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Voon¡roord

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet van een groot aantal
TNO-medewerkers. Naast de auteu¡s zijn bijdragen geleverd door Mw. M.B.
Bemdsen, J.C.M. Mossink en M.A.J. Kompier (allen TNO-PG) en Mw. T. Wiersma
(TNO-ME). Een groot aanral medewerkers werkzaam op het TNO-complex
Apeldoom hebben zich bereid getoond vragen te beantwoorden tijdens de risico-
inventarisatie. Hun bijdrage was essentieel om een betrouwbaar beeld te krijgen van
de aanwezige risico's.

Speciale dank is verschuldigd aan de instituutsveiligheidsfunctionarissen (fVF'en)
werkzaam op het bovengenoemde complex: J.P. op de Weegh (I\IO-ME), C.C.J.
Kaasschieter (TNo-MI) en F.A. de wild CINIO-FB). Zij hebben de inventarisarie-
rondes begeleid en grote hoeveelheden informatie aangedragen. Tevens is dankbaar
gebruik gemaakt van de kennis van H.L. W'estenberg (TNO-P&O-A&K), Regio-
veiligheidskundige voor het TNO-complex Apeldoorn.
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Samenvatting

In de periode november - december 1994 zijn de risico's op het gebied van
de a¡beidsomstandigheden op het TNo-complex Apeldoom geùlventariseerd. op
basis hiervan zljn de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd
(risico-evaluatie). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Facilitair Bedrijf
TNo, service centrum Apeldoom en TNo centrum voor A¡beid. De werkzaam-
heden zijn verricht door venchillende specialisten uit de volgende 4 TNO-instiruren:
TNo Milieu- en Energietechnologie, TNo rechnische Menskunde, TNo preventie
en Gezondheid en TNO Bouw.

TNO-complex Apeldoorn is gebruik als 'pilot' om de afstemming russen de verschil-
lende disciplines binnen TNO Centrum voor Arbeid, aan de hand van een concreer
vraagstuk, inhoud te geven.

De arbeidsomstandigheden op het TNo-complex Apeldoom zijn over het algemeen
goed te noemen. Dat neemt niet weg dat op een aantal punten duidelijke verbeterin-
gen mogelijk zijn en in enkele gevallen zelfs dringend gewenst zijn. De bereidheid tot
verbetering is sterk aanwezig, getuige het feit dat sommige, mondeling doorgegeven,
aanbevelingen reeds zijn opgevolgd.

De resultaten van dit onderzoek vorrnen de basis voor:

- het opstellen van een bedrijfsnoodplan. Dit is onderdeel van de opdracht voor her
Facilitair Bedrijf TNO. De werkzaamheden hiervoor zijnrn volle gang en zullen
in januari 1995 afgerond worden;

- het opstellen van actieplannen. Dit is geen onderdeel van de opdracht.

Een aantal zogenaamde restrisico's welke kunnen leiden tot het ontstaan van noodsi-
tuaties, zullen blijven bestaan. Deze situaties worden 'veftaald'naar scenario's, inclu-
sief de benodigde bedriifshulpverleningstaken om de noodsituatie te beheersen en te
bestrijden. E¡ wordt een taakomschrijving gemaakt voor alle TNO-medewerkers die
betrokken njnbij de hulpverlening. Dit is onderdeel van het bedrijfsnoodpran.

De auteu¡s bevelen aan om exemplaren van dit rapport toe te sturen aan de hoofdbe-
woners van het TNO-complex Apeldoorn alsmede aan de stafgroep Arbo en Kwali-
teit van Personeel en Organisatie TNO. De gesignaleerde knelpunten zijn door de
TNo-specialisten'gemerkt' mer eenl (hoge prioriteit) of B (lage prioriteit). Het is
uiteraard de verantwoordelijkheid van het management om zelf prioriteiten re stellen,
gegeven onder andere de financiële middelen, de organisatie en veranderingen welke
op korte termijn re verwachtenzijn.
De genoemde partijen zullen in overleg de benodigde actieplannen op dienen te stel-
len. De hoofdbewoners dienen hierbij de (wenelijke) rol van de ondememingsraden
in acht te nemen. De betrokkenheid van de oR'en, en-daarmee van het personeel,
vergroot het draagvlak voor het succesvol uitvoeren van de te nemen maatregelen.

Verandering in de organisade of in de activiteiten betekent onder andere een moge-
lijke introductie van nieuwe risico's. Hierop dient tijdig ingespeeld te worden; in een
aantal gevallen zal dit zelfs voorafkunnen ofdienen te geschieden.
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1.1

Inleiding

Achtergrond en probleemslgllin g

Het TNo-complex Apeldoorn huisvest meerdere TNo-instituten. De
meeste van de ca. 450-500 (lokale) TNo-medewerk(st)ers zijn werkzaam biiTNo-
ME (ca. 250), TNO-MI (ruim 100) en TNO-BSA (ca. 30), de zogenaamde hoofd-
bewoners. Het merendeel van de werknemers verricht kantoorwerkzaamheden, een
beperkt aantal medewerkers werk, soms slechts een beperk deel van de tijd, in ma-
gazijnen, laboratoria of ande¡e onderzoeksruimten.

Zoals elk bedrijf is TNO verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden ren be-
hoeve van haar medewerk(st)ers. In arrikel 3 van de herziene Arbowet, ingegaan op
1 januari 1994, staat '..... zorg ooor een zo groot mogelijke aeilighetd, een zo goed moge-
lijke beschermingvan gezondhqid enhetbeoord¿ren van het welzijn bij de arbeid ....,.
Taken, bevoegdheden en veranrwoordelijkheden op het gebied van de arbeids-
omstandigheden zijn binnen TNO verdeeld over diverse TNO-onderdelen en func-
tionarissen (zie verder hoofdstuk 2):

- binnen de TNO-instituæn ligt de (eind)verantwoordelijkf,reid bij het managemenr
('de lijn'). Zij worden voor een belangrijk deel ondersteund door staûnedewerkers.
De ondememingsraden hebben zowel taken als bevoegdheden op dit gebied;

- het Facilitair Bedijf TNO heeft specifieke verantwoordelijkheden op het gebied
van veiligheid. Het betreft die zaken welke te maken hebben met bijvoorbeeld ge-
bouwen, terreinen en algemene voorzieningen, maar ook met betrekking tot de or-
ganisatie van de bedrijfshulpverlening (afgekort tot BFIþ en de inzet van exrerne
diensten (beveiliging schoonmaalS catering en dergelijke). Deze veranrwoorde-
lijkheid is gedelegeerd aan de Service Manager van het betreffende TNo-com-
plex;

- ondersteuning en advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden is georga-
niseerd op centraal staf-niveau (stafgroep Arbo en Kwaliteit vart Personeel en
Organisatie INO, afgekon tot P&O-A&K);

- in L994 is het ZIIO Cent¡vm aoor Arbeid opgericht, een samenwerkingsverband
tussen een groot aantal TNO-instituten. Binnen dit Centrum is kennis en ewaring
op de gebieden veiligheid, gezondheid en welzijn bij de arbeid aanwezig. De acti-
viteiten zijn (vooral) gericht op de exteme ma¡kt. Het Centrum verzorgt de PRvan
de TNO-werkzaamheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

De Service Manager van het Facilitair Bedrijf TNO-complex Apeldoom (FB-
Apeldoorn), de heer van Hoom, heeft de afdeling Industriële veiligheid van TNo-
ME (afdeling rv) gewaagd om 'het trajecr naar her bedrijfsnoodplan (BNp)' te bege-
leiden en deels uit te voeren. Aa¡¡vullend is verzocht om een risico-inventarisatie en
-evaluatie GI&E) uit te voeren welke tevens dient als basis voor her BNP. Voor de
RI&E is de irzet van diverse specialisten noodzakelijk.

voor de profilering van TNo, en in het bijzonder TNO Centrum voor Arbeid, naar
de buitenwereld, is TNO er bij gebaat dat de betrokken TNO-err een overeenkomstig
beeld hebben van de eigen en de gezamenlijke mogelijkheden en ervaringen. Het ge-
zamenlijk uitvoeren van een concrete opdracht en het kunnen presenteren van het re-
sultaat is hiervoor bij uitstek geschikt. TNO Centrum voor A¡beid heeft zich om deze
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1.2

reden bereid verklaard om een (aanvullende) financiële bijdrage te leve¡en mer be-
trekking tot de uit re voeren RI&E.
Deze bijdrage heeft onde¡ andere geresulteerd in een intensievere, en dus, meer opti-
male inzet van meerdere TNO-specialisten en daarmee in een betrouwbaarder beeld
van de arbo-brede risico's op het TNO-complex Apeldoom.

Zoals uit bovenstaande blijk, besteedt TNO de nodige aandacht aan de arbeids-
omstandigheden van haar medewerk(st)ers. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, is
het noodzaak voor TNO om zich gedegen voor te bereiden op de beheersing en be-
strijding van noodsituaties. Een gedegen voorbereiding zal tevens leiden tot een ver-
lagrng van de kans op een noodsituatie en dus een hogere garantie voor de continuäeit
van het produkrieproces.

Wettelijke verplichtingen waren de aanleirling om het onderzoek op dit moment te la-
ten uiwoeren. Per 1 januari 1994 zijn atlebednjvenin Nederland verplicht een globate
risico-inventarisatie en -evaluatie (Arbowet an. 4) uit te voeren of uit te laten voeren.
Mede hierop gebaseerd dient de bedrijfshulpverlening (Arbowet an. 22r 23 en 23a)
georganiseerd te worden. De BlfV-organisatie en de wijze waarop een bedrijf handelt
in geval van een noodsituatie dient te worden vastgelegd, bij voorkeur in het bedrijfs-
noodplan (Bl.[P). ook in de vergunning die de gemeenre Apeldoom aa¡r TNo ver-
strekt heeft in het kader van de Vet Milieubeheer, is gesteld dat TNo-complex
Apeldoom onder andere dient te beschikken over een BNp.

Uiwoering van het onderzoek

Het onderzoek is uitgespliat in twee fasen: in de eerste fase is de globale
RI&E uitgevoerd; in de tweede fase wordt, mede op basis van de resultaten van de
RI&E, een BNP opgesteld. Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste fase.

Veiligheids- en gezondheidsrisico's zijn voomamelijk werþlek-gebonden, welzijnsri-
sico's zijn voomamelijk functie-gebondenl). De aanwezige risLo's op de gebieden
veiligheid, gezondheid en welzijn (met uitzondering van de sociale (arbeids)verhou-
dingen) voor de TNo-medewerkers en mogelijk aanwezige derden op het TNo-com-
plex Apeldoom zijn gernventariseerd door middel van rondgangen, gerichte bezoeken
aan specifieke werþlekken en het voeren van korte vmaggesprekken met (lokate) me-
dewerkers.

De o<pertise van de afdeling IV ligt op het gebied veiligheid. Voor specialistische ken-
nis op de gebieden gezondheid en welzijn zijn de rondgangen en waaggesprekken uit-
gevoerd door TNo-specialisten van buiten TNO-ME (allen 'aangesloten, bii rNo
centrum voor Arbeid). voor enkele specifieke waagstukken zijn andere TNo-specia-
listen 'in eigen huis' geconsulteerd. Een overzicht van d.e projectdeelnemers en hun
specialismen is te vinden in bijlage l. Beknopte informatie over de toegepaste onder-

r) De afdeling fV heeft zojuist een srudie over risico-analyse op de werþlek afgerond in
opdracht van sZW, Directoraat A¡beidsomstandigheden. In deze studie worden twee
nieuwe risico-varianten voor toepassing op de werþlek voorgesteld: het locatiegebonden
werþlelaisico @vR) en het werkremergebonden werþlekrisico (wvR). Het wR ligt
in het verlengde van het LVR [De Veger et al., 1994] .
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zoekmethoden alsmede enige achtergrondinformatie overhet gebied welzijn bij de ar-
beid is te vinden inbijlage 2.

Er is dankbaar gebruik gemaakt van de reeds beschikbare informatie en de kennis
aanwezig bij de (lokale) instituutsveiligheidsfunctionarissen (fVF'en) van TNO-ME,
TNO-MI en FB-TNO alsmede de Regio-veiligheidskundige van P&O-A&K. De
fVF'en hebben tevens een deel van de rondgangen begeleid. Daar bij de hoofdbewo-
ner TNO-BSA slechts ka¡rtoormimte aanwezig is, is geen gebruik gemaakt van de
kennis van de fVF van TNO-BSA de heer Van de Ven.
Tevens is medewerking verleend door de personeelsfunctionaris van TNO-ME, de
heer N. van Bezooijen, met betrekking tot het inventariseren van mogelijke welzijns-
risico's.

De RI&E is globaal uitgevoerd; dat wil zeggeî dat niet alle werþlekken en niet alle
functies volledig ge'rnventariseerd zijn. Met name kantoren en secretariaten zijn
slechts 'steeþroefsgewijs' bezocht. Ondanks deze beperkingen is een betrouwbaar en
wijwel compleet inzicht verkregen in de aanwezige risico's dankzii de onderstaande
aanpak:

1. Overleg met de bovengenoemde veiligheidsspecialisten en personeelsfunctionaris.
Hierdoor is veel informatie vooraf verkregen en veel medewerking verleend bij de
uiwoering van de RI&E;
Verkennende rondgangen door de veiligheidskundige, lid van het projectteam.
Deze specialist heeft, mede dankzij zijn jarenlange ervaring, de werþlekken waar-
bij ook risico's op andere gebieden zeer waarschijnlijk aanwezig waren'in kaan ge-
bracht';
Inventarisatie-rondgangen door de overige specialisten. Zij hebben hun inspan-
ning kunnen richten op de hierboven genoemde werþlekken. De RI&E is daar-
door in relatief korte tijd uitgevoerd, maar heeft desondanks een grote hoeveelheid
bruikba¡e informatie op geleverd;
Informatie-inwinning bij de (lokale) medewerken. Tijdens de rondgangen en in-
terviews is de reden van 'het bezoek' en het doel van de RI&E steeds toegelicht.
Mede hierdoor is veel medewerking verleend;
Consultatie van andere specialisten. De risico-inventarisatie is voor het grootste
gedeelte deel op het TNO-complex Apeldoorn uitgevoerd. Enkele specifieke deel-
aspecten zijn 'thuis' met behulp van andere specialisten uitgewerk.

In dit rapport zijn aanbevelingen gedaan om de gesignaleerde risico's in de toekomst
te vermijden of te reduceren. Daarmee is aangegeven hoe een veiliger en gezonder
we¡kklimaat voor de (lokale) medewerkers te realiseren is.

r.3 Leeswiizer

In hoofdstuk 2 worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de organisatie
van arbeidsomstandigheden op het TNO-complexApeldoom. Het betreft met name
het gebied veiligheid.

2.

3.

4.

5.

Rgr006/1 1 2327-25584 11
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De opbouw van de resr van dit rapport is als volgt:
- er is onderscheid gemaah in risico's van meer algemene aard ftroofdstuk 3) en

specifieke risico's, gekoppeld aan één gernventariseerde (type) werþlek of fu¡rctie
(hoofdstuk 4);

- er is onderscheid gemaakt in risico's op de gebieden veiligheid þreventief en pre-
paratief), gezondheid (werþlekinrichting, ffsieke belasting visuele ergonomie,
geluid, klimaat) en welzijn. Een aantal risico's kunnen revens bestempeld worden
als milieurisico. Sommige risico's kunnen op meer dan één gebied genoemd wor-
den. De risico's zijn in die gevallen geplaatst bij het meesr relevante gebied. In bij-
lage 3 is een matrix opgenomen waarin in één overzicht per geinventariseerd.e
werþlek en functie te zien is of risico's op een gebied al dan niet aanwezignjn-

- per gesignaleerd knelpunt is aansluitend een daarbij behorende oplossing of oplos-
singsrichting aangegeven. Daarbij is tevens aangegeven of het om een hoge (A) of
een lage (B) prioriteit gaaL De keuze van hoog of laag is gebaseerd op het effect
(omvang schade, aantal betrokkenen) in combinatie met de geschatte inspanning
(tijd, kosten) om het knelpunt op te lossen.

Vanwege de gekozen opbouw is besloten om het gangbare hoofdstuk 'Conclusies en
aanbevelingen' achterwege te laten. Een enkele algemene conclusie is te vinden in
'Samenvatting'.
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A

Organisatie van arbeidsomstandigheden

Op het TNO-complex Apeldoom hebben een groot aantal personen een rol
(taak en/of verantwoordelijHreid) op het gebied van arbeidsomstandigheden, met
name op het gebied van veiligheid. In de inleiding (hoofdstuk t) is dit al genoemd.
Dit hoofdstuk beschrijft knelpunten en oplossingen of oplossingsrichtingen van risi-
co's met betrekking tot organisatie- en communicatie-aspecten. Slechts de taken en
verantwoordelijkheden waar knelpunten zijn gesignaleerd of worden vermoed, wor-
den besproken. De gesignaleerde knelpunten hebben een hoge of een lage prioriteit.
In de kandijn is dit aangegeven mer een.,4 (hoog) of een B (laag).
De indeling van dit hoofdstuk is als volgt:
- paragraaf 2.I: De rol van de veiligheidsfunctionarissen;

- paragraaf 2.2: De rol van de projecdeiders;

- paragraaf 2.3:De rol van het managemenq

- paragraaf 2.4: De rol van de BlfV;
- paragraaf 2.5: De rol van de Service Manager.

2.t De rol van de veiligheidsfunctionarissen

Het grootste deel van de taken op het gebied van veiligheid wordt uitgeoe-
fend door de Regio-veiligheidskundige en de rvF'en. Daamaasr beschikken TNo-
ME en TNo-Mr tevens over afdelingsveiligheidsfunctionarissen (AVF'en). Hun
voomaamste taken zijn het beantwoorden van Eagen op het gebied van veiligheid
binnen hun afdeling en het signaleren van potentieel gevaarlijke situaties. De AVF'en
zijn niet, een enkeling wellicht beperk, opgeleid voor deze taken. De hiermee gepaard
gaande werkzaamheden zijn over het algemeen zeer beperk in omvang ten opzichte
van hun'dagelijkse' activiteiten.
De instituten TNO-ME en TNO-MI beschikken over een veiligheidsadviescommis-
sie fl/AC) waarin, naast de betreffende AVF'en en rvF, ook de rvF van het collega-
instituut CINTO-Mr respectievelijk rNo-ME) en de rvF van FB-TNO ziaing heb-
ben. De indruk bestaat dat het gebied veiligheid bij een gering deel van de medewer-
kers'leeft'.

Een voorbeeld van onduidelijkheid met betrekking tot taken van verantwoordelijkhe-
den is gevonden bij het Laþoramrium Analytische Chemie. Problemen die worden aan-
gekaan met de verantwoordelijke (in dit geval een ventilatieprobleem waar TNO-
Bouw over rapporteert), worden niet adequaat verholpen (zie ook paragrafen 4.2.5 en
4.3.3).

De grenzen van de instituten en instituutsvemntwoordelijkheden zijn ook terug te vin-
den in het werk van de rvF'en. Dit waagt om regelmatig overleg en afstemming van
acdviteiten.

De manier waarop over risico's wordt gecommuniceerd is niet altijd even helde¡. Te-
vens is het niveau waarop wordt gecommuniceerd niet eenduidig. Zo is er een groot
verschil in attitude, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid tussen de diverse
functionarissen, waardoor de kans op mis-communicatie groot is. In samenhang hier-
mee zal duidelijk moeten worden wie uiteindelijk beslist of een risico aanvaardbaar is.

A

B

A
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\Vat betreft het draagvlak voor a¡beidsomstandigheden is er een schril contrast russen
de inspanningen van TNO-ME en TNO-MI. De opvolging van de diverse adviezen
naar a¡nleiding van ongevallen en veiligheidsrondgangen, worden ad hoc en dan nog
pas na langdurig aandringen uitgevoerd. De follow-up van een recent ongeval met
hvik is daarvan een voorbeeld.

De ondememingsraden van TNO-ME, TNo-Mr en FB-Apeldoom hebben een ge- B
zamenlijke vGVM-commissie ingesteld ffGWM: veiligheid, Gezondheid, !Øelzijn
& Milieu). Pe¡ oR njn 2leden afgevaardigd. De vGsTM heeft geen ceff¡aal aan-
spreeþunt om informatie in te winnen of voorstellen te bespreken. Complex-gebon-
den hrelpunten kunnen slechts via de overlegpartner van de rfronderlijke ORen
aangekaan worden.

Verlaat de bestaande structuur en vervang deze door een kleine ondersteunende
stafgroep op lokaal niveau (complex Apeldoom), bestaande uit t3 personen die
een belangrijk deel van hun tijd spenderen aan de gebieden veiligheid, inclusief
BlfV, en milieu.
De gebieden gezondheid en welzijn liggen voor een belangrijk deel bij de perso-
neelsfunctionarissen en de bedrijfsans. wellicht is het gewensr om ook het gebied
van lqvaliteit in deze srafg¡oep onder te brengen. De stafgroep zou bij voorkeur
dienen te opereren onder de vlag van FB-Apeldoorn. Evenrueel kan een (functio-
nele) relatie gelegd worden met P&O-A&K. De stafgroep kan voor specifieke wa-
gen en studies specialisten van bijvoorbeeld rNo Centnrm voor A¡beid
inschakelen. Deze inzet zal naar verwachting beperlc kunnen blijven tot gemid-
deld enkele dagen per jaar.
Voordeel van deze constnrctie is een duidelijkere taakstructuur, verlaging van het
aantal overleg-uren en verhoging van de kwaliteit vanwege het opleidingsniveau en
expertise. Door de inzet van (inteme) specialisten wordt tevens ervaring, opge-
daan tijdens opdrachten voor derden, van andere bedrijven ingebracht.
onderzoek de interactie russen de voorgestelde stafgroep, de VG\(zM-commissie
en de lijnfunctionarissen van zowel de instituten als het FB-Apeldoom met betrek-
king tot taken, bevoegdheden en verantwoordelijhtreden. Dit zou een van de eerste
opdrachten voor deze stafgroep kunnen zijn.
Zorg enoor dat het niet of ad hoc opvolgen van adviezen na ongevallen of veilig-
heidsrondgangen in de toekomst vermeden wordt. overleg tussen directie en be-
trokken medewerkers op zeer korte termijn is noodzakelijk.

2.2 De rol va¡r de proiectleiders

op dit moment bestaat er geen procedure waarin de aankoop, het ontwerp
en het (laten) vervaardigen van installaties, apparaten en hulpmiddelen geregeld is.
Hierdoor kunnen later bij het gebruik problemen ontsrâan met betrekking tot arbeids-
omstandigheden. Vroegdjdige inschakeling van de juiste expertise voor het uitvoeren
van een globale RI&E kan een groor deel van de potentiële risico's voorkomen.
Bij het opstellen van de offerte of projecwoorstel zou met dit aspect reeds rekening
gehouden dienen te worden, bijvoorbeeld als onderdeel van de voorcalculatie. Dit is
in eente instantie een verantr\¡oordelijkheid van de beoogd projectleider.

Aanbeøeling

A
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Risico-inoentaisatie en -evaluatie arbeidsornstandigheden
TNO-complex Apeldoom

Aanbeaeling

Aanbeael'ing

A

Stel een Rl&E-procedure op welke vergelijkbaar is met die van de aankoop van
chemicaliën (zie ook hoofdstuk 3). Zorg voor een afdoende introductie van deze
nieuwe procedure.
I¿at de bestaande procedure met betrekking tot gevaarlijke werkzaamheden, stan-
daard onderdeel uit maken van de eerstgenoemde procedure. Milieu-aspecen
dienen bij voorkeur hierin 'meegenomen' te worden.
Zorg ewoor dat de projectleider zowel 'de lijn' als de IVF informeen over de te
ondememen (risicovolle) activiteiten. In het geval van gevaarlijke stoffen dient de
fVF zorg te dragen voor tiidige en volledige informatie aan het hoofd BIIV. I-aatst-
genoemde informeen vewolgens de commandant BFÍV en het hoofd Beveiligng.
Niet alleen de start, maar ook de beëindiging van deze activiteiten zijn hierbij re-
levante informatie.

2.3 De rol van het management

Het management is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en
voor de continuäeit van het beueffende TNO-onderdeel. Het scheppen van de juiste
randvoorwaarden (lees in dit geval: arbeidsomstandigheden) voÍnt een belangrijk
deel van de garantie voor continuiteit van het bedrijfseconomisch proces. Dat bete-
kent ook dat nadelige gevolgen door onvoldoende þreventieve) maatregelen 'op hun
bord' gelegd kunnen worden. De indruk bestaat dat dit niet afdoende bekend is. Fei-
telijk is het gebied van arbeidsomstandigheden onderdeel van de resultaawerantwoor-
delijkheid van het management.

Er zijn een groot aa¡rtal veiligheidsvoorschriften en -procedures. De bekendheid hier-
van bij (alle niveaus van) het management, maar ook bij bijvoorbeeld projectleiders
en ruimtebeheerden, is niet voldoende. Het niet naleven van deze voorschriften of
procedures zal voor de bet¡okkenen geen consequenties hebben tot het moment dat
er'iets fout gaat'. De kans dat er onveilige situaties optreden is echter duidelijk aan-
wezig. Ook op dit punt geldt dat het management zich meer bewust dient te zijn van
zijn verantwoordelijkheden.

Het management dient regelmatig op de hoogte gehouden te worden van ontwik-
kelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Instructies of workshops zijn
hiervoor mogelijke middelen. De nadruk dient hierbij te liggen op de (langere
termijn) winst van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De organisatie en
uiwoering hiervan zou een taak kunnen zijn van de stafgroep, voorgesteld in
paragraaf,2.1.
In feite geldt heuelfde voor de overige medewerkers. De introductie van het nieu-
we BNP ís een goed moment om hier invulling aan te geven.
Zie aanbeveling vorige paragraaf.

De rol van de bedrijfshulpverlening

Met betrekking tot de BlfV worden een aantal aanbevelingen gedaan bij het
op te leveren BNP. Onderstaande dient als aanvulling beschouwd te worden.

A

2.4
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Optreden tiidens noodsituaties

Bedrijfshulpverlening kan beschouwd worden als de verzekering van het veiligheids-
beleid. fn concreto betekent dat, dat BFfV'ers geacht worden op te treden in siruaties
waar anderen weg zullen lopen. voor het TNO-complex Apeldoom geldt dat op zijn
minst bepaalde basiskennis van de aanwezige (fysische en/of chemische) processen bij
de BFfV'ers aanwezig dient te zijn. Tevens zal er op tactisch niveau kennis moeren
zijn met betrekking tot het omgaan met gevaarlijk stoffen bij incidenten. Op dit mo-
ment is de basiskennis van de BFfV voor de bestrijding van dergelijke þòtentiële)
noodsituaties onvoldoende. Dat betekent concreet dat bedrijfshulpverleners mer on-
voldoende opleiding en ervaring naar incidenten worden gestuurd, waardoor zlj zelf
risico lopen en het gevaar voor escalatie van de noodsituatie aanwezig is.

Het laatste jaar hebben vele personele wisselingen (voomamelijk krimp) bij de BFIV
plaats gevonden. De omvang van de huidige BI{V is voldoende, gezien de aanwezige
risico's vermeld in het BNP. Het wegvallen van expertise dient opgevangen te worden
door het opleiden van de huidige BFfV'ers tot een voldoende niveau. De eersre stap-
pen hienoe zijn afgelopen jaar reeds in gang gezet.

Eenduidige naamgeving BIIV

Er worden in Nederland diverse afkortingen gebruikt voor de bedrijfshulpverlening.
Daamaast worden de begrippen bedrijfshulpverleningsdienst als bedrijfshulpverlÀ-
ningsorganisatie toegepast. Met de invoering van de herziene Arbowet, *ordt doo.
een groot aantal bedrijven BFIV voor zowel bedrijfshulpverlening, bedrijfshulpverle-
ningsdienst en bedrijfshulpverleningsorganisatie gebruikt. Het laatste wordt zeer re-
gelmatig afgekort tot BFfV-organisatie.

Gebruik de begrippen bedrijfshulpverlening (afgekon tot BFIV) en bedrijfshulpverle-
ningsorganisatie (afgekort tot BHV-organisatie). Maak geen gebruik meer van de af-
kortingen BHO en BHD en van het begrip bedrijfshulpverreningsdienst.

Integratie brandweerploeg en EHBO-ptoeg

De BHV op het TNO-complex Apeldoorn bestaat uit een brandweerploeg en
EHBO'ers. De historische scheidslijn tussen deze groepen is langzaam aan her ver-
dwijnen. Enige vorm van integratie wordt door de commandant BFfV nagestreefd en
bevorderd.

Doel van de integratie dient te zijn: 'een optimale hulpverlening,. Beide ploegen die-
nen inzicht, en wellicht enige kennis of operationele vaardighed.en, re hebben van el-
kaars taken.

Maak van de EHBo'ers een EHBo-ploeg en zet beide ploegen onder leiding van een
bevelvoerder (nu wordt commandant gebezigd). Tracht via opleidingen en training
de integratie van beide ploegen verder gestalte te geven (gedeeltelijk reeds voorzien).

A

B

Aanbeaeling

Aanbeoeling

B
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Risicovolle onderzoeken/proeven

Door het dynamische karakter van de (proef)opstellingen is het onmogelijk om op tijd
en grondig te oefenen. Tijdige informade over veranderingen in dergelijke opstellin-
gen beperken wel de blootstelling van BFfV'ers aan een onnodig hoog risico.

Aanbeaeling Projectleiders dienen tijdig start en eind van risicovolle activiteiten door re geven aan
de IVF. Indien er sprake is van gebruik van (milieu)gevaarlijke stoffen dient de IVF
zorgfe dragen dat de juiste informatie ook bij de BI{V bekend is.

2.5 De rol vâlr de Sen¡ice Manager

Stagiaires en afstudeerders

Om grote g¡oepen stagiaires en afstudeerders (meestal jonge mensen) te begeleiden
is een bepaalde capaciteit binnen de organisatie vereisr met berrekking tot voo¡lich-
ting, instructie en controle. Deze personen, die als een aparte groep binnen de Arbo-
wet wordt aangemerkt, wagen namelijk speciale aandacht op het gebied van de
veiligheid. Als voorbeeld kân de afdeling AVT dienen, hier werken op een bestand
van ca. 30 directe medewerkers ca. 15 stagiaires en afstudeerders. In paragraaf4.l is
onder'Bouwdeel 17-33' een specifiek voorbeeld van dit risico beschreven.

Aanbeaeling Zoryin afstemming met de hoofdbewoners voor voldoende (inhoud en omvang) in-
structie en begeleiding zodat de veiligheid voor zowel voor de stagiaires en afstudeer-
ders als ook die van de eigen medewerkers zo goed mogelijk gegarandeerd wordt.

Overige derden

Het werken met derden is in de loop van de jaren toegenomen en zal waarschijnlijk
nog verder toenemen. Hierdoor worden extra risico's gerntroduceerd.

Aanbeaeling A¡beidsomstandigheden als selectiecriterium voor de¡den wordt aanbevolen. Middels
Veiligheid Certificering Aannemers (VCA) kunnen derden aannemelijk maken dat zij
voldoende scoren op veiligheidsgebied (zie ook bijgevoegde folder van TNO
Cenification).

Laagspa" ningsdeskundi ge

In het kadervan NEN 3140 is een laagspanningsdeskundige aangewezen. Deze is
echter niet altijd op het complex aanwezig is. Ter vervanging wordt dan gebruik ge-
maakt van de laagspanningsdeskundige va¡r de huisinstallateur. Ifer is niet duidelijk
of dit bij de juiste personen bekend is.

Aanbeztehing Minimaal de Service Manager, diens plaatsvervanger, de Regio-veiligheidskundige en
de MF'en dienen van dit punr op de hoogte te zijt.

A

A

B

B
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3 Risico's van algemene aard

Dit hoofdstuk beschrijft heelpunten en oplossingen of oplossingsrichtingen
van risico's van meer algemene aard. In een beperkt aantal gevallen kunnen er moge-
lijke risico's ontstaan, maar wordt er zodanig gehandeld dat er geen sprake is van een
lnelpunt. Het woord algemeen dient in dit verband gernterpreteerd te worden als 'op
meerdere plaatsen aanwezig' of 'groepen personen bet¡effend'. Gezien deze definitie
verdienen alle knelpunten een hoge prioriteit. In de kantlijn is dit aangegeven met een
I Qroog).

3' rTåïï'*'ï, ir;#$::ik 
is ars vorgt:

paragraaf 3.2: Gezondheid;
pzragraaf 3.3 : Welzijn.

De eerste twee paragrafen zijn onderverdeeld in aspecten van arbeidsomstandigheden
op de werþlek, de laatste paragraaf is onderverdeeld in aspecten van arbeidsomstan-
digheden behorende bij een functie.

3.1 Veiligheid

Het gebied van veiligheid is onderverdeeld in preventie (voorkomen van ri-
sico's) en preparatie (voorbereiding op mogelijke noodsituaties).

3.1.1 Preventie

Gevaarliike stoffen

Er bestaat een procedure met betrekking tot aankoop chemicaliën, waarbij standaa¡d
informatie flIIB) door de leverancier geleverd wordt. Deze informatie wordt door
deskr:ndigen binnen TNO geëvalueerd, rù/aarna beslist wordt over het al dan niet aan-
schaffen. Na aanschaf wordt de informatie in een gegevensbestand (REMIS) opgesla-
gen.

Aanbeaeling Geen knelpunt.

A

Gevaarliike stoffen (gassen)

Bij aankoop van gassen wordt door het magazjn met behulp van, door Hoekloos, ge-
leverde software bijgehouden welke afdeling de gasflessen heeft gekocht. De plaats,
waar uiteindelijk de gassen worden opgeslagen, is in de meeste gevallen niet vastge-
legd. De standaa¡d informatie van een specifiek gas wordt niet altijd doorgegeven
naar de gebruiker.

Aanbeaeling Koppel de gegevens met beuekking tot aankoop en opslag van gasflessen aan REMIS.

R95-00€ll 1 2327-25544 t9
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Opslag en transport van gevaarliike stoffen

De opslag en het transport via leidingen van gevaarlijke stoffen is niet altijd op dezelf-
de wijze geregeld.

Herkenbaarheid door de gebruiker en de bedrijfshulpverleners alsmede de regelge-
ving dient uitgangspunt te zijn voor de op te zeften regeling.

Orde en netheid

In diverse kantoorvertrekken, laboratoria en bijvoorbeeld de laswerþlaats liggen veel
snoeren over de grond, voomamelijk afkomstig van personal computers, randappara-
û,urr en netwerkverbindingen. In sommige gevallen beperkt dit de beenruimte ond.er
de tafels, soms kan dit leiden rot valgevaar.

Kabels bundelen en langs wand of plint monteren, kabelgoten gebruiken of meer
wandcontactdozen aanbrengen waa¡door verlengsnoeren overbodig worden.

Er worden rubberen verlengsnoeren toegepast die na verloop van tijd kunnen corïo-
deren en kortsluiting ku¡rnen veroorzaken.

Periodieke cont¡ole op deze snoeren is noodzakelijk.

Afüalvaten

Bij het openen va¡r de deksels van specifieke afralvaten (zwane containers), bestemd
voor het vaste chemisch afiral, komen soms dampen wij die mogelijke schade c.q. hin-
der kunnen veroorzaken. De indruk bestaat dat in blikken vloeistof achterblijft.

Het openen zou alleen onder een afruigrng dienen te geschieden.

Multi-purpose gebruik van onderzoekshallen

De wens dat de hallen geschikt moeren zijn voor multi-purpose, maakr op ziclu;eÊ
deze hallen nog niet geschikt voor de verschillende onderzoeken. fmmers de chem!
sche en fircische eigenschappen van de te gebnriken gevaarlijke stoffen ku¡Lnen een
verhoogd risico geven.

voordat besloten wordt over te gaan tot multi-purpose, dient een þreventieve) RI&E
uitgevoerd te worden.

Diverse laboratoria

Enkele laboratoria zijn wij toegankelijk voor derden via geopende deur in combinatie
met het ontbreken van toezicht. De stoffen zijn voor deze derden vaak onbekend., in
een enkel geval ziin mengsels van sloffen ook voor de laboratoriummedewerk(st)ers
onbekend.

Ruimte(n) afsluiten bij afrvezigheid.

open vloeistofbak met chemicaliën van onbekende samenstelling aanwezig.

A

A

Aanbeaeling

Aanbeoeling

A

Aanbeaeling

Aanbeoel'ing

Aanbeoeling

Aønbeaeling

A

A

A

A
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Aanbe,eling Aanduiding vloeistof-samenstelling aanbrengen. Moeistofbak afschermen.

Ovens

Op diverse plekken komen ovens voor. In veel gevallen is niet bekend of deze asbest-
vnj njn-

Aanbeaeling Na het aantonen van asbest dient een sticker aan gebracht te worden met als tekst:
'bevat asbest'.

Hiisogen

Op diverse pallets zijn hijsogen rechtstreeks in het hout gemonteerd. Het is onbekend
ofdeze geschikt zijn voor het doel.

Aanbeoeling Aangetoond moet worden dat de op deze wijze gemonteerde hijsogen de gewenste
krachten ku¡nen opnemen.

Vlasrdovende afü albakken

Op diverse plaatsen zijn vlamdovende afralbakken aanwezig. Aangezien in afvalbak-
ken veel brandbaar afral aanwezig kan zijn en dus ook een belangrijke brandoorzaak
kan zijn, moet ernaar gestreefd worden een beginnende brand in de kiem te smoren.
Een vlamdovende afvalbak reduceert het risico in behoorlijke mate.

Aanbezteling Voorzie alle afvalbakken van een vlamdovende element.

Kofliezetapparaten

Op een g¡oot aanul werþlekken zijn allerhande soorten koffiezetapparaten aanwe-
zig. Onbekend is of deze apparaten aan de norm voldoen.

Aanbeøeling Aangezien deze apparaten brand kunnen veroorzaken, lijkt het wenselijk hiervoor
richtlijnen op te stellen, waarbij de volgende mogelijkheden ter beschikking staan:

alle apparaten worden verwijderd;
alle apparaten worden vervangen door 1 merk, waarbij venchillende types moge-
lijk ziin;
TNO-norm on¡¡¡ikkelen, zodat als eigen apparaten worden toegelaten, deze ge-

kocht kunnen worden en eventueel gekeurd.

3.L.2 Preparatie

Brandblusmiddelen

Aftankelijk va¡r het brandgevaar in bepaalde ruimte, verdient het aanbeveling de
brandblusmiddelen in grote mate te standaardiseren. Ook de plaats van de brandblus-
middelen en het aantal dient opnieuw overrr\¡ogen te worden. De volgende parameters
zijn hierbij van belang:

- inkoop en onderhoud;

- controle op onderhoud door derden;

A

A
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t¡aining en opleiding;
brandgevaar;
soort blusmiddel.

Middels een heroriëntatie zal een grotere efficiency en effectiviteit bereikt worden.
Overleg mer inteme TNO-specialisten is gewenst.

Automatische brandrneld- of blusinstallaties

Op een aantal plaatsen is een brandmeldinstallaties aanwezig. Gedurende perioden
van afwezigheid buiten deze plaatsen kan het mogelijk zijn, dateen brand zich onge-
merk (en onnodig) onnvikkeld. Een brandrneldinstallatie meldt een brand in de por-
tiersloge of bij de overheidsbrandweer, waarne een BFrV-organisatie of een
overheidsbrandweer na een relatief korte tijd in actie kan komen.
Een automatische brandblusinstallaties, zoals een sprinklerinstallatie, zal in veel ge-
vallen een eenmaal uitgebroken brand tenminste klein houden of blussen.

Op diverse plaatsen, zoals de kabelkelder, ontb¡eekt de vereiste brandwe¡ende com-
partimentering.

Zowel uit oogpunt van de continuiteit van diverse werkzaamheden þrojecten) als het
niet compartimenteren zou dit onderwerp nader onderzocht moeten worden.

No oduit gan gen/vluchtwegen

Slechts op een enkele plaatsen in het complex worden de nooduitgangen en d.e vlucht-
wegen aangegeven. Ook de manier waarop deze zijn aangegeven is verschillend.
Nooddeuren zijn over het algemeen slechts te openen met behulp van een sleutel wel-
ke hangt in een sleutelkastje.

- Aanbevolen wordt dit krelpunt voor het totale complex nader te bekijken en te
standaardiseren.

- Op één plek is slechts een redlijn (vluchtlijn) ter beschikking in plaats van een vasre
vluchtweg. Een deur plus vaste trap tot aan de begane grond aanbrengen. ver-
plaatsing van de kantoren boven het explosiewije laboratorium dient overwogen
te worden.

- Op de 2' en 3'verdieping van bouwdeel 14 reiken de vluchtwegen niet tot aan de
begane grond. Vaste trappen tot aan de begane grond dienen aangebracht te wor-
den.
Om het risico voor mensen op de derde verdieping (onder andere vergad.emdmte
voor grote groepen mensen) te reduceren, is er in het trappenhuis tussen de 2. en
de 3'verdieping een brandwerende scheiding aangebracht. Hierdoor is, in geval
van nood, de situatie op de 3'verdieping wel verbeterd, maar is nog niet voldaan
de norm.

- Sluiting met sleutels vervangen door panieksluitingen.

A

Aanbeaeling

A
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A

Aanbeoeling
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3.2 Gezondheid

Het gebied van gezondheid is onderverdeeld in werþlekinrichting, fysieke
belasting, visuele ergonomie, geluid en klimaat.

3.2.L Werkplekinrichti.g

Tijdens het werþlekbezoek zijn enkele metingen verricht die betrekking
hebben op een goede werkhouding, zoals maten en instellingen van de kantoorstoel,
werktafel en de bijbehorende accessoires zoals een voetensteun en documenthouder.
Hierbij is met name de werkhoogte beoordeeld, waar mogelijk (in verband met aan-
wezigheid van werlrremers) in relatie tot de taak en de we¡knemer. Een aspec van
fusieke belasting, namelijk die met betrekking tot zithouding, is sterk gerelateerd aan
de instelling van stoel en tafel en wordt daarom in deze paragraaf genoemd. Een en
ander dient uiteraard mede bezien te worden vanuit de lengæ van de betreffende werk-
nemer.

Hieronder worden de mogelijke lrrelpunten gerapporteerd die tijdens het werþlekbe-
zoek zijn gesignaleerd.

Kantoren

In diverse kantoorvertrekken werden tafels aangetroffen met een vaste werkùroogte
van72 cm.

Aanbeaeling De hoogÍe voor werktafels met een vaste hoogte die voldoet aan de Nederlandse norm
NEN 2449 dient minimaal750 mm t/- 10 mm te zijn. Individueel kunnen aanpas-
singen in hoogte nodig zijn voor lange en kone werknemers. Hierdoor hoeft de ge-
noemde werkhoogte geen reëel knelpunt te zijn. I

Incidenteel zijn donkere tafelbladen aangetroffen.

Aanbezteling Het blad van werktafels dient een mat en licht gekleurd oppervlak te hebben OIEN
2449).

A
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Op het gehele complex zijn PC-tafels aangeuoffen waarvan de constnrctie niet vol-
doet aan de eisen voor een ergonomisch verantwoorde werþlek. Door de aanwezig-
heid van ¡wee bladen, respecrievelijk op enkelhoogte en op scheenbeenhoogte, is er
onvoldoende beenmimte. De diepte is ongeveer 30 cm, volgens de norm NEN 2449
moet de diepte minstens 65 cm bedragen. De zittrouding achter een dergelijke tafel is
dan ook een knelpunt. De aflegruimte voor documenren is ook beperkt.

De huidige PC-tafels in de komende jaren vervangen door tafels welke voldoen aan
de normen van de NEN. Tot die tijd de huidige PC-tafels nier meer gebruiken en de
beeldschermapparatuur op een vaste tafel plaatsen. Deze tafel of de stoel dient in
hoogte verstelbaar te zijn. ZieP-184.

Daar waar werknemers aanwezig rwaren blijkt de zithouding niet altijd optimaal te
zijn: ò1 de zithooge is te hoog ingesteld zonder dat gebruik wordt gemaakt van een
voetensteun, òf de zithoogte is te laag waardoor de onderarmen en polsen in een ver-
keerde stand staan bij schrijf- en type-werkzaamheden. Ook de arrnsleunen sraan
vaak verkeerd ingesteld. Een goede schriftelijke voorlichting en instructie onrbreekr,
een mondelinge instructie heeft men ongeveer 3 jaar geleden gehad.

Zorg voor de juiste instructies en conroleer steeþroefsgewijs of deze opgevolgd wor-
den.

Een belangrijke accessoire bij beeldschermwerk is de voetensreun voor kleinere werk-
nemers. Soms ontbraken voetensteunen daar waar ze welnodig zijn, soms voldoen de
aangetroffen voetensreunen niet aan de norm DIN 4556. Deze norm houdt onder
meer het volgende in:

- beide voeten moeten geheel op het voetensteunvlak kunnen worden geplaatst; de
voetensteun moet minimaal 45 cm breed en 35 cm diep zijn om de voeten op het
vlak enigszins te kunnen verplaatsen;

- de hoogte en de helling van de voetensteun moeten instelbaar zijn; de voetenstegn
mag in de laagste sta¡rd aan de voorkant mæ<imaal 5 cm hoog zijn en moet min-
stens tot 1 I cm instelbaar ziin; de hellingshoek tussen steunvlak en vloeroppewlak
moet minstens tussen 5 en 15 graden instelbaar zijn;

- onbedoeld verstellen van de voerensreun mag niet mogelijk zijn.

Geef de betreffende medewerkers een voetensteun die voldoet aan de juiste normen.

A

A

Aanbeaeling

Aanbeoeling

A
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Diverse laboratoria

I-aboratorium-tafels worden soms ingericht als (kantoor)werktafel.

I-angdurige werkzaamheden aan laboratorium-tafels (werkbladhoogte 28,5 cm, on-
derzijde werkbladhoogte 65,5 cm), ingericht als (kantoor)werktafel, moet worden
vermeden. De dikre van het werkblad mag dan niet meer dan 50 mm bedragen erIEN
2449).

Over het algemeen voldoen de kantoontoelen aan de Nederlandse norm NEN 1812.
In een enkel geval zijn de arrnsteunen niet instelbaar. Te hoge of te lage armsteunen
zijn nauwelijks functioneel voor wat betreft de ondersteuning van het lichaam. Voor
beeldschermwerk kan dit een knelpunt zijn. Een stoel die voldoet aan de NEN 1812
HAV-norm of de NEN 1812 HRAV-norm is geschikt voor beeldschermwerk. Is de
stoel niet gekeurd dan moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

- zitting in hoogte verstelbaar russen 3 90 en 5 I 0 mm;
- minimaal een lage rugleuning (370 mm hoog);

- zitdiepte instelbaar (zitring of rugleuning naar voren en achreren in te stellen);
- korte arrnsteunen (ten minste 200 mm afstand van voorzijde arrnsteun tot voorzij-

de zining) in hoogte verstelbaar russen 200 en 2zo mm boven de stoelzirting;
- onderstel draaibaar;

- minimaal 5 poten, voorzien van zwenkwielen of glijdoppen.

Zorgvoot stoelen die voldoen aan de juiste normen.

Op enkele werþlekken (onder andere in de instructieruimte voor lassen) zijn krukken
aangetroffen met vier steunpunten. De Nederlandse norm NEN 1812 schrijft voor
kantoorstoelen voor dat het aantal ondersteuningspunten van het onderstel niet min-
der dan 5 mag zijn. Tevens staat in deze norm dat de kantelveiligheidsmaat 195 mm
moet bedragen. De kantelveiligheidsmaat is de kortste afstand tussen de draaias van
de stoel en de rechte lijn tussen twee naast elkaar liggende steunpunten.

Zorg voor stoelen die voldoen aan de juiste normen.

3.2.2 Fysieke belasting

Tillen, dragen, t¡ekken en duwen.

Dergelijke fysieke belasting kan op alle bezochte werþlekken wijwel altijd tot een mi-
nimum worden beperkt doordar het gebruik mogelijk is van kranen mer hulpmidde-
len, vorkheftrucþ steekwegens en dergelijke. In welke mare van deze hulpmiddelen
gebruik gemaakt wordt, is onbekend.

A

Aanbeaeling
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3.2.3 Visuele ergonomie

Algemeen

In de diverse werkruimtes op het TNO-complex Apeldoom komen verschillende ver-
lichtingsinstallaties voor, variërend van montagebalken met kale Tl-buizen tot goed
afgeschermde lage-luminantie spiegeloptiek-armaturen. Met name daar waar onvol-
doende afgeschermde armaturen aanwezig zijn, kan er aftrankelijk van het type werk-
zaamheden en de ruimte-afmetingen sprake zijn van knelpunten. Deze knelpunten
betreffen in hoofdzaak spiegelingshinder in beeldschermen (ook via gedeeltelijk be-
glaasde tussenwanden) en verblinding door te hoge helderheden van armaturen in het
gezichtsveld.
Er nir: ook installaties die over-gedimensioneerd zijn en tengevolge van re hoge licht-
niveaus contrastverlies op beeldschermen of adaptatieproblemen ku¡nen verooua-
ken.

Daar waar één of meer van genoemde knelpunten zich voordoen, dient de verlich-
tingsinstallatie aangepast re worden volgens de eisen gesteld in NEN 3082.

Ka¡rtoren (met uitzondering va¡r de tekstvenrerkingsruimte)

Afhankeliik van de opstelling van het beeldscherm ten opzichte van het raam zijn de
volgende knelpunten geconstateerd:
1. teveel opvallend daglicht, waardoor het conuast tussen informatie en schermon-

dergrond te gering wordt. Deze situatie doet zich vooral voor in de zone nabij het
raam;

2. te grote contrasten tussen beeldscherm en raam. De waameming van het scherm
wordt hierdoor bemoeilijkt en er kunnen oog-adaptatieproblemen optreden. Deze
situatie doet zich voor wanneer het raam zich op de achtergrond van het scherm
bevindt;

3. spiegelingshinder. llet raam wordt gespiegeld gezien in het beeldscherm. De
waameming van de scherminformatie wordt bemoeilijl,rc en/of het spiegelbeeld
werkt afleidend. Deze situatie doet zich voor wanneer het raam achrer de beeld-
schermwerker aanwezig is.

Uitsluitend aan de gevels, waa¡ directe zoninstaling mogelijk is, is buitenzonwering
aangebracht die individueel bedienbaar is. Deze zonwering is van geperforeerd doek
en heeft daarom een beperkte helderheidswerende werking. Deze zonwering is onvol-
doende effectief om genoemde knelpunten op te lossen.
Aan de overige gevels is geen zonwering aanwezig. De knelpunten zoals hierboven
vermeld kunnen zich ook hier voordoen.

Het beeldscherm dwars op de raamwand plaatsen, dat wil zeggen tegen een ziiwand,
en zo ver mogelijk van het raam verwijderd. Indien dit laatste niet mogelijk is dienen
er maatregelen genomen te worden om de hoeveelheid op het scherm vallend daglicht
(knelpr:nt l) en de spiegeling van het raam in het scherm (knelpunt 3) te kunnen ver-
minderen. Mogelijkheden hienoe zijn: lamellengordijnen (niet doorschijnend, ticht-
reflectie < 50yo), voorzetschenn van dubbel gecoat glas.

A

A

Aanbeael'ing

Aanbeaeling
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Indien de voorgestelde plaatsing dwars op de raamwand niet mogelijk is, is afscher-
ming van het raam door middel van een adequate helderheidswering de enige oplos-
sing. Ook hiervoor kunnen genoemde lamellengordijnen dienen.

3.2.4 Geluid

Met uizondering van de laswerþlaatsen komen op de werþlek alleen ge-
luidsniveaus voor die hinder ku¡nen veroorzaken. Dit is aftrankelijk van het type
we¡kzaamheid dat wordt uitgevoerd en ve¡schilt mede per individu. In de IMA wor-
den globale streefivaarden gegeven voor het equivalente en het maximum geluids-
niveau per soort arbeid:

- arbeid met hoge concentratie: 30-35 dB(A)max.:40 dB(A);
- arbeid met normale concentratie: 35-40 dB(Ðmax.:a5 dB(A);
- adminisratief werk 40-50 dB(Ðmax.:55 dB(A);
- arbeid bij telexen en computers: 45-50 dB(Ðmax.:55 dB(A).

In paragraaf 4.2.4 worden enkele specifieke knelpunten genoemd.

3.2.5 Klimaat, dampen en ventilatie

Kantoreu

Warmteproblemen in de zomer mogelijk, met name op de bovenverdiepingen.
Openingen voor spuiventilatie afdoende.

Aanbeaeling - Instructie voor tijdig sluiten zonwering.
Zonodig aa¡rvullen met witkalk of daksproeiers op daken boven probleemvertrek-
ken.
Op lange termijn streven naar ve¡vanging van buitenzonwering door een minder
doorlatend type.
Zonodig ten behoeve van nachwentilatie inbraalvrije roosters of dakventilatoren
toevoegen.

Tochtproblemen mogelijk door raamtoevoer op leeftroogte.

Aanbeoeling Instructie kruislings openen binnen- en buitenraam. Verst verwijderde ramen eerst
openen. Zor:odig afstand vergroten door vertrekindeling aan te passen. Grootte van
de raamopeningen tijdig aa¡rpassen aan windvariatie.

Enige geurhinder en hoofdpijnklachten mogelijk door emissie van kopiëerapparaten
en printers.

Aanbeoeling Apparatuur slechts bij beperkt gebruik in kantoorvertrekken plaatsen. In principe op
de gang plaatsen, zonodig onder afzuigpunt. Grotere aantallen afdrukken door Repro
laten verzorgen.

A

A
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Lasafdeling (algemeen)

Mogelijke overlast derden in kantoren van werþlaatsen.

Deuren gesloten houden. Drangers gebruiken.
Bij Qrer)inrichting ruimren zo mogelijk meer scheiden.

3.3 Welziin

Het welzijnsaspecr is gerapporteerd door mewouw van orden (TNo-
TM). De tekst is inhoudelijk kongesloten met de heer Kompier (fNo-pG). Met be-
trekking tot weÞijnsaspecten is aangegeven:

- wat de globale bevindingen zijnvande functies die tijdens de inventarisatie-ronde
zijn geirrventariseerd;

- bij welke functies globaal de hoogste risico's kunnen worden verwacht;
- welke aanpak geschik zou zijn voor welzijnsevaluarie bii TNO en welke instru-

menten TNO-TM en TNO-PG daarvoor ter beschikking hebben.

Voor de globale welzijnsrisico-inventarisatie dienen a//¿ functies beoordeeld te wor-
den, in tegenstelling tot werþlekken zoals voor de overige arbo-risico,s. Sommige
welzijnsknelpr¡nten' zoals het ontbreken van werkoverleg, gelden echter voo¡ een hele
afdeling.
In het algemeen geldt dat de inventarisatie van welzijnsrisico's met name gericht dient
te zijn op functies met een hoge werklast, gecombineerd. met een kleine regelruimte.
ook functies waarin mensen alleen werken, verdienen de aandacht.

In paragraaf 4.3 worden enkele specifieke knelpunten genoemd voor een vijftal func-
ties/functiegroepen. De beoordeelde functies zijn alle in de ondersteunende afdelin-
gen te vinden. Juist bij dit soort fi,rncties zijn eerder welzijnsrisico's re verwachten, in
verband met de relatief kleine regelruimte.

In bijlage 2 Qtaragnaf 2.4) worden de gebruike metlodieken, de mogelijke en d.e ge-
volgde aanpak beschreven.

A

Aanbeaeling
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4 Specifieke risico's

Dit hoofdstuk beschrijft krelpunten en oplossingen of oplossingsrichtingen
van speci.fieke risico's. In een beperk aantal gevallen kunnen er mogelijke risico's ont-
staan, maar wordt er zodanig gehandeld dat er geen sprake is van een knelpunt. Het
woord specifiek dient in dit verband ge'lnterpreteerd te worden als 'op één of een be-
perkt aantal plaatsen aartwezig' of'één persoon of een beperkte groep personen be-
treffend'. De gesignaleerde lcrelpunten hebben een hoge of een lage prioriteit. In de
kandijn is dit aangegeven mer een I (hoog) of een B (laag).
De indeling van dit hoofdstuk is als volgt:

- paragraaf 4.1: Veiligheid;
- paragraaf 4.2: Gezondheid;

- paragraaf 4.3: \V elzljn.

De eerste twee paragrafen zijn onderverdeeld in aspecten van arbeidsomstandigheden
op de werþlek, de laatste paragraaf is onderverdeeld in aspecren van arbeidsomstan-
digheden behorende bij een functie.

4.1 Veiligheid

Het gebied van veiligheid kan onderverdeeld worden in preventie (voorko-
men van risico's) en preparatie (voorbereiding op mogetijke noodsituaties). Vrijwel
alle gesignaleerde specifieke risico's hebben betrekking op preventie. De verdeling in
subparagrafen zoals in paragraaf 3. I is om deze reden hier niet toegepast.

Centraal ntagaziin

A Naast het centraal magazijn staat een grote opslagtank gevuld met vloeibare stikstof.
Aanduidingen op de tank geven aan dat er zuurstof opgeslagen is. Tevens is geen 

1

we¡kvoorschrift aanwezig

Aanbezteling Aanduiding aanpassen en werkvoorschrift maken. i

In het afuulhok op de binnenplaats wordt alcohol overgetapr van groor naar klein ver-
pakking. Er is geen werl¡voorschrift en de benodigde sticken worden niet op de klein-
verpakking aangebracht.

Aanbezteling Onderzoeken of kleine(re) verpakking kan worden geleverd, zodar er geen tap-werk-
voorschrift nodig is en er ook geen stickers geplakt hoeven te worden.

Vorkheftrucks

Bij het centraal maganjn is een vorkheftruck met chauffeun beschikbaar. Deze per-
sonen zijn opgeleid voor her diploma vorl¡f,reftruck-chauffeu¡.

A
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Daamaast is een 'leen'-vorkheftruck beschikbaar. Deze wordt zonder chauffeur uit- A
geleend aan medewerkers van de verschillende instituten. De betreffende personen
zijn niet of nauwelijks opgeleid.

Gezien de grote potentiële gevaren die het werken met een vorkheftruck meebrengt, Aanbeoeling
is het wenselijk vaste medewerken aan re wijzen en hen een opleiding re geven.
Een alternatief is een opgeleide vorkheftruck 'in te lenen'.

Bouwdeel 17-33 e.a.

Niet aangetoond kon worden dat de koelwieskast explosieveilig was. Bij opslag van A
brandbare oplosmiddelen kan bijvoorbeeld de schakelaar van het binnenlampje een
vonk geven met voldoende energie-inhoud om eventuele brandbare dampen te ont-
steken.

Onderzoek of koelwieskast explosieveilig is; zo nee, explosieveilige aanschaffen. Aanbeaeling

Bij een proefopstelling in een zuurkast werd gewerkt met TBE (tetrabroomethaan). A
IJit een gesprek met de aanwezige stagiaire bleek dat hij niet volledig op de hoogte
was met alle veiligheidsaspecten van TBE. Tevens werkte hij op dat momenr zelfstan-
dig dus zonder toezicht.

Gezien de soms in grote aantallen aanwezige stagiaires en afstudeerders zal voldoende Aanbeveling
aandacht besteed moeten worden aan deze groep mensen. Zowel in de voorlichting
als in het toezicht met betekking tot arbeidsomstandigheden (zie ook paragraaf
3. r.1).

Bouwdeel 4-8 e.a.

Op een aantal plekken zijn hoge drempels aangebracht om eventueel uitstromende A
vloeistoffen legen te houden. Kans op struikelen over drempel en, wanneer aanslui-
tend een trap naar een lager gelegen verdieping aanwezig is, kans op vallen.

Glooiing aanbrengen bij drempels en voor Eappen een bordes van I x I meter. Aanbepeling

De huishoudtrapjes voldoen niet aan de eisen gesteld in de \(¡arenwer. Kans op be- A
zwijken van de trapjes alsmede kans op vallen.

Huishouduapjes vervangen door uapjes die voldoen aan de \üØarenwet. Aanbeoeling

Niet afgeschermde draaiende delen, zoals as-uiteinden. Kans op meevoeren van los- A
hangende kleding.

Draaiende delen afschernen.

Bouwdeel 5-2a

Aanbeaeling

In ovenaphok geen aantoonbare werkinstructies voor overtappen van gevaarlijke stof- A
fen.

30



TNO-rapport

R'isico-ínuentarisatie en -evaluatie arbeidsomstandigheden
TNO-complex Apeldoorn

Geen brandmeld- of blusinstallatie aanwezig.
Geen vaste medewerker voor overtappen.
Stickers worden niet geplakt.

Aanbeaeling Onderzoeken of kleine verpakking kan worden geleverd, zodat er geen tap-rvr/erkvoor-
schrift nodig is en er ook geen stickers geplakt hoeven te worden.

A Op een aantal plekken zijn hoge drempels aangebracht om evenrueel uitstromende
vloeistoffen tegen te houden. Kans op struikelen over drempel en, wanneer aanslui-
tend een trap naar een lager gelegen verdieping aanwezig is, kans op vallen.

Aanbeaeling Glooiing aanbrengen bij drempels en voor trappen een bordes van 1 x 1 meter.

Bouwdeel5-11/13 e.a.

Voor proefopstellingen is onduidelijk wie, wat en wanneer deze in onderhoud heeft.

Aanbeaeling onderhoudvanproefopstellingenregelenmiddelsprocedure.

Laboratorium Analytische Chemie

De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet goed onderhouden (trandschoenen
stuk).

Aanbeoeling Zorgvoorgoedehandschoenen.

Bouwdeel 22 (en omgeving)

Bij bouwdeel 22 staan een aantal zeecontainers, waarin gevaarlijke stoffen zijn opge-
slagen. Deze voldoen niet aan de veiligheids- en milieu-eisen voor opslag gevaarlijke
stoffen. Bijvoorbeeld:

- een groot vat met vloeistof die diverse chloorverbindingen bevat is niet van een op-
vangbak voorzien;

- toepassing van onafgeschermde kwetsbare kunststofleidingen voor üansport van
gevaarlijke gassen zoals CO.

Aanbeaeling Goede veiligheidsinstructie geven, noodzakelijke aanpassingen uit lalen voeren en
conrroleren. Hierbij voldoen aan milieu- en veiligheidseisen.

A Afuoer statische elekcriciteit via netaarde. Beter is dit te doen via een speciale aarde-
lektrode.

Aanbeaeling Speciale aardelektrode slaan.

Kans op statische elektriciteit bij opstelling met oplosmiddel door ondeugdelijke aar-
ding.

Aanbeaeling Knijpklemmen vervangen door schroefklemmen (niet los te stoten blijvend vaste ver-
binding). Contacwlakken van verf of ander isolerend materiaal ontdoen.

A
A
A

A

A

A
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Bij de asfaltscheider-installatie staat een losse trap, die een verrijdbaar bordes ver-
vangt.

Verrijdbaar bordes ter beschikking stellen.

LaseqEatr¡ur

Bij het centmm voor Materiaalbewerking met I-asers (CML) van TNo te Apeldoom
wordt gewerkt metverschillende qpen lasers die allen zijn ingedeeld in Klasse IV. Dit
is de hoogste gevarenklasse voor stralingsrisico's bij lasersi '.... zeet gevaarlijke sua-
lingsbron; Kijken in de bundel of spiegelende reflecties en diffr¡us gereflecteerd licht
kunnen oogletsel geven. Er bestaat gevaar voo¡ verbranden van de huid en het ont-
staan van brand.'

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de lasers in experimenrele opstellingen staan.
Dit betekent dat men vaak met uitlijnen en focusseren bezig is. De apparâtuur moet
dan open waarbij de laserbundel niet meer afgeschermd is, wat extra gevaren met ách
brengt.

Er àjn nog geen schriftelijk vastgelegde procedures voor her werken met de laserap-
paratuur. Hienoe is wel een aanzet gemaakt. Een concept veiligheidsregeling voor la-
sers is in grote lijnen gereed flr/an Krieken, 1993). Een groot aantal mogelijke risico's
wordt hierin genoemd.

Aanbevolen wordt deze regeling zo spoedig mogelijk af te maken. De regeling dient
onderdeel te zijn van de veiligheidsregeling TNO en als zodanig door de directie van
het instituut en de Raad van Bestuur TNO te worden geaccordeerd. Vervolgens dient
deze regeling aan alle betrokken werlqremers ter hand te worden gesteld en zij dienen
deze regelíng voor kennisname te tekenen. Alle instructies en aanbevelingen uit deze
veiligheidsregeling dienen te worden opgevolgd.

Bij werkzaamheden waarbij de bewerkingskop weggenomen of vervangen moet wor-
den moeten minimaal twee personen aanwezig zijn, waarbij er één de taak heeft er op
toe te zien dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

De twee toegangsdeuren van de ruimte van de Cor-laser (B-32) staan vaak geheel
open. Dit heeft te maken met het feit dat de daglichttoetreding in deze ruimte beperkt
is en dat de medewerker het contact met 'de buitenwereld' wil behouden. Het is ech-
ter noodzakelijk dat de deuren bij in werking zijnde laser, maar ook wanneer de laser
apparatuur stand-by is, gesloten zijn.

Hierop dient nauwkeurig gelet re worden. Daglichtopeningen bijmaken. Aanbrengen
speciale ruiten naar aangrenzende gang (demping frequentie laserlicht).

Bezoekers komen soms plotseling binnen, ondanks dat er een waarschuwingsteken
boven de deur brandt wanneer de laser in werking is. Dit kan emstige gevolgen voor
onbeschermde bezoekers hebben.

Aanbevolen wordt de toegang tot de ruimte bij in werking zijnde laserte bemoeilijken,
bijvoorbeeld door de toegang van buiten voor derden te vergrendelen.

A

A

Aanbeaeling

Aanbeveling

Aanbeoeling

Aanbeoekng

A

A
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Bij de excimeer-laser in ruimte 8-24 ontbreekt een fluordetectiesysteem. Fluor is een
zeer agressief gas met kans op brand en explosie. Een voor de gezondheid schadelijke
concentratie in de lucht kan bii wijkomen van dit gas zeer snel worden bereikt en
dient daa¡om tijdig te worden gedetecteerd.

Aanbezteling Installeer een fluordetectiesysteem.

Lasern¡irnte

Er staan teveel losse gasflessen in de ruimte.

Aanbeaeling Zoveel mogelijk gebruik maken van de centrale gasvoorziening.

Hoofdschakelaar achter lasersnijmachine slecht bereikbaar.

Aanbeoeling Verplaatsen hoofdschakelaar naar de verblijfszone van de ruimte.

Ot-opslag in fietsenhok

Onvoldoende voor leken afgeschermde gasopslag.

Aanbezteling Hel$/erk aanbrengen of opslag in goedgekeurde buitencontainer.

Galvano-afdeling

Verhoogd ongevals- en blootstellingsrisico door niet ordentelijk werken met uiteenlo-
pende chemische stoffen.

Aanbeoeling Regelmatig schoonmaken en opruimen als onderdeel van de werkuiwoering. Hienoe
instructie aan penoneel geven en regelmatige controle uitvoeren [Opmerking: Het
verhuizen naer een lab (9-22) is op zich geen garantie dat men de werkwijze op dit
punt zal verbeteren].

A

A

A

A

A
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4.2 Gezondheid

Het gebied van gezondheid is ondewerdeeld in werþlekinrichring, fisieke
belasting, visuele ergonomie, geluid en klimaat.

4.2.1 Werkplekinrichting

Magaziin

In het centrale magaziin is een aftraalbalie. Dit is een sta-werþlek. Op de balie staat
ook een beeldscherm en er worden incidenteel schrijfwerkzaamheden aan verricht.
Aan weerszijden van de balie is onvoldoende (geeÐ been- en voeten¡uimte aange-
bracht.

De beenruimte dient minimaal 100 mm te bedragen, de voetenruimte (inclusief been-
ruimte) minimaal 250 mm diep en 200 mm hoog (IMA). Deze waarden gelden voor
een sta-werþlek zonder sta-steun.

Aan een ander beeldscherm in dit magazijn worden incidenteel gegevens ingevoerd
gedurende een kwartie¡. Hier wordt wel gebruik gemaakt van een sta-steqn. Been-
ruimte ontbreekt doordat op deze plek twee vuilnisbakken staan opgesteld.

Verplaats de vuilnisbakken.

Anal¡ische Chemie

De stoelen die bij de weegtafels in het AC-laboratorium in gebruik zijn, zijn onge-
schikt. Met de stoelzitting in de laagste stand blijft er ongeveer 3 cm over russen zir-
ting en onderzijde tafel. Men kan dus niet met de benen onder tafel zitten. Dit
veroorzaakt een verkeerde zithouding.

Venrang de stoelen door stoelen die geschikt zijn voor het doel en die voldoen aan de
juiste normen.

A

A

Aanbeaeling

Aanbeaeling

A
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Risico-inztentarisatie en -eualuatie arbsiùomstandigheden
TNO-cornplex Apeldoom

Aanbeueling

Aanbeaeling

Aanbeoeling

Aanbeaeling

Aanbeaeling

B Door de combinatie 'gladde vloer' en 'wieltjes' kan er bij het op- en afstappen van de
stoelen in het AC-laboratorium (als die in een hoge stand staan) valgevaar dreigen
door het wegrijden van de stoel.

De wielen dienen te zijn voorzien van een zacht loopvlak bij gebruik op een harde
vloerbedekking. Indien er dan nog valgevaar dreigt kunnen de wielen worden beremd.
Het langdurig gebruik van een dergelijke stoel moet worden afgeraden. Het afsteunen
van de voeten op een relatief smalle ring is ongewenst. Ook is het mogelijk dat de
bloeddoontroming van de onderbenen wordt belemmerd als men de benen laat han-
gen vanaf de larieën.

De toepassing van (PC)tafels die lager zijn dan de laboratoriumtafels kan verkeerde
zithoudingen veroorzaken doordat de stoel voor de werkzaamheden aan de (PC)tafel
te hoog staat ingesteld.

Een oplossing hiewoor is bij voorkeur de gehele opstelling op de laboratoriumtafel in
te richten of een hogere @ijzet)tafel te gebruiken.

Labomtoriun Membraanfiltratie

De vloer is op veel plekken erg glad doo¡ vocht op de vloer.
Zakken met chemicaliën staan los op de vloer en worden daardoor nat, bovendien
moet onnodig worden gebukt om ze leeg te halen.

Maak een houten verhoging waarop de zakken geplaatst kunnen worden.

Keuken

De werkhouding is onnodig belastend doordat de voeten niet onder het aanrecht kun-
nen worden geplaatst. Daardoor moet erg ver naer voren worden gereik. Vaak ge-

beurt dit met zware voonverpen, zoals p¿uuren soep. Ondanks dat het personeel geen

klachten uit, zien de auteurs het als een taak van TNO om te zorgen voor voldoende
faciliteiten.

Oplossing is het weghalen van de verhoogde tegelrand.

Laswerkplaats

In de laswerþlaats staan veel machines dicht op elkaar opgesteld. Daarbij liggen er
veel kabels over de grond en staan werkstukken, gereedschappen en hulpstukken op
de grond. Er is beperkte loopruimte. De bereikbaarheid van de opslag is onvoldoen-
de. Een en ander kan verwondings-, struikel- en valgevaar mel zich meebrengen.

Opruimen van gereedschappen, materialen en niet meer in gebruik zijnde proefop-
stellingen is een goede remedie. I-ooppaden bij indeling wijhouden. Slangen en ka-
bels zoveel mogelijk van de grond. V'aarschuwingstekens bij noodzakelijk aanwezige
scherpe voorwelpen.

B

B
A

A

A
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Receptie en telefootrcenftle

Beeldscherm en toetsenbord van de telefooncentrale mer Pc-bediening staat schuin
op de desbetreffende werþlek geplaatst. Het beeldscherm sr¿r¿tt te laag ingesteld (bo-
venrand ongeveer 15 cm onder ooghoogte). Volgens de telefoniste(s) is ãeze opstel-
ling om twee redenen noodzakelijk: a) om de tweede telefoon op het aangreniende
bureau, vanaf haar werþlek op te kunnen nemen, en b) om voldoende ruimte op het
bu¡eau te hebben voor leesmateriaal en dergelijke Om de tweede telefoon te kunnen
aannemen moet de telefoniste te ver reiken.
Omdat de headset niet wordt gebruikt en de telefoon vaak tegen de schouder wordt
gedrukt bij schrijfwerþ wordt vaak een belastende asymmetrische houding aangeno-
men. Dit leidt tot klachten.
De stoel heeft te lange armsteunen, zodat deze tegen de tafelrand aan stoten bij het
naar voren plaatsen van de stoel. Dit is niet te verhelpen door middel van het troger
of lager plaatsen van de armsteunen, omdat bij deze hoogten er geen goede werkÍrõu-
ding kan worden ingenomen (d.i. bovenarnen ontspannen hangend langs romp).

De werþlek(ken) van de telefoniste(s) herzien op de volgende punten: plaatsing van
beeldscherm en toetsenbord recht voor de telefoniste, tweede telefoon goed beieik-
baar, voldoende ruimte voor leesmateriaal (bijvoorbeeld door middel van hoekopstel-
ling werþlek), stoel(en) aanpassen c.q. vervangen volgens NEN l g 12.

Secretariaat fV

De werþlek wordt door de secretaresses positief beoordeeld. Er word.en geen lcel-
punten gesignaleerd. Aangenomen wordt dat dit oordeel representatief is voor de af-
delingss ecretariaten.

4.2.2 Fysieke bclasting

De lassers vorrnen een aparte risico-groep. Tijdens laswerlzaamheden
staan zij vaak gedurende langere did in een ongunstige (statische) werkhouding, bij-
voorbeeld met een voorovergebogen en/of een gedraaide romp.

Door gebruik te maken van speciale krukken is dit knelpunt mogelijk op te lossen (in
bijlage 2 zijn algemene richtlijnen voor de juiste werkhouding gegeven).

4.2.3 Visuele ergonomie

Spoelkeuken Bedrijfsrestaurant

Geen daglichnoetreding en uiøicht naar buiten.

Verblijfsduur van werknemers tot maximaal 2 uur per dag beperken. Anders vold.oen-
de daglichtopeningen aanbrengen.

A

A

A

B

Aanbeael:ing

Aanbeael'ing

B

Aanbeueling
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Receptie en telefooncentrale

A Het beeldscherm ten behoeve van het systeembeheer is voor het raam geplaatst, zodat
het raam zich op de achtergrond van het beeldscherm bevindt. Er is geen helderheids-
wering aanwezig. In deze situatie treden er, ondanks het feit dat het raam op het
Noorden georiënteerd is, te grote contrasten op tussen beeldscherm en omgeving. De
leesbaarheid van het scherm verminden en er kunnen oog-adaptatieproblemen optre-
den.
De informatie wordt voldoende duidelijk gepresenteerd.

Aanbeaeling Zie oplossing in paragraaf 3.2.3.

Centraal llragazijn

A In de beeldschermen ten behoeve van de adminisuatie van in- en uitgaande goederen
worden de verlichtingsarmaturen van het magazijn hinderlijk gespiegeld. De desbe-
treffende werkzaamheden vinden weliswaar niet gedurende lange tijd achtereen
plaats, maar over de dag verdeeld toch vaak in perioden die langer dan een half uur
duren. Om die reden kan het geconstateerde als knelpunt worden aangemerk.

Aanbeaeling Het beeldscherm zo verplaatsen dat hinderlijke spiegelingen niet kunnen voorkomen
bij een goede werkhouding.

Explosieveili g laboratorium (PT)

A De explosieveilige ruimte wordt verlicht met explosieveilige verlichtingsarmaruren
waaryan sommige uitgerust zijn met hoge-druklampen, die een hoge luminantie heb-
ben. Het gedeelte van de ruimte waar opstellingen gemaakt en beproefd worden,
wordt hoofdzakelijk verlicht door schiinwerpers met hoge-druklampen, die halverwe-
ge de hoogte van de ruimte aan de wanden zijn bevestigd. Deze arnaturen veroorza-
ken verblinding en hinderlijke schaduwwerking.
In de ruimte tegenover de explosieveilige ruimte staan beeldschermen opgesteld,
waarop de status van hetgeen beproefd wordt afgelezen kan worden. Op het kleuren-
scherm wordt de informatie in teveel kleuren gepresenteerd, waarbij sommige presen-
taties (met name getallen) te klein zijn.
Bij sommige werkzaamheden is het gewenst de informatie op het beeldscherm direct
beschikbaar te hebben in de beproevingsruimte. Nu moet men daarvoor steeds van
de ene ruimte naar de andere lopen.

Aanbeoeling De verlichtingsannaturen die ve¡blinden vervangen door zoveel mogelijk verblin-
dingswije arrnaruren (lage prioriteit).
De presentatie van gegevens op het beeldscherm uitvoeren volgens de daarvoor gel-
dende regels (bijvoorbeeld ISO 9241).
Het beeldscherm waarop de bij beproevingen c.q. instellingen benodigde gegevens
worden gepresenteerd zo opstellen dat deze vanuit de beproevingsruimte, bijvoor-
beeld via een ruit, afleesbaar is (let op voldoende groot letterr]'pe, kleurgebruik enz.).

Laboratoriutt 9-22

In dit nieuwe laboratorium dat nog niet in gebruik is, zijn de werkbladen van hoog-
glanzend materiaal. Hierin ka¡r de verlichting hinderlijk gespiegeld worden. op som-
mige plaatsen wordt dit verhinderd door de tafelopbouw.

B
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Het is te verwachten dat tijdens het gebruik van dit laboratorium allerlei spullen op Aanbeaeling
de werkbladen worden geplaatst, waardoor genoemde spiegeling niet meer op kan
treden. Het is daarom aan te bevelen dit knelpunt nogmaals in overweging te nemen
nadat het laboratorium enige tijd in gebruik is geweest.

Instructielokaal FMT

De wand waarop de presentaties plaatsvinden onwangl nog teveel licht, ondanks het A
feit dat tijdens de presentatie steeds het eerste armaruur uit elke rij uitgeschakeld kan
wordt. Het gevolg daarvan is dat de presentaries onduidetijk zijn.

Om te beginnen dient nagegaan te worden of er voor de presentatie een licht-sterkere Aanbeaeling
lamp gebruikt kan worden.
Het tevens uitschakelen van het tweede arnatuur in elke nj, zou de lichtsituatie op de
presentatiewand verbeteren, maar heeft wel als consequentie dat er te weinig licht op
de werkplekken vooraan valt. Een mogelijk oplossing zou kunnen zijn het tweede
armatuur in elke rij te vervangen door een (koner) l8W-armatuur en deze aan te laten
sluiten aan de rest van de rij. Bij presentaties behoeven dan slechts de armaturen nabij
de presentatiewand uitgeschakeld te worden.

4.2.4 Geluid

Laswerkplaats

Tijdens het werþlekbezoek zijn alleen in de laswerþlaatsen bij constructiewerk- A
zaamheden geluidaiveaus geconstateerd die gehoorschade kunnen veroorzaken
(werkgebonden equivalente A-gewogen geluidniveaus van meer dan 80 dB(A)). Het
bet¡eft lassen, slijpen en andere metaalbewerkingen. Het lawaai-aspect heeft hier wel
de aandacht: gehoorbeschermingsmiddelen ajn aanwezig. Gebodsborden met d.e
aanduiding dat dragen van gehoorbescherming verplicht is ontbreken.

Controleren of de gehoorbeschermingsmiddelen ook gebruikc worden en de genoem- Aanbeaeling
de gebodsborden aanbrengen.

In het onderstaande wordt een opsomming gegeven van locaties en daar voorkomen-
de geluidsniveaus die hinder kunnen veroorzaken.

Voor alle lawaaiproducerende apparatuur geldt dat bij de aanschaf ewan gelet moet Aanbeaeling
worden op de geluidsproduktie. Hieraan dienen eisen te worden gesteld.

Anal¡ische Chernie

In het AC-I-aboratorium @ij binnenkomst links) waren tijdens het werþlekbezoek A
twee geluidsbronnen aanwezig: de afzuiging en een ion-anaþer. Het equivalente ge-
luidsniveau bedroeg 62 dB(A).

Aanschaf van een geluidsarme(re) ventilator.
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Risico-inoentarisatie en -eoaluat'i¿ arbeidsornsandigheden
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FMT-instructielokaal

In deze ruimte zijn ongeveer 14 personal computers opgesteld. Het equivalente ge-
luidsniveau bedroeg 50 dB(Ð. Het geluid is afkomstig van de ventilatoren van de
PC's.

Aanbeoeling Een oplossing kan gevonden worden in het uitschakelen van apparatuur die niet
wordt gebruilc en het monteren van stillere ventilatoren.

Las-instructielokaal (ruimte 8- 50)

Het geluidsniveau (geen meetwaarde bekend) in het instructielokaal lassen kan hin-
derlijk hoog zijn, afkomstig van de afzuiginstallatie.

Aanbeaeling Verlaging van het geluidsniveau kan be¡eikt worden door de geluidsbron af te zonde-
ren van de werkruimte.

Hal AVT

In de onderzoekshal van AVT (aftalverbranding) bedraagt het niveau 67 dB(A), ge-
meten bij de ingang van de hal. Dichterbij de installatie zal het niveau hoger zijn. In
een eryan is echter een fluittoon hoorbaar waardoor de waarden voor het equivalente
geluidsniveau in de globale richdijn van de IMA met 5 dB(A) verlaagd moeten wor-
den.

Aanbeaeling De bron van de fluinoon dient te worden gelokaliseerd en hieraan moeren lawaaibe-
perkende maauegelen worden uitgevoerd þronmaatregel: andere dimensionering
onderdeel, overd¡achtsmaatregel: afscherming, omkasting van het betreffende onder-
deel). Bij TNO-TPD-TU Delft is expertise op dit vlak aanwezig.

Klimaatkamers WKT

Bij de werþlek aan de meettafel nabij de klimaatkamers bedraagt het equivalenre ge-
luidsniveau 75 dB(A), afkomstig van compressorpompen.

Aanbeaeling Deze zouden kunnen worden afgeschermd of worden vervangen door stillere qryen.

Laboratorium membraanfiltratie

Hoge geluidsproduktie pomp.

Aanbeaeling Geluid-arme pomp aanschaffen. Specificaties bij afdeling Inkoop afgeven.

Repro

In de repro-ruimte bedraagt het geluidsniveau nabij de in werking zijnde kopieer- |

machine 70 tot 75 dB(A).

Aanbeaelíng Bij aanschaf van nieuwe apparatuur (op termijn) letten op het geluidsniveau.

A

A

A

A

A

B
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Keuken Bedrijfsrestaurant

Hoog achtergrondgeluid van koelvit¡ines.

- Verblijfsduu¡ in de bet¡effende zone beperken.

- zonodigaanvullende geluid-dempende maatregelen treffen 
anbeoeling

4.2.5 Klimaat, dampen en ventilatie

Lasaoparatuur

Globaal ondencheiden we elektrisch lassen en snijden en aurogeen lassen en snijden.

De risico's van elekrisch lassen en snijden, bestaan uit:
- het ontstaan van brand;

- blootstelling aan schadelijke straling (infrarood of uluaviolet);
- blootstelling aan toxische (gtftige) rookgassen;

- elekuokutie;

- blootstelling aan lawaai.

De risico's van het autogeen lassen en snijden bestaan uit:
- brand- en explosiegevaar;

- blootstelling aan schadelijke dampen;

- lawaai;

- overmatige hitte.

Normen zijn onder andere: P 7,P l4,p 17 en NEN 1010.

Laswerkplaats

Blootstelling aan lasdampen, met name lassers zelf. A

bescherming verbeterd: Aønbezteling
er toepassen. Huidige type is met name bij
en Aluminium vermoedelijk ontoereikend.

Daamaasr kan de lokale ventilatie bevorderd worden (lage prioriteit):
- op automatische lasopstellingen süeven naar aËuiging, gekoppeld aan de bewe-

gng van de lastoons;

- aanschaf mobiele punt¡fzuiger voor plaatsen die niet mer de huidige afzuigarmen
kunnen worden bereikt;

- verstrekken draagbare lasrookverdrijven bij lassen van grote constructies;
- instructie noodzaak en juiste gebmik van voorzieningen.

Stofbelasting bij handschoenenkast (glovebox) gritstralen. A

- Open manchetten vervangen door dichte handschoenen. Aanbeøeling
- Afdichtingen kast controleren en zonodig vervangen.

B
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Lasschool (ruimte 8.50)

Ondeugdelijke puntaÈuiger.

Aanbeueling Kapotte slangaansluiting herstellen. Eerste deel afzuigleiding uiwoeren in onbrand-
baar materiaal.

Laserrr¡imte

Blootstelling aan verbrandingsproduken en chemische verbindingen van onbekende
samenstelling, tengevolge van het lasersnijden van allerhande materialen.

Aanbezteling Aftankelijk van nadere risico-analyse plaatselijke afzuiging toepassen mer directe af-
voer naar buiten, zonodig eventueel aangevuld met adembescherming.

Incidentele blootstelling en geuroverlast derden, met name bij lasersnijden van leer
en kunststof.

Aanbeoeling - Plaatselijke afzuiging toepassen of onderdruk handhaven in de lasermimte (over-
maat aan luchtafuoer).
Deur lasem¡imte sluiten.

Daglichtopeningen bijmaken. Aanbrengen speciale ruiren naar aangrenzende gang
(demping frequentie laserlicht).

Anorganisch lab Anal¡ische Chemie

Hoog blootstellingsrisico chemische stoffen, wijkomend bij de atoom-absorptie-spec-
trometers (A.A.S.), tengevolge van niet of slecht functionerende afzuiging.

Aanbeoeling - Defecte afzuiging kap 4 herstellen.
Vangafstand tussen afzuigkap 3 en A.A.S. verkleinen, c.q. afzuigdebiet vergroten.
Werking maatregel controleren. Vertrouwen van werh:emem in veiligheidsfunc-
tionaris herstellen.

Kans op teruryoering afuoe¡lucht zuurkasten.

Aanbeuel'ing IJitmonding zuurkasten ten opzichte van aanzuigopeningen buitenlucht conrroleren
en risico beter vaststellen. Zonodig maatregelen treffen aan de leidingloop.

A Kans op gebrekkige ventilatie en overstroom van verontreinigde lucht uit het lab.

Aanbeaeling Controle luchtbalans toevoer en afuoer lab, bij mogelijke schakelstanden ventilatie-
systeem. Zonodig aanpassing van debiet en schakeling ventilatie.

Hal Mechanische Beproeving MI

Geen opmerkingen.

A

B

A

A
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Laboratorium membraa.ufiltratie

Mogelijk disfunctioneren zuurkast door hoog opgebouwde opstelling in raamope- A
ning.

Conuole werking afzuiging zuurkast. Instructies voor de opbouw van opstellingen in Aanbepeling
zuurkasten.

E:rplosieveilig lab

Kans op overstroom van lucht met gevaarlijke stoffen via geopende toegangsdeur. A

- Instnrctie sluiten deur. Aanbeoeling

- Stromingsbeheersing bij geopende deur controleren. Zonodig automatisch sluit-
mechanisme met sluiwenraging en doorloopbeveiliging overwegen.

Risico uittreding gevaarlijke stoffen uit proefopstellingen via te grote openingen in A
perspex-omkastingen.

Beperking van het aantal openingen in de omkasting en hun totale grootte. Anders Aanbeaeling
afzuiging vanonder omkasting verhogen.

Te¡:ninal/PC-ruimte

Bedompte lucht bij langdurige instructie aan grore groepen personen.

- Instructie spuiventilatie tijdens pauzes. Aanbezteling

- Ventilatiedebiet controleren. Zonodig ventilarie vergroren.

AVT-lab

Enige geurhinder mogelijk.

Zoveel mogelijk gesloten proefopstellingen met lokale afzuiging bij de proefopstellin- Aanbeoeling :
gen toepassen.

Fluid-bed lab

Irritatie slijmvliezen en geurhinder mogelijk.

Zoveel mogelijk gesloten proefopstellingen met lokale afzuiging bij de proefopstellin- Aanbezteling
gen toepassen.

Klimaatkamers WKT

Kortstondige blootstelling aan levensbedreigende klimaatomstandigheden mogelijk A
(Door extreem hoge temperaturen en luchwochtigheden kans op hitteberoene en op
verdrinking door condensatie in de longen). Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij
de volgende combinaties:

B

B

A
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Aanbeaeling Huidige procedure per klimaatklasse vastlegger5 beoordelen en mandateren. Deze
komt neer op beperking van de verblijfstijd en het houden van toezicht door een twee-
de persoon buiten de kamer. Verblijf in risicovolle klimaten alleen toestaan aan gese-
lecteerde, goed geihstrueerde personen.

B Verhoogd risico verkoudheid door klimaatwisselingen.

Aanbeoeling Goede instructie kleedgedrag. Gelegenheid bieden tot acclimatiseren.

Centraal nagaziio,

Kans op verspreiding van chemische dampen vanuit kast en ruimte voor voorraad en
opslag binnenkomende chemicaliën.

Aanbeael'ing Controle van de onderdruk in de kast tengevolge van de aÈuiging. Zonodig leiding-
loop of ventilator aanpassen.

Lab 17-33

Mogelijk onvoldoende aåuiging zuurkast en chemicaliënkast door aanbouw aftakking
op zuurkastafruiglng.

Aanbeaeling Normtest werking betreffende zuurkast en controle onderdruk (stromingsrichting)
van chemicaliënkast.

Brand/explosiegevaar door opbouw hoge concentraties oplosmiddel in afvalvat vaste
gevaarlijke stoffen.

Aanbeaelíng - Afralvat ontluchten. Ontluchting aansluiten op afzuiging met t¡ekonderbreking of
vat onder aftuigkap plaatsen.
Aanduidingen 'Roken en open vuu¡ verboden' aanbrengen.
Afral zo goed mogelijk scheiden. I-ege verpakkingen evenrueel uitspoelen.

A

A

A
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Gebouw 22

Brand,/explosiegevaar door proeven met open vuur in dezelfde ruimte waar proeven A
met oplosmiddel (tolueen) worden verricht. Met name bij een calamiteit waarbij het
oplosmiddel zich venpreidt, kan door het grote emifierend oppervlak ondanks de
aanwezige ruimteventilatie een hoge concentratie ontstaan. Het risico wordt zo onno-
dig vergroot.

- Controleberekening toereikendheid ventilatie voor genoemde calamiteitensitua- Aanbeaeling
tie.

- Zonodig luchttechnische scheiding aanbrengen (tegengaan van dampverspreiding
door onderdruk in zone waar oplosmiddelen kunnen wijkomen).

- Goede (fysieke) scheiding proefopstellingen nastreven.

Portiersloge

Warmteproblemen in zomer mogelijk door zonbesualing van grore glasvlakken en A
laag dak.

- Controle spuivoorzieningen. Aanbeveling

- Controle doelmatigheid zonwering en instructie voor tijdig sluiten zonwering.

- Zonodig aanvullen met witkalk of daksproeiers op dak.

- Zonodig ten behoeve van nachtventilatie inbraakvrije roosrers of dakventilaroren
toevoegen.

Koude- en tochtproblemen mogelijk door luchttoevoer via roosrers dichtbij leefzone A
en door regelmatig openen van deuren en loket.

- Vemt verwijderde roosters eerst openen. Zonodig afsta¡rd vergroten door venrek - Aanbeveling
indeling aan te passen. Grootte roosteropeningen tijdig 

"-p".r"o aan windvaria-
tie. Eventueel zelf-regelende roosters toepassen.

- Tussendeuren en buitendeu¡en zo min mogelijk gelijkrijdig openen. Eventueel
luchtgordijn in hoofdtoegang(en) en bij loket aanbrengen.
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B

A

B

4.3 \ilelziin

Deze paragraaf beschrijft eerst de gekozen selectie van een vijftal f,rncties
(4.3.1) en de wijze waarop deze functies beoordeeld zijn (4.3.2).In paragraaf 4.3.3
worden de resultaten beschreven. In bijlage 2 (paragraal 2.4) wordt achtergrondin-
formatie gegeven over verschillende methodieken om welzijnsrisico's in kaan te bren-
gen.

4.3.1 A priori selectie van risico-volle functies door de
p ers one elsfunc tionaris

De heerVan Bezooijen, personeelsfunctionaris van TNO-ME, heeft aan de
hand van de in Karasek's model genoemde factoren, een aantal functies (a priori) ge-
selecteerd die mogelijk welzijnsproblemen in zich dragen:

- Bij financieel admin'istratieue functies komt incidenteel een hoge werHast voor. Deze
functies zijn soms onderdeel van het produkcieproces; aanleveren van kwanaal- en
jaarcijfers, met niet zoveel regelruimte. In de prakdjk bereiken hem weinig klach-
ten hierover.

- De æþstaenperkers moeten langdurig geconcentreerd aan een beeldscherm werken,
praktisch altiid in de eindfase van een project, dus gehaast. Over deze hoge werk-
last zijn er incidenteel klachten. Tegenwoordig wordt het probleem opgelost door
pauzes, part-timers en directe interactie met de auteurs.

- De meetploeg aan em'issiemedngen en geurmetingen (afgas- en verbrandingstechnolo-
gie) en degenen die belast zijn met de inspecties oan þeælinstallaræs (warmte- en
koudetechniek) moeten vaak metingen buiten de deur uiwoeren. Deze mensen
hebben een gebrek aan sociale ondenteuning tiidens hun werk, ze kunnen geen
ruggespraak houden. De problematiek van deze functies is een combinatie van fy-
sieke belasting/leeftij{ lange werkdagen, 'alleen' op de werþleþ tijdsdruk. Niet
alle factoren treden tegelijkertijd op, maar bijvoorbeeld wel 2 of 3.

4.3.2 Beoordeling met behulp va¡r checklist door een er(pert

In aanvulling op deze a priori selectie is een kleine inventarisatie-rondgang
gemaakt over het TNO-complex Apeldoom, en is een vijftal functies beoordeeld. De
beoordeelde fu¡cties zijn allemaal in de ondersteunende afdelingen te vinden. Juist
bij dergelijke functies zijn namelijk welzijnsrisico's te ver'ñ/achten, in verband mer een
relatief kleine regelruimte.

Gewaagd was om de inventarisatie zee¡ globaal te houden, dus is per functie een in-
terview van ongeveer 20 minuten afgenomen, waarin impliciet een op de A¡bowet en
Karasek's model gebaseerde checklist is gehanteerd. Tijdens de interviews is met
name ge'rnformeerd naar:

- afi¡risseling versus monotonie;

- kort-cyclisch werk;

- volledigheid van de functie;

- mogelijkheden om het werk naar eigen inzicht te verrichten;
- ontplooiingsmogelijkheden;

- werkdruk;
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- pauzes;

- contact mel andere werlqremers;

- werkoverleg.

4.3.3 Resultaten

Receptie/telefooncentrale

- Het werk van de receptioniste/telefoniste is op zich weinig afi¡¡isselend. Zij moet
bezoekers te woord staan en de telefoon beantwoorden. De vier dames (twee deel-
tijders, twee voltijders) die deze functie uitvoeren, hebben echter neventaken erbij,
zoals het verwerken van de faxen en twee van hen doen voor een deel systeembe-
heer. Het werk is sterk stoelgebonden, maer er wordt bewust geprobeerd bewe-
gingsmomenten in te bouwen.

- Ze hebben weinig wijheid om het werk naar eigen inzicht uit te voeren, omdat het
werkaanbod voor het grootste deel wordt bepaald door binnenkomende bezoekers
en/of telefoontjes. Nevenwerkzaamheden, zoals het systeembeheer, zijn wel naar
eigen inzicht in te delen.

- Ontplooiingsmogelijkheden zijn er nauwelijks. Er is af en toe ruimte voor functie-
gerelateerde cursussen.

- De receptie met het bijbehorend kantoortje is meestal door tenminste 2 mensen
bemand. Men neemt het werk automatisch van elkaar over, dus kortstondig pau-
zeren voor een sanitaire stop, of voor het halen van koffie is mogelijk. Een echte
koffiepauze nemen de dames niet.

- Organisatorisch behoon de receptie tot het Facilitair Bedrijf. Eén keer per maand
wordt er een overkoepelend EB-werkoverleg gevoerd, daarbij is altijd één verte-
genwoordiger van de receptie aanwezig. De vier telefonistes onderling voeren on-
geveer 1 maal per 3 à 4 maanden werkoverleg. Dit functioneert naar tevredenheid.

- Er zijn nauwelijks klachten of opmerkingen over de werþlek.

De aard van het werk brengt met zich mee dat de werknemers weinig regelruimte heb- Aanbeaeling
ben. Bovendien schuilt in deze functie het gevaar dat er weinig afwisseling bestaat.
Aan te raden is om, zoals nu reeds gebeurt, het werk af te laten wisselen met ander-
soortige werkzaamheden.

Secretariaat IndustriËúe Veiligheid B

- Het werk is zeer añ¡¡isselend. Soms bevat het werk enkele kon-cyclische taken,
maar deze worden voldoende afgewisseld met andersoortige taken.

- De secretaresses kunnen hun werk voor een groot deel naar eigen inzicht uiwoe-
ren, afgezien van het feit dat er voor veel werkzaamheden vaste procedures be-
staan. Het tempo en de volgorde waarin zij hun werk doen, lannnen ze vo_or een
deel zelf bepalen.

- Ontplooiingsmogelijkheden zijn er niet veel. Het volgen van functie-gerelateerde
cursussen is wel mogelijk.

- Er is nogal eens sprake van piekbelasting: perioden van drukte en rust wisselen el-
kaar af. Onderling en samen met collega's van de afdeling wordt dit opgevangen.

- De secretaresses kunnen gemakkelijk zelf bepalen wanneer ze even een korte pau-
ze nemen.

B
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Aanbeoeling

Aanbeaeling

A

Het secretariaat beslaat twee kamers, die meestal beide bemand zijn. In totaal wer-
ken e¡ 3 secretaresses, rwee deeltijders, één voltijder. Ze kunnen gemakkelijk op
elkaar een beroep doen.
De secretaresses nemen bij toerbeurt deel aan de afdelingsvergadering (als notu-
list), allen nemen ze deel aan het werkgroepoverleg.

Een functie zonder noemenswaardige loelpunten; geen (dringende) aanpassingen
nodig. Verwacht mag worden dat dit oordeel representatief is voor alle afdelingssecre-
tanaten.

Tekstverwerking & Grafische Vomgeving

Het werk is zeer weinig afrvisselend en bestaat in feite uit alleen uitvoerende taken.
Mogelijke werkzaamheden waarmee het tekswerwerken zou ku¡rnen worden afge-
wisseld, zoals het plannen van activiteiten, of het archiveren varr stukken, wordt
door de chef gedaan. Voor andere eventueel aanvullende werkzaamheden zoals de
repro, bestaat een andere afdeling.
Er is weinig ruimte om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. Het werk wo¡dt
verdeeld door de chef en in het werk zelf njn de tekswerwerkers voor het grootste
deel gebonden aan huisstijlen.
Er zijn weinig ontplooiingsmogelijkheden. op eigen initiatief is het wel mogelijk
om bijvoorbeeld nieuwe pakketten re leren.
Er ajn duidelijk drukke en rustige perioden in het jaar re onderkennen. Die pieken
vangt men onderling op.
\Tanneer men buiten de vastgestelde pauzes het werk even kort wil onderbreken,
is voor een groot deel zeÊ te bepalen.
Er werken 5 mensen in één ruimte. De werþlekken zijn zeer ruim opgezet, dus
de ruimte is groot genoeg. op deze manier kan men ook heel gemakkelijk een be-
roep op elþar doen.
organisatorisch behoort de tekswerwerking tot de stafafdeling Fysische Meet-
technieken. Eén maal per 2 maanden is er werkoverleg met die hele groep, één
maal per 14 dagen wordt er bovendien gezamenlijk koffie gedronken.

Er zouden maatregelen getroffen moeten worden om de functie vollediger te maken,
door voorbereidende, controlerende en ondersteunende taken (zoals hierboven ge-
suggereerd) toe te voegen.

}'f:agaziit

Het werk van zowel de magazijnbeheerder, de magazijnmedewerke¡ als de expon-
medewerker is afi¡¡isselend en redelijk naar eigen inzicht uit te voeren.
Het voortbesulan van het magazijn smat op dit moment ter discussie. Dit brengt
met zich mee dat het volgen van cursussen op dit moment zeer gestimuleerd
wordt.
De werkdruk vormt geen probleem.
Korte pauzes zijn voor een groot deel zelf te bepalen.
In het magazijn werken drie mensen, die gemakkelijk een beroep op elkaar kunnen
doen.
organisatorisch behoort het magazijn lot de werþroep Logistiek binnen het
Facilitair Bedrijf. Met de werkgroep Logistie\ bestaande uit het drie man van het
magazijn en 5 man van de inkoop, wordt één maal in de zes weken werkoverleg
gevoerd.

B
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Een functie zonder noemens\¡/aardige knelpunten; geen (dringende) aanpassingen
nodig. Aanbeaeling

Analytisch Chemisch Laboratorium

- Het werk van de drie analisten is afrvisselend.

- ze hebben elk min of meer 'hun eigen winkeltje', maken projecten van het begin
tot het eind mee, hetgeen hun functie volledig maak. Ze hebben redelijk veel
ruimte om het werk naar eigen inzicht uit te voeren (afgezien van procedures en
dergelijk).

- Omdat het werk mede door technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen
over de jaren heen enorrn is veranderd, bliift het werk ontplooiingsmogelij}treden
bieden. Voor cursussen is er niet echt veel ruimte. Alleen als het werkelijk van be-
lang is voor de functie, zou het misschien overwogen kunnen worden een cursus
te volgen.

- Kone pauzes zijnzelf te bepalen.

- De drie analisten hebben twee grote labo¡atoria als werkterrein, plus nog twee
kantoren. Ze hebben veel bewegingswijheid maar toch ook nog voldoende moge-
lijkheden om een beroep op elkaar te doen (het is niet tè gxoot).

- organisatorisch behoon het AClab tot TNo Milieuwetenschappen te Delft. Het
lab maakt deel uit van de werkgroep Atoomspectromerie, dat voor meer d.an de
helft in Detft gehuisvest is. Met de hele groep wordt om die reden geen we¡kover-
leg gevoerd. AI meer dan 15 jaar wordt gesproken over het opheffen van het lab.
Dit leidt bij de medewerkers tot gebrek aan verrrouwen in de organisatie.

Een functie zonder knelpunten wat bet¡eft arbeidsinhoud. lüØel zou over d.e structu- Aanbezteling
reel-organisatorische aspecen van het lab duidelijkheid geschapen dienen re worden
(zie ook paragraaf 2.1).

A
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Blijlage 2 Toegepaste rnethodieken

In deze bijlage wordt kort beschreven welke methodieken en (achtergrond)informatie
toegepast zijn bij de inventarisatie van de risico's op het TNo-complex Apeldoom.
Daar het gebied van welzijn een minder 'grijpbaar' en voor velen een onbekend ter-
rein is, wordt hierop wat uitgebreider ingegaan Qtaragraaf 2.4).

2.1 Algemeen

Bij de rondgang is voornamelijk gebruik gemaakt van de knelpunten en op-
lossingsrichtingen die de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IÀ4,{) aangeeft .

Er ziin diverse werþlekken bezocht. Risico-inventarisaties voor de hiema genoemde
onderwerpen ziin reeds verplicht beeldschermwerk (1-1-1993), fysieke belasting
(9-3-1993) en geluid (1-8-1987).
Daamaast is SAFESPEC, en het hierop gebaseerde Inspectiemethode Veiligheid,
toegepast. SAFESPEC is niet zozeer een identificatie-methode als wel een hulpmid-
del bij het bepalen van de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van bepaalde
apparaten of stoffen en het werken in bepaalde ruimten.

Op het TNO-complex Apeldoom zijn een groot aantal werkplekken en functies te on-
derscheiden. Sommige aspecten van de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn meer
werþlekgebonden (met name veiligheids- en gezondheidsrisico's), ande¡e meer
functiegebonden (met name welzijnsrisico's). Bij het opstellen van actieplannen is het
daarom belangrijk dat een globaal overzicht wordt gemaakt van de op het complex
aanwezige werþlekken en functies. Hierbij dient te worden aangegeven om welke
aantallen het gaat.
ook bij de uiwoering van de RI&E kan dit prakisch zijn, om zo de dekkingsgraad aan
te geven. Bij de uiwoering van de RI&E op het TNO-complex Apeldoom zijn, na
enkele korte inventarisatie-rondes rret betrekking tot veiligheidsrisico's, de risico-vol-
lere werþlekken intensiever geinventariseerd op zowel veiligheids- als gezondheids-
risico's. Door deze aanpak is een betrouwbaar en wijwel volledig beeld van de
bestaande risico's op deze gebieden verkregen. Voor de inventarisatie van de welzijns-
risico's is een andere aanpak gevolgd, zie paragraaf 2.4van deze bijlage en de para-
grafen 3.3 en 4.3.

2.2 Fysieke belasting

Er is sprake van een werkhouding als duidelijk zichtbaar (drie a vier tellen
of langer) een stand van een lichaamsdeel of gewricht wordt ingenomen. Overbelas-
ting van de betrokken spieren en/of gewrichten ontstaat als de werkhouding te lang
duurt of als er daama te weinig rust is voordat weer een werkhouding wordt ingeno-
men. Voor langdurige werkhoudingen kunnen gezondheidskundige grenswaarden
worden overschreden als:

- de bovenann meer dan ó0" geheven wordt (schouder en schoudergordel);

- de romp meer dan ó0" voorovergebogen is (lage rug);

- de romp gedraaid is (lage rug);

- de holle ondemrg afivezig is (lage rug);
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de nek meer dan 25' gebogen is (nek en hoge rug);
de nek gedraaid is (nek en hoge rug);
de gewrichtsstanden extreem zijn (overige lichaamsregio, onder andere pols en
knie).

voor het inventariseren van de risico's op het gebied van ffsieke belasting, alsmede
van de daarmee samenhangende gezondheidsproblematiek in bepaalde groepen, sraat
onder andere de vragenlijst BewegingsApparaat (lrBA) ter beschikking. Deze vragen-
lijst dient door alle betrokken werknemers in de gekozen groep (lassers) anoniem in-
gevuld. Met de wagenlijst is een beeld te vounen van omvang en aard van de
gezondheids- en belastingsproblematiek van het bewegingsapparaat. Op basis daar-
van kunnen de belangrijkste risico's met betrekking tot gezondheid en belasting wor-
den geirrventariseerd. ook kan dan reeds worden aangegeven welke oplossingen
volgens de betrokken werknemers mogelijk zijn. Een verkorte venie van de VBA is als
module 'Fysieke belasting' opgenomen in het nieuwe PAGO (Periodiek A¡beids-
Gezondheidskundig Onderzoek), dat door de SKB (Stichting Kwaliteitsbevordering
Bedrijfsgezondheidszorg) is ontwikkeld voor arbodiensten (Delleman, l9g4).
Het uitzetten en analyseren van een dergelijke wagenlijst is geen onderdeel van de on-
derhavige risico-inventarisatie geweest.

2.3 Laserseiligheid

In Nederland bestaan er nog geen nonnen of richtlijnen specifiek op het ge-
bied van laserveiligheid (bijvoorbeeld in de vorm van een P-blad). Bij de A¡beidsin-
spectie zíjn er voorlopige richtlijnen voor de bescherming tegen de gevaren van lasers
uit 1970. Internationaal bestaan er wel normen (ANSI Z136.l (zie lØinbum, 1985);
VIFIO, 1982; DIN-VDI, 1987; IEC 825, 1984). Er zljn recenrere nornen die op de-
tail afwijken.

E¡ is een (literatuur-)studie gedaan naar de veiligheids- en gezondheidsaspecten bij
het werken met lasers [Mossink, 1991]. Deze studie geeft een goed overzicht van de
mogelijke risico's. Deze zíjn van uiteenlopende aard:

- laserbundel (sualingsrisico's);

- laserapparatuur (hoogspanning, straling, gassen en/of vloeistoffen (heer/koud,
toxisch, hoge/lage druk);

- bewerking (straling, toxische stoffen, wegspattende deeltjes, hete werkstukken);

- bewerkingsapparatuur (mechanische gevaren).

In dit rapport wordt geconcludeerd dat het ontstaan van veiligheids- en gezondheids-
risico's bij verschillende bewerkingen nog niet volledig doorgrond is. Ook is geconsta-
teerd dat in de kennis over het ontstaan van veiligheids- en gezondheidsrisico's bij
materiaalbewerking met lasers lacunes bestaan. Een voorbeeld is de invloed van de
bewerkingsparameters op de risico's. Dit gebrek aan kennis maakt dat de keuze van
preventieve maatregelen wordt bemoeilijkt.
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Risico-inztentarisatie en -eaaluatie arbeidsomstandigheden
TNO-complex Apeldoom

2.4 Welzijn

Achteqgrond

De Arbowet verplicht de werkgeve¡ ook de risico's op het gebied van welzijn in kaan
te brengen. De wetgever heeft in arrikel 3 aangegeven wat onder'welzijn' moet wor-
den verstaan:

- het werk moet bijdragen aan de vakbekrvaamheid van de werh:emer;

- de werknemer moet voldoende mogelijkheden hebben om zijn werk volgens eigen
inzicht te verrichten;

- de werlqremer moet voldoende mogelijkheden hebben om contact met andere
werknemers te onderhouden;

- de werknemer moet voldoende mogelijkheden hebben om zich op de hoogte te
stellen van het doel en het resultaat van zijn arbeid en de eisen die daaraan gesteld
ziin;

- niet gevarieerde, zich in kort tijdsbestek herhalende arbeid en arbeid waarbij het
tempo door een machine of een lopende band op een zodanige wijze wordt be-
heerst dat de werknemer zelf verhinderd wordt het tempo van de arbeid te beur-
vloeden, moeten worden vermeden;

- indien dergelijke arbeid onvoldoende kan worden vermeden, moet de werkgever
deze door andersoorcige arbeid of door pauzes regelmatig afivisselen.

De wetgever heeft hiermee een conditionele benadering gekozen. De vooronderstel-
ling is dat als het werk aan een aantal voorwaa¡den voldoet, het weÞijn van de werk-
nemer voldoende gewaarborgd is. De wet kiest dus voor een functiegerichte, niet voor
een persoonsgerichte benadering. De werkgever is dus verplicht om de functies zo
'welzijnswiendelijk' mogelijk te ontwerpen en in te richten, verder kan zijn veranl-
woordelijkheid daarin niet gaan. Dit laat overigens andere verplichtingen voor de
werkgever, voortkomend uit bijvoorbeeld de Vet Terugdringng Ziekeverzuim, on-
verlet.

Methodieken

Voor het uitvoeren van de wetzijnsrisico-inventarisatie heeft TNO verschillende in-
strumenten ont'¡¡ikkeld. In het kort zijn er drie categorieën instnrmenten te onder-
scheiden:

- checklists: dit zijn lijsten die door een 'a¡bodeskundige' (degene die met de RI&E
belast is) gehanteerd kunnen worden als geheugensteuntje bij het beoordelen van
een functie. Knelpunten staan opgesomd, waarvan de beoordelaar moet aangeven
of ze al dan niet voorkomen.
Voorbeelden van checklists:

Module L2 en 13 uit de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA):
'Functie-inhoud en werkd¡uk' en'\ù7erk- en rusttijden';
De checklists 'Arbeidsinhoud, 'Arbeidsomstandigheden', 'Arbeidsvoorrwa¿lr-
den' en 'Arbeidsverhoudingen' uit het 'Handboek werkstress' van Kompier &
Marcelissen (1990);
De Toetsingslijst Mens & Organisatie (TOMO) van Van Orden & Gaillard
(1994), bestaande uit de vier delen 'Taakeisen', 'Arbeidsverhoudingen',
'Arbeidsvoorwaarden' en'Regelruimte'.
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vragenliisten: deze worden door werknemers zelf ingevuld. Voor een werknemer
is het moeilijk om zijn firnctie te beoordelen op welzijnsrisico's, los vanzijn beleving
van die functie. Een vragenlijst wordt daarom een 'subjecdef instrument ge-
noemd, i.t.t. een checklist en een expertmethode, die door arbodeskundigen wor-
den gehanteerd. Een wagenlijst zou in feite door minimaal 20 personen per
fi:nctie ingernrld moeten worden, om persoonlijke oordelen uit te middelen, maar
in de meeste gevallen is dit onmogelijk.
Voorbeelden van wagenlijsten:

- De NIPG onderzoeks vragenlijst A¡beidsinhoud - welzijn bij de A¡beid
OIOVA-WEBA) van Dhondt & Houmran (1992);

- vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid ÕIBBA) van van
veldhoven (1993), gaat onderdeel uit¡naken van het nieuwe periodiek
Bedrijßgeneeskundig Onderzoek (PBCTO).

expertmethoden: deze methoden zijn het meest grondig, maar ook het meest
tijdrovend. Expertrnethoden zijn bedoeld voor gebruik door hoog gekrvalificeerde
'welzijnsdeskundigen', bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris of A&o-deskun-
dige. ook een experrmethode is niet echt objectief. Het oordeel van een experr
wordt echter in vergelijking tot het oordeel van een werknemer zelf (zoals bij wa-
genlijsten), objectief genoemd. Een expertmethode leven gedetailleerde informa-
tie op inclusief verbeteringsvoorstellen.
Voorbeeld van een expertmethode:
- WeÞijn bij de Arbeid (WEBA).

Voor de globale welzijnsrisico-inventarisatie moeten allefuncties beoordeeld worden,
i.t.t. werþlekken zoals voor de meeste andere soorten risico's. Sommige welziins-
lmelpunten, zoals het ontbreken van werkoverleg, gelden voor een hele afdeling, maar
in principe worden ñ:ncties beoordeeld. Een checklist is daarvoor in eerste instantie
het aangewezen instrument. Als de globale risico-inventarisatie daartoe aanleiding
geeft, kan een zogenaamd 'tweede-lijns instrument' ingezet worden, zoals een vragen-
lijst of de WEBA. Ook functiebeschrijvingen of ziekteverzuimgegevens kunnen soms
a priori een indicatie geven over mogelijke welzijnsrisico's in bepaalde functies. Die
functies verdienen dan zeker een nader onderzoek.

Bij het a priori kiezen van risico-volle functies ka¡r het model van Karasek (1990) over
het ontstaan van werkstress als handvat dienen. Daarin worden twee factoren ond.er-
scheiden die een rol spelen bij het ontstaan van werkstress: werklast en regelruimte.
Fr¡ncties met een hoge werklast dragen een potentieel risico in zich. Met werklast
wordt zowel kwantitatieve (bijvoorbeeld grote tijdsdruk, piekbelasting), als kwalitatie-
ve (bijvoorbeeld een hoge mate van concentratie vereist, moeilijk werk) werklast be-
doeld. Als de werlsremers in een dergelijke functie echrer veel ruimte hebben om een
aantal zaken zeHte regelen (bijvoorbeeld het werk zelf indelen, het werktempo zelf be-
palen, een korte pauze nemen wanneer ze het nodig hebben, en collega's inroepen
wanneer ze hier behoefte aan hebben), kan dit het gevaar van de hoge werklast com-
pense¡en.

Men moet daarom in het kade¡ van de welzijnsrisico-inventarisatie met name gespitst
zijn op de functies met een hoge werklast, gecombineerd met een kleine regelruimte.
Ook fr¡ncties waarin mensen veel alléén werken, verdienen de aandacht.
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Mogeliike aanpak TNO-complex Apeldoorn

Aftankelijk van de hoeveelheid beschikbare tiid kan de welzijnsrisico-inventarisatie
binnen TNO-ME nu op één of meer van de volgende wijzen aangepakt worden (in
volgorde van grondigheid en benodigde tijd):
1. De projectleider RI&E (of iemand anders) kan a priori aangeven welke functies

een mogelijk welzijnsrisico in zich dragen. Functiebeschrijvingen en informatie
van de Personeelsfunctionaris of het Sociaal Medisch Team kunnen hierbij van
dienst zijn.

- Dit levert een overzicht op van functies die mogelijk welzijnsrisico's bevarren.
2. Aan alle afdelingshoofden kan een van de hierboven beschreven checklists worden

uitgereiþ met de waag of nj de in hun afdeling voorkomende frncties willen be-
oordelen op de welzijnsaspecren.

- Dit levert een syslematisch, globaal overzicht op van de voorkomende licnelpun-
ten van alle functies.

3. Aan alle medewerkers kan een van de hierboven beschreven wagenlijsten worden
uitgereikt.
i Dit levert een systematisch overzicht op van de knelpunten die in alle functies

voorkomen, inclusief informatie over de frequentie van voorkomen, omdat alle
medewerkers hun functie hebben beoordeeld. De frequentie van voorkomen
van een knelpunt kan een indicatie zijn voor de ernst van dat knelpunt.

4. Alle functies kunnen door een welzijnsdeskundige (P&O-functionaris, en"/of des-
kundigen van buiten de (lokale) TNO'ers) beoordeeld worden mer de WEBA.
Ç Dit leven'welzijnsprofielen' op van alle functies. Uit dergelijke profielen kan

afgeleid worden waar en in welke mare verbereringen nodig zijn.

Verder kan als hulpmiddel bij de risico-inventarisatie van psychische arbeidsbelasting
en welzijn gebruik gemaakt worden van het boekje 'stress in de werksituatie; hulp-
middel bij risico-inventarisatie en -evaluarie'van Lourissen & Kompier (1994). Be-
geleiding van het proces kan geschieden door specialisten van TNO-TM of TNO-
PG.

Gevolgde a^.p*

De heer Van Bezooijen, personeelsfunctionaris van TNO-ME, heeft aan de hand van
de in Karasek's model genoemde factoren, een aantal functies (a priori) geselecteerd
die mogelijk welzijnsrisico's in zich dragen (ae paragraaf 4.3).
In aanvulling op deze a priori selectie is door mevrouw Van Orden (INO-TM) een
kleine inventarisatie-rondgang gemaakt over het TNo-complex Apeldoom, en is een
vijftal functies beoordeeld. De beoordeelde functies zijn allemaal in ondersteunende
afdelingen te vinden. Juist bij dergelijke functies zijn namelijk welzijnsrisico's re ver-
wachten, in verband met een relatief kleine regelruimte.
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Biilage 3 Overzicht van de gesignaleerde risico's

Deze bijlage bevat een overzicht van de gesignaleerde risico's op de gebieden veilig-
heid, gezondheid en welzijn. De veiligheids- en gezondheidsrisico's hebben vooma-
melijk betrekking op de werþlek, de welzijnsrisico's voomamelijk op de functie. De
gezondheidsrisico's zijn conform de indeling van de hoofdstukken 3 en 4 onderver-
deeld in de subgebieden: werþlekinrichting, ffsieke belasting, visuele ergonomie, ge-
luid en klimaat, gassen en dampen. De gebieden slaan op de verticale as van
onderstaande matrices.
Er zijn meerdere ruimten, funcies, apparaten en dergelijke op risico's gernventari-
seerd, deze staan op de horÞontale as van de matrices. Daar waar geen of slechts zeer
geringe risico's verwacht werden, is de inventarisatie niet uitgevoerd.

In het overzicht is te zien waar welke risico's gesignaleerd zijn: een I betekent dat er
minimaal één knelpunt met een hoge prioriteit aanwezig is, een ,B betekent dat er één
of meerdere knelpunten met 'slechts' een lage prioriteit aanwezig is/zijn en een leeg
'veld' betekent dat er geen knelpunt gesignaleerd is.

Wellicht ten overvloede: een knelpunt heeft een hoge prioriteit gekregen indien de op-
lossing dringend gewenst is er¡/of indien de oplossing een geringe inspanning vmagt.
Gedetailleerde informatie is te vinden in de hoofdstukken 3 en 4.
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Gesignaleerde ris¡co's van een werkplek of een functie per (sub)gebied

Kantoren algemeen

Secretariaat lV

Receptieltelefooncentr.

Centraal Magaz¡in

Repro

Tekstverwerki n gscent.

Portiersloge

Keuken + spoelkeuken

lnstructielokaal FMT

Laswerkplaats

Las-¡nstructielokaal

Lasapparatuur

Laserruimte

Laserapparatuur

Ondezoekshallen alg.

Laborator¡a algemeen

4-8

5-2a (expl.wij lab. PT)

5-1 1/1 3

9-22 (Galvano-afd.)

17-33

Bouwdeel 22

Lab. Analyt. Chemie

Lab. Membraanfiltrat¡e

HaI AVT

Klimaatkamers WKT

Hal Mechanische bepr.

Fin. administratie

Meetploegen AVT

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A

A

B

B
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Gesignaleerde risico's van een apparaat, hulpmiddel en dergelijke per (sub)gebied

Nooduitgang/vluchtweg

O2-opslag fietsenhok

Opslag gassen

Gevaar. stoffen/gassen

Afualvaten

Atualbakken

Tafels + PO-tafels

Ovens

Hijsogen

Koffiezetapparaten

Brandblusmiddelen

Aut. brandm./blusinst.

Vorkheftrucks

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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