van ABOMA

Classif icatiesysteem: ABOMA-classíf icatíe
Toe I icht íng :

De door ABOMA gebruíkte inderÍng is voor een belangrijk deel
ontLeend aan de uitgave van MfsEet trBour*r¡ateríeel & Materieer_
verhuurcatalogus - Jaarwfjzer 'ggn, uitgegeven Ín december r9g7.
Híervoor ís gekozen omdat hierín een op de huÍdige materÍeer-
roarkt voor transport, grondvetze.-, wegenbouw e.d. afgestemde
opsonrníng aanwezíg ís. Op een aantal punt,en fs van deze índeling
afgeweken. Zo zíjn bíjvoorbeerd nbakken en hurpstukken'r níet
opgenomen en zijn hijsgereedschappen en bekfstingen verder
uítgesplítst. zíe biJlage 5.5 voor het materieeroverzicht dat
door ABOMA Ís opgesteld.
Een andere índeling van materieel zou ontleend kunnen worden aan
de Materíeel codering (Maco) van het Nederlands rnstÍtuut van
Aannemers Grootbedríjf (junl r97r). Deze Índering ís nÍet zonder
aanvulringen voor ons doel bruikbaar, omdat, diverse nu voorko_
mende materíeelsoorten nog niet in het - verouderde - Maco
systeem zijn opgenomen' Híer ís fn eerste instantie dan ook niet
voor gekozen. Aanpassing van de índeling volgens ABoMA aan het
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Maco systeem is volgens ABOMA níettemin mogelíjk, índien enkele
nieuwe codes geïntroduceerd worden. Deze níeuwe codes zíjn dan
echter niet afgestemd op andere gebruikers van het Maco systeem,
waardoor ook het gebruik van het Maco systeem geen aansluíting
geeft bij bestaande indelingen.

Technische kenmerken: ABOMA heeft van een aantar materíeelsoor-
ten dossíers met technische gegevens

tíjdschriften: Bouwmachines van uítgeverij Misset
Grondverzet & bouwtrensport van uitgeverij
Ten Hagen

Additionele Ínformatíe :

- beroepsgroepen: machinisten, nadere Ínformatíe bíj bran-
che organisaties en de vakvereniging van machínisten in
de bouw Het Zwarte Corps

- aantarlen/hoeveelheden: cBS-gegevenE l9go, branche-orga-
nísaties (zíe bíjrage 5.6: rijst ven genoemde organísa-
ties: p 29 van rapportage van ABOMA)

- binnen-/buítenlandse reverancíers: verenígÍngen van
fabríkanten en leveranciers (zle bijlage 5.6)

- ont,wikkellngen: vooralsnog onbekend

- gebruíksgegevens:

- beroepssurveys

- stichtíng Arbeídstechnisch onderzoek Bouwnijverheíd
(SAOB): produktÍegegevens per dag (ín ontwíketíng)

- SAOB: richttijdenbladen, uitgegeven door Mfsset
(In biJlage 5.4 ls een overzícht opgenomen ven de

verschenen rlchtt lj denbladen)

TechnÍsche normen en gebrulksvoorschriften: bronnenoverzíchÈ:

- NNl-catalogus: NEN- en ISO-normen
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- Publikatielíjst ven de Arbeídsinspectie: p-bladen en cp_
bladen

- DIN-catalogus: DlN-normen

- EG-repertoríu¡u: EEG-richtlijnen (gepubliceerd ín publikatie_
bladen van de Europese Gemeenschap)

- overige bronnen:

- Nederlandse Verenigíng Aannemers Funderfngswerken (NVAF):
NVAE-richtlijnen voor de keuring van funderlngsmachines

(bron: ABOMA, zíe bijtage 5.7)

5.5 Hulpmiddelen

De categoríe hulpmiddelen wordÈ onderverdeeld in hulpconstruc-
ties en persoonrijke beschermingsmíddelen. voor de produktgroe-
pen steigers en bekistingen wordt gebruÍk gemaakt van dezelfde
indering ars bíj het materieer. De persoonlijke beschermíngsmid-
delen zijn gectassÍfíceerd vorgens een publicatie van de BGBouw.

5.5. I Hulpconstructies

Bron: ABOMA, zie bíJlage 5.8

classÍfícatiesysteem: vorgens de indeling van ABOMA dfe ook bíj
paragraaf 5.4 ís gebruíkt

Technische ken¡¡erken: deze informatfe Ís vermoedelÍjk via de

fabrikanten of de leveranciers te verkríJgen
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Additionele informatie :

- beroepsgroepen: beroepssurveys Stichting Arbouw, branche-
organisaties (zie bÍjlage 5.6)

- aantarlen/hoeveelheden: misschien via branche-organisa_
ties (zíe bijlage 5.8)

- binnen-/buítenrandse reverancrers: via organisatÍes (zíe
bíjlage 5.ó)

- ontwikkelingen¡ onbekend

- gebruiksgegevens:

- beroepssurveys

- stichting Arbeídstechnisch onderzoek Bouwnijverheíd.
(SAOB): produktiegegevens per dag (in ontwikeling)

- SAOB: richttiJdenbladen, uitgegeven door Misset
(rn bijtage 5.4 is een overzicht opgenomen van de
verschenen ríchtÈ Íj denbladen)

Technische normen en gebruÍksvoorschriften: bronnenoverzÍcht,:
- NNI-catalogus: NEN- en ISO-normen

- Publikatíelijst van de Arbeidsínspectíe: p_bladen

- DlN-catalogus: DlN-normen

- overíge bronnen:

- Stfchting Bour¡research: SBR rapporten
- Verenígíng van Steigerbedrijven (VSB):

vsB-ríchtlíjnen voor geprefabriceerde geversteigers

(bron: ABOMA, zie bijlage 5.7)

5,5.2 PersoonlíJke beschermíngsmiddelen

classifÍcatiesysteem: publikatÍe tpersoonlijke beschermingsmÍd-
delen voor de bouw'uitgegeven door de BGBouw ín 1995. Hierin
worden beschermíngsrniddelen gegroepeerd naar het te beschermen
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lichaamsdeel of de te beschermen functíe (oog-, aden-, gehoor-,
hoofd-, hand-, voetbescherming, varbeveÍriging, beschermende
kledíng en speclale beschermíngsmiddelen).

Technisehe kenmerken: deze ínformatie ís vermoedelijk via de
fabrikant,en of de leverançiele te verkrijgar_

AdditíoneIe informatie :

- beroepsgroepen: beroepssurveys uítgegeven door de BGBouw

en de Stfchting Arbouw

- aantallen/hoeveelheden: onbekend

- bínnen-/buítenrandse reverancfers: via bedrijfschappen of
be roepsve reníg ing en

- ontwíkkelíngen: onbekend

- gebruiksgegevens: bron nog onbekend

Technische normen en gebruiksvoorschrfften: bronnenoverzicht :

- NNf-eatalogus: ìtEN- en ISO-normen

- PublikatieliJst van de Arbeidsinspectie: p-braden

- DlN-catalogus: DlN-normen

- BGBouw! persoonrlJke beschermingsmiddelen voor de bouw

48



6. VOORSTEL VOOR FASE 2 VAI{ DEELPROJECT I

zoaLs Ín het projectvoorstel staat aangegeven, omvat deze rap-
portage over fase I een uÍtgewerkt voorster voor de feitelijke
gegevensverzamelÍng. De omvang van het terreín maakt het nodÍg
hieraan voorafgaand nadere keuzes te maken met betrekking tot de
(groepen) produktÍemiddelen waarop de gegevensverzameling zích
in eerste instantíe zaL richten. Deze keuze fs prímaír voorbe_
houden aan de opdrachtgever. Híeronder worden enkele critería
eangegeven die biJ een dergeliJke keuze mede kunnen worden
gehanteerd. Geadviseerd wordt de gegevensverzameling in eerste
ínstantie te rÍchten op produktiemíddelen of produktgroepen
waarbíj :

- sprake is van een of meer vaststaande (onderkende en erkende)
arbo-risicors met een substantieel aantal blootgesterden;

- voor deze arbo-rísicors blootstellÍngsnormen voorhanden zijn;
- vertaling van deze blootstetlingsnormen neer technÍsche

normen en/of gebruíksvoorschríften goed mogelijk ís of reeds
heeft plaatsgevonden;

- op de markt zowel produktiemÍddelen voorhanden zlJn die aan
deze normen voldoen alsook produktiemidderen die hieraan niet
voldoen. Alleen wanneer een Arbokeurmerk bepaalde (níet aan
de norm voldoende) produktÍemíddelen uitsruit, kan een feíte-
lijk effect op preventie worden verwacht.

Dit voorstel voor fase 2 bestaat uít een algemeen deel en een
specífíek deer. Het algemene deel houdt een voorstel in voor het
ontwerpen en realíseren van een geauÈomatiseerde database, nodíg
voor de opslag en een effectieve wíJze van beheer en gebruik van
de gegevens (lnclusief regelmatíg onderhoud van de bestanden).
De structuur ven deze database zal. moeten aansluÍten bij het
ínformatle- en docurnentatiesysteem van de stíchtíng Arbouw.
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fn een bíjIage achterín dlt rapport ís
dat door de afdeling BIDOC van het NIpG

een voorstel opgenomen

is opgesteld.

Het specifieke deel van dít voorster heeft betrekkÍng op de
concrete gegevensverzaroelíng van een geselecteerd aantal produk_
tiemíddelen, alsmede op de invoer hiervan ín de geautomatiseerde
database. De stichting Arbouw heeft in samenspraak meÈ het
MinÍsterie ven vRoM de vorgende drie onderwerpen uitgekozen
waarvan de gegevensverzâmeling zal kunnen plaatsvÍnd.en:
l) de niet-gebakken metselstenen en met,selblokken van 0-lg kg,

die met de hand verwerkt worden
2) spuitgíps
3) de cirkelzaag, met name gebruíkt voor hout en houtachtige

maÈerialen

voor erk van de drie onderwerpen wordt híeronder kort aengege-
ven om welke technische aspecten en arbo-rísicors het gaat,
welke normen zíjn opgesterd en wear gegevens te vinden zijn.

[. de niet-gebakken metselstenen ea metselblokken

onder deze groep van produktÍemiddelen vallen stenen en blokken
van verschillend materíaal. rn bíjlage s.2 is een uitsplitsing
naar homogene produktgroepen gemaakt, waarbij de dominante arbo-
risicofs zijn eangegeven. De nret-gebakken metserstenen en

-blokken zfJn als volgt uítgesplitst (zfe bíjtage 5.2):

produktgroep
blokken bestaande ult
kalkzandsteen, beton
of gasbeton
t errazzosteen, asbest-
cementsteen
g ipsblokken

arbo-rís íco
fysÍeke be-
1 ast Íng

toxic íte it

toxicitelÈ en
fysieke belastÍng
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Het onderwerp rrniet-gebakken metselstenen en metselblokken van
0-18 kg die roet de hand verwerkt wordenrf ís derhalve onderver_
deeld in drie homogene produktgroepen.
Gegevens over de stenen en de btokken zíjn in de Nederrandse
Bouw Docu¡nentatie (NBD) te vinden. Het gewicht en de hanteer_
baarheid van de stenen en de brokken en het vríjkomen van stof
bij de bewerking ervan ziJn de risicors díe het gebruik van deze
produktiemiddelen rnet zich mee kan brengen.
De arborísicors met betrekking tot de gÍpsblokken zíjn geinven_
tariseerd in het beroepssurvey,De gípsblokkensÈerrer' dat in
I984 is uitgevoerd. DaarÍn komen het stofprobleem en de fysieke
belasting aan de orde. rn het beroepssurvey.De metseraar in de
nieuwbouwrr (1986) wordt aandacht besteed aan het metseren van
kalkzandsteen en -brokken en van betonsteen en betonblokken. Met
name over de fysieke belastfng ziJn gegevens te vinden Ín dÍt
beroepssurvey.

Nadere gegevens over de fysÍeke belastíng van de blokkensÈerler
worden in het Arbouw-proJect rrarbeídsbelastíngñ verzameld. De

noodzakelÍjke informatíe over de fysÍeke belasting zal derharve
binnen afzienbare tiJd beschikbaar kunnen zfjn. over het aantar
gipsblokkenstellers wordt geen uítspraak gedaan in het beroeps_
survey. van de metselaars wordt het totale aantal gegeven in het
beroepssurvey nDe metseraar ín de nÍeuwbouwr. over de gevolgen
van met name asbeststof is een groot aantal pubtikatíes versche-
nen' zodat over dit arbo-risico voldoende informatie beschikbaar
is.
voor de fysieke belastíng is de belangríjkste voorhanden zijnde
brootstelllngsnorm de NrosH-tilnorm. rn de natÍonale MAC-1íjst
worden waarden voor verschirlende soorten stof (waaronder as_
besÈr gÍps, kalksteen, kwarts) gegeven. Arvorens te komen toÈ
beoordelíngscríteria voor produkten dienen d,eze gezondheidskun-
dige normen te worden geëvalueerd op hun bruikbaarheid voor het
Arbokeurmerk.
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uít de tirnorm volgen eísen ten aanzien van het gewicht van
gipsblokken. De afmetingen ven het brok moeten voldoen aan eísen
voor de grip die op het brok moet kunnen worden uitgeoefend. rn
de 1íteratuur dlent te worden nagegaan welke eisen hiervoor zíjn
geformuleerd. verder díent te worden gezocht naar gebruiksvoor_
schriften voor bíjvoorbeeld het zagen van de gípsblokken en de
asbestcementsteen.

voor zover bekend, zíjn de meeste blokken aan de zware kant. Het
verzameren van de produktgegevens zaL moeten uítwíjzen of er
blokken bestaan die níet Ee zwaar zíjn. Mocht dít níet zo zíjn,
dan moet, worden nagegaan wat de technísche mogeliJkheden zijn om

tot lichtere blokken te komen.

2. spuitgips

Spuitgíps vart ín de Nl-sfg-classiffcatie onder de categoríe 12:
gípsmortels. Het domínante arbo-risÍco ís de toxiciteÍt van
spuitgÍps, eraarnaer de aandacht vooral zaL uítgaan. Daarnaast
kan de fysiologÍsche berasting van de gipsspuiter een ror spelen
biJ de beoordelfng van spuitgips. HierbiJ moet ook worden ge-
dacht aan de afmetingen en gewlchten ven de verpakkíngen. Bij
leverancíers ís Ínformatie te vfnden over de samenstellÍng van
spuitgíps. De toxiciteít van spuítgips (met name de radio-actíe-
ve straríng) wordt ín een groot aantal publíkatÍes beschreven.
rn het rapport nMogeliJkheden voor arbeídsplaatsverbetering bíj
stukadoorsr van M.B. Berndsen e.a. (l9gg) worden ín een bíjlage
van v.H. Hfrdebrandt de rísicors nader omschreven. Ten aanzien
van de fysieke belasting kan informatie worden gevonden ín de

publikatÍe rrErgonomische analyse van mechanÍsch stucadorenri van
R. van RooiJen (sAoB, l9B0). Gegevens over het aantal bloot-
gestelden zíjn op te vragen bij het BedrÍjfschap srs (Stuka-
doors, Terrazzo-werkers en Steengaasstellers).
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Ten aanzien van de normen voor gipsstof wordt verwezen naar de
nationale MAc-rijst. Gebruiksvoorschriften zijn onder andere te
vinden Ín I'Gezondheidsonderzoek bij stukadoors' van v.H. Hilde_
brandt, (NIPG, l9B5).
De diverse merken spuítgips zullen onderring voorar verschilten
in samenstelring (gehalÈe aan fosfogíps) en verwerkbaarheid.

3. cirkelzagen

rn de beroepssurveys'De tim¡nern¡oan in onderhoud, renovatie en
restauratierr ( I985 ) en 'rDe bekístingstímmerman, deer l: woning_
bouw'r (1986) wordt aandacht, besteed aan de rÍsicors die het
werken met cirkelzagen met zích mee kan brengen. Bij cirkelzagen
spelen een groot aantar arbo-risico's een rol: geruid, trílrin-
BêD, stof, mechanische en erektrÍsche veirígheÍd en (bij hand-
cirkelzagen) fysíeke belasting. Er Ís hier dus geen sprake van
een dominant arbo-risico. rn de bijdrage van ABOMA worden de
církerzagen níet nader beschreven. ook worden geen Ínformatíe-
bronnen met betrekking tot cfrkelzagen eangegeven. BfJ de gege-
vensverzamellng zaL daarom tud moeten worden ultgetrokken om

een bronnenonderzoek te verrlchten.
Ten aanzíen van geluid worden Ín het eerstgenoemde beroepEsurvey
waarden gegeven voor de stationaire církerzaag en de handcir-
kelzaag. rn de riteratuur zLJn nog geen waarden gevonden voor de
trírlíngsbelasting van cÍrkelzagen. Met name handcÍrkelzagen
zullen een trillingsbelasting kunnen veroorzaken. De stofontwik_
keling biJ het gebruik van cirkelzagen zal niet alreen afhangen
van de církelzaag maar ook van de houtsoort die wordt bewerkt.
rn het beroepssurvey over de timmerman in onderhoud, renovatie
en restauratfe wordt hieraan sr¡¡r¡ier aandacht besteed. Aanvur-
lende bronnen zurren nog moeten worden gezocht. Een beschríjving
van de veilígheÍdsrisicors (zowel mechanisch als elektrísch) van
cirkelzagen ís voorarsnog niet bekend. llel zÍJn technische
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normen en gebruíksvoorschriften met betrekking tot veíligheid
gevonden. Gegevens over afmetígen en gewicht van handcirkelzagen
moeten biJ de leverancier worden opgevraagd.
voor een aantar arbo-rísícors (getuid, trÍrríngen) zíjn bloot-
stellÍngnormen opgesteld. Het coronel-laboratorÍum zar bínnen-
kort een rapport over trillíngsbelastíng publÍceren.
vertaling naar technische normen en gebruiksvoorschriften heeft
onder meer plaatsgevonden ín de p-bladen p-4g (Houtcfrkelzaagma_
chínes; constructie, veírig gebruik, l9g6) en p-135 (Bouwcirker_
zaagmachínes, r982). Elektrotechnísche voorschriften zíjn te
vinden in P-14ó. rn het voorrichtíngsblad v3 van de Arbeídsin_
spectie wordt een overzicht gepresenteerd van door de Arbeidsin_
spectíe toegeraten roaterieer. Hieronder valren ook církelzaagma_
chínes.

Bij het verzamelen van de gegevens moet rekeníng worden gehouden
roet eníge doorlooptijd, omdat niet alle bronnen eenvoudíg toe-
gankelijk zijn (bÍjv. EEG-richtrÍjnen). De verzamer.de gegevens
worden opgeleverd in de vorm van een schriftelíjke rapportage en
kunnen vervolgens ín het ÍnformaÈíe- en docu¡¡entatiesysteer¡ van
Arbouw worden ingevoerd" rn dezerfde rapportage wordt op grond
van de geinventaríseerde ínformatie een voorstel voor een beoor_
delingsgrondslag geformuleerd. De beoordering van de produktie-
middelen vindt plaats op grond van gezondheidskundíge overwegín-
gen en op grond van de technische en financÍële haalbaarheid. rn
de door het NrPG op te stellen voorlopige beoordelingsgrondslag
worden met name de gezondheidskundíge aspecten overwogen. Bij
het beoordelen van de technische en financíële haalbaarheid kan
het NrPG, voor zover mogelijk, erbij betrokken worden in overleg
met de stichting Arbouw en de andere betrokken partijen. Na

defínítieve goedkeuring en vaststellÍng van de voorropige beoor-
delíngsgrondslag kan deze worden uitgewerkt ín gedetaÍlleerde
meetvoorschriften en procedures ter toetsing en keuring van
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produktíemídderen. De in fase 2 van deelproject I door het NrpG

op te stellen concept-beoordelíngsgrondslag zaL onder meer
Ínhouden welke normen gehanteerd moeten worden bÍj de beoorde-
11ng van de verschillende arbo-rÍsicors die een produktÍemiddel
met zich mee kan brengen.

Het verzamelen van de gegevens kan onder auspiciën van het NrpG

door medewerkers van de sttchtíng Arbouw worden gedaan (hierbij
wordt aan de docr¡¡¡enÈalisten gedaeht). Het NrpG stelt de voorro-
píge beoordelingsgrondslag op. uit de beschrÍjving van de drie
proefonderwerpen blijkt dat de tíjdsbestedíng per onderwerp
verschillend zaL zíJn. voor het NrpG zaL de te besteden tijd
ongeveer inhouden:

- I0 dagen voor de metselstenen en -blokken
- ó dagen voor het spuitgfps

- 15 dagen voor de církelzaagmachines.
Het Ís ook mogelíjk het NIPG de gehele fase 2 Ee lat,en uítvoe-
ren. Dan moet worden gedacht aan ó5-75 dagen werk voor de drie
proe fonderwerpen.

rn dit kader zaL aandacht worden besteed aan een zo effectief
mogelíjk gebruik van de gegevens die ín enkele andere Arbouw-
projecten zulren worden verzameld (projecten met betrekkíng tot
toxísche stoffen, geluid, trilllngen). Reeds nu kan worden ge-
steld dat de gegevensverzameling ín deze projecten zoveel moge-

lijk de in dit rapport aangegeven systematíek zou moeten volgen.
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTTIK ó

voorstel voor een geautomatiseerd produktinfo¡matiesysteem voor
de Stichtíng Arbouv ten behoeve van een Arbokeur:merk

I. INLEIDING

rn aanvurling op hoofdstuk ó: voorstel voor fase 2 van het deel_
project l, volgt híer een voorstel voor een geautomatiseerd
produktinformatíesysteem. rn het volgende wordt deze voorberei_
dende studie aangegeven met de term Studie.
Het ínformatíesysteem is een hulpmiddel voor de stichting Arbouw
voor het beoordelen van produktiemiddelen c.q. produktgroepen
t.b.v. de toekenning van een Arbokeurmerk. De taak van het
systeem Ís het verzameren, registreren en ter beschikking stel_
Ien van gegevens betreffende produktíemÍddelen.
De afdeling Bidoc van het NrpG/TNo is verzocht mogelijkheden aan
te geven om een dergelijk inforr¡atíesysteem vorm te geven.
Gekozen is voor gefaseerde invoer van het systeem: de eerste
fase betreft de opzet en tweede fase het op routínematige wijze
voortzetten ven het systeem door de opdrachtgeefster.

DOCUMENTATIE VAI'¡ PRODITKTINFORTTíATIE

2. I Algemeen

onder de documentatie van produktinformatíe wordt verstaan het
verzameren, registreren, crasseren en ter beschíkking stellen
van gegevens ven produktíemiddelen c.q. produktgroepen. rn het
vervolg worden beíde bedoeld met de term produktíemíddelen. Het
betreft hier de produktiemíddelen díe in Nederland worden gefa-
bríceerd en hetziJ hier worden toegepast ín de bouw of worden
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geëxporteerd. Daarnaast gaat het ook om de elders geproduceerde
middelen, die hier worden geimporteerd en toegepast.

Het verzamelen geschíedt op basis van de in de studie in ver_
schirlende hoofdstukken beschreven bronnenonderzoek. I{aar aange_
geven is dat bronnen onbekend of nog ontbreken zal nader onder_
zoek nodig zíjn.
Het registreren vfndt plaats m.b.v. het formurier voor de gege-
vensverzemeling (zie fig. 3.2 Studie). De produktíemídderen die
in de produktcrassificaties ziJn onder te brengen worden op het
formuríer gecodeerd. rn deze fase worden ook de niet te coderen
gegevens gernterpreteerd en (zonodig) omgezet ín een uníforme
formulering.
Het classeren houdt het eventueel toekennen van trefwoorden aan
en het onderbrengen ín de systematische inderíng (van de stich_
ting Arbouw) ín van ieder geregistreerd produktíemiddel.
Het ter beschfkkíng sterlen ven gegevenE kan per períodíek uít
te geven overzichtspublikatie of per índíviduele vraagstelling
gebeuren. De presentatie vanuit het bestand ís zowel mogelijk
vía de geregístreerde produkt-iÈems (zoals produktíemiddel,
arbo-risíco, normen) als vÍa de toegekende trefwoorden en Ar-
bouw-systemat íek.

2.2 Opzet

De opzet van de docu¡nentatÍe ven produktlnformatie omvat de

volgende stappen:
* Het, omvormen van de Ín de studie aangegeven classíficaties

tot een door docu¡nentalisten eenduídíg toe te pessen code-
ringssysteem.

* Het ontwikkelen en afstero¡qen van een trefwoordenrijst op de

systematische indelíng van de Stíchting Arbouw.
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Het verrichten van een aanvulrende bronnenstudíe t.b.v. nog
ontbrekende produktgegevens en het verzamelen van die gege-
vens.

Het ontwÍkkelen van bestandsprografDmatuur met de volgende
kenmerken:

- Het pakket hèeft een bestandsstructuur die overeenkomt
met het formulíer voor de gegevensverzameling (zie fig.
3.2 StudÍe).

- De classíficatiegegevens (codes + omschríjvíngen) alsmede
de systematísche Índeling van de stichting Arbouw worden
opgenomen in een zgn. parameterbestand. Het voordeel van
een dergelijk bestand is dat geen uitgebreíde naslag_
werken behoeven te worden geraadpleegd bÍj de verwerking
en raadpleging van produktgegevens.

- Niet' te crasseren gegevens worden in zgn. vríje tekstvel-
den opgenomen.

- Gezocht kan worden op zowel de verschíllender per produk_
tiemÍddel geregístreerde, produkt-Ítems ars op de syste-
matische indelfng en trefwoorden van de Stichtfng Arbouw.
Het zoekea op combinaties van het bovenstaande behoort
ook tot de mogelÍjkheden.

- Verschillende príntoptíes zullen worden opgenomen.
Het ínvoeren van een nog te bepalen aantal voorbeeld_produk_
tie¡oÍddelen in het bestandsprogranma.
Het produceren en uitgeven van een overzichtspublikatie
vanuit het ingevoerde voorbeeld_bestand.

zodre deze opzetfase ís gerearÍseerd, kan begonnen worden met
het routínematig bijhouden van de docu¡¡entatíe.
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3. TE VERT.TACHTEN RESULTATEN

Zodra de opzet" van de docu¡nentatíe van produktiemÍddelen gereed
is, wordt een overzÍchtspublikatÍe uitgebracht. Tevens wordt het
software-pakket, ÍnclusÍef de daarop ingevoerde bestanden met
gegevens overgedragen aan de Stíchting Arbouw.
De documentatieafdeling van de stichtíng kan in heÈ gebruík van
het systeem worden geïnstrueerd.
Tenslotte worden suggestíes gedaan voor het op routinematíge
wij ze voorzetten van het systeem.

4. UITVOERING

De afdeling Bíbliotheek en DocumentatÍe van het NrpG/TNo be_
schikt over professíonele bíblíotheek- en docu¡nentatÍe-expert,ise
alsmede over moderne hard- en software, díe voor de uitvoeríng
van voornoemde documentatietaken nodíg zijn. op dit moment
worden reeds verschillende vergelijkbare projecten uítgevoerd.
voor de uitvoerÍng zaL de capaciteit van een Junlor-docu¡nenta-
1íst of een materiedeskundíga met docu¡oentatíe-ervaring voor een
bepaalde periode moeten worden Íngezet, gesupervfseerd door een
senior-docu¡nentat íemedewerker. Deze j uníor-docu¡¡entat iemedewer-
ker wordt tijdelíJk aangesteld (uítzendkracht) of gedetacheerd
op het NrPG/nro. De hiervoor benodigde capacíteit Ís o.m. afhan-
kerijk van de omvang van het op te zetten proefbestand.
De activíteíten t.b.v. de opzet van dít produktÍnformatíesysteem
worden plarunatfg voorbereíd en kunnen tot uitvoering gebracht
worden op de afdering Bidoc van het NrpG/TNo. vanult de Arbo-
sector van het NIPG zal de benodigde wetenschappelíjke superví-
síe worden íngebracht bij enkele onderderen ven de opzet van díÈ
systeem (classifícatÍesysteem, trefwoordenrijst, overzfchtspu-
bl ikat ie ) .
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5. BEGELEIDING

De uitvoeríng van dít documentatieproject wordt begereid door
een cornrníssie, met daarÍn vertegenwoordigers van arle belangheb_
benden. Te zijner tijd zar dit overreg geconcretiseerd kunnen
worden, alsmede de samenstelling van de comrnissie.

6. PLANNING

over de planning van de werkzaamheden worden afspraken gemaakt,
zodra er een overeenkomst tussen de stíchting Arbouw en het
NIPG/TNO is bereíkt over dit voorstel.

7. FINANCIERING

voor de opzet van dít produktinformatiesysteem kan op dít, moment
de volgende kostenomschríjvíng gegeven worden:

- De kosten verband houdend met de wetenschappeliJke supervisie
en bibliotheek- en documentatietechnische supervisíe en leí-
ding, know-how en infrastructuur.

- De personere kosten verbonden aan de inzet van een (part-
time ) j uníor-documental ist.

- De materíële kosten verbonden aan de lnventarisatíe van (ont-
brekende) produktgegevens en voor het uítbrengen van de over-
zichtspubl ikat íe.

- De kosten voor het progranmeren van de bestandsprograrnmatuur.
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