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Voorwoord

De overheid en het bedrijfsleven hebben de laatstejaren veel aandacht besteed aan het

verminderen van ziekteverzuim, het vermijden van arbeidsongeschiktheid en het terugdringen

van ongevallen op de werkplek. Zo zljn er ingrijpenden wijzigingen geweest in de wetgeving
omtrent arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. In het huidige regeerakkoord is de

zogenaamde convenantenaanpak vastgelegd. De convenantenaanpak houdt in dat branches

convenanten sluiten over de aanpak van arbeidsrisico's. In die convenanten worden de mate

waarin de arbeidsrisico's verminderd dienen te worden en het jaar waarin dit doel gerealiseerd

moet zijn gespecificeerd.

Tot de sectoren waarin reeds arboconvenanten zijn gesloten ofbinnenkort gesloten worden

behoren de Schoonmaak- en glazenwassersbranche en Industriële Reiniging en

Scheepsonderhoud (Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante
activiteiten). Het arboconvenant Industriële reiniging en Scheepsonderhoud is op I I september

2002 gesloten. Daarin is specifiek aandacht voor de arbeidsrisico's fysieke belasting,

oplosmiddelen en allergenen, legionella besmetting en het onderwerp vroege reintegratie. In de

Schoonmaak- en glazenwassersbrariche wordt waarschijnlijk op 9 april 2003 een arboconvenant

gesloten met als arbeidsrisico's fysieke belasting, werkdruk, oplosmiddelen en allergenen,

biologische agentia, cytostatica en het onderwerp arbobeleid, verzuimbegeleiding en vroege

reïntegratie.

In beide branches Schoonmaak- en Glazenwassersbranche en Industriële Reiniging en

Scheepsonderhoud is fysieke belasting een belangrijk arbeidsrisico. Bovendien bestaan er

onderlinge raakvlakken tussen de Schoonmaak- en glazenwassersbranche en Industriële
Reiniging en Scheepsonderhoud gezien de schoonmaakgerelateerde werkzaamheden. Daarom is

in deze uitgave van de arboconvenantenreeks vijf onderzoeken geclusterd die voor beide sectoren

in het kader van de voorbereiding van de arboconvenanten zijn uitgevoerd. Het betreft de

volgende onderzoeken:
. Commit Arbo, Orbis en VHP, Ergonomie in de schoonmaak, april 2001;
o VHP adviseurs, Schoonmaken in kantoorsituaties. Een vervolgonderzoek naar

alternatieven voor fysiek belastende schoonmaakwerkzaamheden in kantoorsituaties,

maarÍ2003;
o TNO Arbeid, Fysieke belasting in de IGK-branche, septembet 2002;
o VHP Ergonomie, Telescoopsteel of ladder/hoogwerker? Vergelijking van de fysieke

belasting bij glasbewassing met verschillende werkmethoden, februari 2003;

o TNO Arbeid, Fysieke belasting in de sector Industriële reiniging en Scheepsonderhoud,
juni 2002.

Het laastgenoemde onderzoek is in het kader van het arboconvenant Industriële Reiniging en

Scheepsonderhoud uitgevoerd en de overige vier in het kader van het arboconvenant

Schoonmaak- en glazenwassersbranche.

De vijfonderzoeken zijn door gekleurde tussenbladen van elkaar gescheiden. Zij beschikken elk
over een afzonderlijk voorwoord/inleiding en inhoudsopgave.
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Inleiding

ln de schoonmaak- en glazenwasserssector is de instroom in de WAO
relatief hoog. ln de werkzaamheden gaat het veelal om lichamelUke

arbeid met een zware fysieke belasting.

De sociale partners in de sector zien het als een belangrijke taak om
de instroom in de WAO te beperken. Om die reden hebben de Raad
voor Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en

Glazenwassersbranche (RAS) en de Sectorraad Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf de opdracht gegeven voor een project dat zich
richt op het verkleinen van het risico op arbeidsongeschiktheid.

Doetstelins project ln dit project gaat het specifiek om de ontwikkeling en implementatie
van preventieinstrumenten. Deze instrumenten worden getest in de
praktijk en verder verbeterd.

centrate vragen ln het project staan drie vragen centraal:

1. Welke kort-cyclisch repeterende werkzaamheden in de sector
veroorzaken arbeidson geschiktheid?

2. Welke specifieke (arbeids-)omstandigheden hebben bij deze
repeterende werkzaamheden een extra
arbeidsongeschiktheidsbevorderende, danwel -belemmerende
werking?

3. Welke alternatieve werkmethoden of -middelen voor de huidige
belastende werkzaamheden kunnen op basis van de
ondezoeksresu ltaten worden ontwikkeld?

opzet en weil«rijze Het project bestaat uit drie fasen:

Fase 7: Opstellen rtsicoscorelijst
Doel van deze fase is het opstellen van een scoreÍ§f van activiteiten,
bewegingen en factoren die pees-, spier- en gewrichtsklachten
veroozaken bij werknemers en dus risicoverhogend zijn voor het
ziekteverzuim en WAO{oetreding.
Deze scorelijst wordt opgesteld door de bestaande kennis en
informatie te inventariseren, te analyseren en vervolgens te koppelen.
Het gaat hier om literatuurondezoek, analyse van diagnosen bij
WAO-instroom en van bestanden met gegevens over de
risicoinventarisatie en -evaluatie (Rl&E), PAGO en ziektevezuim in

de schoonmaaksector. Deze informatie is aangevuld met
praktijkkennis middels een workshop met deskundigen.

Fase 2: Ontwikkeling alternatieven voor fysiek overbelastende
handelingen
Voor de schoonmaakhandelingen die uit fase I als het meest risicovol
naar voren komen, worden alternatieven geïnventariseerd, getest en
beoordeeld. Het gaat hier om bestaande alternatieven of alternatieven
die op het punt staan op de markt te verschijnen. Alternatieven die
zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden, worden gesignaleerd.

De tweede fase wordt gebruikt om alternatieve, minder belastende
werkmethoden, -technieken en/of hulpmiddelen te zoeken.

Ergonomie in de schoonmaak



Doelgroep

Uitvoering

Financieing

Vervolgens worden deze beoordeeld of deze in de praktijk inderdaad
bijdragen aan de vermindering van fosieke belasting en daarmee aan
het voorkomen van schade aan spieren, pezen en gewrichten van
werknemers in de sector.

Fase 3; Voorstel impl ementatiepl an
ln deze fase wordt een plan voor vervolgactiviteiten opgesteld.

Het project richt zich op werknemers uit de schoonmaak- en
glazenwasserssector, waarvan de uitvoering van de
werknemersvezekeringen is neergelegd bij Cadans. ln het project
wordt onderscheid gemaakt in vier groepen:
e standaard schoonmaakwerk binnen;
o glazenwassen binnen en buiten;
o schoonmaakwerk op bijzondere locaties binnen en buiten, en,
. specialistisch schoonmaakwerk binnen en buiten.

Het project is uitgevoerd door Commit Arbo, VHP-adviseurs en Orbis.
De coördinatie berust bij Orbis. De begeleiding van het project is in
handen van een begeleidingscommissie, bestaande uit
vertegenwoord igers van werkgeverszijde (OS B), van werknemerszijde
(FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond) en een
vertegenwoordiger van VSR en NVZ-NlFlM.

Het project is tot stand gekomen middels financiering van het RAS en
het Landelijk I nstituut Sociale Vezekeringen.

Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 1 tot en met 6 behandelen de eerste fase van het project:
het inventariseren welke schoonmaakactiviteiten als prioriteit op de
risicolijst moeten warden geplaatst.
o Het eerste hoofdstuk geeft aan welke activiteiten, bewegingen en

omstandigheden leiden tot pees-, spier- en gewrichtsklachten bij
werknemers.

o Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de voorkomende klachten aan het
bewegingsapparaat die ertoe leiden dat werknemers
arbeidsongeschikt worden.

o ln hoofdstuk 3 worden de resultaten weergegeven van het
onderzoek naar fysieke belasting middels een analyse van de
uitkomsten van de Rl&E's en PAGO's in de sector en de
ziekteverzuimcijfers van de sector.

. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van de 'deskundigen-
workshop', als een soort praktijktoets voor de vorige hoofdstukken.

. ln hoofdstuk 5 komt de risicolijst aan de orde en wordt een keuze
gemaakt voor welke handelingen gezocht moet worden naar
minder Íysiek belastende alternatieven.

Hoofdstuk 6 tot en met 8 hebben betrekking op fase 2: het
ontwikkelen van alternatieven voor fysiek overbelastende handelingen
. Hoofdstuk 6 bevat de inventarisatie van alternatieve methoden,

technieken en middelen die moeten leiden tot een verlaging van
het arbeidsongeschiktheidsrisico.

. Hoofdstuk 7 geeft de resultaten van een expert-bijeenkomst weer.
De experts (ergonomen en vertegenwoordigers van
schoonmaakbedrijven) hebben de alternatieven getoetst op
haalbaarheid en toepasbaarheid.
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. ln hoofdstuk 8 worden alle alternatieven in de praktijk getest en de

resultaten hiervan weergegeven.
Het taatste hoofdstuk (hoofdstuk 9) is de derde fase van het proiect:

de ontwi kke I i n g va n ve rvolg activ ite ite n.
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1. Literatuuronderzoek en -analyse

De eerste stap voor het opstellen van een rislcoscorelijst is
literatuuronderzoek en -analyse. De centrale vraag daarbij is welke
informatie al bekend is over activiteiten, bewegingen en
omstandigheden bij werknemers in de schoonmaaksector leiden tot
pees-, spier- en gewrichtsklachten. Daarbij is ook gekeken naar
literatuur over fysieke belasting van schoonmaakwerk in het algemeen
en belasting van de rug. Het literatuurondezoek richt zich zowel op
Nederlandse als op buitenlandse literatuur.

lnhoud van dit hoofdstuk ln de beschrijving van de literatuur wordt eerst kort ingegaan op RSI

in het algemeen. Vervolgens wordt ingegaan op het feit dat
schoonmaken fysiek zwaar werk is (1.2). De volgende paragraaf (1.3)
gaat uitgebreid in op de verschillende werkzaamheden, houdingen en

situaties in de schoonmaak die fysiek belastend zijn voor het
bewegingsapparaat. ln 1.4 wordt een aantal oplossingen gegeven
voor minder belasting van het schoonmaakwerk, gevolgd door enkele
conclusies in paragraaf 1.5. Tot slot worden twee onderzoeken
beschreven die wat dieper op de materie ingaan.

1.'l RSI in het algemeen

Symptomeninam,schoudersofne* RSl,deafkortingvoorRepetitiveStrainlnjuries,iseenparaplubegrip
voor een aantal specifieke pees-, zenuw en spiergerelateerde
aandoeningen van de nek en armen. De grootste groep klachten zijn
echter algemene symptomen (pijn, prikkeling, vermoeidheid) in de
arm, schouder of nek.

De belangrijkste risicofactoren voor RSI zijn:
o blootstelling aan langdurige repeterende arbeid zonder pauzes
o Ír€t een hoge bewegingsfrequentie
. en eventueel bijkomende krachtuitoefening.

1s%o van beroepsbevotkins Uit een studie van CBS en NIA TNO blijkt dat 4Oo/o van de
heeft klachten werkenden aangeeft regelmatig werk te doen waarbij meerdere keren

per minuut dezelfde bewegingen worden gemaakt of kracht wordt
gezet met de armen en handen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat
gemiddeld 19o/ovan de beroepsbevolking aangeeft dat zij het
afgelopen jaar pijnklachten heeft gehad aan nek, schouders, handen
of armen. Vrouwen blijken meer RSI te rapporteren dan mannen, ook
als andere risicofactoren gelijk zijn gehouden (Bongers e.a., 1999)

1.2 Fysieke belasting in de schoonmaak

schoonmaken iszwaarwerk Schoonmaken is zwaar werk. De fysieke belasting in het werk is hoog
door het vele bukken, werken in ongemakkelijke houdingen, door tillen
van zware lasten zoals stokuigers, emmers water etc., door duwen
en trekken bij het verplaatsen van onder andere meubels en
schoonmaakwagens. Deze lichamelijke belasting wordt nog eens
versterkt door de tijdsdruk waaronder gewerkt moet worden en
doordat veel schoonmakers alleen werken.

werkmethode is oorzaak TNO Arbeid (2000), die onlangs de risico's van het schoonmaakwerk
in kaart heeft gebracht, geeft aan dat een groot deel van de

Ergonomie in de schoonmaak



Rugklachten, maar ook andere

klachten aan bewegingsapparaat

Soo ft e n a rbe id sbe I a sti n g

lichamelijke belasting wordt veroozaakt door de werkmethode die
gebruikt wordt, de hulpmiddelen zijn over het algemeen goed. Verder
blijken veel schoonmakers van gebouwen de werkzaamheden in zeer
ongunstige houdingen uit te voeren, waarbij het aantal repeterende
bewegingen zeer groot is. Dat verhoogt het risico op (extra) belasting
van het bewegingsapparaat, en bij herhaalde belasting zelfs spier-,
pees-, zenuw-, en gewrichtsaandoeningen, oftewel RSl-gerelateerde
aandoeningen. Een deel van de problemen ontstaat verder door de
bouw en inrichting van het schoon te houden pand.

Bij fysieke belasting van schoonmaakwerk gaat de aandacht
meestal uit naar de rug. Uit ondezoek van TNO (Urlings en van der
Grinten, 1990) bl|kt echter dat naast rugklachten ook andere klachten
aan het bewegingsapparaat veel voorkomen bij schoonmakers. Van
de 349 vakgeschoolde schoonmakers in dit onderzoek werd 7To

behandeld voor nekklachten, 9% voor schouder klachten en eveneens
97o voor andere spier of gewrichtsklachten (anders dan de rug). Ook
uit ander ondezoek blijkt dat schoonmakers, naast rugklachten,
klachten melden aan de nek en schouders (de Mooy, 1994)
Uit een enquëte (van Ojen e.a., 2000) bij bijna 500 ziekte werknemers
in de schoonmaakbranche blijkt dat volgens een derde de ooaaak
van hun ziekte in het werk gelegen is.

í.3 Belastendewerkzaamheden

Een veel gebruikt overzicht van oorzaken van belasting in de
schoonmaak komt van K[pper e.a. (in Urlings en van der Grinten,
1990). Zrj delen de arbeidsbelasting bij schoonmakers in naar
verschillende oozaken:

1. Belasting die ontstaat bij het uitvoeren van de taak. Bijvoorbeeld
het verplaatsen van zware voorwerpen of het moeten werken
onder grote tijdsdruk.

Belasting ten gevolge van gebreken aan de reinigingsobjecten en
hulpmiddelen. Bijv. hindernissen in het transport vanwege het
ontbreken van een lift in een hoog gebouw of een gebrekkige
uitrusting met hulpmiddelen en apparatuur.

Belasting vanuit de werkomgeving: zoals het omgaan met vuil, stof
en afual

Belasting ten gevolge van arbeidstijdvoonruaarden, bijv. ongunstige
werktijden en geen vervanging bij ziekte

Belasting in samenhang met de intensiteit van het werk. Brjv. de
verhouding loon en hoeveelheid werk of de vervuilingsgraad van
het oppervlak dat gereinigd moet worden

Belasting in samenhang met kwaliteitseisen, zoals de kennis en
kunde die van schoonmakers verwacht wordt

Belastlng te gevolge van de combinatíe van betaalde arbeid en
huishoudelijk werk en zorg voor de familie.

Wanneer gekeken wordt naar oplossingen die bijdragen aan minder
íysieke belasting van het schoonmaakwerk zal met al deze aspecten
rekening gehouden moeten worden.
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Uit de literatuur komen verschillende schoonmaaktaken naar voren

fysiek belastend zijn (zie tabel 1 .1 ).

Éen andere invalshoek is om na te gaan welke houdingen belastend

zijn, los gezien van de specifieke schoonmaaktaak (tabel 1 2)'

Giobaal lijn er drie manieren om vast te stellen of een werkzaamheid

of houding belastend is: de schoonmaker ervaart het als belastend,

met een objectieve methode is de belastbaarheid vastgesteld of de

werkzaamheid of houding leidt tot klachten aan het

bewegingsapparaat.
Daarnaast is de situatie van belang waarin het schoonmaakwerk
plaatsvindt (tabel 1.3).

Tabel 1.1 Bet aste nde schoonm a akwe rkz aamheden

B e I aste n d e we rkz aa m h ed e n Bron

Ramen lappen (in thuiszorg)/ zemen

Afuoeren van afual

Prullenbakken legen

Stofzuigen

Machinaal schrobben
Reinigen van vieze oPPervlaktes

(Vlak)moppen

Machinaal vloerreinigen

Dweilen van vloeren
Natreinigen
Sanitair reinigen

Wappen
Speeden

Beemster en Friele (1993)

Nieuwland (1991)

Urlings (1999)

Laanbroek (1993)

Urlings (1999)

Laanbroek (1 993)

Urlings (1999)

Eckenhuijsen Smit en KoPer (í 989)

(verwijzing naar eerder onderzoek)

Holshuijsen, Wichers en Harlaar (1997)

Laanbroek (1993)

Haslam & Williams (1999)

FNV, 1985 in Urlings en van der Grinten

(1 e90)
Laanbroek (1 993)

FNV, 1985 in Urlings en van er Grinten (1990)

Laanbroek (1 993)

Nieuwland (1991)

iËrgonomie in de schoonmaak



Tabel 1.2 Be I aste n de h o u d i n g e n tijde n s schoo n m a a kwe rk

Belastende houdingen

Tillen van (te zware) lasten TNO-arbeid (2000)

Woodstock, e.a., 1984 en Smallengange, ig82
in Urlings en van der Grinten, í990
KUpper & Stolz-\Mllig, 1998 in Urlings en van der
Grinten, 1990
Nieuwland ('1991)

TNO-arbeid (2000)
FNV, 1985 in Urlings en van er Grinten (1990)
TNO-arbeid (2000)

Hultman e.a., 1984, Smallegange, 1982 in
Urlings en van der Grinten (1990)
KUpper & Stolz-Willig, 1998 in Urlings en van der
Grinten, (1990)

Woodstock, e.a.,1984 en Smallengange, 1gg2
in Urlings en van der Grinten (1990)

Kupper & Stolz-Willig, 'lgg8 in Urlings en van der
Grinten (1990)

Beemster en Friele (1993)
KUpper & Stolz-Willig, 1998 in Urlings en van der
Grinten, ('1990)

Laanbroek ('1993)

(Veel) bukken

Arbeid verrichten in een gedwongen
lichaamshouding

Verkeerde houding

Voorovergebogen houding
(zoals blj het bedienen van
schoonmaakmachlnes)

Geknield zitten/ gebogen knieën en enkels
(zoals bij het reinigen van dingen op lage
hoogte)

Dragen van zware voorwerpen zoals het
verplaatsen van schoonmaakapparatuur

Stereotiepe bewegingen en krachtzetten zoals
boenen en schrobben
Boven het hoofd moeten werken
(bij het schoonmaken van zaken op hoogte)

Veel staan en lopen

Zware dynamische belasting van armen en
schouders
(bij schoonmaakbewegingen)

Frequent uitwringen van doekjes

oErgonomie in de schoonmaak



Tabel 1.3 Belastende situatie

Belaslende situatie Bron

Werkdruk

Hoge temPeratuur

Werken in koude of tochtige rulmten'

Ontbreken van de julste hulpmiddelen

Ontbreken van goede transportmiddelen (liften)

(zeer) vieze ruimtes/ intensief gebruikte ruimtes

Niet voldoende ruimte

de MooY (1994)

TNO-arbeid (200)

De Mooy (1994).

Schuyt, Burdorfen Derksen (1997)

Eckenhuijsen Smit en KoPer ('1989)

(verwijzing naar eerder ondezoek)

FNV, 1985 in Urlings en van er Grinten

(1eeo)

Laanbroek (1994)

Ve rmindeing van isicofactore n

Kern preventie

Werkdruk, veroudeing

1.4 Oplossingen voor minder belasting

ln het algemeen kan voor RSl-klachten gesteld worden dat

oplossinlen zich vooral zouden moeten richten op

íZ**aËrirs van risicofactoren, met name daar waar combinaties van

"àrt"nirf".Oé 
risico's zich voord;en en waar de blootstelling langdurig

is.

Bij repeterend werk moeten preventieve activiteiten zich dus richten

op:
.- het verminderen van de frequentie en duur van de

repeterende bewegingen;
. van de krachtuitoefening;
. van extreme standen van de gewrichten (met name pols en

elleboog), en
. ,àn trirriíg"belasting door trillend en storend gereedschap'

OaaÀaàst is-het van Uétang, ter vermindering van de statische

Àelasting, te voorkomen dat langdurig wordt gewerkt met een

gebogen nek en/of geheven armen'

Andere risicofactoren voor RSI zijn werkdruk en de normale

,àÀo"ting (Köhler, 1999). Oveide effectiviteiten van de oplossingen

is overigené vrijwel geen ondezoek verricht (Bongers e a' 1999)'

Wanneer we specifiek kijken naar RSI en andere klachten aan het

uà*"ging.rppàraat in dó schoonmaak, zijn er verschillende concrete

;;;Ëilö". die het schoonmaakwerk minder belastend kunnen

,i;6- ilogelijke oplossingen richten zich enezijds op verbeterde

*"irnàrOini en gebruik en-aanpassing van materiaal' Andezijds is er

aandacht voor instructie en de werksituatie'
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Tabel 1.4 Oplossingen voor beperken fysieke belasting

Oplossingen

. Medewerkers niet in piekdrukte inzetten. lnstructie geven hoe bewegingen moeten worden uitgevoerd. Voorlichtingregelmatigherhalen

. Na elke twee uur pauze inlassen

Moppen of dweilen

' Langere en gebogen steer kan de benodigde veegkrachten verminderen en de romprechtop houden
. Mopkar met blokkeermechanisme
. Kar zo laag mogelijk bij de grond (voor uitwringen)

Meubilair afnemen, tegels schoonmaken
ln plaats van een poetsrap een krein type wisser met verkorte steel kiezen

Vuilnis ophalen
Geschikte transportmiddelen op de etage of in de lift

Natreiningen
. Niet meer kracht zetten dan nodig. AÍsteunen van het lichaam met de hand en aftvisselen werkhand.. Gebruik van een wisser op steel

Stofzuigen
. Zuigbuis in de rechterhand, slang om de middel slaan en met de linkerhand destofzuiger meetrekken. Afwisselen van deze houding.. Zuigbuis en zuigslang moelen voldoende lengte hebben. Stofzuiger voortrekken i.p.v. tillen.

Algemeen
. Houdt stelen bovenaan vast. Zet de voeten ver uit elkaar. Houdt de rug zoveel mogelijk rechtop. Ontspan de nek en schouders

Laanbroek (í993)
TNO Arbeid (2000)

Urlings en van der
Grinten,'lgg0
Laanbroek (1 993)

LVT (1993)

Van Ojen e.a
(2000)

. Gebruik benen en armen wanneer kracht nodig is. Zoek steun bij een instabiele houding. Meer personeel waardoor de werkdruk vermindert. Beterewerkomstandigheden
. Beter Tateriaal en hulpmiddelen

í.5 Conclusie

ln de literatuur zijn duidelijke aanwijzingen dat
schoonmaakwerkzaamheàen belaste;; kuÀnàn ziin voor de pezen,spieren en gewrichten. Deze klachte, koË;;;g"lmatig voor bijschoonmakers. Er zun werkzaamhed"n ;i";o;;i;oor schoonmakerszelf als belastend worden eryaren, als Oie met àÉjectieve methodenals belastend bepaald kunnen worden. Het gaat óàarbij onder andereom veel voorkomende werkzaamhed"n ,f, íË"iËnigen, sanitairschoonmaken en het afuoeren van afval.
Daarnaast biedt de riteratuur inzicht in werke houdingen berastend zijnvoor het.bewegingsapparaat. De situatie *""iin f,"t schoonmaakwerkgebeurt kan de belasting nog verzwaren of juist verlichten. Een

14
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belangrijk aspect dat hierbij genoemd wordt is werkdruk De

oplosàingen die in de literatuur genoemd worden richten zich

enezijdJ op een betere werkhouding en anderzijds op de

werksituatie; daarbij speelt instructie een belangrijke rol'

Moppen versus vlakmoPPen

Een gedegen Nederlands onderzoek betreft een vergelijking in spierbelasting van moppen versus vlakmoppen'

De mop is een dweil aan een stok, de vlakmop een dweil op een vlakke houder, waardoor het werkoppervlak

groter is. Moppen is een schoonmaakwerkzaamheid die kan leiden tot klachten en aandoeningen aan het

bewegingsapparaat, waaronder RSI-klachten. Het moppen vereist repeterende bewegingen en krachtuitoefening

van de handen, armen en rug en de gewrichten kunnen zich in extreme standen bevinden.

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

- bij het werken met de vlakmop is de belasting van de strekspieren (extensoren) van de bovenste en

onderste arm kleiner dan bij het werken met de mop'

- De (buig)spierbelasting van de pols van de bovenste arm vermindert bij het vlakmoppen door de dikker

handvatten.
- De spierbelasting van de pols van de bovenste arm vermindert bij het vlakmoppen door de bevestiging

van een dwarsbalkje aan de steel van de mop. Het idee achter het dwarsbalkje is dat het de extreme

stand van de pols van de onderste arm vermindert'

- Steelaanpassingen hebben een gunstig effect op de spierbelasting van de buig- en strekspieren van de

pols.Debewegingentijdenshet(vlak)moppenwordenhierdoorminderStatisch-
- Er is een grote variatie in bewegingen, houdingen van de armen en spierbelasting tussen schoonmakers'

Niet alleen de (vlak)mop zelf maar ook de moptechniek is van invloed op de spierbelasting. Uit eerder

ondezoek was al gebleken dat tudens de "duwmethode" de lokale spierbelasting van de schouder lager is

dan tijdens de "heen en weer" methode (Hagner en Hagberg in Holshuijssen e.a., 1997).

(Holshuijsen, Wichers en Harlaar, 1997)

Schoonmaken met een vloerschoonmaakmachine met een enkele sch'tif

Deze buitenlandse studie heeft betrekking op schoonmaakmachines waarmee schoonmakers de vloer

schoonmaken door voor-of achteruit te werken met de machine voor zich'

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn:

- van de 134 geïnterviewde gebruikers van de machine ondervindt een groot deel ongemak, met name

aan de hand (39%) en schouder (19%).

- Van de schoonmakers die ongemak ondervinden zegt de helft dat herstel langer dan 4 uur duurt,

bezoekt 12o/ohiervoor de huisarts en gebruikt 10% medicijnen'

- Ongemakkelijke houdingen zijn: continu wisselen van de handen, houding van hand/pols, statisch

gebogen houding van de armen, frequent buiten/draaien van het bovenlichaam.

- De belangrijkste zaken die verbeterd kunnen worden aan de machine betreffen de handvatten (te groot

of te klein), de hendel (moet continu gebruikte worden), de kabel (zit in de weg) en het gewicht van de

machine (te zwaar), hoogte moet instelbaar zijn

(Haslam & Williams, 1999)
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Reinigen met een microvezeldoekje

In opdracht van VSR (Vereniging Schoonmaak Research) heeft TNO een serie ondezoeken uitgevoerd naar de
werking van zogenaamde microvezeldoekjes. Nagegaan is allereerst wat een doekje tot een microvezeldoekje
maakt, waaruit ze bestaan en op welke wijze en waat ze gebruikt dienen te worden. Vervolgens werden de
reinigende werking, de mogelijke materiaalaantasting en huidbeschadiging en tenslofte de microbiologische groei
op de doekjes tot in detail ondezocht.

De belangrijkste conclusies die uit de onderzoeken naar voren kwamen, zijn:
. Microvezeldoekjes verwuderen de meeste vlekken sneller dan een conventioneel doekje.
. Bij het reinigen met de microvezeldoekjes hoeft minder druk te worden uitgeoefend. Het gereinigde materiaal

wordt daardoor nauwelijks aangetast.
. Er blijkt huidschade (ortho-ergisch contact eczeem) op te treden bij het na elkaar sterk uitwringen van

meerdere doekjes.
. Btj het reinigen (afnemen) met de doekjes is de huidschade echter niet wezenlijk groter dan het werken met

conventionele doekjes.
. Micro-organismen groeien uitstekend op natte, vuile werkdoekjes. De zogenaamde sanitized doekjes hebben

een remmende werking, maar na enkele malen wassen is daarvan geen sprake meer.

De microvezeldoekjes dienen klamvochtig gebruikt te worden. Dit begrip blijkt multi-interpretabel. De
klamvochtigheid moet, aldus de aanbevelingen van TNO, niet door uitwringen maar op een andere wijze worden
bereikt. Bij het sterke uitwringen bestaat de kans dat huidbeschadigingen optreden en een herhaalde zware
belasting van de polsen kan peesschede-ontsteking tot gevolg hebben. Uitgebreide voorlichting over het gebruik
van de doekjes binnen de schoonmaakbranche wordt aanbevolen.

(Duisterwinkel, Görtz, Schmits, e.a., 1997)
(Duisterwinkel, 1998)

Ergonomie in de schoonmaak
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2. Data-analyse WAO-bestand

Aantal WAOers gestegen

Veel vrouwen

Veel ouderen

Veel 'fulltimers'

Om meer inzicht te krijgen welke klachten aan het bewegingsapparaat
ertoe leiden dat werknemers arbeidsongeschikt worden, is ondezoek
gedaan in de WAO-registratiel van Cadans (de uitvoeringsinstantie
voor de schoonmaakbranche). De gegevens betreffen de tweede helft

van 1999.

2.1 Ontwikkelingarbeidsongeschiktheid

Ten opzichte van 1998 is het aantal WAO, WAZ en Wajong-
uitkeringsgerechtigden in de sector schoonmaak en glazenwassers
gestegen van 17.197 lopende uitkeringen in 1998 naar 19.347
uitkeringen eind 1999, een stijging van maar liefst 12,5%. ln 1998 was
het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden nog gedaald.

2.2 KenmerkenWAO-populatie

Byna79% van het WAO-bestand in de sector schoonmaak en
glazenwassers is vrouw. ln 1997 en 1998 was het aandeel vrouwen
ongeveer hetzelfde.

Ruim 54% van de WAO-uitkeringsgerechtigden is ouder dan 50 jaar.

Bijna 29% is ouder dan 57,5 jaar. Het aandeel 50 jarigen en ouder is

vergeleken met 1998 enigszins afgenomen. ln 1998 bedroeg dit nog
bijna 57%. Het aantal WAO-gerechtigden jonger dan 23 jaar is
gestegen van 29 naar 47. Het aandeel van deze leeftijdsgroep is nog
hetzelfde als in 1997, namelijk 0,2oÀ.fotaalis8,7o/o van de WAO-
gerechtigden jonger dan 35 jaar.

De vrouwen in het WAO-bestand zijn gemiddeld wat ouder dan de
mannen.

Bijna een derde van de WAO-gerechtigden (32,8Yo) had een
dienstverband van 32 uur of meer. Ruim een kwart van de WAO-
populatie (26,1%) had een klein dienstverband van minder dan 12

uur. ln 1998 lagen deze verhoudingen ongeveer heEelfde. Er is
daarbij een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Van de
mannen in de WAO werkte 79% fulltime, van de vrouwen slechts
12%.

Er zijn in de sector schoonmaak en glazenwassers nauwelijks
zelfstandigen met een arbeidsongeschÍktheidsuitkering. Het betreft
slechts 1,7% (323 personen) van het totale WAO-WM-bestand.

Meesten vouedis arbeidsonseschit<t Bijna alle WAO-gerechtigden (92%) zijn volledig (80-100%)
arbeidsongeschikt verklaard. Opvallend is dat vrouwen veel vaker
volledig arbeidsongeschikt worden verklaard (95%) dan mannen
(79%). ln de voorgaande jaren was dit ook al het geval. Er is geen

duidelijk relatie met leeftijd en de mate waarin men arbeidsongeschikt
wordt verklaard.

Veten at tanse tijd in wAo Het WAO-bestand bestaat voor een groot deel uit personen die
langdurig arbeidsongeschikt zijn: 34% ontvangt al langer dan 10 jaar

17
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Beweging sorganen of p sychi sch

Bewegingsorganen

Leeftijd speelt geen rol

Vrouwen meer aandoeningen

aan weke delen

Ouderen meer last van aandoeningen

aan bewegingsorganen

een WAO-uitkering; 58% ontvangt minstens 5 jaar een uitkering.

2.3 Oorzakenvan arbeidsongeschiktheíd

De meest voorkomende oozaken van arbeidsongeschiktheid zijn
aandoeningen aan de bewegingsorganen (33%) en psychische
klachten (28o/o). Daarnaast is in 20Yo van de gevallen de aandoening
niet gespecificeerd. Aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel (5%),
het zenuwstelsel (3%) en urogenitale aandoeningen (3%) komen veel
minder voor.

Bij de aandoeningen aan de bewegingsorganen gaat het
vooral om:
. aandoeningen aan de wervelkolom (34o/o van de diagnosegroep),
. aandoeningen aan de spieren (20%) en
. aandoeningen aan de gewrichten van armen en benen (13% van

de diagnosegroep).
Op basis van de diagnosecodes kan niet altijd nagegaan worden of er
sprake is van een RS|-achtige klacht, omdat vaak niet vermeld wordt
waar de aandoening zich in of aan het lichaam voordoet.

Veel voorkomende diagnoses die mogelijk met spier- of
gewrichtsklachten in de armen en schouders te maken hebben, zijn:
'verworven misvormingen van de extremiteiten' 1 1o/o van alle
bewegingsklachten. Het kan hier echter ook om benen gaan. 'Overige
gewrichtsaandoeningen', ook 1 1o/o van alle bewegingsklachten. Deze
aandoening kan zich ook elders in of aan het lichaam voordoen.
Hetzelfde geldt voor 'overige aandoeningen aan de weke delen, totaal
2lYovan alle bewegingsklachten. Totaal betreffen deze aandoeningen
dus 43% van alle WAO-ers. De overige groep bestaat vooral uit
rugklachten; ook 43o/o betreft 'overige aandoeningen aan de
tussenwervelschijven' en'overige aandoeningen aan de wervelkolom',

Wanneer wordt gekeken naar de zes meest gediagnosticeerde
aandoeningen van het bewegingsapparaat, blijken er nauwelijks
duidelijke relaties met achtergrondkenmerken. Leeftijd speelt geen
duidelijke rol bij het soort bewegingsklacht.

Wel zijn er enkele verschillen tussen mannen en vrouwen
wat betreft het soort klachten. Aandoeningen aan de wervelkolom,
tussenwervel en artrose komen iets vaker bij mannen voor. Het
grootste verschil betreft aandoeningen aan de weke delen. Van de
vrouwen met één van deze vijf aandoeningen heeft bijna een kwart
een aandoening aan de 'weke delen'; bij mannen is dit slechts í3%.

Het aandeel aandoeningen aan de bewegingsorganen
neemt toe met de leeftijd. Tot 35 jaar is het aandeel van deze
aandoeningen gemiddeld 21o/o. Yanaf 51 jaar is het aandeel
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 360/o. Het aandeel
psychische aandoeningen ls het grootst in de leeftijdsgroep 23-35
jaar, gemiddeld bijna 40o/o. ln de hoogste leeftijdsgroep vanaf 57,5
jaar is het aandeel psychische aandoeningen teruggelopen tot 19%
van alle aandoeningen.

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen wat
betreft aandoeningen. Bij vrouwen komen aandoeningen aan het
bewegingsapparaat iets vaker voor (34%) dan bij mannen (29%).
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Psychische aandoeningen komen bij mannen ohgeveér even vaak

voor als bij vrouwen.

Bij zelbtandigen (WAZ) komen aandqeningen aan het

béwegingsafparaat relatief vaker voor dan bij WA0-gereehtigden
(a0%-veigerèken met 33%). Psychische aandoeningen komen bij^^.

WnZ-gerËctrtigden wat minder vaak voor (20% vergeleken met 28%

bij WAo-gereefrtígdèn ).
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3. Data-analyse Rl&E, PAGO en ziekteverzuimbestanden

lnhoud van dit hoofdstuk

Veel meldingen zonder diagnose

16yo zeker veroorzaakt door klachten

aan houding of bewegingsapparaat

Voor het vergaren van gegevens is gebruik gemaakt van data-
bestanden aanwezig bij Commit Arbo. Deze bestanden bevatten
uitgebreide gegevens over risico-inventarisaties en -evaluaties
(Rl&E's) die Commit Arbo heeft uitgevoerd. Ook de
ziekteverzuimcijfers van alle bij Commit Arbo aangesloten
schoonmaakbedrijven (t90% van de sector) komen aan bod.
Daarnaast heeft Commit Arbo ook een ondezoek uitgevoerd naar de
fysieke belasting van schoonmakers volgens de PAGO-methodiek. De
resultaten van dit ondezoek zullen worden gerapporteerd in een
latere fase van dit project.

3.1 RI&E

Om een inschatting te maken van de risico's op het gebied van
Íysieke belasting in de schoonmaaksector, is op functieniveau en op
doelgroep een lijst van risico's opgesteld met de daarbij horende
nadelige gezondheidseffecten. Van deze lijst is vervolgens een lijst
gegenereerd met risicovolle handelingen. Deze lijst is vervolgens
besproken in de "deskundigen workshop" (zie hoofdstuk 4).

3.2 Ziekteverzuimgegevens

ln de periode 01-01-1 999 tot en met 3'l-1 2-1 999 waren er bij de
schoonmaakbedrijven aangesloten bij de OSB:

c 57.354'lopende' ziektegevallen, waarvan er 50.004 waren
begonnen in 1999;

o 2.076.948 ziektedagen (inclusief zwangerschap en
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap/bevalling);

. van de in 1999 begonnen ziektegevallen ging het in totaal om
994.350 ziektedagen.

Van het totale vezuim is in 62% van de meldingen (en in 35% van de
ziektedagen) geen diagnose of de diagnose 'overige' gesteld. Deze
(doorgaans kortdurende) ziektegevallen zijn voor het merendeel niet
door een arts gezien. Ongetwijfeld zal hier een aantal klachten van
rug- en bewegingsapparaat en spanningsklachten tussen zitten, maar
doorgaans van korte duur.

Van het totale vezuim in '1999 (dus 2.076.948 dagen /
57.354 gevallen ) werd 160/o van de meldingen 'zeker' veroozaakt
door klachten van houdings- en bewegingsapparaat. ln ziektedagen
was dit 27yo van het totaal: dit betrof langer durende klachten.
Expliciet kan worden gesteld dat 16 % derhalve de ondergrens is van
de werkgerelateerde klachten. ln werkelijkheid zal het percentage
hoger liggen.
Van de meldingen werd 6% gediagnostiseerd als 'psychisch' (16%
van de vezuimdagen) (spanningsklachten, surmenage, depressie
etc)

r ln 1999 werden 3.045 werkgerelateerde ziektegevallen gemeld
met gezamenhjk 278.081 dagen vezuim.
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. Van deze 3.045 werkgerelateerde vezuimgevallen vallen er 1596

buiten het bestek van dit ondezoek omdat de'diagnose'
onvolledig of onduidelijk is. Het gaat hier om gediagnostiseerde
werkgerelateerde klachten van houdings- en bewegingsapparaat
en werkgerelateerde spanningsklachten.

. Er blUven dus 1.451 vezuimgevallen (met 126.000 vezuimdagen)
over, waarvan:

. 371 meldingen ten gevolge van nek- en rugklachten (31.800

dagen) (25Yo v an werkgerelateerd ongesch ikt) ;

o 40 meldingen van 'letsel'van bewegingsapparaat (3.402 dagen)
(2,5 % werkgerelateerd ongeschikt);

. 478 meldingen van RSI (-gerelateerde klachten) (45.226 dagen)
(36% werkgerelateerd ongeschikt);

o 475 meldingen van werkgerelateerde spanningsklachten (46.085
dagen ) (36% werkgerelateerd ongeschikt )

NB.: Door een omissie in de uitdraai ztln de N613 codes (carpaal
tunnel syndroom) niet'meegenomen'. Vanuit de dagelijkse praktijk
kan worden gesteld dat deze werkgerelateerde klacht in de
schoonmaakbranche veelvuldig voor komt.
Kijkend naar de 478'RSl' klachten dan is een verdere onderverdeling
op basis van de CAS code te maken:
. L680 chronisch crepiterende synoviitis hand/pols: 3 gevallen/ 86

dagen
. 1682 bursitis olecrani: 4/ 662
. 1683 bursitis prepatellaris: 0/ 0
o 1684 RSI van schouder/bovenarm:1261 11.332
r L685 RSI van elleboog/ onderarm: 35/ 3.009
. L686 RSI van pols/hand: 451 4.068
. L689 Overige aandoeningen van weke delen door druk en

overbelastlng: 7 41 6.831
o L690 Adhesive capsulitis schouder: 151 1.929
o L69í Dupuytren: 1/ 24
. L693 Ontsteking van overige peesscheden: 8/ 511
. L694 Epicondylitis lateralis (Tennisarm): 91/ 8.108
o L695 Epicondylitis medialis (Golfarm): 8l 1.067
. L698 Fibromyalgie: 8l 1.235
r L699 Overige aandoeningen weke delen: 60/ 6.364

Fors aantal overbetastingsktachten Het aantal overbelastingsklachten is dus fors en opvallend is de
relatief lange duur van deze klachten: doorgaans rond de 100-120
verzuimdagen.

Ergonomie in de schoonmaak 22



4. Deskundigen - workshoP

WAo-gegevens

Ziekteverzuimclfers

Als vervolg op de analyse van WAO en ziektevezuimgegevens is op

9 juni 2000. een deskundigen workshop georganiseerd voor diverse

betrokkenen uit het veld (zie bijlage voor een overzicht van de

aanwezigen).

Het doel van de deskundigen workshop was:
. terugkoppeling van de resultaten van de 'papieren' data-analyses

van vezuim- en WAO-gegevens vanuit de prakttlk;
. helpen ordenen van prioriteiten/ risico-scores;
. 'knipoog' vanuit de praktijk naar verschillende oplossingsrichtingen

voor gesignaleerde knelpunten.

4.1 WAO- en verzuimgegevens

Wat betreft de terugkoppeling van de WAO-gegevens geeft men aan

dat in de praktijk vooral medewerkers ouder dan 45 jaar in de WAO

belanden (i.t.t. in de resultaten van de analyse aangegeven
afwezigheid van een leeftijdseffect).
Tevens geeft men aan dat in de praktijk oozaken van WAO-
toetreding meer in RS|-achtige aandoeningen moet worden gezocht

dan in aandoeningen van de wervelkolom (rug). ln de loop der jaren is

geen overduidelijke verschuiving zichtbaar in oozaak van WAO-
intrede door fysieke klachten, bijv. voorheen meer rugklachten
momenteel meer RSI-achtige aandoeningen.

De vermelde ziekteverzuimcijfers over het jaar 1999 blijken in de
praktijk redelijk herkenbaar, maar voor RSI-achtige aandoeningen wat
laag. Door de bedrijfsarts wordt opgemerkt dat bij het aantal van 478

RS|-gevallen nog ongeveer 100 vezuimgevallen ten gevolge van een
carpaal tunnel syndroom moet worden opgeteld (zie ook vorige
hoofdstuk). Dan is niet zozeer sprake van 33% RS|-gerelateerde
vezuimgevallen, maar van ongeveer 40%.

4.2 Risicovolle handelingen

Met betrekking tot het helpen ordenen en prioriteren van risicovolle
handelingen in de schoonmaakbranche is een overzicht opgesteld
van alle voorkomende schoonmaakhandelingen voor de vier typen
schoonmaakwerk in de branche:
. standaard schoonmaakwerk binnen;
o glazenwassen binnen en buiten;
. schoonmaakwerk op bijzondere locaties binnen en buiten;
. specialistisch schoonmaakwerk binnen en buiten.

ln onderstaande tabel zijn de schoonmaakhandelingen opgenomen.
Deze is met de deelnemers doorgenomen op volledigheid en zonodig
aangepast. Per handeling is vervolgens aan de deelnemers gevraagd

een oordeel te geven over:

. De ervaren zwaarie van de handeling.
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Deze is uitgedrukt in een rapportcijfer (1 = zeet zwaat werk, í 0 =
zeer prettig, Iicht werk) en de achterliggende reden voor deze
beoordeling;

. De mogelijke bekende oplossingen voor evt. als zwaar ervaren
handelingen;

. Het percentage medewerkers in de sector dat die handeling
uitvoert;

. Het percentage van de totale werktijd die aan deze handeling
wordt besteed.

Deze tabel is de basis voor de uiteindelijke risico-scorelijst van
schoonmaakhandelingen (zie volgende paragraaf).

Schoonmaak-
handelingen

Zwaade
van de
handeling

Waarom zo zwaar? Mogelijke oplossing Gemiddeld
%o medewer-
kers in
bedrijil
sector dat
die hand*
ling uituoeft

Gemiddeld
% van de

totale
werktijd

,I Moppen

(vlakmop/ mop)
3 Zware beweging in schouder en

pols vooral zwaar wanneer dit

langdurig moet worden verricht

in gebouwen met harde

vloeren.

Schrobzuigmachine

Microvezelvlakmop

Goede werktechniek

Vuilvangers zoals

inloopmatten

92o/o 30%

2 StoÍzuigen
(in kantoor/
vervoermiddel)

2 Door manoeuvreren

rondom obstakels

Psychische belasting: ziet
geen direct resultaat

Rugzak-stofzuiger

(goede, uitontwikkelde

uitvoering)

Robot stofzuiger

Droog wissen

92% 40%

3 Nat reinigen
(doekje)

4-7 Schoolcufer 4:

Wringen is veelal belastend,

omdat men verkeerde

werkwijze toepast

SchoolcÍfer 7:

Wanneer gebruik wordt

gemaakt van

microvezeldoekies

Gebruik maken van

klampvochtig

micÍovezeldoekje en evt.

extra flacon schoon

water voor

bijbevochtigen indien

nodig

Emmers weghalen in het

pand om alsnog
"soppen" en wringen

door de hardnekkige

medewerker te

voorkomen.

Duster (stofdoekie op

stok) voor bijv. reinigen

van vensterbanken (ver

reiken)

920/o 50%
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Schoonmaak-
handelinoen

Zwaarte

handelino
Waarom zo zwaar? Mogelijke oplossing 96 medewer-

kers
% werktijd

4 Boenen/
schrobben
Met

handbediende
machine

4 Over drempels tillen van

de machine

Tillen van de watertank
(10 r)

Zittend boenen (kan

alleen voor grote

ruimtes)

Drempelloos ontwerpen

7o/o 100%

Boenen/
schrobben
met zit-machine

ó Weinig belastende

werkzaamheden

Monotoon werk (vaak

volledige taak)

3Yo 100%

6 Sanitair
schoonmaken

4 Veel verschillende

handelingen

Ongunstige

werkhoudingen door

obstakels in ontwerp
gebouw

Zelfreinigend toilet

Hangend sanitair

'ronde hoeken'

Gebruik van ander

materiaal voor bÍv-

schotten

Microvezeldoekje

95% 17%

7 Wissen met
wisser (droog)

7 Meer toepassen door

alternatieve vloertypen in

ontwerp toepassen

3oo/o 12%

I Vegen met

bèzem

2-5 Schoolcijfer 2: slecht materiaal

Schoolcijfer 5: goed materiaal

Goede bezems (geen kokos-

haren)

< 1Yo 12%

q Afualbakken
legen

7 90Yo 1 5o/o

10 Papierkorven
legen en

afvoeren

Zware en onhandige last

Onhandige plaats last

(ondeÍ bureau's)

Ver lopen naar

verzamelpunt

lnzamel containers op

(goedel) wielen

Handige

vezamelbakken

9Oo/o 15%

11 Glazenwassen
(sponzen/

wissen)

2 Menoeuvreren met

klimmaterieel; wassen zelf is

niet belastend

Tuimelramen die van binnen

uit kunnen worden gereinigd

Speciale vuilafstotende

behandeling door een coating

op ramen aan te brengen

4o/o 92Yo

Ergonomie in de schoonmaak 25



Schoonmaak-
handelinoen

Zwaarte
handelino

Waarom zo zwaar? Mogelijke oplossing 96 medewer-

kers

% werktijd

12 Hanteren

spuitlans
(gevelreiniging,

specialistisch
bijv. industrieel
schoonmaak-
werk)

2 Weerstand bieden aan

druk en trillingen op/van

de lans (veelal probleem

in food-sector)

Gebruik van persoonlljke

beschermingsmiddelen

1 5o/o 100%

13 Verplaatsen
rÍdend
materieel/
machine delen
(bijv.

boenmachines)

2 Door auto met dorpels waarvan

de machine moet worden

gelaad en gelost dooÍ de

ambulante objectleider (vaak

door 1 pers.60-70 kg tillen) of

trappenhuis in pand waarover

machine moet worden vervoerd

Ander type auto (Kango)

Laed- en lossysteem in

auto wearovel machine

in de auto kan worden

gereden

Extra liertje in de auto

om machine te laden/

lossen over het laad- en

lossysteem

20À 1SYo

14 Verplaatsen
klein rïdend
materieel
(schoonmaak

kar bijv.)

9 Nog behoefte aan handige

opberg-/ gebruikssysteem voor

bijv. afwikkelen van afualzakken

of opbergen van rollen wc-

papier

? 92% 3oo/o

15 Vullen/
verplaatsen
volle emmers

7 Kan slang aan kraan

koppelen om emmer bii de

kraan te vullen, zodat tillen

van de volle emmer wordt

voorkomen. Alleen voor

leeggieten moet de emmer

nog getild worden

Tevens gebruik maken

van dubbel systeem (twee

emmers).

92% 7o/o
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5. Risico-scorelijst

5.1 Risico-scorelijst

ln onderstaande tabel staat de voorlopige risico-scorelijst
weergegeven, mede gebaseerd op de resultaten van de

deskundigenworkshop. De risico-score is het product van de volgende

factoren:
. factor voor de ervaren zwaarte van de handeling (getal tussen í en

I 0);
o factor voor het aantal medewerkers in de sector dat deze

handeling uitvoert en aan de gevolgen blootstaat (getal tussen 0,1

en 10);
. factor voor de bestede tijd door de medewerker (getal tussen 0,1

en 10).
De maximum eindscore bedraagt derhalve
(10 x 10 x 10 = ) 1.000 (ofwel de zwaarste, meestvoorkomende
handeling die de hele werkdag wordt uitgevoerd) en de minimum

score (1 x 0,1 x 0,1= ) 0,01 (is lichtste en minst voorkomende
handeling die het kortst op een werkdag wordt uitgevoerd).

Z7

Sc hoon m aakhandel i nge n

geordend in volgorde van zwaarte
Factor voor

zwaarte
handeling

[berekend op
basis van

ranoortciiferl

Factor voor
aantal

medewerkers in
sector

(= %1101

Factor voor
bestede tijd

door
medewerker

(= %l1o)

Eind-
score

2. Stofzuigen (in kantoor/ I 9,2 4 294,4

3a. Nat reiniqen (klassiek doekie) 6 9.2 5 276-

1. Moooen (vlakmoo/ mop) 7 9.2 193.2

3b. Nat reinioen (microvezeldoekie) 3 9.2 5 138

12. Hanteren souitlans 8 1,5 n 120

6. Sanitair schoonmaken 6 9,5 7 96.9

10. Paoierkorven leqen en afuoeren 7 9 5 94,5

4. Boenen/ schrobben met

handbediende machine

b 10 42

9. Afualbakken leqen J I 'I.5 40,5

11. Glazenwassen B o,4 9.2 29.4

14. Verplaatsen klein rijdend

materieel

9,2 3 27,6

15. Vullen/ verDlaatsen volle emmers J 9,2 0,7 19

7. Wissen met wisser (drooq) 3 3 1,2 10.8

5. Boenen/ schrobben met zil
machine

2 0.3 10 t)

8a. Vegen met bezem (klassiek

materiaal biiv. kokos)

8 0,5 1,2 4,8

Bb. Vegen met bezem (verbeterd
materiaal)

4 0,5 1.2 a

'13. Verplaatsen rijdend materieel/
machinedelen (biiv. boenmachines)

8 o,2 "t,5 2,4
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Aangezien bij het verplaatsen van rijdend materieel/ machine delen
sprake is van overschrijding van de wettelijke normen voor tillen en
dragen zal ook voor deze handeling een alternatief worden gezocht

5.2 Conclusie

ln fase 2 van het project Ergonomie in de schoonmaak wordt voor de
volgende handelingen gezocht naar minder fysiek belastende
alternatieven:
e Stokuigen
o Nat reinigen (doekje)
. Moppen
. Gebruik van de spuitlans
. Sanitair reinigen
o Boenen en schrobben met handbediende machine. Legen van papierkorven en afuoeren van afual. Verplaatsen van rijdend materieel/ machinedelen

Op basis van WAO- en ziektevezuimgegevens wordt bij het zoeken
naar alternatieven het accent gelegd op het voorkomen van fysieke
overbelasting van de schouder en bovenarm, de elleboog en pols/
hand.

nErgonomie in de schoonmaak



6. Alternatieve methoden, technieken en middelen

Onderscheid in alternatieven

6.í lnleiding

ln de tweede fase van dit project zijn alternatieven ondezocht voor

fysiek overbelastende handeiingen tijdens het schoonmaakwerk. Het

gaat om de volgende belastende handelingen' die aan het einde van

het vorige hoofdstuk zijn geselecteerd:

1. Sto2uigen
2. Nat reinigen
3. Moppen
4. Gebruik spuitlans
5. Sanitair reinigen
6. Boenen en schrobben met handbediende machine

Vervolgens kan nog beperkt aandacht geschonken worden aan:

7. Legen papierkorven
8. Verplaatsen zware machines

De tweede fase wordt gebruikt om alternatieve, minder belastende

werkmethoden, {echnieken en/of hulpmiddelen te zoeken'

Vervolgens wordt beoordeeld of deze in de praktijk inderdaad

wezenii.lk bijdragen aan vermindering van de fysieke belasting (en

daarmee aan het voorkomen van schade aan spieren, pezen en

gewrichten van de werknemers in de schoonmaakbranche). Het

t,esten van de alternatieven door middel van praktijkmetingen, wordt

omschreven in hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk inventariseert de

alternatieven.

6.2 De inventarisatie van alternatieven

Het gaat hier om alternatieven die op de markt zijn verschenen of op

het punt staan te verschijnen. Alternatieven die nog

productontwikkeling vergen worden gesignaleerd. De inventarisatie is

uitgevoerd met o.a. de volgende activiteiten:
. bezoek aan lnterclean (vakbeurs voor de schoonmaakbranche);
. onderzoek in vaktijdschriften van de schoonmaakbranche;
. informatie inwinnen bij fabrikanten;
. bezoeken aan /gesprekken met opleidingsinstellingen voor

schoonmaakwerk;
o bezoeken aan innovatieve schoonmaakbedrljven.

Op basis van deze informatie is een lijst opgesteld van kansrijke

alternatieven. Hierbij is steeds onderscheid gemaakt in drie

verschillende benaderingen t.w. :

A Verbetering van de klassieke schoonmaakmethode met

andere werkwijze, betere hulpmiddelen e.d.

B Technologisch geheel nieuwe methoden die de klassieke
methode vervangt;

C Bronaanpak: gebruik van andere materialen of ander ontwerp
van de projecten zodat er minder schoonmaakhandelingen
nodig zijn.

Ondanks het feit dat ergonomisch ontworpen apparaten en materialen

betere houdingen en bewegingen uitlokken, blijft het erg belangrijk om

aandacht te besteden aan de werkwijze. Want het verkeerd

n

We rkwijze bl ijft be I a ng ri k
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Druk op mondstuk plus bukken

O n de zochte f a b ri k a n te n

toepassen van materialen en apparaten kan belasting verhogend
werken. Denk bijvoorbeeld aan een stofzuigerwaarbij de stang
instelbaar is, maar vervolgens niet door de medewerker wordt
ingesteld. Een goede ínstructie is dan ook belangrijk, maar ook het
voortdurend herhalen van instructie en het aanspreken van de
medewerkers op een verkeerde werkwijze. Met het geven van
instructie wordt gedragsveranderi ng nagestreefd. Gedragsverandering
is een proces waar veel aandacht aan moet worden besteed. De
ervaring leert dat men makkelijk terugvalt in gewoontegedrag. Dit
moet zoveel mogelijk worden voorkomen omdat het uitvoeren van een
verkeerde werkwijze belasting verhogend kan zijn.

6.3 Stofzuigen

Stofzuigen is vooral zwaar doordat er vaak een te ver voorover
gebogen houding wordt aangenomen en te veel kracht op het
mondstuk wordt uitgeoefend en men gaat bukken om onder objecten
stof te zuigen. Van belang is een goede werkwijze, het te ver réiken is
niet goed; vergt extra belasting van de rug. Het is van belang dat de
steel niet te kort is en bovenaan vastgehouden kan worden,èen op
lengte instelbare steel zorgt ervoor dat deze aan verschillende
lichaamslengtes aangepast kan worden zodat men rechtop staand
kan werken. Het verkeerd ingesteld staan van de borstel maakt het
stokuigen onnodig extra zwaar.

De volgende fabrikanten zijn onderzocht:
Dyson Numatic
Electrolux Nutec
Hitachi
Hoover
Kàrcher
Kirby
Miele

Nilfisk
Taski
Truvox
Wetrok

A. Stofzuigen - verbeteren klassieke methode

Ontwerp:
. Een niet te korte, op lengte instelbare steel.. Een steel met een gebogen, ',horizontaal,' buisstuk vermindert het

bukken.
. DuidelUke feedback van de positie van de borstel en een goede

instelbaarheid of een universele borstel voor zachte en harde
vloerbedekking.

. Makkelijk in te stellen zuigkracht, rollers onder zuigmond.. Een in het gebouw centraal ingebouwd stofzuigsysteem. Hierbij
hoeft alleen de slang te worden aangesloten aàn de muur en dis
hoeft de stofzuiger zelf niet meer meegenomen te worden tijdens
het stofzuigen. Het produceert minder geluid dan traditionelè
systemen. (Snoek)

30
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Voordelen inqebouwd systeem Nadelen inqebouwd systeem

Minder vermoeiend (geen gesleeP

met het apparaat).

Er moet een extÍa systeem

ingebouwd worden wat tijd, geld en

overlast kost.

Minder geluidshinder. De slang is lang, stug en zwaar,

dezezou van licht, flexibel materiaal

moeten ziin.

Materiaal:
Een flexibele sto2uiger met een lichter gewicht (nog geen verdere

informatie over).

B. Stofzuigen - nieuwe methoden

1. Rugstofzuiger
De rugstoÍzuiger is een stofzuiger die als een rugzak op de rug

gedragen wordt.

2. Stofzuigrobot
De stofzuigrobot is een stofzuiger die werkt op batterijen, geen snoer

heeft en zijn weg door de ruimte vindt d.m.v. een radarsysteem. Het

apparaat hoeft alleen ingeschakeld en neelgezet te worden.

Dyson DCO6
De Dyson werkt op batterijen en volgt een spiraalvormige weg van de

buitenkant van de ruimte naar het centrum. Het detecteert obstakels

en werkt zonder van tevoren geprogrammeerd te hoeven worden. Het

apparaat onthoudt waar het is geweest zodat er niet onnodig plaatsen

worden herhaald.
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Voordelen ruqstofzuiqer Nadelen ruqstofzuiger

Er hoeft geen apparaat achter
de gebruiker meegesleePt te

worden.

Het meedragen van de stofzuiger is

belastend voor de rug.

Makkelijker bij moeilijke locaties,

zoals in trappenhuizen, theaters
e.d..

Trlllingen.

Werkt sneller dan een ander
siofzrriosvsieem.

Lawaai dichter bij het oor.

Op sommige plaatsen kan een

gewone stofzuiger niet komen

doordat het snoer te kort is.

De stofzuiger zit in de weg bU nauwe

doorgangen.

Banden voor het lichaam zijn lastig en

passen niet altijd goed. Binnen bepaalde

culturen mogen lichaamsvormen niet

benadrukt worden wat deze banden wel

doen en dus een probleem opleveren.

Warmte ontwikkeling.
Langer snoer achter gebruiker. Een

toepassing met een accu zou dit
oolossen.
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Electrolux
De Electrolux navigeert door de ruimte waarbij hij hoeken en meubels
detecteert. De route die de robot volgt is een heen en weer gaande
beweging over de vloer. De robot is uitgerust met een bumper zodat
de sto2uiger de meubels niet zal beschadigen.

C. Stofzuigen - bronaanpak: schoonmaakbewust ontwerpen van
het gebouw

. Een makkelijk te onderhouden vloerbedekking is Solenium (van
lnterface), dit is een vloer.bedekking die bestaat uit tegels en eruit
ziet als textiel maar wat betreft eigenschappen wat meer de
voordelen van een harde vloer heeft. Stofzuigen is de meest
effectieve manier om bij deze vloerbedekking zand en vuil te
veruvijderen. De statische rolweerstand van Solenium is 60N, b4
tapijt is deze 80N. De dynamische rolweerstand van Solenium is
50N, bij tapijt 60N. Dit geeft aan dat het rollen van de stofzuiger
over Solenium lichter is dan bij tapijt en het is ook een indicaiie dat
het sto2uigen zelf minder weerstand ondervindt. Voor vlekken
bestaat een speciaal schoonmaakmiddel. Het materiaal is ook
geschikt om schoongemaakt te worden met water.. Er zouden geen obstakels op de vloer gezet moeten worden of uit
de vloer moeten komen. (o.a. drempels)

6.4 Nat reinigen

Bij het nat reinigen wordt met één hand een heen-en-weer gaande
beweging gemaakt over het schoon te maken oppervlak. ln de andere
hand wordt een spuitflacon vastgehouden. Hierbij is de romp vaak
licht tot sterk voorover gebogen doordat de werkhoogte niet is
afgestemd op de uit te voeren (staande) werkzaamhéden (bureaus,
vensterbanken). De gebogen houding wordt sterker naarmate de
medewerker verder moet reiken.

Naast de houding, die met name belastend is voor de onderrug en
schouderpartij, brengt ook het uitwringen van het doekje een g[ote

Voordelen stofzuiqrobot Nadelen stoÍzuiqrobot
Er is geen Íysieke belasting. Er is weinig bekend over de resultaten;

ls er voldoende stofuerwiiderino?
Komt het apparaat overal, detecteert
het nisies etc.?
Kan het apparaat overal bij? Trappen,
drempels en deuren ztln zowiezo
obstakels.
Kan het systeem in de war raken?
Het is de vraag of de stoÍzuigrobot wel
voor grote projecten geschikt is. i.v.m.
snelheid en batteriicaDaciteit.
ls de ronde vorm een nadeel bij rechte
hoeken?
ls het appaÍaat geschikt voor alle
soorten interieurs? Waar kan het
wel/niet inqezet worden?

Houding en uitwingen doekje

Ergonomie in de schoonmaak
32



belasting met zich mee, doordat de polsen bij deze beweging in een

extremJstand worden gezet en hierbij kracht moet worden geleverd'

De repeterende beweging (bewegen van natte d-oek over het

oppervlak) en het uitwrinóen van de doek kan RSI-klachten tot gevolg

hebben.

De volgende fabrikanten zijn onderzocht:
Speed Clean ldserda Products

Giant Lake City lndustrial Products lnc'

Swish EasY clean Pro

Swep

bevestigd.
Productspecificaties: Lengte (inclusief slinger) 40 cm

Hoogte 25 cm
Breedte 17 cm

Alclear

A. Nat reinigen - verbeteren klassieke methode

Ontwerp:
. Uitwringen voorkomen door gebruik te maken van een

handwringer.
. Een zeemspons met een handvat (trekker) om een gebogen

houding tegen te gaan.
. Gebruik maken van een zeemspons, deze wordt i.p.v.

uitgewrongen, uitgeknePen.

B. Nat reinigen - nieuwe methoden

1. Microvezeldoek
Een microvezeldoek bevat vezels waarmee enerzijds het vuil van de

ondergrond wordt geschraapt, andezijds het vuil wordt
vastgéhouden. De vezels bestaan meestal uit een kern met acht

lobbèn van een kunststofen daartussen acht driehoekige segmenten

van een ander kunststof.

2. Handwringer
Een handwringer is een hulpmiddel voor het uitwringen van doeken,

dweilen en zemen. De wringers zijn in verschillende varianten

verkrijgbaar. De hand-miniwringer is een hulpmiddel voor het

uitwringen van doeken en zemen. Het natte doekje wordt op het

oplegtafeltje gelegd, vervolgens wordt aan de slinger gedraaid en

komt het natte textiel er aan de andere kant van de rollen

uitgewrongen uit. De hand-miniwringer kan op een plat vlak worden
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Voordelen m icrovezeldoekje Nadelen microvezeldoekie

Weinig water nodig. Vuilverwijdering uit doek alleen

mogelijk door een wasbeurt (logistiek

reoelen).

Geen chemische reinigingsmiddelen
nodio.

Verkeerd gebruik (hard drukken) kan

leiden tot materiaalbeschadiging.

Niet wringen. WÍingen (verkeerd gebruikl kan
leiden tot huidirritatie.

Emmer water minder oP de werkkar. Versoreidt oeen frisse qeur.

Minder belastend. Klamvochtigheid van het doekje is

moeiliik te bepalen.

Efficiënter.
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Gewicht 2 kg
Lengte rollen 17,5 cm

3 Elektrische miniwringer
De elektrische miniwringer werkt op dezelfde manier als de gewone
miniwringer en wordt voor hetzelfde doel gebruikt. ln plaats van
gebruik maken van een slinger, wordt het apparaat elektrisch
aangedreven.
Productspecificaties: Lengte (inclusief slinger) 42 cm

Hoogte 18 cm
Breedte 12,5 cm
Gewicht 2,7 kg
Lengte rollen 17,S cm

4 Sopdoekenwringer
De werkwijze is hetzerfde ars bij de hand miniwringer. 84 deze wringer
hoort een emmer. De emmer heeft een inhoud vai g liter. De
sopdoekenwringer past met emmer op verschillende werkkarren. De
wringer is afneembaar.
Productspecificaties: Hoogte (inclusief wringer) 32 cm

Afmeting emmer 27,5x21 cm
lnhoud emmer g liter
Gewicht 1,8 kg
Lengte rollen 20 cm

Zwaar in gebruik

6.5 Moppen

De traditionele spaanse mop wordt gebruikt voor het moppen van
grotere ruimten. Deze methode is een arternatief voor het dweiren
maar is erg zwaar in gebruik.

Rolemmers
Rolemmers zijn "dweilemmers,, op wielen met daarop een wringer om
de mop uit te wringen.
Bij voorkeur wordt een dubbele rolemmer met twee emmers
geadviseerd omdat men dan één emmer gebruikt om de mop te
spoelen met schoon water, en één emmei om de mop in het

Voordelen hand miniwringer Nadelen hand miniwrinqer
Minder belastend, wringen wordt
voorkomen

Worclt bevestigd op een vaste plek
(niet direct bij de hand op de
werkkar).

vocnltgnero van doek beter te bepalen. Stelt eisen aan de werkkast
(ruimte).

Voordelen elektrische miniwrin gei Nadelen elektrische miniwrinqE
oeraslrng. Wordt bevestigd op een vaste plek

(niet direct bij de hand op de
werkkar)-

ugneto van ooeK beler te bepalen stett ersen aan de werkkast
(ruimte).r\eeml mtnoer rutmte in dan de hand

miniwringer.

Rolemmers

Ergonomie in de schoonmaak
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Ondenochte fabrikante n

gebruiksklare schoonmaakmiddel te impregneren. Zo blijft het sop

langer schoon en gebruikt men minder product.

Heiuitdrukken van de mop veroorzaakt veel druk op het karretje,

deze kan wegschieten als de wieltjes niet geblokkeerd kunnen

worden.

De volgende fabrikanten zijn ondezocht:
Swep (moppen, stelen, houders)
Sprint
Speed Clean
Giant
Swish

A. Moppen - verbeteren klassieke methode

. Vlakmoppen
De vlakmop is een professioneel alternatief voor "dweilen".

Werken met een vlakmop gaat sneller dan dweilen omdat men een
groter oppervlak in één keer bestrijkt en werkt lichter omdat de mop

veel minder weerstand geeft. Om de mop uit te wringen, klapt de

vlakmophouder dubbel zodat men zeer gemakkelijk de mop in de

wringer kan laten zakken. Dus de combinatie vlakmophouder met

mop en rolemmer maakt het nat dweilen een stuk gemakkelijker en

sneller.

. ErgoSpin (Clever Cleaning, Swish)
Een mop waarbij de heen en weer gaande beweging ervoor zorgt dat

de mop niet zelf gedraaid hoeft te worden in de acht-beweging. Door

een binnenbuis wordt de draaibeweging door de heen en weer
gaande beweging gerealiseerd.
o Mop met telescoopsteel
Een mop met een lange, instelbare telescoopsteel (Swish, Clever

Cleaning) waardoor rechtop gewerkt kan worden.
. Rolemmerkar laag bij de grond
De rolemmerkar laag bij de grond gepositioneerd zodat meer gebruik

kan worden gemaakt van het lichaamsgewicht tUdens het uitwringen.
. Machinaal moppen.

Materiaal
Een goede werkwijze is belangrijk, te ver reiken is niet goed, dit vergt

extra belastlng van voornamelijk de rug. De bewegingsuitslag moet

niet te groot zijn, de grootte en het gewicht van de mop moeten

binnen de perken blijven zodat de beweging die gemaakt wordt niet te

groot wordt en met te veel kracht moet gebeuren.

Voordelen vlakmoppen Nadelen vlakmoppen

Sneller door minder beweging, minder

handelingen, doordat de vloer niet eersl

nat hoeft worden gemaakt en daarna
qedrooqd moet worden.

Het is belangrijk dat de vlakmop
goed uitgeknepen wordt, als de

mop te nat is veroozaakt een

waterfilm te veel weerstand.

De mop bestrijkt een groter oppervlak
dan het traditionele moppen.
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B. Moppen - nieuwe methoden

Microvezel vlakmoppen
De meningen over het microvezel vlakmoppen zijn verdeeld.
Fabrikanten noemen het werk lichter en garanderen een schoner
resultaat dan bij gewoon vlakmoppen. De moppen zouden twee keer
zo veel vuil absorberen als traditionele moppen. Doordat de hele
kleine vezels het oppervlak van het water breken kan het water vuil
opnemen zonder gebruik van chemicaliën. Bij deze methode wordt
ook minder gebruik gemaakt van water.
Ondezoek naar microvezel vlakmoppen geeft echter aan dat er geen
significant verschil is met gewoon vloeronderhoud, maar dat er alleen
minder reinigende middelen gebruikt hoeven worden. De
vochtigheidsgraad en het percentage microvezel in de mop zijn
essentiële aspecten bij microvezel moppen. Bij een te droge mop is
de vuilverwijdering onvoldoende, bij een te natte mop wordt het vuil
alleen uitgesmeerd en bij een te hoog percentage microvezel moet te
veel kracht worden gezet om de doek te verplaatsen. De kracht om
een mop van í00% microvezel te verplaatsen blijkt anderhalf keer zo
groot te zijn als bij een traditionele mop.
Een ideale reiniging zou de combinatie van het traditionele stofwissen
en vloerreiniging met microvezels kunnen zijn, maar dan mag de vloer
niet te vuil zijn.
Fabrikanten microvezel moppen: Wetrok, Dailytec mop, Clean House

C. Moppen - bronaanpak: schoonmaakbewust ontwerpen van
het gebouw

. Geen harde vloeren over laten lopen in tapijt.. Geen obstakels op de vloer zetten of uit de vloer laten komen. (o.a
drempels)

. Door gebruik van inloopmatten/roosters wordt de vuilinloop
beperkt.

. Geen gebruik maken van vloerveruvarming, dan droogt de vloer te
snel op.

36

Voordelen microvezel
vlakmoppen

Nadelen microvezel vlakmoppen

Minder gebruik van water Het werkt zwaarder dan gewoon
vlakmoooen.

Minder gebruik van
reinigingsmiddel.

De vloer mao niet te vies ziin.
De mop maq niet te nat ziin.
Het verschil in slijtage tussen katoenen
moppen en microvezel moppen is nog
níet bekend.

Waarschijnlijk niet geschikt voor lino
vloeren, wel meer voor tegelvloeren maar
dan moet de vezel lano oenoeo ziin.
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6.6 Spuitlans

zwaar werk door druk en trittingen Het bedienen van de spuitlans van een hogedrukreiniger is zwaar

doordat er weerstand geboden moet worden aan druk en trillingen van

delans.Hetgebruikvanpersoonlijkebeschermingsmiddeleniswerkt
belemmerend.

onderzochte fabrikanten De volgende fabrikanten zijn onderzocht:
Kàrcher
Nilfisk (lage druk met heet water; hoge druk met koud water)

KEW
WAP

A. Spuitlans - verbeteren klassieke methode

Ontwerp
. Een apparaat met een lichte knijpgreep.

Materiaal
De Vanguard, een hogedrukreiniger, is compact en licht, eenvoudig

te bedienen maar heeft toch de kracht, capaciteit en de mogelijkheden

van een professionele machine.
Met Vanguard is zelf de druk traploos te regelen, evenals de

hoeveelheid chemicaliën. De chemicaliëntank is ingebouwd, maar er

is ook de mogelijkheid vanuit een losse tank bij te mengen. Met het

Multireg-spuitpistool is tijdens het werk de toevoeging van chemicaliën

in en uit te schakelen, als ook de straal (puntstraal-vlakstraal) aan te
passen. Toch is de Vanguard nauwelijks groter dan een stoÍzuiger.

B. Spuiíans - nieuwe methode

Lage d ru k rei n i gi ng si n stal I ati e
Bij een lage druk reinigingsinstallatie er is minder spierkracht nodig

om weerstand te bieden aan de tegendruk, vergeleken bij alternatieve

werkwijzen met hoge druk. Er wordt gebruikt gemaakt van toevoeging
van een straalmiddel aan het water, hierdoor is er een forse reductie

van de blootstelling aan het reinigingsmiddel.

Torbo j unior u niverseel
Bij de Torbo junior universeel is de stofontwikkeling tot 95%
gereduceerd door de binding van het straalmiddel aan water t.o.v. het

alternatief, droogstralen. Bij het toepassen van een lage druk

installatie i.p.v. een hoge druk installatie wordt tot 60% minder
straalmiddel en water verbruikt.

Stoomreinging
Zie onder 6.7

Voordelen lichte machine Nadelen lichte machine

Het meenemen van de machine zelf
is minder belastend (minder zwaar
trekken).

Het gebruik van de machine blijft

door het geven van tegendruk
zwaat.

Voordelen laqe druk reiniqinq Nadelen laqe druk reiníqinq

Er hoeft geen tegendruk meer te

worden gegeven.

Het zou een minder schoon resultaat
kunnen opleveren dan een hoge druk

installatie.
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C. Spuitlans - bronaanpak: schoonmaakbewust ontwerpen van
het gebouw

. Geen drempels

. Geen harde vloeren over laten lopen in tapijt

6.7 Reinigen sanitair

Gebogen houding en ver reiken Bij het reinigen van sanitair wordt een sterk gebogen houding
aangenomen (zowel van de rug als het hoofd). Met name bij het
reinigen van de wc-pot en wc-bril en de onderste rijen van de tegels.
Belastend is het langdurig werken in een gebogen houding en het ver
reiken. Het bukken en reiken moet zoveel mogelijk worden beperkt
om rug, nek-, schouder- en armklachten te voorkomen.

Onderzochte fabrikanten Onderzochte fabrikanten:
Clean Part

A. Reinigen sanitair - verbeteren klassieke methode

Werkwijze
Meer aandacht voor de werkwijze; o.a. één hand vrij houden om te
kunnen steunen, geen spuitbusje of iets dergelijks vasthouden.

Materiaal
. Gebruik maken van sponszeem op steel.
. Gebruik maken van wisser voor tegelwanden.

B. Reinigen sanitair - nieuwe methoden

Caddy Clean
Met dit apparaat kunnen moeihjk te bereiken plaatsen zonder te reiken
of te bukken worden schoongemaakt.

Voordelen CaddyClean Nadelen
Minder belastend: ver reiken en bukken wordt
voorkomen.

Nog niets over
bekend.

Moeilijk te bereiken plekken makkelijker schoon
te houden.

Lengte stang af te stemmen op de individuele
medewerker.
Pistoolgreep zodat voorkomen wordt dat de pols
in extreme standen wordt oehouden.
Te gebruiken voor zowel het reinigen van
wandtegels als vloertegels.
Scharnierpunt tussen stok en reiniqinqsdeel
Afneembare unit om te qebruiken oo wastafels.

C. Reinigen sanitair - bronaanpak: schoonmaakbewust
ontwerpen van het gebouw

Bij nieuwbouw of verbouwing van sanitaire ruimtes is het belangrijk
om na te denken over de te gebruiken materialen en de inrichting van
de ruimte in verband met schoonmaak. Aandachtspunten zijn: het
zoveel mogelijk vrij houden van de vloer en wegwerken van leidingen
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Zwaar werk

O nde n ochte f ab rika n te n

en dergelijke. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde plaatsen

moeilijker bereikbaar zijn. Dit voorkomt het werken in gedwongen

houdingen.
r Hangende closetten, urinoirs en schaamschotten.
. Geen drempels (behalve tussen gang en sanitaire ruimte)'
. Leidingen en afuoer van wasbakken in de wand wegwerken.
o Lage stortbak.
. Toepassen donkere tegels voor onderste rii (ook de voegen)'

6.8 Boenen en schrobben met handbediende machine

Het bedienen van een schrobmachine is zwaar doordat de machine

zelÍ zwaar is maar ook niet lichter uitgevoerd kan worden. Vooral het

sturen met het apparaat en het passeren van drempels bij het

bedienen is extra zwaar. Hierbij is het van belang dat de wielen niet te

klein zijn om omkiepen te voorkomen. Het bedienen van een

schrobmachine kan worden verlicht door een rechte houding met een

rechte rug, het apparaat moet zoveel mogelijk een rechte houding

vereisen.
Vloerreinigingsmachinewerk kan klachten aan handen en schouders

veroozaken. De trillingen van deze apparaten en de polspositie

kunnen ongunstig zijn.

De volgende fabrikanten zijn ondezocht:
Danduct Numatic
Diversey Powr-Flite
Lever
G.E.H
Hako
Nilfisk

Premiere
Truvox
Wetrok
Wap Alto

A. Handbediende machine - verbeteren klassieke methode

Ontwerp
. Een apparaat met niet te kleine wielen, of wielen die te dicht bij

elkaar zitten.
. Bediening met een rechte houding, een boenmachine met een

telescoopsteel, voor een klein persoon kan de afstand tot de

machine te groot worden om deze goed te kunnen bedienen.
o Een zelfaangedreven schrobmachine (bijv. Gansow, Alto); een

schrobzuigautomaat met één of meer schijven of met rollen.

Materiaal
. Een lichte machine
De Duptex reinigingsmachlne werkt zowel voor- als achtenruaarts. De

machine is uitgevoerd met een dubbel reínigingssysteem, reinigt en

neemt de vloeistof direct op. Reinigt langs randen van plinten en
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Voordelen aangedreven
machine

Nadelen aangedreven machine

Het bedienen van de machine

veroozaakt minder
duwbelasting doordat deze
zelfrijdend is.

Het verplaatsen naar de plek waar de

machine gebruikt moet worden is zwaar.

De machine zou met de gebruiker "op de

looo kunnen qaan".

Het sturen kan zwaar ziin.
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voegen tussen vloertegels. Licht te bedienen, voor alle soorten
vloerbedekkingen, o.a. kwarts- en grindtapijt.

Voordelen lichte machine Nadelen lichte machine
Het bedienen van de machine is
minder belastend (duw) doordat
deze niet zo zwaar is.

De capaciteit van de machine zou
lager kunnen zijn.

B. Handbediende machine - innovatieve methoden

Er zijn geen echt innovatieve methoden gevonden.

C. Handbediende machine - bronaanpak: schoonmaakbewust
ontwerpen van het gebouw

r Geen obstakels op de vloer zetten of uit de vloer laten komen. (o.a.
drempels).

6.9 Het legen van papierkorven en afvoer van afval

Bukken en atuoeren Bij het legen van papierkorven wordt door de medewerker veel gebukt
en worden gedwongen houdingen aangenomen doordat de
papierkorven vaak weggestopt z[n onder bureaus. Tegenwoordig
wordt op veel werkplekken papier en ander afval van elkaar
gescheiden. Het afuoeren van papier is zwaar. De zakken die aan de
werkkar worden bevestigd zijn groot. Doordat veel afual in één zak
gaat, wordt het gewicht van de zak bij het afuoeren lastig hanteerbaar.

A. Legen papierkorven - verbeteren klassieke methode

Antwerp
o Gebruik maken van kleinere zakken aan de werkkar.. Gebruik kleinere en lichtere korven.
. Gebruik rolcontainers om af te storten met een lage inwerpopening

en gemakkelijk rijdbaar

B. Legen papierkorven - nieuwe methoden

Er zijn geen innovatleve methoden gevonden.

C. Legen papierkorven - bronaanpak: schoonmaakbewust
ontwerpen van het gebouw

Er zijn geen oplossingen gericht op het gebouwontwerp gevonden.
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O nd e noch te f a b rika nte n

6.íO Verplaatsen van rijdend materieel/ machinedelen

Het verplaatsen van schoonmaakapparatuur vanuit de

(aanhang)wagen het gebouw in (of omgekeerd) is zwaar en lastig'

Èieroij vórmen drempels in het gebouw of in de wagen een extra

opstaliel. Maar ook als de machine een trap op moet als er in het

gebouw geen lift is, is dit erg zwaat Hiervoor zou een hulpmiddel

lebruikt moeten worden of het apparaat zou een mogelijkheid moeten

Éebben dat deze makkelijk de trap op te transporteren is'

De ondezochte fabrikanten zijn:

WM system
Alber

A. Verplaatsen riidend materieel - verbeteren klassieke methode

Ontwerp
. Laad- en los systeem in auto:
. Laadkraantje in de auto, lier/takel
. Autolift (vergelijkbaar met invalidewagen vervoer)
. Oprljbaan
. Transportsysteem trappen oP:
. Traplift
. Trapsteekwagens

Oveftoom trapsteekwagens
C argom a ste r lrapsteekwagen met accu

Voordelen trapsteekwagen Nadelen traosteekwaqen

Het werkt minder belastend wat

betreft het tillen.

Het gaat langzamer.

B. Verplaatsen rijdend materieel - nieuwe methoden

Er zijn geen innovatieve methoden gevonden.

C. Verplaatsen rijdend materieel - bronaanpak:
schoonmaakbewust ontwerpen van het gebouw

. Geen drempels

. Liften
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7. Resultaten exPeÉbijeenkomst

Stofzuigen

Nat reinigen

Moppen

Gebruik sPuitlans

Sanitair reinigen

Boen/schrobmachine

Legen papierkorven (bePerkt)

De in hoofdstuk 6 benoemde alternatieven ziln op 26 oktober 2000 bij

Commit Arbo behandeld in een expert-meeting ln deze meeting

waren totaal acht personen aanwezig, t'w vijf vertegenwoordigers van

de schoonmaakbedrijven Hago en Lavold en drie ergonomen/

onderzoekers van Vhp adviseurs en Commit Arbo'

ln dit gesprek zijn alle alternatieven getoetst op toepasbaarheid en

haalbàarheid. Vàn elk alternatief zijn de voor- en nadelen behandeld'

Ook zijn er suggesties niet opgenomen alternatieven gedaan' zoals

de stotuiger wàar Oe bestuurder op mee rijdt en de stoomreiniger'

Aan het 
"lót 

uan de bijeenkomst is de volgende definitieve lijst te

ondezoeken alternatieven vastgesteld:

Lïst met alternatieven

1: Stofzuiger met gebogen steel en wielen onder zuigmond

2: Stofzuiger waarop de bediener kan meerijden

3: Solenium vloerbedekking

4: Microvezeldoekje
5: Elektrische miniwringer

6a: Vlakmop
6b: VlakmoP met microvezel
7: Ergospin

8: Lage druk reiniger
9: Stoomreiniger

9: Stoomreiniger
10: Caddy-clean

1 1 : Zelfaangedreven machine
12: Machine waar de bediener op mee rijdt

13: Lichtere korven, betere handvatting in combinatie met

lagere inwerPoPening containers

Verplaatsenmachines(beperkt) 14: Accu-trapsteekwagen

Dit betekent dat de overige aangedragen alternatieven zijn afgevallen.

De afgevallen alternatieven methoden zijn de volgenden:
o Sto2uigen: De rugstofzuiger
Bij de rugstofzulger wordt de toegenomen belasting door het gewicht

o[ Oe rrg, de trilÍngen en het geluidsniveau, dicht bij het oor als extra

belasting-geoordeeld.Hierdoorisderugsto2uigergeenalternatief
voor heigËwone stozuigen. Het is mogelijk dat in speciale situaties

met wein-ig vlakke vloeren, zoals in trappenhuizen en theaters de

rugsto2ui-ger bruikbaar is. ln deze gevallen moet ervoor gezorgd

wàrden da1 de medewerker dit hulpmiddel slechts kortdurend gebruikt

zodat er voldoende afwisseling is met andere werkzaamheden'
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. Sto2uigen: De sto2uigrobot
Deze alternatieve methode is technisch, mede qua capaciteit, nog niet
voldoende uitontwikkeld om nu een alternatief te z1n. öp middellànge
termijn zou er na technische perfectionering en cafaciteitsvergrotin!
sprake van een alternatief kunnen zijn.

I Nat reinigen: de handwringer en de sopdoekwringer
Op zich leidt het gebruik van de handwringer en de sopdóekwringer
tot.verminderíng van de fysieke belasting van het handmatig, .oÀder
hulpmiddel, uitwringer van de sopdoekje!. Echter de anderè
alternatieven als het microvezeldoekjei en de elektrische accuwringer
lijken nog meer voordelen op te leveren. Daarom is in de expert_
meeting besloten niet verder onderzoek uit te raten voeren naar deze
twee alternatieven.

i Gebruik spuitlans: het apparaat met een lichtere knijpgreep
Dit alternatief heeft een srechts beperkt voordeel ten aanzien van de
fysieke belasting omdat de terugslag van de waterdruk niet wordt
verminderd. Dat betekent dat de andere alternatieven die met minder
druk werken, meer voordeel bieden voor de vermindering van de
Íysieke belasting.

ln de expert-meeting zijn ook twee arternatieven aangedragen die niet
in de eerste lijst z4n opgenomen t.w.:. de stoomreiniger
. de stokuiger met meerijdende bediener
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8. Testen van alternatieven met praktijkmetingen

Leverancier
Prijs

Beschrijving

Werking

Uitgetest b'rj

Onderzoeksmethode

Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden

Productiviteit
Eindoordeel

Tenaanzienvandelijstmetalternatievenisinformatieverzameldbij
leveranciers en schoonmaakbedrijven' Vervolgens is onderzoek en

,i1n oÀserraties van houdingen en bewegingen met video uitgevoerd'

Op Oasis van de gevonden voor- en nadelen wordt ten aanzien van

ieder alternatief eèn elndconclusie geformuleerd, t'w : 'bruikbaar' of

'niet bruikbaar'. Bij de totstandkoming van dit eindoordeel is met nam

gàf"t"n naar het'bereiken van een duidelijke vermindering van de

tyiÈt" belasting van de schoonmaakhandeling' Deze eindconclusies

z1n gebaseerd óp de weging van informatie die bij ieder alternatief is

bésànreven. De informatie is afkomstig uit de volgende bronnen:

. literatuur-onderzoek

. gesprekken met ervaren gebruikers;

. de twee exPert-meetings;

. observaties van houding en beweging bij het schoonmaakwerk'

Alternatief í: Stofzuiger met wielties onder zuigmond
Wetrok, Nilfisk
Nilfisk stokuiger GD1010: f 585,- (losse zuigmond f 70,-), losse

mondstukken-met 2 wieltjes aan de zijkanten kan worden toegepast

op alle Nilfisk 32 mm machines; 30 cm breed; f 174,-, 40 cm breed; f
200,-.
Wetrok monovac 6; f 575,-, Wetrok monovac I f 695,-'

De Wetrok monovac 6 is een kleine, lichte stofuuiger waarvan de

zuigmond met rollers is voorzien. onder de zuigmond zitten borstels

Oie-niet ingeklapt kunnen worden. Deze borstels borstelen het

eventueel vastzittende vuil los, maar de rollers zorgen ervoor dat er

geen extra kracht kan worden gezet en dat het los borstelen geen

extra fysieke belasting oplevert.
De rolËrs onder de zuigmond zorgen ervoor dat onnodig duwen niet

mogelijk is en dat de zuigmond makkelijker over de vloer te bewegen

is. óuwen op de zuigmond gebeurt vooral als er vastzittend vuil

aanwezig is.

HAGO, Rotterdam
Observeren van gebruik door ervaren schoonmaakster en beoordeling

door schoonmaakster.
+ Het sto2uigen met een toepassing met rollers werkt lichter

omdat er minder wrijving is. De reacties van schoonmakers op

dit apparaat zijn erg positief; men zou direct zelf zo'n apparaat

voor hun werk willen gebruiken.
+ Er kan geen extra kracht worden gezet, geen extra

duwbelasting.
+ Door toepassing van een gebogen buisstuk is een extra

voordeel te verkrijgen doordat er minder gebukt hoeft te

worden.
overaltoepasbaarwaariedereanderestofzuigergebruiktwordt.De
Wetrok stofzuiger met wieltjes onder de zuigmond is voor grote

oppervlakken àisschien minder geschikt door de kleine afmetingen en

de wat kleinere stoÍzak.
Positief
Bruikbaar alternatief
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Leverancier

Prijs
Beschrijving

Uitgetest bij
Onderzoeksmethode

Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden
Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Beschrijving en werking

Specificaties
Uitgetest bij
Onderzoeksmethode

Gevonden voor- en nadelen

Randvooruvaarden
Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Onderzoeksmethode
Gevonden voor- en nadelen

Alternatief 2: Stofzuiger/veegmachine waarop de bediener kan
meerijden
Nilflsk SR í 000 (veegmachine), Wetrok Kenrvit 7500 E/S (veeg_
/zuigmachine)
Nilfisk f 17000,-, Wetrok Kerwit 12 à 14 duizend gulden.
De Nilfisk machine betreft een veegmachine die àok toegepast kan
worden op taptjt door er een aparte borstel onder te plaaisen. De
machine heeft geen aparte zuigfunctie maar door het roteren van de
borstels ontstaat een soort vacutim effect. Veegbaan: 60 tot 100 cm
breed afhankelijk van toegepaste borstels.
HAGO
Het was niet mogelljk om ondezoek uit te voeren, informatie
verkregen van gebruikers en leverancier.+ Doordat men op het apparaat zit, ondervindt men minder

belasting dan bij het duwen en trekken van de klassieke
machines.

Niet geschikt voor kleine ruimtes
Positief
Bruikbaar alternatief

AlternatieÍ 3: Solenium vloerbedekking
lnterface, Nederland bv, Bunnik
Richtprijs: f 86,Jm2, neemt af bij afname van >100m2
Een vloerbedekking bestaande uit tegers. De vroerbedekking heeft de
uitstraling van textier maat zou wat meer de voordelen van een harde
vloer hebben omdat door de vrij harde bovenraag minder weerstand
zou worden ondervonden bij het stofzuigen.
Het materiaal is geschikt om schoongemaakt te worden met behulp
van de stofzuiger maar ook met water. Voor vlekken bestaat een
speciaal schoonmaakmiddel.
Twee maten tegels.
Groene Delta College, Oegstgeest
Observeren van stofzuigen door ervaren schoonmaakster met
professioneel materiaal, vragen naar ervaringen met deze
vloerbedekking.
0 Het rollen van de stofzuiger over Solenium zou lichter moeten

zijn dan bq tapijt, er wordt echter geen verschil ervaren tussen
het stofzuigen van tapijt of Solenium.+ Vlekken zijn wel makkelijk te venrvijderen zonder sporen
achter te laten.

Geen: overal toepasbaar waar elk andere vloerbedekking ligt.
Negatief
Niet bruikbaar, omdat de fysieke belasting niet wezenlijk verminderd.

Alternatief 4: Microvezeldoekje
Gelecon, v. Ginkel, Weska
Tussen f 4,- en f 15,- per stuk
Gebruikte onderzoeksrapporten zie hieronder.+ Minder bewegingen: éen maal afnemen is genoeg, minder

belastend, efficiënter.
+ Wringen is niet nodig.+ Weinig water nodig.
+ Emmer water minder op de werkkar.+ Geen chemische reinigingsmiddelen nodig.- Verspreidt geen frisse geur.
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Randvoorwaarden

Literatuur

Productiviteit
Eindoordeel

Fabrikant

Prijs
Beschrijving

Specificaties

Werking

Uitgetest bij
Gevonden voor- en nadelen

Randvooruvaarden
Productiviteit

Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Beschrijving

Uitgetest bii
Beschr'tjving

Onderzoek

- Klamvochtigheid van het doekje moeilijk te bepalen'

- Vuilverwijdàring uit doek alleen mogelijk door een wasbeurt

(logistiek regelen).
- Veikeerd gebruik (hard drukken) kan leiden tot

materiaalbeschadiging.
- Wringen (verkeerd gebruik) kan leiden tot huidirritatie'

Geen (micro-vezel kan overal gebruikt worden waar andere

schoonmaakdoekjes gebruikt worden).

SM 43 Vergelijkend onderzoek van sproeireinigen en klamvochtig

reinigen. Véreniging Schoonmaak Research, November 1994'

SM àg Evaluatie microvezeldoekjes. Vereniging Schoonmaak

Research, Oktober 1 997.
SM 56 Evaluatie microvezeldoekjes: aanvullend onderzoek'

Vereniging Schoonmaak Research, Januari 1998'

Positief
Bruikbaar alternatief

Alternatief 5: Elektrische miniwringer
ldserda Products, Wapserveen, leverancier schoonmaakbranche;

Alpheios, Heerlen
Fl. 680,- (ldserda)
De vocht§heid van een microvezeldoek is erg belangrijk. Een

elektrisché miniwringer die op de kar mee kan is een mogelijke optie'

De RIAN elektrische miniwringer is bedoeld voor het uitwringen van

washandjes, vaatdoekjes en dergelijke.
Lengte (inclusief slinger): 42 centimeter
Hoogte: 18 centimeter
Breedte: 12,5 centimeter
Gewicht 2,7 kg
Lengte rollen: 17,5 centimeter
De èbktrische miniwringer werkt op dezelfde manier als de gewone

miniwringer, er hoeft echter niet aan de slinger gedraaid te worden

maar doór één druk op de knop gaat het textiel tussen de rollers door.

Niet uitgetest, informatie verkregen van leverancier'
+ Er hoeft geen kracht te worden gezet en er is geen

polsbelasting; met een druk op de knop gaat het textiel tussen

de rollers door.
- Dewerkkarwordt zwaarder door het meevoeren van het

apparaat met een (zware) accu.

Er moet plaats zijn om het apparaat op de kar te bevestigen'

De productiviteitis positief bevonden, maar dit alternatief valt af door

keuze voor een beter alternatief van microvezeldoekjes'

Niet bruikbaar omdat er een beter alternatief (microvezeldoekje) is

Alternatief 6: Vlakmop met microvezel
Weska
Rond f 30,-
Gezien het grote succes van microvezeldoekjes leek de toepassing

van de microvezel op de vlakmop veelbelovend. Bij het werken met

een microvezel vlakmop wordt dezelÍde techniek gehanteerd als bij de

traditionele vlakmoP.
Lavold, Utrecht
Een vlakmop met microvezels ziet er uit als een gewone vlakmop

maar bestaat (gedeeltelijk) uit microvezels.

Uit ondezoek van de Vereniging Schoonmaak Research (1999) naar

vloerreiniging met microvezels blijkt dat op het gebied van

reinigingsinelheid en vuilverwqdering microvezelhoudende
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Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden

vlakmoppen een vergelijkbare prestatie leveren als de vlakmop
bestaande uit 100% katoen. Voordeel van een microvezelhoudende
vlakmop is dat zonder reinigingsmiddel kan worden gewerkt.
Ondezoek onder 14 schoonmaakmedewerkers vanLavold wijst uit
dat het verplaatsen van de microvezel vtakmop meer kracht kóst dan
het verplaatsen van de traditionele vlakmop en dat bij het bewegen
van de vlakmop naar het lichaam toe de vlakmop de neiging vertoont
"om te klappen". ln de praktqk blijken schoonmaakmedeweikers de
reinigende werking van de microvezer vrakmop bij het verwijderen van
vlekken (koffievlekken en schoenvegen) te gering te vindenl om
vlekken te verwijderen moet er veel extra kracht geleverd worden.
Om voorgaande redenen geven de 14 schoonmàakmedewerkers van
Lavold (vestiging waterreiniging in Utrecht) na het gebruiken van de
microvezelvlakmop de voorkeur aan de traditionele lvlaklmop.+ Geen reinigingsmiddel nodig.
- Fysiek zwaarder en minder reinigingseffect dan traditionele

vlakmop.
+ Gemengde vezels zijn wel bruikbaar.
Toepasbaar waar andere vlakmoppen gebruikt worden.
Voor een optimaal reiningseffect is de juiste vochtigheidsgraad van de
microvezel vlakmop van groot belang. Een te drogó vlakÀop heeft
een beperkte reinigende werking terwijr een te naite vrakmop het vuir
versmeert. Tevens is het percentage microvezel in de vlakmop van
belang. Wanneer het percentage microvezel in de mop te hoog is,
moet meer kracht gezet worden om de doek te verplaatsen oan ull ae
traditionele katoenen vlakmop. Om de optredende krachten te
beperken worden in de vlakmop de microvezels vaak gemengd met
andere vezels. De kracht benodigd om een mop die uli lOO"Z.
microvezel bestaat te verplaatsen, blijkt anderhalf keer zo groot te zijn
als bij een traditionele mop.
Het is van belang de schoonmaakmedewerkers instructies te geven
over het werken met de microvezelvlakmop.
Bij een grote vervuilingsgraad van de vloeren wordt het gebruik van
(microvezel) vlakmoppen niet aangeraden.
S.M 60 Vloerreiniging met microvezels: een technische beoordeling.
Vereniging Schoonmaak Research, Mei 19g9.
Positief
Bruikbaar alternatief

Alternatief 7: Ergospin telescopische stang
Swish professional, Norrh ult, Sweden. I nternelpagina: www. swish. se
Nog geen leverancier in Nederland.
ln Nederland nog geen prijs vastgesteld. Zweden: 1_2S stuks SEK
109,- (l 27,-), meer dan 25 stuks SEK 9S,- (f 25,_)
Leveringskosten: Holland SEK 35.OOO,- (f 8670,_i, Kleine order ex
works Norrhult, Sweden.
Een ergonomische telescopische stang, die op vlakmoppen van
verschillende formaten met doeken van diverse materialen (katoen en
microvezelhoudend) te bevestigen is, voor zowel droog als
klampvochtig reinigen van vloeren.
Lengte: 100-180 cm;
Diameter: 22 en 30 mm.
Materiaal: aluminium.
Eén hand wordt geplaatst op het uiteinde van de stang, de andere
h.a1d on de beweegl1ke buis. De Ergospin dient gebruikt te worden
tijdens het achterwaarts lopen, waarbij de vlakmàp met de hand op de
beweeglijke buis van links naar rechts wordt bewogen, terwijl de siang
in de bovenste hand roteert. Tijdens de zijwaartse-beweging van de -

Literatuur

Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier

Prijs

Beschrijving

Specificaties

Werking
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Uitgetest bii
Onderzoeksmethode
Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden

Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Beschrijving

Uitgetest bij
Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden

Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Beschrijving

vlakmop draait de buitenste buis over de binnenste, waardoor de S-

bocht onderaan de stang een draaiende beweging van de vlakmop

veroozaakt.
Om de vlakmop techniek, het maken van een acht-vormige beweging

met de vlakmop, goed uit te voeren is het met gebruik van de

Ergospin niet nodig een roterende beweging van de vlakmop te

màfen. Volstaan kan worden met het enkel zijwaarts bewegen van de

vlakmop.
Vhp
Observeren van het wissen van de vloer'
+ De Ergospin dient gebruikt te worden tijdens het achterwaarts

lopen.-Door het zijwaarts bewegen van de vlakmop terwijl

achteruit gelopen wordt, vindt er een draaiende beweging in

de vlakmàp piaats. De Íysiek belastende rotatie in schouders

en de extreme polsstanden, die gemaakt worden tijdens de

gebruikelijke techniek bij vlakmoppen, het maken van een 8-

iormige beweging, worden door het gebruik van deze stang

overbodig.
+ Minder belastende bewegingen in schouder en pols'

Toepasbaar waar andere vlakmoppen gebruikt worden'

Medewerkers moeten gebruik aangeleerd krijgen'

Neutraal
Bruikbaar alternatief

Alternatief 8: Lage druk reiniger
FCC Torbo bv, Driebergen
Vanaf f '18.500,-

De Torbo Junior universeel is een lage druk reinigingsinstallatie voor

het stofarm stralen van oppervlakken zoals beton, natuursteen,

pleisterwerk, metaal of hout met behulp van een met water verrijkt

straalmiddel.
Niet uitgetest, informatie verkregen van leverancier'
+ Er hoeft geen tegendruk meer te worden gegeven'
+ Forse reductie van de blootstelling aan het mengsel met

straalmiddel, doordat de installatie met lage druk kan werken

(dus minder rondspattend mengsel straalmiddel-water) en het

straalmiddel met water verrijkt is en daardoor de

stofontwikkeling tot 95% is gereduceerd'
Er is een compressor nodig om het mengsel met straalmiddel te

verspreiden.
Neutraal
Bruikbaar alternatief

Alternatief 9: Stoomreiniger
Kàrcher, DwaYnes
Kàrcher DE 4002; f 1750,- excl BTW. Join 3400; f 3900,-

De stoomreiniger is een apparaat dat op een verrijdbaar metalen

karretje staat met enkele jerrycans voor het water en het

schoonmaakmiddel, men houdt de spuitlans in de hand' Op de

spuitlans kunnen verschillende opzetstukken gemonteerd worden'

ailrankehjk van het te reinigen oppervlak. Dit varieert o'a' van harde of

zachte bórsteltjes en een onderdeel met een textiel hoes erom heen

voor bijvoorbeeld deuren.
De stoómreiniger wordt vooral gebruikt voor het schoonmaken van

hardnekkig vuit. Uit de spuitlans komt alleen hete stoom, geen water'

Hiermee wordt het vuil losgemaakt. De stoom wordt niet weer

opgezogen maar verdampt. De prestatie van het apparaat wordt als
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Uitgetest bij
Onderzoeksmethode
Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden
Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Beschrijving

Uitgetest bij
Onderzoeksmethode

Gevonden voor- en nadelen

goed beoordeeld, alleen wordt een frisse (schoonmaak)lucht gemist.
Het apparaat is zwaar en er is een goede instructie nodig om àe
stoomtoevoer goed te kunnen regelen. De verschillende verleng_ en
opzetstukken zijn niet al te makkelijk te monteren.
HAGO, Rotterdam
Observeren van het gebruik door een eryaren schoonmaakster.+ Er is minder kracht nodig om vuil los te krijgen.+ Er blijft geen water achter.
- Geen frisse schoonmaaklucht.
Alleen op waterbestendige ondergrond en omgeving te gebruiken.
Neutraal
Bruikbaar alternatief

Alternatief 10: Caddy-clean
Clean Part (Zweden), R&T (Nederland), producent: Clean part
Op dit moment in Nederland nog niet vastgesteld.
De Caddyclean is een apparaat te gebruiken voor het schoonmaken
van vloeren en wanden van sanitairgroepen. Het apparaat is voozien
van een verstelbaar handvat, een pistoolhandgreep en een accu. Het
apparaat heeft twee borsteltjes die in tegengestelde richting draaien.
De borsteltjes zijn ook te verwisselen met diverse soorten pads.
R&T Nederland
Het apparaat wordt nog niet gebruikt in Nederland. Na contact met het
bedrijf in Zweden bleek het mogehjk een demonstratie te krijgen br1
R&T in Nederland waar zij een samenwerkingsverbanO meé neUOen.
Tijdens de demonstratie waren afgevaardigdèn aanwezlg van
verschillende schoonmaakbedrijven. Na uifleg over het apparaat is het
apparaat gedemonstreerd in een sanitaire ruimte. Brj de demonstratie
is gekeken naar de verschillende houdingen en bewegingen.
Daarnaast is gekeken naar de praktischetoepasbaarheid en
inzetbaarheid. N.a.v. de demonstratie is afgesproken dat de
CaddyClean door Lavold zal worden getesi. Tot slot heeft een
discussie plaatsgevonden.
Conclusie tijdens de bijeenkomst: het apparaat is zeker de moeite
waard om verder uit te testen in de praktijk. De verschillende
schoonmaakbedrijven zijn alle bereid om hieraan mee te werken.+ Het gebruik van de Caddyclean voorkomt een repeterende

beweging van de hand/arm.+ Er hoeft minder kracht te worden gezet om de oppervlakten te
reinigen.

+ Met de Caddyclean zijn lastige hoeken zoals achter de
toiletpotten makke|jk bereikbaar, bukken wordt door de
verstelbare steel voorkomen.+ De kop van de Caddyclean kan worden losgekoppeld van de
steel. De losse kop kan worden gebruikt voór het reinigen van
bijvoorbeeld wastafels.+ Het gewicht van de Caddyclean is laag: 1,5 kg.+ De kop van de Caddyclean is verstelbaar, zodat de juiste
hoek kan worden gekozen om minimaal kracht te hóeven
leveren.

+ Het apparaat kan naast sanitair ook voor andere doeleinden
worden ingezet, bijvoorbeeld verwijderen van vegen uit
trappenhuizen, gangen. Dit levert ook een reductie op van
repeterende bewegingen en kracht zetten.- Bovenhands gebruik van de Caddyclean vergt bij langdurig
gebruik redehlk veel kracht (bovenhands tillen: goede
instructie van wezenlijk belang).

50
Ergonomie in de schoonmaak



Randvoorwaarden
Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Beschrijving

Specificaties
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Uitgetest bij
Onderzoeksmethode
Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden
Productiviteit
Eindoordeel

Leverancier
Prijs
Beschrijving

Onderzoeksmethode
Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden
Productiviteit
Eindoordeel

- Na gebruik van de Caddyclean is gebruik van een waterzuiger
of vloertrekker/wisser noodzakelijk.

- De kop van de Caddyclean is niet voozien van een handvat'

Hierdoor moeilijk hanteerbaar (grip te breed waardoor te veel

kracht moet worden geleverd met de hand/ vingers te dicht bij

de draaiende delen (borstels)).
- De accu is geschikt voor 1,5 uur gebruik. Bij periodiek

onderhoud kan dit te kort zijn.

Waterbestendige ondergrond en omgeving.
Neutraal
Bruikbaar alternatief

Alternatief 1 í : Zelfaangedreven schrobmachine
Wetrok, Alpheios Heerlen
20 à 25.000 gulden
Een grote schrobmachine waar men achter loopt en daar makkelijk de

knoppen kan bedienen. Onder het apparaat een schrobschijf en

daarachter een wisser met zuigmond die het water weer akuigt.
Wetrok Duomatic 500 BS
Werkbreedte 500 mm, gewicht 101 kg, max. cap. m3/h 2000, breedte
zuigmond 690 mm, LBH '1 100x550x1070
De zelfaangedreven schrobmachine begint rustig te rijden als een
handle ingedrukt wordt gehouden. De machine moet aan de
bovenkant via een klep met behulp van een emmer of slang gevuld

worden met water. Het laten zakken van de schrobschijf en de wisser
gebeurt automatisch na het indrukken van verschillende knoppen,
doordat de schrobschijf en de wisser makkelijk omhoog kunnen kan

de machine ook makkelijk verreden worden naar de plaats waar deze
gebruikt moet worden. Met het laten zakken van de wisser wordt gelijk

de wateropzuiginstallatie in werking gezet en het water via een slang
opgezogen.
HAGO, Rotterdam
Observeren van het gebruik door een ervaren schoonmaker.
+ Het apparaat werkt zeer licht doordat door middel van

indrukken van een handle het apparaat zelf begint te rijden.
+ Het apparaat kan ook achteruit rijden en is wat betreft sturen

erg gemakkelijk te bedienen. Zodoende ondervindt men
minder duw- en trekbelasting dan bij het gebruik van
schrobmachines die niet met dit systeem zijn uitgerust.

Niet geschikt voor kleine ruimtes.
Positief
Bruikbaar alternatief

Alternatief í2: Schrobmachine waar de bediener op mee rijdt
Wetrok duomatic 1000
40 a 45.000 gulden
Een bestaande schrobmachine waar een zitje achter kan worden
geplaatst.
Niet ondezocht, informatie verkregen van leverancier.
+ Doordat men op een zítje kan zitten ondervindt men minder

fosieke belasting.
Niet geschikt voor kleine ruimtes.
Positief
Bruikbaar alternatief
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Uitgetest bij
Onderzoeksmethode
Productiviteit
Eíndoordeel

Leverancier/Fabrikant
Prijs
Beschrijving

Specificaties

Werking

Gevonden voor- en nadelen

Randvoorwaarden

Uitgetest bij
Productiviteit
Eindoordeel

Alternatief í3: Lichtere korven, betere handvatting in combinatie
met lagere inwerpopening containers
Nog niet in gebruik.
n.v.t.
Niet uitgetest.
ldem
Positief
Bruikbaar alternatief, echter productontwikkeling is nodig

Alternatief í 4: Accu-trapsteekwagen
Tramétex B.V. Voorn en Koning
fl. 5325,00
De trappensteekwagen met electrische aandrijving kan gebruikt
worden voor het transport van zware objecten, tot een maximum van
250 kg, over trappen en hellingen.
Gelijkstroommotor:24 V, 370 Watt; accu2*12 V, 17 Ah.
Gelijkrichter: 24 V, 3 A.
Draagvermogen: 250 kg (bij gelijkmatige verdeling).
Hoogte (ingevouwen): 1300 mm.
Hoogte (uitgeklapt): 1700 mm.
Hoogte (maximaal uitgetrokken): 2400 mm.
Hoogte te transporteren materiaal: 1800 mm.
Totale breedte: 600 mm.
Schepbreedte: 450 mm.
Schepdiepte: '150 mm (tot 750 mm schepverlenging mogelijk).
Eigen gewicht: 68 kg"
Rijsnelheid (bij stijgen): 20 traptreden per minuut.
Accu capaciteit: ongeveer 60 trappenhuizen.
De trappensteekwagen is door slechts één persoon te bedienen.
Allereerst dient de schep onder het object geplaatst te worden waarna
het object gekanteld kan worden tegen de achtersteun.+ Geen rugbelasting door tillen in ongunstige houdingen.+ Apparaat beweegt zichzelf voort.
+ Met geringe fysieke kracht zijn objecten over trappen en

hellingen te transporteren.
+ Apparaten zwaarder dan de norm van 25 kg hoeven niet meer

met de hand via de trap een verdieping hoger gedragen te
worden.

De trappen waarop de trapsteekwagen gebruikt wordt moeten
voozien zijn van redelijk geljkmatige treden.
Niet alle schrob- en zulgmachines mogen met behulp van een
trapsteekwagen verplaatst worden.
Niet ondezocht, informatie verkregen van leverancier.
Positief
Bruikbaar alternatieÍ
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Conclusie na bespreking met begeleidingscommissie

ln het totaal zrln2van de 14 alternatieven als 'niet bruikbaar'
beoordeeld en de overige 12 alternatieven als'bruikbaar'. ln de

begeleidingscommissievergadering van dit onderzoek op 22

december 2000 zijn deze alternatieven met hun conclusies
gepresenteerd en besproken. Op basis van deze bespreking ziin deze

12 alternatieven als bruikbaar beoordeeld:

1. Stofzuiger met gebogen steel en wielen onder zuigmond
2. StoÍzuiger/veegmachine waarop de bediener kan meerijden
3. Microvezeldoekje
4. Vlakmop met microvezel
5. Ergospin
6. Lage druk reiniger
7. Stoomreiniger
8. Caddy-clean
9. Zelfaangedreven machine
l0.Machine waar de bediener op mee rijdt
I 1. Lichtere korven, betere handvatting in combinatie met lagere

inwerpopening containers
1 2. Accu{rapsteekwagen

Belastende schoonmaakhandelingen

Alternatieven
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9. Ontwikkeling van vervolgactiviteiten

Lagere fysieke belasting betekent

lagere kosten ziekteveEuim

9.1 lnvesteringen

Aan het gebruik van de 12 gevonden alternatieven ter vermindering
van de fysieke belasting zijn uiteraard kosten verbonden. Het gaat om
investeringskosten voor de aanschaf van de verschillende alternatieve
hulpmiddelen. Bij de beschrijving van elk alternatief zijn de aanschaf-
prijzen genoemd. Sommige hulpmiddelen zijn ronduit voordelig in de
aanschaf, anderen kosten behoorlijk veel geld. Bij de beschrijving van
de alternatievenziln deze kosten aangegeven. Naast de aanschafvan
het hulpmiddel kan er ook sprake zijn van additionele kosten, zoals
kosten voor een opleiding voor het personeel en kosten voor bijvoor-
beeld een wasmachine ten behoeve van het wassen van
microvezeldoekjes.

Tegenover deze kosten staat een lagere fysieke belasting van de
medewerkers. De fysieke belasting van de medewerkers kan leiden
tot ziektevezuim. ln hoofdstuk 3 zijn de cijfers over het verzuim en de
relatie met het werk weergegeven. De kosten van het ziektevezuim
en arbeidsongeschiktheid zijn veel hoger dan men verwacht en zijn
ook vele malen hoger dan de kosten voor introductie van de alterna-
tieve werkmethoden. Als kosten van ziektevezuim en
arbeidsongeschiktheid kennen w'rj:
. loondoorbetaling bij ziekte;
. kosten van inhuren vervangend personeel;
. ovenarerkkosten door ander personeel;
. omzetverlies;
. premieverhoging voorziektevezuimverzekeringen en

arbeidsongeschikheidsverzekeringen (PEM BA);
. aansprakelijkheidsclaims van werknemers die in de WAO- terecht

zijn gekomen;
o boetes van Arbeidsinspectie en LISV.

De schatting is dat er door een goed arbobeleid in bedrijven er tussen
17 tol40o/o van de sociale kosten die voor rekening van de werkgever
komen, beïnvloedbaar zijn. Gemiddeld over alle branches blijkt dat
30% van het ziektevezuim veroorzaakt wordt door het werk; de
kosten hiervan bedragen ca. f 800,00 per werknemer per jaar. Er is
reden aan te nemen dat dit cijfer in de schoonmaaksector hoger is.

Het volgende ovezicht van deze met verzuim gemoeide kosten per
werknemer (prijspeil 1997) is opgenomen in de Arbobalans 2000 van
het Ministerie van SZW.
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Kosten van arbeidsuitval gemiddeld per
werknemer

Gemiddeld over alle branches
ln guldens

Werkgeboden kosten van ziektevezuim 759

Werkqebonden aandeel nieuwe arbeidsonqeschikten 132
Werkqebonden kosten van oezondheidszoro 247

Materiële oevolokosten bedriifsonoevallen 138

TOÏAAL 1.276
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De investeringen in de nieuwe hulpmiddelen kan men door
terugdringing van het vezuim terugverdienen.

Personeelsbeleid
Werken in sector aantrekkelijker De ervaren zwaarte van het werk door de medewerkers is een

belangrijk onderdeel van de mate waarin medewerkers hun werk
plezierig vinden. Het toepassen van minder belastende alternatieve
werkmethoden kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het
aantrekkelijker maken van het vak van schoonmaker, waardoor het
verloop kan afnemen en de instroom van nieuwe medewerkers
gemakkelijker wordt.

9.2 Monitoring van ziektevezuim

Sinds 1998 zijn arbodiensten verplicht werkgebonden verzuim te
melden bij het NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten).
Elke Arbodienst heeft sinds die tijd hiervoor een registratiesysteem.
Dergelijke systemen kunnen goed bruikbaar zijn als
monitoringsysteem voor oorzaken van ziekteverzuim.

Monitoringsysteem ziekteverzuim Voor zover bekend is circa 90% van de schoonmaakbedrijven
aangesloten bij Commit Arbo voor de vezuimbegeleiding. Dit geeft
mogelijkheden om dit systeem als basis te gebruiken voor een
permanent monitoring-systeem voor oorzaken van ziektevezuim in de
schoonmaakbranche.

Het systeem dat door Commit Arbo wordt gehanteerd ziet er als volgt
uit. Een zieke medewerker wordt gemeld bij Commit Arbo. Bij de
ziekmelding wordt in eerste instantie een algemene diagnose gesteld.
Bij werkgerelateerde klachten wordt door de bedrijfsarts deze
algemene diagnose nader gespecificeerd. De algemene diagnose
"RSl-klachten" kan bijvoorbeeld worden gespecificeerd naar'pols-
hand'. Deze wijze van monitoring zorgt ervoor dat een groot deel van
het werkgerelateerde vezuim binnen de schoonmaakbranche in kaart
wordt gebracht.

Kanttekeningen huidig systeem Bij het huidige systeem moeten echter een aantal kanttekeningen
worden geplaatst.
. Niet alle zieke medewerkers worden zlek gemeld. Dit is

bijvoorbeeld afhankelijk van het soort contract dat met de
arbodienst afgesloten is en de bereidheid van de werkgever om
een medewerker ziek te melden.

. Niet alle zieke medewerkers worden gezien door de bedrijfsarts.

. Er is geen onderscheid te maken tussen medewerkers die fulltime
en parttime werken terwijl vezuimgegevens gebaseerd zijn op
kalenderdagen.

. Werken op therapeutische basis of gedeeltelijke werkhervatting is
niet altijd terug te vinden in de cijfers.

Ondanks deze kanttekeningen is het principe van dit systeem goed te
gebruiken als instrument voor het monitoren van oorzaken van
verzuim.

Evaluatie
ln dit ondezoek zijn een 12-tal alternatieven aangereikt waarbij
aangenomen kan worden dat hiermee de Íysieke belasting van het
schoonmaakwerk wordt verminderd. Wanneer in grote getale gewerkt
wordt met de alternatieven zal moeten blijken in hoeverre dit in de
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Schoonmaakkrant

I nform atievoorz iening via i nte rnet

Demonstratietour

praktrjk het gewenste resultaat oplevert. Als aanzet richting
arboconvenant is het daarom wenselijk het gebruik van (en de
voorlichting over!) de alternatieven te evalueren (zie 9.3 voorbeeld-
projecten). Om het resultaat van het gebruik van de alternatieven te
ondeaoeken zou gebruik gemaakt kunnen worden van het genoemde
monitoringsysteem.

9.3 lmplementatie van de alternatieven

Om de 12 alternatieven voor het arbovriendelijk schoonmaken in de
praktrjk van de bedrijven toe te passen, kunnen er door de bedrijven
zelf en door de sector activiteiten ondernomen worden. Bij elke
activiteit zal worden aangegeven of deze primair een sectoractiviteit of
een bedrijfsactiviteit is.

S c h o o n m aa kkra nt (secto racti v iteit)
Ontwikkeling van een schoonmaakkrant. ln deze krant die gratis bij
schoonmaakbedrijven wordt verspreid staat uitleg over het
uitgevoerde ondezoek en met name bij elk alternatief informatie
gegeven over de aanschafprijs, capaciteit, arbo-voordelen,
randvoorwaarden voor toepassing e.d. De krant bevat ook informatie
voor de werknemer waarin de voordelen van de alternatieven worden
uitgelegd, liefst met foto's en tekeningen.

I nternet-s ite (sectoractiviteit)
Ter beschikking stellen van de informatie via een lnternet-site. Op
deze site kunnen schoonmaakbedrijven of werknemers de informatie
over de verschillende alternatieven raadplegen. Ook hier moet de
informatie zo praktisch mogelijk zijn: Wat kost het? Waar kan ik het
alternatief gebruiken? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar kan ik het
bestellen?

D e m o n strati eto u r (s e cto ra ctiv ite it)
Het blijkt in de praktijk dat mensen het beste overtuigd kunnen worden
van de werking van een alternatieve schoonmaakmethode, als zij
direct de methode c.q. het hulpmiddel gedemonstreerd krijgen. Met
behulp van een transportbus kunnen een aantal ingehuurde
medewerkers (bijvoorkeur medewerkers die zelf schoonmaker
geweest zijn) de alternatieve hulpmiddelen meenemen naar een
schoonmaakproject en ter plaatse kunnen demonstreren hoe het
alternatief ingezet kan worden. De op dat project erkende
medewerkers kunnen ook het alternatief beproeven. lnitiatieven zoals
de internetsite en de schoonmaakkrant kunnen gecombineerd worden
met deze actie. ln principe kunnen alle alternatieven meedoen aan de
demonstratietour. Er zijn echter enkele alternatieven díe al wat langer
bekend zijn (brjv. microvezeldoekje) en alternatieven die bij het
gespecialiseerde schoonmaakwerk behoren, waardoor er relatief
weinig werknemers interesse voor de demonstratie zullen hebben. De
alternatieven die het meest In aanmerking komen voor de
demonstratietour zijn:
. Sto2uiger met gebogen steel en wielen onder zuigmond
. StoLuiger/veegmachine waarop de bediener kan meerijden
. Vlakmop met microvezel
. Ergospin
. Stoomreiniger
r Caddy-clean
. Accu strapsteekwagen
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F A RB O-reg el i ng (sectoractiviteit)
De voorgestelde alternatieven kunnen opgenomen worden in de
FARBO-regeling voor het jaar 2002 van de Ministeries van SZW en
Financiën. Opname in deze regeling heeft tot gevolg dat het
aangeschafte hulpmiddel direct afgeschreven kan worden. Dit heeft
alleen betekenis voor duurdere machines, zoals de veeg-stofzuiger,
de boenmachine, de accu-trapsteekwagen e.d.

Opleidingen en training (bedrijfsactiviteit)
ln de verschillende opleidingen van zowel de Stichting Scholing en
Vorming Schoonmaakbedrijven/diensten als in de eigen
bedrijfsopleidingen en trainingen zouden de
schoonmaakmedewerkers vertrouw gemaakt moeten worden met de
alternatieve methoden/hulpmiddelen. Op deze manier kunnen zij
gemakkelijker de alternatieven in hun dagelijkse werkzaamheden
gebruiken. Ten aanzien van de volgende alternatieven is een goede
training belangrijk:
. Sto2uiger met gebogen steel en wielen onder zuigmond
. Microvezeldoekje
o Vlakmop met microvezel
. Ergospin
o Stoomreiniger
. Caddy-clean
. Accutrapsteekwagen
Naast de aandacht voor de juiste werkwijze in de opleiding en training
kan deze aandacht ook gegeven worden in de instructiemappen die
op het werk staan. Met name door gebruik van tekeningen en foto's
kan men gemakkelijk de instructie over het juiste gebruik van het
schoonmaakalternatief uitleggen. Als extra middel zou men ook een
video met instructle van de juiste werkwijzen kunnen maken die aan
de schoonmaakmedewerkers ter beschikking wordt gesteld. Tevens is
het nodig dat ten behoeve van het gebruik van een aantal
alternatieven er adequate opleidingen zijn, omdat de werknemers
moeten leren met deze alternatieven juist om te gaan.

P ro d u cto ntw i kke I i n g ( secto ra cti v ite it)
Voor de belangrijkste alternatieven is geen directe
productontwikkeling nodig. Beperkte productontwikkeling is alleen
nodig voor het alternatief van goed hanteerbare papierkorven. Dit
soort korven zouden moeten beschikken over goede handgrepen
waarmee de korf gemakkelijk opgepakt kan worden en gedraaid om
de korf te legen. Ook het gebruik van licht materiaal behoort bij deze
productontwikkeling.
Enkele alternatieve zijn al wel in Zweden in de handel doch nog niet in
Nederland. Zolang dit niet het geval is, zal er voor de implementatie
contact gehouden worden met de Zweedse leveranciers.

Voo r b e e I d- p roj ecte n ( secto ra c ti v ite i t)
ln voorbeeldprojecten kan men de werking van een alternatief goed
demonstreren en bestuderen. Met name de hogere productiviteit en
de winst op het gebied van arbo in relatie met de investeringen
kunnen in zo'n project verder uitgewerkt worden.
ln principe komen alle alternatieven in aanmerking om in een
voorbeeldproject nader uitgewerkt te worden. Aangezien sommige
alternatieven minder bekend zijn dan andere ligt het voor de hand met
deze alternatieven te beginnen. Het gaat dan om:
. Stokuiger met gebogen steel en wielen onder zuigmond
. Stotuiger/veegmachine waarop de bediener kan meerijden
. Ergospin
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. Lage druk reiniger

. Stoomreiniger

. Caddy-clean

. Zelfaangedreven machine
o LichterJpapierkorven, betere handvatting in combinatie met lagere

inwerpopening containers

H et Arbo-conven ant (sectoractiviteit)
Een aantal implementatie activiteiten zoals hiervoor zijn opgesomd

zouden in een af te sluiten Arbo-convenant ingepast kunnen worden.

Een Arbo-convenant is een afspraak die tussen drie partijen gemaakt

wordt t.w.: overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties' De

afspraken betreffen die verbetering van de arbeidsomstandigheden'
inciusief toetsbare doelstellingen. Een vast onderdeel van het Arbo-

convenant is een ondezoek naar "de stand van de techniek" in de

branche. Hiermee wordt een inventarisatie bedoeld van de op de

markt reeds aanwezig arbo-vriendelijke hulpmiddelen en

werkmethoden waarmee de belasting verminderd kan worden Voor

het onderwerp "fysieke belasting" kan dit onderhavige ondezoek
gebruikt worden. ln het convenant kunnen een aantal van de hier

ópgesomde implementatie-activiteiten opgenomen worden'
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1. lnleiding en vraagstelling

ln april 2001 hebben orbis, commit Arbo en vhp adviseurs een onderzoek afgerond naar de
,,ergonomie in de schoonmaak". ln dat onderzoek is aangegeven welke Íysieke belastende

wer'kzaamheden voorkomen in de sector en welke alternatieven er bestaan voor deze

werkzaamheden.

ln opdracht van de RAS is een aanvullend onderzoek naar deze alternatieven door vhp

adviseurs uitgevoerd. De opdracht is aÍgebakend tot onderzoek naar alternatieven voor

schoonmaakwerkzaamheden binnen kantoorsituaties.

Het doel van dit onderzoek is:

r De haalbaarheid van oplossingen uit het onderzoek "ergonomie in de schoonmaak"

nader te bepalen;
o De reeds aangedragen oplossingen aan te vullen met nieuwe oplossingen;

r Het draagvlak in de sector te vergroten voor de' beste maatregelen';

o Het aangeven van producten / processen die voor verbetering vatbaar zijn en waar nog

geen oplossingen oÍ verbeteringen voor bestaan (innovatieve ideeën) .

2. Methode

Figuur 1: Schematisch ovenicht van het ondenoek

2.2 Onderzoek "ergonomie in de schoonmaak"

Het rapport "ergonomie in de sChoonmaak" iS voor dit aanvullende onderzoek als

uitgangspunt génomen. ln dit rapport is een lijst met 40 alternatieve manieren van werken

oplenómen. Èinnen kantoorsituaties zijn de volgende schoonmaakwerkzaamheden te

onderscheiden:
r stofzuigen
o stoÍ en vlek reinigen ('nat reinigen')
. moppen
o reinigen sanitair
. schrobben met handbediende machine
. legen papierkorven en afuoer van aÍval

Oplossingen toe
te passen in het
arboconvenant +
randvoorwaarden

Eerder ondezoek:
"ergonomie in de
schoonmaak" met 40
alternati6ve
oplossingen

lnterviews met
sleutelfiguren

Andere
bronnen



2.3 lnterviews
ln overleg met de RAS zijn voorbeeldbedrijven geselecteerd. De '10 sleutelfiguren zijn
afkomstig uit de schoonmaaksector (met daarin vertegenwoordigers van weikgeveró,
werknemers en Íabrikanten). ln interviews zijn alle 40 alternatievèn nogmaals Éespro-ken.
Tijdens de interviews is gevraagd:
o de alternatieven te beoordelen op grond van 4 criteria: effect op de kwaliteit van

schoonmaken; efÍect op werksnelheid; efÍect op de Íysieke belasting en effect op kosten;o randvoorwaarden aan te geven voor toepassing van het alternatieÍ;o extra alternatieven aan te dragen;
. mogelUkheden aan te dragen voor het verder uitontwikkelen van ideeën.

Op advies van sleutelfiguren zijn producenten / leveranciers benaderd met het doel kennis te
maken met mogelijk innovatieve producten. Aan de hand van de resultaten uit de interviews
is vervolgens een lijst opgesteld met de beste oplossingen.

ln de volgende tabel is aangegeven met welke bedrijven / Íunctionarissen contact is geweest
en/oÍ aan de interviews hebben deelgenomen.

2.4 Onderzoek via andere bronnen
Voor het onderzoek is verder gebruik gemaakt van:o Literatuuronderzoek: vakbladen zijn gescreend op mogelijk innovatieve maatregelen.
. Beursbezoek: de vakbeurs Íacilitair is d.d. 16 januari 02 door vhp adviseurs bezocht om

nieuwe producten op te sporen.

2.5 lnbreng SVS

Gebruik is gemaakt van de deskundigheid van de stichting scholing en vorming
Schoonmaakbedrijven en Diensten (SVS) te Capelle aan den lJssel. Het conceft rapport is
door sVS kritisch beoordeeld en van opmerkingen voorzien welke zijn verwerkt.

2.6 Praktijktest nieuwe / recente producten

Enkele alternatieven bleken n9g niet goed bekend oÍ de meningen verdeeld te zijn bij de
geÏnterviewde sleutelÍiguren. Een praktijktest van vier producteÀ is uitgevoerd omdat'deze
mogelijk ergonomische voordelen voor de medewerker konden hebben ten opzichte van de

BedrijÍ,. Kenmerk:

HETO Schoonmaakbedrijf KAM Íunctionaris

Ecolab Producent / leverancier Directeur werkgever
Productmanager

ISS SchoonmaakbedrijÍ Uitvoerend medewerker en vakbondslid
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GOM Schoonmaakbedrijf Divisiedirecteur
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ProÍessional
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MGS international Producent / leverancier Directeur



traditionele schoonmaakwerkzaamheid'

Als uitkomst van de testen zijn twee producten opgenomen in de lijst met beste oplossingen'

Twee andere geteste producien zijn opgenomen in de lijst verder te ontwikkelen

oplossingen.

De test is d.d. 18 Íebruari 02 uitgevoerd bij en in nauwe samenwerking mei de stichting

Sènàfing en Vorming Schoonmàakbedrijven en Diensten (SVS) Aan de test namen zes

ervaren schoonmakers als prakti.ikdeskundigen deel (4 vrouwen, twee mannen)' Eén

werkgever was tevens bij de testen aanwezig'

Per product is de test als volgt uitgevoerd:
VooraÍ is voor de onderzoeXérs eén observatielijst en voor de schoonmakers een vragenlijst

.àÀ"ng""t"td (zie biilage É)- p"t product is een standaardruimte samengesteld en een reële

schoon-maakopdrachi d-oor een vakdocent van SVS geformuleerd' De testpersonen zijn

!àihstrueerd en verdeeld over drie groepjes van twee schoonmakers' T'rjdens de test was

ËuàrÈg met de andere groepjes niet toegestaan om beïnvloeding over een product te

voorkomen. teOer groefre testte Oe prod-ucten waarbij 15 minuten op de traditionele wijze

*Lià ge*erLt en 1É minuten met hei alternatieÍ. Gedurende de test observeerde de

vakdocent SVS de kwaliteit van het schoonmaken en de onderzoekers van vhp adviseurs de

ergonomische aspecten (werkhouding, gripÍactor en neutrale houding van de handen

no"uàing, kracht e.d.). Na afloop van elÀtest vulde iedere testpersoon een gerichte

,og"niij.t in. Aan het einde van de testdag zijn de producten plenair met de testpersonen

besproken.

3. Resultaten: beste oplossingen

Als resultaat van het onderzoek is een nieuwe lijst met oplossingen samengesteld (bijlage

A).

3.1 Beste oplossingen

Als beste oplossingen kwamen de volgende alternatieven naar voren:

Alte rn atieve n v oor stofzu ige n :

o StoÍzuiger met telescoopsteel.

o StoÍzuiger met rollers onder de zuigmond.

. Een Ílexibele stofzuiger met een lichter gewicht'

. De rolveger inzetten naast de stofzuiger'

Alternatieven voor stof 'en vlek reinigen:

. Microvezeldoekje (klamvochtige reinigingsmethode)'

o rïIet interieudrame / telescoopsteel

. Sproeireinigen: in combinatie met een doekje'



Alternatieven voor moppen:

. Vlakmoppen.

o rïtét telescoopsteel

Microvezelvlakmoppen (klamvochtige reinigingsmethode).

o met telescoopsteel

o met een trapeziumvormige plaat voor de
microvezelvlakmop: de'wingvoet'.

Alternatieven voor reinigen sanitair.

. Microvezeldoekje(klamvochtigereinigingsmethode)

o rïtët interieurframe (telescoopsteel)

Alternatieven voor schrobben met een handbediende machine:
. Schrob- en zuigmachine

Alternatieven voor legen papierkoruen en afuoer afual:

. Geen



3.2 Verder te ontwikkelen oplossingen

Een van de doelstellingen van het onderzoek is te beoordelen welke producten verder uit te

ont*if,i"f"n ziln. VanuIt órgonomisch oogpunt komen volgens de sleutelÍiguren de volgende

producten hiervoor in aanmerking:

. Klamvochtige reinigingsmethoden (microvezel):

o Het oplossen van het wasprobleem zodat de methode toepasbaar is op

projecten waar geen wasmachine voor handen is en op logistieke problemen

wordt gestuit.

o Het ontwikkelen van een alternatieÍ naast het gebruik van de spuitÍlacon om

eengoedeklamvochtigheidtehandhavenentevoorkomendatde
microvezetvlakmop teinel droog wordt waardoor deze zwaar en stroeÍ werkt.

o Het nader onderzoeken van de microvezel handschoen, onder andere de

gebruiksvriendelijkheid, de efÍecten op de fysieke belasting, houding pols,

Éuideffecten ten gevolge van vocht e'd'

o Het verder uitontwikkelen van een microvezeldoekje aan houder met handvat

naast het een interieurframe met microvezelvlakmop voor gebruik op

bureau's. Gedacht kan worden aan een uitontwikkeld handvat aan het doekje

i.p.v. een steel (zoals een schuurblokje). Aandachtspunt hierbij is dat de

bureau's leeg geruimd moeten zijn'

o Het beoordelen van de microvezeldroogmop voor het verwijderen van stoÍ-op

gesloten harde vloeren. Dit nieuwe proàuct vergelijken als alternatief voor het

stoÍzuigen.

o Het verbeteren van (de knik in) de zuigmond van de stofzuiger of van een combinatie van

een knik in de zuigmond met rollers eónder. Het doel moet ziin een verlichting van de

Gi"r" belasting.-Bijtoepassing van rollers onder de zuigmond dient deze goed te 
.

manoeuvreren te zijh, dus in alie richtingen goed te rollen. De rollers mogen niet te hoog

zitten in verband ,ët'À goede zuigkràcht. Wenselijk is dat de bestaande stoÍzuigerbuis

gebruikt kan blijven worden.

. Het verder uitontwikkelen van de wisser met stoÍzuigÍunctie als alternatief voor het

stoÍzuigen op een Àààe onOergrond. Punten die veider kunnen worden uitontwikkeld zijn

onder meer toepassen van eeítelescoopsteel, het niet belemmeren van de slang voor

àà geOruirer, het bezitten van ergonomisch ontworpen handvat(ten) geschikt voor grote

en [leine handen en geschikt maken voor harde en zachte vloeren.

o Het verder uitontwikkelen van een rolemmer waarbij de steel van een vlakmop als

heÍboom worot geËiuiki tijdens het uitpersen. Het systeem is mogeliik een alternatieÍ voor

de huidige wijze van uitpérsen van devlakmop. Aandachtspunten zijn de

tàOruifirieríOefilfheid,'te leveren kracht (o.a. polsbelasting), het bereiken van de juiste

ió"ntión"io ,"n óe mop na het uitpersen, het gemakkelijk in- en uitplaatsen van de mop'

het nià wegrijden van de kar tijdens persen en handvatten aan de kar.

o Het verder ontwikkelen van de vorm van de mopsteel waardoor een veilige werkwijze

ontstaat. Aandachtspunten zijn de gebruiksvriendelijkheid, een goede gripfactor en een

neutrale houding van de pols en handen'

. Het ontwikkelen van mogelijke maatregelen en middelen om papierkorven te legen'

Aandachtspunt"n itln eJn jemaxrelijké acceptatie bij de klant, gebruiksvriendelijkheid,

het niet hoeven te bukken óÍ zwaar te tillen, snelheid van werken'



Het verbeteren van de materiaalwagen:

o Het ontwikkeren val e9! eenvoudige instelbare materiaalwagen.
Aandachtspunten daarbij zijn de hoogte instelbaarheid van dË duwstang en
de wielen en lagers van de materiaalwagen.

o Het opzetten van een periodiek onderhoudssysteem voor de materiaalwagen
(periodiek onderhoud van wielen, lagers e.d.).

Het standaardiseren van systemen waardoor materialen uitwisselbaar zijn op de diverse
Írames van de verschillende Íabrikanten zodat geen 'gedwongen winkelíering,ontstaat
en een bedrijÍ snel en gemakkelijker kan overstappen op een-nieuw product.

4. Randvoonaraarden bij iedere optossing

Bij iedere gekozen oplossing wordt een lijst van "randvoorwaarden" gegeven die gelden voor
een juist gebruik van de oplossing. Deze lijst kan gebruikt worden biinet ontwit<kelen van
voorlichtingsmateriaal.

.ittl
Organisatorisch Het bij aanschaf evt. gebruik maken van de FARBO tijst (note: mits de

stoÍzuiger op de FARBO lijst is geplaatst).

Technisch Het aanschaffen van een stofzuiger die:

r Ílexibel is en een licht gewicht heeÍt

. voorzien is van een gemakkelijk instelbare telescoopsteel en van
rollers onder de zuigmond

. geluidsarm is

. op alle aspecten gebruiksvriendelijk is voor de medewerkers
r voorzien is van CE markering.

Gedrag Het verzorgen van een algemene houding - en bewegingsinstructie aan de
medewerkers met betrekking tot stoÍzuigén. lngaan op oL ergonomische
voordelen van deze stoÍzuiger.

Het instrueren van de medewerkers dat de telescoopsteel op zodanige
lengte wordt ingesteld dat met een rechte rug wordt'gewerki.
Het vermijden van stofzuigen in een te ver voorover gebogen houding oÍ
het te veel kracht op het mondstuk uitoeÍenen en buÈken óm onder 

-
objecten stoÍ te zuigen. Het te ver reiken is niet goed; vergt eltra belasting
van de rug. Het is van belang dat de steel niet te rort is ei bovenaan
vastgehouden kan worden, een telescoopsteel zorgt ervoor dat deze aan
verschillende lichaamslengtes aangepast kan worden zodat men rechtop
staand kan werken.



Het bij aanschaÍ gebruik maken van de FARBO lijst (mits de rolveger op de

FARBO lijst is gePlaatst).

Het inzetten van een professionele rolveger naast de inzet van de

stóizuiger. Het inzichi geven wanneer en hoe vaak de rolveger c.q' de

iiótiuiö", wordt ingezàt. Het opstellen per klant van een roulatieschema

bijvoorÉeeH inzet rolveger : stoÍzuiger = 4: 1'

Organisatorisch

Het introduceren van de rolveger bij de klant (ter vermijding van negatieve

beetdvorming). Het ingaan naàst kwaliteitsaspecten en tijdsbesparing op de

ergonomisché voordeien voor de medewerker én voo

Het beoordelen oÍ voor de rolveger voldoende opslagruimte in de werkkast 
I

aanwezig is. 
,

Het aanschafÍen van een proÍessionele rolveger die: 
I

r licht van gewicht is 
I

r tijdens gebruik een rechte werkhouding mogelijk maakt 
I

r gebruiksvriendelijk is voor alle medewerkers 
I

. geluidsarm is 
I

. weinig hand- arm trillingen doorgeeft 
I

. voorzien is van CE markering.

Het introduceren van de rolveger bij de medewerker (waarbij tevens

aandacht voor beeldvorming):

r Het instrueren over het gebruik: inzicht geven in de voor - en nadelen

(snetter, Íysiek minder zínaar, geschikt voor bijtippen; het ingaan op de

eventuele angst om meer m2 tó moeten maken nu het sneller gaat).

. Het instrueren dat met de rolveger met een rechte rug wordt gewerkt.

Èet vermijden dat een te ver voórover gebogen houding wordt

aangenomen en te veel kracht op de mond van de rolveger wordt

uitgËoereno. Van belang is een goede werkwijze, het te ver reiken is

I nià goed en vergt extra belasting van de rug'
I

I r Het instrueren over werkmethode en planningsschema wanneer en hoe

I vaat< de rolveger wordt ingezet als alternatieÍ voor stoÍzuigen.

Technisch

Gedrag

Het in kaart brengen bijwelke bedrijven een proÍessionele wasmachine



Het plannen van een introductietraject voor leidinggevenden en
medewerkers (van management tot inkoop, van voorvrouw tot
schoonmaker).

Het introduceren van de reinigingsmethode bijde klant (beeldvorming).
Naast kwalitatieve aspecten ingaan op de ergonomische voordelen vóor oe
medewerker en klant (hygiënischer, minder nàt, niet meer wringen, snelheid
van werken, wasproces).

Het inbouwen van evaluatiemomenten na introductie bij zowel medewerker
als bij klant.

Technisch Het aanschaffen van producten die aan minimale kwaliteitseisen voldoen
(Íormuleren van NIVIM kwaliteitseisen).

Het aanschafÍen van relevante hulpmiddelen voor het stof- en vlekreinigen
en voor het reinigen van sanitair zoals interieurframe, spuitÍlacon om de
goede klamvochtigheid te behouden, het werkschort in praats van de
werkwagen.

Het inzetten van de spuitÍlacon gevuld met'geparÍumeerd,water zodat een
gunstig psychologisch eÍfect bij medewerkeién bij de klant wordt bereikt
('het ruikt lekker schoon'). Het zorgdragen dat het'geparfumeerd,water
geen ongunstig effect op de gezondheid van de medewerker kan hebben.
Het beoordelen of overige technische aanpassingen nodig en mogelijk zijn
(bijvoorbeeld materiaalwagen, werkkast).

Het introduceren van het microvezeldoekje aan medewerkers als alternatieÍ
voor stoÍ- en vlekreinigen en het reinigen van sanitair. lngaan op overige
voordelen zoals (niet meer wringen, hygiënischer, geen Àuidblootstelling
aan middelen en water).

Het vermijden dat het langdurig wordt gewerkt in een gebogen houding en
het ver reiken. Het bukken en reiken m-oet zoveel mogelijk íorden nàp=erxt
om rug, nek -, schouder- en armklachten te voorkomen. Het voorkomen van
ver oÍ hoog reiken door het gebruiken van een interieurframe met
telescoopsteel.

Het naast de werktechniek instrueren hoe het wasproces en de wijze van
verstrekking en vervanging is geregeld.

Het toezicht laten houden door leidinggevenden dat na de introductie de
juiste werkmethode en werktechniek wordt gehanteerd.

Het inbouwen van evaluatiemomenten na introductie bij de medewerker.

Het aanschafÍen van producten die aan minimale kwaliteitseisen voldoen
(Íormuleren NIVIM kwaliteitseisen).
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HetaanschaÍÍenvanrelevantehulpmiddelenzoalstelescoopsteelmet
ilàd;iil voor de microvezetvtakmop (.wingvoet'), aÍstuitbare emmers

- - --^-LÀ:- Lli:.,^a ^^,.i}Ílaaano am da nnaflÉ|*àlii" ,i"ràveietmoppen vochtig blijven, spuitflacons om de goede

xràrroàÀtigneid te behouden al dan niet met geparÍumeerd water'

Het beoordelen oÍ overige technische aanpassingen nodig en mogelijk zijn

bijvoorbeeld aan materiaat*"g"1 I tgkk"t
Het introduceren van het microvezelvlakmop -concept als alternatieÍ voor

;A Ë ; àn d e medewe rke rs. N aast d e. we rktechni "l :'l]:s.g ": l^o:^ï1"',
*à§öà""" en hoe de wijze van verstrekking.en vervanging is geregeld. Het

ingón óp uoordelen zoàls de betere kwaliteit van het schoonmaken'

ÀinOer kiacht tijdens moppen, de betere werkhouding' hygiènischer

*àtf."r, geen huidblootstelling aan tolschejtoffen g rl9!
Het instrueren van medewerkers hoe de telescoopÍrame op- juiste hoogie

*óiot ing""t"ld (hoogte kin) en hoe op juiste wijze met het Írame wordt

Ëdö;;;: 
""iiËiàrJr"n 

onseveer 25 totonsev€er 160 
"T'.PP 

bredere

i= g"dönirt voor gangen en vloèren waar weinig oÍ geen meubilair staat'

;"à";; sportnàttei. Bij vloeren kan de wingvoet worden gebruikt' zodat

"i 
*"i"Ë *Lerstand ts Uí; net werken op de vloer. De kleinere is geschikt

H"t in"trr"r"n van medewerkers hoe en welk §pe microv.ezelvlakmop

;öi; i ki kil *o ià 
"n. 

De m i crovezel vl ak mop is-i I y.e.t-"911 "^l "ilï:*T

,oor *uíO"n en glas. Dan wordt een platte voet gebruikt'

Het verzorgen van een cursus 'klamvochtige reinigingsmethoden voor

i"i.iinógtËnden. Het ingaan op voor- en nadelen van deze methode'

HetverzorgenVaneencursus.klamvochtigereinigingsmethoden.voorde
màoewerfórs. Het ingaan op voor- en nadelen'an qe'e methogel-

Èet aÍwegen van de voor- en nadelen van de vlakmop ten opzichte van de

traditioneie mop oÍ de microvezelvlakmop'

Het aanschaffen van producten die aan minimale kwaliteitseisen voldoen

(Íormuleren NIVIM kwaliteitseisen).
Technisch

Hetaanschaffenvanrelevantehu|pmiddelenzoalstelescoopsteelen

Het beoordelen oÍ overige technische aanpassingen nodig en mogelijk zijn

(bijvoorbeeld materiaalwagenjLÏglka"t)

H"t íntrodr."ren van de vlakmop als alternatieÍ voor het traditionele

;;#;;^ de medewerkers. Naast de werktechniek uileggen hoe de

*i.iré r"n verstrekking en vervanging is geregeld'

Het instrueren van medewerkers hoe de telescoopÍram9 oq juiste hoogte

*óiot ing""t"ld (hoogte kin) en hoe op juiste wijze met het Írame wordt

gewerkt.
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Het veel aandacht besteden aan een goede werkwijze: te ver reiken is niet
goed, dit vergt extra belasting van voornamelijk de iug. De
bewegingsuitslag moet niet te groot zijn, de giootte eÀ net gewicht van de
mop moeten binnen de.perken blijven zodat de beweging die gemaakt
wordt niet te groot wordt en met te veel kracht moet géUèuren.

Het werken mer een vrakmop gaat sneiler dan dweiren omdat men een
groter oppervlak in één keer bestrijkt en werkt lichter omdat de mop veel

Schrob- en zuigmachine

Organisatorisch Het beoordelen hoe vaak en bij welke projecten de schrob- en zuigmachine
kan worden ingezet. De inzet hangt zekeiaf van locatiekenmerkeà.

Het in. kaart brengen van gevolgen voor infrastructuur en de logistiek in de
organisatie (bijv. transport).

Het beoordelen of voldoende opslagruimte in de werkkast voor de schrob-
en zuigmachine aanwezig is.

Technisch Het aanschaÍÍen van een schrob- en zuigmachine die :

. tUdens gebruik een rechte werkhouding mogelijk maakt
o die gebruiksvriendelijk is voor alle medewerkers
. die geluidsarm is

r die weinig hand- armtrillingen geeft

. die voorzien is van CE markering.

Het introduceren van de schrob en zuigmachine bij de medewerkers:
o Het instrueren over het gebruik:

o Het instrueren dat met een rechte rug wordt gewerkt.

' Het instrueren over werkmethode: wanneer de schrob en zuigmachine
wordt ingezet.

Het bedienen van een schrobmachine kan worden verlicht door een rechte
houding met een rechte rug, het apparaat moet zoveer mogerijk een rechte
houding vereisen. Het vermijden van een te grote zijdelingóe
bewegingsuitslag tijdens het gebruik om de rug te ontzienl
Het toezien op de juiste werkwijze door leidinggevenden.
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Activiteiten oP
branche niveau

Het beïnvloeden van de beeldvorming bij het publiek met betrekking tot

nieuwe producten en schoonmaaktechnieken- (bijvoorbeeld !:t- -. --, -
microvezelconceptendekwaliteitvandeprofessionelerolveger)ende
ààarOii de voordelen tonen voor zowel maatschappij, klant'

HetactieÍgebruikmakenvanmedia(tijdschriften,televisie,series)om
productenT methoden onder de aandacht te brengen'

Het actieÍ adviseren aan klanten, architect en overheid over hoe een

à"Èor* 
""noonmaakvriendelijk 

en _bewust ontworpen kan worden o.a.

;;;;Gbdinrichting (zoals iwevend sanitair, geen drempels)en over

aard ian de materialen (zoals vloerbedekking)'

Het uitzetten van prijsvragen onder bijvoorbeeld studenten en industrieel

on-t*àrp"r" die leiden tot-verbeteringen (zie ondermeer 3.2 'Verder te

Hetuitzettenvanprijsvragen.schoonmaakvriendelijken_bewust
gàOór*ont*erp' onóer architecten en schoonmaakbedrijven'

Het opnemen van een voorlichtingsvideo, CD ROM e'd' bedoeld voor de

branche / de schoonmakers in kaitoorsituaties. Het daarin realistisch

ópÀ"r"n van de beste oplossingen (zie onder 3'1) en tonen op welke

wijze de producten verantwoord gebruikt worden'

HetmakenVaneenbranche-sitemetdaarinbeschrijvingenen
dÉ"ààing"n van arbo-vriendelijke hulpmiddelen welke steeds actueel is

touróoiu"ïro middelen die in dé FARBO-tijst zijn opgenomen)- Het daarin

Ip'n"rn"n van producten die 
-voldoen ??n "'g1?Iische 

criteria en in de

piaktijk positiei zijn getest (biivoorbeeld door SVS)'

Het jaarlijks uitgeven van een schoonmaakkrant met daarin een overzicht

en fóto's van dé beste nieuwe producten' Het daarin opnemen van

proouctendievoldoenaanergon-omischecriteriaenindepraktijkpositieÍ
zijn getest (bijvoorbeeld doo, SV

Het maken van Íolders per speciÍieke schoonmaakwerkzaamheid

iUuvoorOeef a stoÍzu igen) mei als doel g roep schoontnSk".'"-: 
ï,?, I !11i1

;d'";;;6b""Ei^&;ivan de bestJoplossingen, de werkwijze en de

,5àr- 
"n 

nàd"l"n van aó middelen. Het gratis en actieÍ verspreiden van de

van deze producten / methode.

Éet organiseren van demo-doe-dagen voor verschillende doelgroepen

zoals Ëet management, de direct làdinggevenden en de schoonmakers'

ÉLioaarin gericiht kennis laten maken met nieuwe producten en

methoden. Éet ingaan op voor hun belangrijke sterke en zwakke punten

stellen voor schoonmaakbedrijven.

Het vaststellen van eisen waaraan een product moet voldoen (bijvoorbeeld

trtvttvt eisen, kwaliteit, arbo en milieu eisen ) en deze eisen beschikbaar

Het ontwikkelen van een voorbeeld inkoopprocedure(s) ter ondersteuning

vàn oe schoonmaakbedrijven. Hierin aandacht besteden aan kwaliteit-,

arbo- en milieu aspecten. Het tegen geringe kosten oÍ gratis ter

beschikking stellen van de procedure'



Het opnemen van arbo -vriendetijke producten op de FARBo lijst (fiscaat
aftrekbare regeling voor werkgevers) waardoor werkgevers *oioen
gestimuleerd om een bepaald product aan te schafÍe-n. Het indienen van
een aanvraag om de volgende producten op de FARBo lijst te plaatsen;
r Lichte stoÍzuiger met telescoopsteel en rollers onder zuiger.
. Telescoopsteel voor vlakmop en/oÍ microvezelvlakmop.
r lnterieurframe (telescoopsteel).

Het doo.r.deskundigen jaarlijks laten beoordelen welke producten in
aanmerking (kunnen) komen om op de nieuwe FARBo-lijst te worden

lntroductie bij
management

Het introduceren van nieuwe producten aan het management waardoor zij
inzicht krijgen in de voor- en nadeten o.a. kosten / batàn, terugveroiàntijo,-
ergonomie, rendement, Íunctionaliteit, FARBO regeling,

Het in. kaart _brengen van gevolgen voor infrastructuur en de logistiek in de
organisatie (bijv. wasproces, de wijze van verstrekking en vervànging). Het
aandragen van voorbeelden hoe in de organisatie eeà en ander g-eràielo
dient te worden. Het aandragen van voorlceeld procedures.

Het - naast klantkenmerken - bij de keuze voor een midder rekening
houden rekening met (blootstelling)duur en intensiteit van de
werkzaamheden, met dagelijkse en periodieke werkzaamheden
(bijvoorbeeld is stofzuigen 'bijtippen'oÍ 'grondig en geheel stofzuigen,),
met geografisch (veelar aÍwisserender en kortdurenàe taken) en /-ot
specialistische taakkenmerken. Maatwerk bij de ktant blijft vàn betang.

lntroductie bij
direct
leidinggevenden

Het uitgebreid introduceren van een nieuw product aan de direct
leidinggevenden. lngaan op nieuwe werkmethodes en werkwijze, op de
voor- en nadelen voor medewerker, klant en werkgever en dsrol die van
hen wordt verwacht: evalueren, signaleren, toeziei, corrigeren.

lntroductie bij
schoonmakers

Het trainen en instrueren van medewerkers in werkmethodes en in het
juiste gebruik van een middel is essentieel. De voor- en nadelen voor
medewerker, klant en werkgever dienen daarbij aan bod te komen. Het
opzetten van een introductietraject voor ieder nieuw middel.

Het verzorgen van een houding - en bewegingsinstructie aan de
medewerkers.

.l'!e! latel yolggn door schoonmakers van vakopreidingen, bijvoorbeerd de
Vakopleiding Schoonmaker/-ster verzorgd door SVS.-

lntroductie bij
klant

Het introduceren en periodiek evalueren van een nieuw middel oÍ
w-erkmethode bijde klant. Het rekening houden met psychologische
effecten van een nieuw midder oÍ werkmethode bij a'e fttant. íoxàn
bijvoorbeeld de.rolveger efÍectief zijn maar de klani kan het idee krijgen
dat er niet goed wordt schoongemaakt.
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Bijlage B.

Observatielijst

Aandachtspunt Ja Vergelijking met tradltionele methode

Werkhouding Rug gebogen meer dan 600

Rug gedraaid

Hand(en) boven schouderhoogte

Buiging hooÍd / nek > 25e

Neutrale houding Extreme stand voor hand - pols li

Extreme stand voor hand - pols re

Flegelmatig draaien onderarm

Geschikt voor links handigen

Reiken Hand > 30 cm naar voren

Hand > 50 cm naar voren

Kracht Sla-, stomp, ruk, trek- of
gooibewegingen

Veel kracht

Locale druk Op huid van vingers, hand of arm

Product kenmàrken knelpunl,

Gewicht

Gewichtsverdeling in balans

Lengte

O handvat

Gripfactor P5 - P95

Lawaai

Trillingen

Gebruiksvriendelijkheid voor medewerker

Noodzaak voor instructie

Kans op verstoringen

Beperkte inzetbaarheid producl
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Vragen I ijst i nterieu rframe

1. Vindt u het interieurframe in vergelijking met het doekje prettiger oÍ minder prettig bij

het gebruik oo kantoortaÍels?

Prettiger/ minder prettig (doorhalen wat niet van toepassing is)

Waarom?

2. Vindt u het gebruik van het interieurframe in vergelijking met het doekje prettiger oÍ

minder prettig bii het oebruik in sanitair?

Prettiger/ minder prettig (doorhalen wat niet van toepassing is)

Waarom?

3. Wat vindt u van de lengte van het interieurframe?

De groene:

De blauwe:

4. Wat vindt u van het gewicht van het interieurÍrame?

De groene:

De blauwe:

21



5. Wat vindt u van de kwaliteit van schoonmaken bij het gebruik van het inte-tieurframe
t.o.v. h6t vezeldoekje?

Beter/ sleehter (doorhalen wat niet van toepassing is)

B Zou u het interieurframe in de toekomst willen gebruiken?

Jal nee (doorhalen wat niet van toepassing i§)

Waarom wel of niet?

7. Hëett u vorder nog opmerkingen?

(Denk hieÈij evsntueel ook aan de grip)
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Leeswijzer: een gids door en toelichting op het rapport

Deze leeswijzer helpt u om snel uw weg te vinden in het rapport. Daarnaast geeft

de leeswijzer een toelichting op belangrijke begrippen, zoals fysieke belasting, en

op de gepresenteerde resultaten.

Opbouw van het rapport
Wanneer u geihteresseerd bent in het doel van deze studie en in de gevolgde

werl«vijze, is hoofdstuk 1 "Inleiding" aante bevelen. Hoofdstuk 2 beschrijtt ken-

merken van en ontwikkelingen in de sector. In de volgende vijf hoofdstukken vindt

u een beschrijving van de werkzaamheden en een overzicht van de fysieke belas-

ting van door TNO beoordeelde werkzaamheden in elk van de volgende vijf
deelsectoren: industriereiniging, glasbewassing, gevelreiniging, brand- en roetrei-

niging, respectievelijk vervoerreiniging. Elk hoofdstuk bevat ook een overzicht van

mogelijke oplossingsrichtingen om de gesignaleerde knelpunten in fysieke belas-

ting weg te nemen of te verminderen. In hoofdstuk 8 o'Verantwoording" wordt de

toegepaste onderzoeksmethode kritisch besproken. Tot slot behandelt hoofdstuk 9

de conclusies en aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven de visie van TNO op

de volgende stappen die de sector zou kunnen zetÍen om de fysieke belasting in de

IGK-sector te verminderen.

Na het hoofdrapport treft u zes bijlagen aan. Bijlage 1 beschrijft de drie fasen,

waarin het project uitgevoerd is en de onderzoeksmethoden die in elke fase ge-

bruikt zijn. Bijlage 2 bevaÍ. de vragen die aan de orde zijn gesteld in gestructu-

reerde interviews met uitvoerenden en leidinggevenden. De wijze waarop de mate

van flisieke belasting is bepaald en waarop de beoordeling van het werk heeft

plaatsgevonden, staat vervolgens in bijlage 3 beschreven. Deze bijlage bevat ook

de richtlijnen die zijn toegepast om te beoordelen welke aspecten van het werk een

risico op gezondheidsschade met zich meebrengen. Bijlage 4 presenteert een

overzicht van de gezondheidskundige beoordeling van alle geobserveerde werk-

zaattheden in de IGK-sector, inclusief glasbewassing en vervoereiniging. Hier-

mee krijgt u snel inzicht in de knelpunten in fiisieke belasting binnen elke

deelsector' Bijlage 5 beschrijft de relatie tussen werkdruk en fizsieke belasting' In

de onderzochte sector is sprake van werkdruk, wanneef men onder tijdsdruk of
prestatiedruk moet werken. In bijlage 6 vindt u een verklarende woordenlijst. Tot

slot zijn in bijlage 7 foto's opgenomen van werkzaamheden in de verschillende

deelsectoren.



1l

Bepaling en beoordeling van de fusieke belasting
Fysieke ofivel lichamelijke belasting is de belasting die spieren, gewrichten en
botten van mensen ondervinden tijdens het aannemen van houdingen enlof het
uitvoeren van bewegingen. volgens de beoordelingsmethode van TNo Arbeid
ontstaat §zsieke belasting tijdens het werk door de volgende activiteiten en hou-
dingen:
o krachthandelingen: tillen, dragen, duwen, trekken, en kracht zeÍtenmet de han-

den (anders dan tijdens tillen, dragen, duwen, trekken);
r statische houdingen van de benen: staan, ziíÍen hurken en knielen;
o statische houdingen van de nek, romp, bovenann/schouder en onderarm: bui-

ging, strekking, heffïng en draaiing;
o repeterende bewegingen van de nek, romp, bovenarm/schouder en onderarm:

buiging, strekking, heffing en draaiing.
Er is sprake van een statische houding (ofwel statische belasting), wanneer een
lichaamsdeel duidelijk zichtbaar meer dan 3 tot 4 tellen in één bewegingsgebied
verblijft. De spieren leveren dan kracht zonder te bewegen. De doorbloeding van
spieren is verminderd en deze vorÍn van belasting is al snel vermoeiend. Er is
sprake van een repeterende beweging (ofwel repeterende belasting), wanneer men
vaak, gemiddeld meer dan 2 keer per minuut, kortdurende bewegingen op nage-
noeg dezelfde wijze herhaalt. Bij deze vorÍn van belasting ontstaat juist vermoeid-
heid, omdat de spieren veel bewegen.

Fysieke belasting kan op den duur tot gezondheidsklachten leiden, als de kracht
waarïnee handelingen uitgevoerd worden te groot is, of als er te lang in eenzelfde
statische houding wordt gewerkt, of als dezelfde beweging langdurig wordt her-
haald. ook als de gewrichten ver buiten de ruststand worden gebruikt, is er een
risico op gezondheidsklachten. om te kunnen beoordelen hoe groot de fi,sieke
belasting, en daarmee het risico op gezondheidsklachten is, zijn observaties en
metingen van werkzaamheden nodig. Deze worden op de werkplek uitgevoerd,
terwijl de geobserveerde personen gewoon hun dagelijkse taken verrichten. In
bijlage 3 staat beschreven welke aspecten van de werkzaamheden worden vastge-
legd. De mate van firsieke belasting wordt vervolgens vergeleken met gezond-
heidskundige richtlijnen voor fysieke belasting voor de werkende populatie. Zo
wordt duidelijk welke krachthandelingen, statische houdingen en repeterende be-
wegingen een risico op gezondheidsschade met zich meebrengen. Let op: er wor-
den geen functies beoordeeld, maar deelaspecten van taken of handelingen. Van de
functie 'glazenwasser' heeft TNo bijvoorbeeld de deelaspecten 'glasbewassing op
een ladder of hangladder', 'tillen en verplaatsen ladders' en 'eenhandig tillen em-
mers water' beoordeeld.
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De resultaten van de beoordeling worden weergegeven met het zogenaamde

'stoplichtmodel':
. groen de belasting vormt geen verhoogd risico op gezondheidsschade voor

90oÀ v ande mannelij ke en 7 5o/o van de vrouwelijke werknemers 
I 

;

o geel de belasting vormt een verhoogd risico op gezondheidsschade;

o rood de belasting vorÍnt een sterk verhoogd risico op gezondheidsschade

voor 75Yo van de mannelijke en 100% van de vrouwelijke werknemers.

De kleuren geven ook aan in hoeverre maatregelen nodig zijn om de f'sieke belas-

ting te verminderen:
. groen er zijn geen maatregelen nodig;

o geel het is nodig maatregelen te nemen, bij voorkeur direct;

o rood het is nodig direct maatregelen te nemen.

Toelichting bij de tabellen met de gezondheidskundige beoordeling van de geob-

s erveerde w erkzaamheden

Tijdens werkbezoeken hebben TNO-medewerkers werkzaamheden geobserveerd

die frsiek belastende aspecten bevatten. Deze werkzaamheden staan opgesomd in

de eerste kolom van de tabellen 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 en 7 .l.ln de tweede kolom staat

vermeld welk aspect van de taak of handeling vergeleken is met de richtlijnen voor

§.sieke belasting. Het kan gaan om krachthandelingen zoals tillen, dragen en

kracht leveren met de handen, om statische houdingen van benen ofbovenlichaam

enlof om repeterende bewegingen van het bovenlichaam. Een taak kan meerdere

fysiek belastende aspecten bevatten; bij 'handmatig schrobben' bijvoorbeeld wordt

de romp statisch belast, terwijl de 'schrob'-arm zowel statisch als repeterend belast

wordt en ook nog kracht moet leveren. De vergelijking levert een beoordeling van

het risico op gezondheidsschade op. Deze beoordeling staat in de derde kolom.

Een definitie van de gebruikte kleuren vindt u direct boven deze paragraaf. Soms

was het niet mogelijk om het risico van de geobserveerde werkzaamheden te bepa-

len, omdat informatie over de duur van de taak of handeling ontbrak. In die geval-

len staat er 'a.t.' als beoordeling in de derde kolom ('aÍhankelijk van taakduur')'

Om u toch een inschatting van het gezondheidsrisico te kunnen laten maken is in

de vierde kolom de beoordeling weergegeven voor verschillende categorieën van

taakduren. Meestal betreft dit drie categorieën: 'minder dan 1 uur per dag' de taak

of handeling uitvoeren, 'l tot 4 uur per dag' uitvoeren en '4 tot 8 uur per dag' uit-

I De belasting vormt voor een groter percentage van de vrouwelijke werknemers een ge-

zondheidsrisico, omdat de gemiddelde vrouw minder sterk en minder belastbaar is dan de

gemiddelde man.



TV

voeren. In een enkel geval heeft een krachthandeling de beoordeling .o.g.,

('onvoldoende gegevens voorhanden') gekregen. In dat geval was het niet mogelijk
om het gewicht of de uitgeoefende kracht te meten of betrouwbaar in te schatten.
De vijfde kolom van elke tabel geeft een toelichting op de beoordeling.
Bovenstaande toelichting is ook van toepassing op het in bijlage 4 gepresenteerde
overzicht van de beoordeling van alle geobserveerde werkzaamheden. In die tabel-
len ontbreekt de vijfde kolom met toelichting.

Toelichting bij de tabellen met oplossingen voor knelpunten infysieke belasting
In vijf participatieve werksessies met bedrijven uit de vijf deelsectoren is gezocht
naar mogelijke oplossingen voor de belangrijkste knelpunten in fysieke belasting.
Elk knelpunt wordt behandeld in een aparte tabel (tabellen 3.2-3.6, 4.2-4.4, 5.2-
5.5, 6.2-6.5,7.2-7 .7). om te komen tot bruikbare oplossingen is een creatief proces
gevolgd. Daarin mochten ook "wilde ideeën" naar voren komen, om een speelveld
te creëren waarin zo veel mogelijk ideeën zouden ontstaan. Voor elk knelpunt zijn
in elke sessie drie tot zeven van de geopperde oplossingen gekozen voor nadere
uitwerking. Deze uitwerking betreft een gezamenlijke inschatting van: het effect
op de fl,sieke belasting (le rij), de inpasbaarheid in het huidige werk (2e rij), de
implementatietermijn (3e rij) en de verhouding tussen kosten en baten (ae rrj).
Gezien de deskundigheid van de deelnemers aan de werksessies kunnen deze in-
schattingen beschouwd worden als'expertoordelen,.
omdat ook de lezer van dit rapport op nieuwe gedachten kan komen, is ervoor
gekozen om alle ideeën hier op te nemen; ook de mogelijke oplossingen met een
lage haalbaarheid.

Herkomst van informatie in de vijf deelsector hoofdstukken
Hoofdstuk 3 tot en met 7 beschrijven, voor elk van de vijf deelsectoren , een aantal
werkzaamheden en de ffsieke belasting van door TNO beoordeelde werkzaamhe-
den. Elk hoofdstuk bevat vijf paragrafen. De informatie in elk van die paragrafen is
afkomstig van verschillende bronnen. Die bronnen zijn:
o § x. 1 'Aard van de werkzaamheden en kenmerken van bedrijven': observatie

van de TNO-medewerker tijdens het werkbezoek, interview met leidinggeven-
den en uitvoerenden tijdens het werkbezoek, en PR-/informatiemateriaal van de
bezochte bedrijven op papier of internet;

o § x.2 'Gezondheidsklachten en ziekteverzuim': interview met leidinggevenden
en uitvoerenden tijdens het werkbezoek. Indien beschikbaar, zijn ook gegevens
uit de door TNO bestudeerde literatuur vermeld;

o § x.3 'Beoordeling van de ffsieke belasting van de geobserveerde werkzaamhe-
den': observatie van de TNo-medewerker tijdens het werkbezoek, en uitwer-
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king van deze observaties op basis van de gezondheidskundige richtlijnen voor

rysiet<e belasting (bijlage 3). De tekst over verzwarende omstandigheden is ge-

baseerd op observatie van de TNO-medewerker tijdens het werkbezoek, en in-

terview met leidinggevenden en uitvoerenden tijdens het werkbezoek;

§ x.4 .Oplossingen om de knelpunten in ffsieke belasting aante pakken': par-

ticipatieve werksessies (de zogenaamde oplossingensessies) met leidinggeven-

den en uitvoerenden van bedrijven uit de vijf deelsectoren en TNO-medewer-

kers;

§ x.5 'Prioriteiten ten aanzien yatr aafi te pakken knelpunten in fysieke belas-

ting,: visie van de TNO-medewerkers, gebaseerd op alle bovengenoemde in-

formatie.

Redactie

It dezetekst worden met de term 'werknemers' zowel mannelijke als wouwelijke

werknemers bedoeld.

Dit rapporl kwam tot stand op basis van onderzoeksmateriaal van een team TNO-

deskundigen .ItzeÍ van een team was nodig om het onderzoek in beperkte tijd te

kunnen uitvoeren. Een consequentie is dat er enige verschillen in schrijfstijl voor-

komen.
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Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de fysieke belasting in enkele

sectoren van de schoonmaak: industriereiniging, glazenwassen, gevelreiniging,

brand- en roetreiniging respectievelijk vervoerreiniging. In 2001 zijn werkgevers-

organisaties, vakbonden en het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

(sZw) overeengekomen om gezamenlijk te hoge fysieke belasting in de sector aan

ie pakken. Doel is het verzuim en de arbeidsongeschiktheid te verminderen. Dit

onderzoek is erop gericht geweest om de drie partijen informatie te verschaffen

waarop de verbeteringen en het verbeteringsproces gebaseerd kunnen worden.

TNO Arbeid heeft het onderzoek in drie stappen uitgevoerd. In de eerste stap zijn

literatuur en bronnen bestudeerd; ook zijn interviews gehouden met sleutelinfor-

manten. Hierop is een eerste selectie gebaseerd van ffsiek belastende taken en van

maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen' De tweede stap bestond

uit werkbezoeken, waar de fysieke belasting is beoordeeld' Interviews met voorlie-

den en werknemers leverden aam,ullende informatie op de waarnemingen, bij-

voorbeeld over taakduur. In de derde stap zijn oplossingensessies gehouden om

voorstellen voor verbeteringen te ontwikkelen. Aan deze sessies namen deel: ver-

tegenwoordigers van leiding en werknemers uit elk van de vijf deelsectoren en er-

gonomen. Zij bespraken eerst of de gegevens uit de werkbezoeken representatief

*u..n voor de gebruikelijke werkzaamheden. vervolgens zijn oplossingen in kaart

gebracht; de voor- en nadelen van elk van de oplossingen en de te verwachten ef-

iecten op de ffsieke belasting zijn besproken en elaan toegevoegd. TNO heeft op

basis daàrvan prioriteiten voorgesteld voor het veranderingsproces in de sector' De

oplossingen kunnen worden ingedeeld in: organisatorische maatregelen, verande-

ringen van technologische aard respectievelijk veranderingen die werknemers zelf

kunnen doorvoeren, zoals in gedrag en werkmethoden. Veel van de oplossingen

kunnen op bedrijfsniveau worden doorgevoerd. Voor andere is een verdere ont-

wikkeling op sectorniv eau aan te bevelen, omdat die te complex zrln om voor één

bedrij f te ontwikkelen.

Het werk in de vijf deelsectoren verschilt wezenlijk. In sommige deelsectoren is

het werk afwisselend (brand- en roetreiniging; industrie), in andere nogal mono-

toon met eenzijdige lichamelijke belasting (glazenwassen; gevelreiniging, in het

bijzonder als gewerkt wordt vanuit een hangbak of een hoogwerker)' Tijdsdruk en

avond- en nachtwerk komen vooral voor bij vervoerreiniging' In de brand- en roet-

reiniging kent men onregelmatige werktijden en kan het werk op de meest onver-

wachte momenten starten.
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Het gegeven dat het werk wordt uitgevoerd op de locatie van de klant is een ge-
meenschappelijk kenmerk van dit werk. Dit brengt met zich mee dat het schoon-
maakbedrijf meestal maar weinig invloed heeft op de omstandigheden waaronder
het reinigen moet plaatsvinden. Evenmin kan men invloed uitoefenen om de mate
van vemriling te beperken. Er is nauwelijks contact met de mensen die werken op
de schoon te maken objecten.

In alle deelsectoren komt fysieke overbelasting voor. In dit rapport is gedetailleerd
te vinden in welke taken, werkzaamheden en werksituaties die overbelasting zich
voordoet. De belangrijkste bronnen van overbelastin g zijt: tillen en dragen van
lasten, werken met geheven (boven)armen en repeterende bewegingen met de han-
den. Meerdete YeÍzwaÍende omstandigheden doen zich voor en versterken de ge-
volgen van de frsieke overbelasting.

De oplossingensessies hebben bruikbare ideeën opgeleverd voor de vermindering
van de fizsieke belasting. Voor sommige deelsectoren zijn oplossingen naar voren
gekomen die direct doorgevoerd kunnen worden. Bedrijven kunnen die verande-
ringen vaak zelfstandig of met beperkte steun van de brancheorganisaties invoeren.
In andere deelsectoren zljn de oplossingen complexer. Ideeën voor oplossingen
moeten soms nog helemaal vertaald worden in daadwerkelijke oplossingen. Soms
zullen er veel inspanningen nodig zijn om derden, zoals opdrachtgevers, te over-
tuigen van de veranderingen die nodig zijn. In die gevallen is een aanpak op sec-
torniveau vereist om tot succes te komen.

Dit rapport bestaat uit de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden het doel
van de studie en de gevolgde werkwijze beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de
kenmerken van de sector. In de volgende hoofdstukken (3-7) wordt per deelsector
meer in detail verslag gedaan van de bevindingen. In hoofdstuk g wordt een ver-
antwoording gegeven voor de gebruikte methoden, gevolgd door de conclusies en
aanbevelingen in hoofdstuk 9.

Na het hoofdrapport volgen zes bijlagen. Bijlage I beschrijft de drie projectfasen
en de onderzoeksmethoden. Bijlage 2bevatde interviewvragenlijst en bijlage 3 de
beoordeling van de fysieke belasting en de gehanteerde richtlijnen. Bijlage 4 pre-
senteert een compleet overzicht van de gezondheidskundige beoordeling van alle
geobserveerde werkzaamheden. Bijlage 5 beschrijft de relatie tussen ffsieke be-
lasting en werkdruk, bijlage 6 bevat een verklarende woordenlijst en in bijlage 7
zijn foto's opgenomen van werkzaamheden in de verschillende deelsectoren.



t. lnleiding

ln dit verslag rapporteert TNO Arbeid de resultaten van het onderzoek naar f,'sieke

belasting in de IGK-sector van de schoonmaakbranche, inclusief glasbewassing en

vervoerreiniging. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van basismateriaal

over de blootstelling aan ffsieke belasting en de mogelijke oplossingen om fysieke

belasting te verminderen. De resultaten van dit onderzoek zijn daardoor geschikt

voor het opstellen van een veranderstrategie.

In dit rapport zijnniet alle kansen en belemmeringen voor implementatie van deze

oplossingen in beeld gebracht. Wel wordt er aangegeven binnen welke verwachte

termrlnen de invoering van deze oplossingen kan gebeuren. De kansen en belem-

meringen in organisaties voor implementatie hangen samen met de cultuur en de

structuur van de bedrijven in de bedrijfstak. De cultuur en de structuur van bedrij-

ven worden onder andere bepaald door de specifieke kenmerken van de sector, de

grootte van het bedrijf en de geleverde producten en diensten^ Informatie over

kansen en belemmeringen in individuele organisaties is nodig voor het opstellen

van een veranderplan.

In een veranderplan moet concreet worden aangegeven hoe maatregelen in een

bedrijf zljn in te voeren. Dat waagt om inzicht in cultuuraspecten zoals de opstel-

ling van leidinggevenden en werknemers Íen aanzien van veranderingen in f,isieke

beàsting en inzicht in de stijl van leidinggeven. ook is bij cultuur van belang te

weten op welke wijze eerdere veranderingenzljndoorgevoerd en welke ervaringen

men daarmee heeft opgedaan. Enige structuuraspecten die belangrijk zijn voor het

opstellen van een veranderplan zijr de manier waarop intern werkzaamheden wor-

dàn gecoOrdineerd en hoe intern informatie wordt verspreid' Ook is bij structuur

van belang hoe omgegaan wordt met de verdeling van taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden van de verschillende leidinggevende niveaus in de bedrij-

ven. De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een veranderplan zijn niet

systematisch onderzocht in dit onderzoek.

Het onderzoek heeft bestaan uit drie fasen. Een overzicht van de fasen en onder-

zoeksmethoden vindt u in bijlage 1. In fase 1 is door interviews en bronnenonder-

zoek een globaal beeld verkregen van de aard van de werkzaamheden en de fysieke

belasting in de volgende vijf deelsectoren: industriereiniging (inclusief food), glas-

bewassing, gevelreiniging, brand- en roetreiniging en vervoerreiniging (bus, trein,

vliegtuig).Infase2isdefilsiekebelastingindesectorgeanalyseerd.Ditisge-
beurd aan de hand van werkbezoeken. Tijdens de werkbezoeken zijn interviews

met leidinggevenden en schoonmakers gehouden en zijn de TwaÍe werkzaamheden
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geobsefl/eerd. De interviewvragenlij st en observatie-/beoordelingsmethode vindt u
respectievelijk in bijlage 2 en 3. De keuze voor als zuvaar beoordeelde werkzaam-
heden is gemaakt op basis van gegevens uit de literatuur en gegevens uit de gehou-
den interviews. In fase 3 zijn maatregelen in beeld gebracht om de lichamelijke
belasting te verminderen. De maatregelen zijn ingedeeld in drie gïoepen. Zebetref-
fen aanpassing van de werkorganisatie, aanpassing van de techniek of maatregelen
die schoonmakers zelf kunnen doorvoeren. Veel kan bereikt worden binnen de
bedrijven. Een aantal oplossingen vereist een aanpak op het niveau van de hele
sector.

Het werk in de vijf deelsectoren verschilt duidelijk. In sommige deelsectoren is het
werk tamelijk afwisselend (brand- en roetreiniging; industrie), in andere eenzijdig
(glas- en gevelreiniging). In de vervoerreiniging wordt onder tijdsdruk gewerkt en
voornamelijk tijdens de avond en nacht. In de brand- en roetreiniging kunnen de
werkzaamheden bij nacht en ontij aanvangen. werknemers kunnen 24 uur per dag
worden opgeroepen om de werkzaamheden te starten.
Het kenmerk van alle schoonmaakwerkzaamheden is dat die uitgevoerd worden op
locatie. Het schoonmaakbedrijf heeft beperkte invloed op de werkomgeving en
vrijwel geen invloed op de mate waarin venuiling optreedt. op de schoon te ma-
ken werkplekken is er nauwelijks contact met de mensen die er werken.
In alle deelsectoren is sprake van werkzaamheden met (te) hoge lichamelijke be-
lasting. Dit rapport geeft duidelijk aan waar die situaties zich voordoen. Oorzaken
van overbelasting zijn: tillen, dragen, met opgeheven arÍnen werken en repeterend
bewegen met de handen. ook wordt ingegaan op verzwarende omstandigheden.
Een compleet overzicht van de gezondheidskundige beoordeling van alle geobser-
veerde werkzaamheden vindt u in bijlage 4.
Samen met vertegenwoordigers vanuit de bedrijven is gezocht rraar oplossingen
voor de aangetroffen knelpunten. Voor de deelsectoren heeft dat geleid tot een
aanÍal goed bruikbare ideeën en soms direct toepasbare oplossingen. In sommige
deelsectoren is het lastig om tot minder zwaar werk te komen. Daar ntllen noodza-
kelijke oplossingen nog ontwikkeld moeten worden. Een aanpak door de sector als
geheel, dus vanuit de convenantpartijen, zal daar het meest kansrijk zijn.



2. Kenmerken van de IGK-sector, inclusief glasbewas'

vervoerreiniging

2.1 lnleiding

In dit hoofdstuk worden algemene kenmerken van de sector beschreven' Deze zryr

gebaseerd op literatuur, de startsessie met de Branche Begeleidings Commissie

(BBC) en interviews, tijdens werkbezoeken'

Schoonmaakbedrijven zijn dienstverlenende bedrijven. De schoonmaakwerkzaam'

heden in de IGK-sector, inclusief glasbewassing en vervoerreiniging bestaan uit:

werkzaamheden op afroep (brand en roet, industrie), eenmalige of laagperiodieke

werkzaamheden (gevel, industrie) en uit zich dagelijks of wekelijks herhalende

werkzaamheden (glas, industrie, vervoer)'

In de glas-, gevel- en brand- en roetreiniging worden werkzaamheden uitgevoerd

aan of in gebouwen van klanten. In de vervoerreiniging worden werkzaamheden

,ritgevoerJ aan en in voertuigen (bus, trein, vliegtuig). In de industriereiniging

worden gebouwen en installaties gereinigd'

In alle bedrijven wordt gewerkt op de locatie van klanten. schoonmaakbedrijven

werken meestal met (kleine) ploegen mensen op locatie. Deze ploegen hebben

meer of minder eigen bevoegdheden in de volgorde, indeling en verdeling van het

werk.

2.2 Marktontwikkelingen

In de hier beschreven sector zijn trends zichtbaar naar specialisatie' Dit komt

vooral voor bij gevelreiniging en glasbewassing en bij brand- en roetreiniging' An-

dere trends zijn de toename van het aanÍal zelfstandigen zonder personeel (met

name bij glas- en gevelreiniging), en het uitbesteden van werk aan onderaanne-

mers.

Veel klanten zijn kritisch op de kosten van schoonmaak. Het inzicht in de positieve

effecten van schoonmaken op de eigen bedrijfsvoering is niet altijd aanwezig' Het

gevolg is dat veel bedrijven het schoonmaakbudget zo klein mogelijk houden' De

tog"iuklr"aen voor het afsluiten van contracten waarbij de schoonmaker optimale

kwaliteit kan leveren, ztln daarmee beperkt en bovendien conjunctuurgevoelig'

Schoonmaakbedrijven die streven naar kwaliteit stellen minimumeisen aan con-

tracten; contracten met onvoldoende mogelijkheden voor het leveren van kwaliteit

worden geweigerd.

sing en
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2.3 Te c hn ol og is c h e ont wi k k eling en

Enkele werkzaamheden in de industriereiniging, de gevelreiniging, brand- en roet-
reiniging en vervoeÍreiniging komen overeen. Er wordt gewerkt met hoge- of lage_
drukspuiten, er worden werkzaamheden zoals soppen/moppen, schrobben/boenen
uitgevoerd en er komen z;ware tilwerkzaamheden voor door transport van appara-
tuur en/of r,uil.
In veel bedrijfstakken is het nodig gebruik te maken van hulpinstallaties om de
schoon te maken objecten te kunnen bereiken (industrie, glas, gevel, brand en
roet).

Het Document Gevelonderhoud (opgesteld in 1995; hierin wordt de stand der
techniek weergegeven) heeft onder andere geleid tot een toename van het gebruik
van hoogwerkers materialen voor het werken op hoogte in de glasbewassing en
gevelreiniging. Met ladders mag nog slechts gewerkt worden tot een werkhoogte
van l0 meter. voor bestaande projecten geldt een uitzondering. Daarbij mag ge-
werkt worden met ladders tot 72,25 m. Het schoonmaken met zeer heet water, laser
en droogijsstralen zijn relatief nieuwe reinigingstechnieken. De invoering van de
gewijzigde Europese Richtlijn (richtlijn 2oo|4slBc, 27 jtmi 2ooD2 steli verder-
gaande eisen aan het werken op hoogte.

2.4 Personele ontwikkelingen

De sector kampt met een groot verloop. Er is een tekort aan werknemers. De sector
concurreert om personeel met andere branches: onder andere met de schilders-
branche en de thuiszorg. Veel verloop leidt tot hoge opleidingskosten en het ver-
dwijnen van eryaring uit de sector. Een korte werkperiode in de branche belem-
mert de mogelijkheden tot roulatie.
De gewijzigde arbeidstijdenwet heeft gevolgen gehad voor de sector. Er wordt
naar gestreefd meer werk in dagdienst te verrichten.
De werknemers in de sector zijn trots op hun werk. Men geneert zich niet om te
laten merken dat men in de sector werkzaam is. Men is trots als het schoon is.
Contracten die leiden tot het niet volledig kunnen schoonmaken, leiden tot ver-
mindering van de beroepstrots.
Werknemers ervaren het als een voordeel als ze kunnen werken in zelfstandige
gïoepen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot afwisseling en heeft men autono-
mie en eigen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk.

2 Zieverklarende woordenlijst (bijlage 6).



2.5 Kenmerken van personeel

In tabel 2.1 zijnenige kenmerken van personeel in de sector opgenomen. De tabel

geeft een globale indruk van de sector en is gebaseerd op de mening van leden van

àe branchebegeleidingscommissie. Opvallend is dat bijna alleen mannen in deze

sector werken. Ook voor mannen is het werk in de sector Twaat' Et zijn verschil-

lende deelsectoren waarin nog maar weinig oudere (40+) werknemers voorkomen'

Dit zijn de glas-, gevel- en vervoeÍïeiniging. In de andere sectoren komen wel wat

oudere werknemers voor, maar er zljnweinig werknemers die in de sector de pen-

sioenleeftij d bereiken.

voor een aantal werkzaamheden zijn vakopleidingen of een veiligheidscursus no-

dig. Dit geldt voor het werk in de glasbewassing, de brand- en roetreiniging, het

werken in clean Íooms, het werken in de foodreiniging en het reinigen van gevels'

sinds kort bestaan er ook specifieke vakopleidingen voor de reiniging van materi-

eel vliegtuigen, van materieel treinen en van materieel bussen. Het branche-oplei-

dingsinstituut SVS biedt een breed scala aan opleidingen aan. Naast de vakoplei-

ding voor schoonmaker/schoonmaakster zljn et specifieke opleidingen voor de

diverse deelsectoren en voor verschillende werkzaamheden'

ln de meeste deelsectoren wordt vooral gewerkt in fulltime dienstverband' Wel

wordt gewerkt in de avond en nacht. Alleen glas- en gevelreiniging vindt plaats op

gewone arbeidstijden. Overwerk komt voor in alle deelsectoren. Structureel over-

werk komt vooral voor in de brand- en roetreiniging'

Tabel 2.1 Kenmerken van in de verschillende deelsectoren

industrie vervoer

brand/
roet bus trein

-non
food food

verdeling man-
nen en vrouwen

geschiktheid
voor oudere
werknemers:
40+

noodzaak vak-
opleiding

dagspiegel dag/
volcon-

tinu

man man man man man

+l-

clean +

room

dagl avond/
avondi nacht
volcon-

tinu

dagdag/ dag
avond/
nacht

dagl
avond/
nacht

dag/
avond/
nacht

fulltimefulltime/parttime fulltime full-
time

fulltime part- Part- fulltime
time time
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2.6 lVornen

In de contracten met klanten worden prestatienormen en kwaliteitsnormen opgeno-
men' Prestatienormen voor het uitgevoerde werk worden vastgelegd in m2-normen
in glas-, gevel- en brand- en roetreiniging. In de vervoer-, induskie-, brand- en
roetreiniging wordt vooral gewerkt met tijdnormen voor de doorlooptijd van het
uit te voeren werk.
Een algemene kwaliteitsnorÍn voor het werk is dat de objecten na uitvoering van
het werk visueel schoon moeten zijn. In de industriële reiniging food geldt daar-
naast een bacteriële norÍn.

2.7 Veiligheid

De kans op onveilig werken is op diverse locaties aanwezig. Dit heeft te maken
met de inrichting van werkplekken. Schoonmakers kunnen moeite hebben met het
bereiken van het schoon te maken object. Het gevolg kan zijn dat schoonmakers op
tafels, vensterbanken of machines klimmen. Hierdoor ontstaan valgevaar en ri-
sico's bij springen naar de begane grond. Machogedrag van werknemers, maar ook
een gebrek aan sturing door le en 2e niveau leidinggevenden vergroten de onvei-
ligheid. Leidinggevenden in de 1e lijn hebben mogelijk een te grote werklast,
waardoor het toezicht niet altijd optimaal kan zijn. Dit geldt met name in de secto-
ren vervoer en industrie.



3.

3.1

lndustriereiniging

Aard van de werkzaamheden en kenmerken van hedriiven

De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van productieruimten, productie-

installaties, transport- en opslagmiddelen, en eventueel de erbij behorende kanto-

ren. Daarnaast voert men de bij het schoonmaakwerk behorende voorbereidings-

en afloopwerkzaamheden uit. Dit houdt onder andere in het demonteren, afnemen

en monteren van beplatingen en machinedelen, en het aanmaken van desinfectie-

middel.
In de industriereiniging zijndrie deelsectoren te onderscheiden: 'food', 'non-food'

en 'cleanroom'. Er zijn verschillen tussen deze drie deelsectoren in de aard van de

schoonmaakwerkzaamheden en de bijbehorende ffsieke belasting. Er zijn ook

overeenkomsten, met name in de food en non-food reiniging'

3.1.1 Werkzaanheden in de foodreiniging

De werkzaamheden zijn onder te verdelen in het reinigen van vloeren, en het reini-

gen van machines en installaties en hun naaste omgeving. Taken bij het reinigen

,arr rrloer"n zijn: afsteken van vervuiling, vegen, moppen, dweilen en het werken

met een schrobzuigmachine. Incidenteel worden de vloeren met een hogedrukspuit

gereinigd. De machines worden vochtig of droog gereinigd. vochtig reinigen ge-

beurt met de hogedrukspuit of door droogijsstralen (COr' Droog reinigen gebeurt

door het afkrabben en aisteken van venuiling en het afnemen van de machines. Bij

het droogreinigen wordt gebruik gemaakt van vegers, doeken, stofzuigers en

perslucht. In sommige bedrijven is sprake van een vaste volgorde van de schoon-

maakwerkzaamheden:

1. grof r,lil oPvegen/oPschePPen;

2. verplaatsen van machineonderdelen;

3. werkplek en machines schoonspuiten met hoge druk (30 tot 40 bar);

4. werkplek en machines inschuimen onder lage druk (6-12 bar) en afspuiten met

hoge druk;

5. werkplek en machines desinfecteren onder lage druk en afspuiten met hoge

druk;
6. eventueel machines inoliën;

7. verplaatsenvan machineonderdelen;

8. af en toe contra-desinfecteren van werkplek en machines'

Elke werknemer krijgt een gedeelte van de fabriek toegewezen en voert boven-

staande stappen voor dat gedeelte uit. Bij het reinigen van vloeren komt het voor
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dat er in kleine groepjes wordt gewerkt, elke werknemer voert dan een bepaalde
handeling uit. steken en dweilen komen regelmatig 2 uur achtereen voor.
Het reinigen van machines vindt plaats door reinigen met perslucht, afkrab-
ben/steken en poetsen van machines of door gebruik te maken van een hogedruk_
spuit. Het reinigen van machines vergt 3 tot 6 uur van de werkdag.
Als gereinigd wordt met de hogedrukspuit (30 tot 40 bar), neemt dit werk 5 tot 6
uur van de werkdag in beslag. Het inschuimen en desinfecteren gebeuren met de-
zelfde hogedrukspuit onder lagere druk (6-12 bar). Dit neemt ongeveer een half
uur in beslag.

3.t.2 Itlerkzaanheden in de non.foodreiniging

Net als in de foodreiniging wordt de meeste tijd besteed aan het reinigen van vloe-
ren en het reinigen van machines/installaties en hun naaste omgeving. overige
werkzaamheden zijn: leuningen en relingen (nat) afnemen, leidingen stofzuigen en
afnemen, wanden afnemen, en vloeren en wanden schoon spuiten met de hoge-
drukspuit. Waar mogelijk worden de vloeren machinaal schoon gemaakt door mid-
del van stofzuigen (droog) of machinale vloerreiniging (nat). Daar waar de ma-
chine niet bij kan, werkt men handmatig met een mop of veger. Machines worden
meestal handmatig gereinigd (afkrabben van verr,uiling, schrobben, afnemen) en
soms machinaal (blazen zuigen).
De opdrachten in deze deelsector worden vaakadhoc gegeven en niet op contract-
basis. Dat houdt in dat de schoonmaakploegen direct word en ingezet, wanneeÍ een
machine vastloopt en tijdens onderhoudswerkzaamheden. Bezuinigingen van be-
drijven zijn direct merkbaar; men geeft minder frequent opdracht, waardoor de
vervuiling groter is en het werk in zwaarte toeneemt.

3. t.3 Fysiek zware werkzaanheden in de food en nonloodreiniging

Het reinigen vqn vloeren
De werkzaamheden bij het reinigen van vloeren met risico's als gevolg van srsieke
belasting z\n: het afsteken van vemriling, het schoonspuiten van de vloer en het
vegen en moppen van de vloeren. Het steken en schoonspuiten leiden tot een te
zwaÍe l«achtblootstelling in de armen. Het vegen en moppen leiden tot een stati-
sche belasting in de nek, de romp en de onderarm en bovendien tot repeterende
bewegingen.

De gebruikte technologie
Bij het reinigen van vloeren maakt men gebruik van vloerl«abbers, steekmessen op
steel, moppenkar, stofzuigers, waterzuigers, schrobzuigmachines en éénschijfsma-
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chines. De machines die gebruikt worden voor het reinigen van vloeren zijn vrij
groot en kunnen niet gebruikt worden in krappe ruimtes en onder machines' Er is

behoefte aan machines voor krappe ruimtes, zodat handmatig schrobben en dwei-

len niet meer nodig zijn. Machines zoals een mopmachine en een automatische

steekmachine ztjn door één van de bezochte bedrijven getest maat zrin niet ge-

schikt bevonden.

Er wordt in hoogwerkers gewerkt bij het reinigen van onder andere plafonds.

Het reinigen van machines

Bij het reinigen van machines ontstaan risico's op overbelasting door het schoon-

spuiten met de hogedrukspuit, het reinigen met perslucht, door het handmatig

schrobben en boenen en door het tillen van machineonderdelen'

Bij het schoonspuiten met de hogedrukspuit wordt de arm waaÍïnee de spuit vast-

gehouden wordt, gedurende lange tijd geheven. Het handvat van de spuit wordt erg

warm door het water dat een temperatuur heeft van 55oC. Verschillende werkne-

mers dragen desondanks geen handschoenen.

Gedurende het werk wordt de romp regelmatig voorwaaÍts en zijwaarts gebogen'

Dit is nodig omdat machinedelen soms slecht bereikbaatltoegankelijk zijn.

Het tillen van machineonderdelen vindt plaats voor en na het schoonmaken, wan-

neer de onderdelen verwijderd en \Meer gemonteerd worden. Het gewicht van de

onderdelen varieert van een paar ons tot ruim tien kilo. Per werkdag vindt het tillen

van machineonderdelen ongeveer een halfuur plaats.

De gebruikte technologie

Bij het reinigen van machines wordt gebruik gemaakt van poetsdoeken, schuur-

sponsjes, plamuurmessen, (hand)vegers, persluchtpistolen, hogedrukspuiten, wa-

terslangen en droogijsstraalmachines. De vervuiling van machines is vaak hard-

nekkig en wordt met plamuurmessen of schuursponsjes verwijderd. Dit is tijdsin-

tensief en vereist veel kracht. Deze werkzaamheden kunnen vervangen worden

door het reinigen met COz. Bij dit zogenaamde droogijsstralen wordt bevroren CO2

op de vervuiling gespoten, waardoor de ven'uiling van het oppervlak loslaat.

Met de gebruikte hogedrukspuit kan gewerkt worden zonder deze continu in te

drukken wat ergonomisch gezien gunstiger is. Deze hogedrukspuit mag echter

volgens de regelgeving niet meer gebruikt worden. Verbetering van deze werkme-

thode is nodig om de ffsieke belasting te verminderen.

Het is vaak lastig machines van binnen te reinigen. Werknemers kunnen er vaak

niet goed bij en moeten ver reiken of op de machine klimmen' Het gebruik van een

trapje/opstapje vermindert ongunstige houdingen en veiligheidsrisico's. Bij het

reinigen van machineonderdelen kunnen werknemers vaak niet op een gunstige
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werkhoogte werken. Als er tafels staan, worden de machineonderdelen op tafel
gereinigd. In andere gevallen worden de onderdelen op de grond afgespoten. Het
gevolg is werken met een gebogen rug. Blj het reinigen van machineonderdelen
kan rugbuiging worden voorkomen door gebruik te maken van verrijdbare en in
hoogte verstelbare tafels.

Transport

Voor transport van machineonderdelen wordt gebruik gemaakt van palletwagens.
Niet alle palletwagens zijn elektrisch. Graag zou men alleen elektrische palletwa-
gens gebruiken.

Ilerkomgeving
In één bezochte fabriek was sprake van koude en vocht. ook ondervond men tem-
peratuurswisselingen. op sommige werkplekken was er sprake van geluidshinder.
In twee andere bezochte fabrieken was het juist erg warÍn. In één fabriek wordt de
airconditioning uitgeschakeld, wanneer de productie stopt met als gevolg dat het ,s

nachts erg waÍm wordt. Bij het droogijsstralen staat men bloot aan trillingen en
aanlawaai. Bij het werken met perslucht staat men eveneens bloot aanlawaai.

Foto3.2Het nat afnemen van de reling wordt
gehurkt uitgevoerd

Foto 3.'l Stofzuigen boven schouderhoogte
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Foto 3.3 Afsteken van hardnekkige vervuiling

met een plamuurmes oP een stok

Foto 3.4Schoonblazen van de binnenkant van

een machine met Perslucht
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Foto 3.5 De schoonmaker moet in de machine kruipen om alle onder-

3.t.4

delen goed schoon te kunnen maken

Itllerkzaamheden in de cleanroom reiniging

De voornaamste taak is het stofvrij houden van de cleanroom, waarbij gewoonlijk
onzichtbaar vuil verwijderd moet worden. Dit geldt voor de gehele ruimte, inclu-
sief vloeren, wanden en plafonds, behalve de machines. De schoonmaak hiervan
valt onder het takenpakket van de werknemers van de opdrachtgever. In de clean-
room mag men niet te snel werken, want dit kan stof veroorzaken of verplaatsen.
Er mag niet met water gewerkt worden. De voomaamste taken zijn stofzuigen en
afnemen met desinfecterende (alcohol) doekjes. Men besteedt grofweg 50% van de
tijd aan stofzuigen en 50oA aan afnemen. Buiten de cleanroom moeten de kleed-
sluis en garderobe dagelijks schoongemaakt worden. Eén maal per week worden
de vloeren machinaal gereinigd gedurende 3 à 4 uur.

3.1.5 Normen

Een algemene norÍn in de food en non-food is dat werkplekken en machines er
schoon uit moeten zien. Er is vaak sprake van strenge machinevoorschriften van de
klant en elke wijziging van bijvoorbeeld een nieuw schoonmaakproduct moet ge-
accordeerd worden door de klant.
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In de foodreiniging wordt er naast de norm dat werkplekken en machines er

schoon uit moeten zien ook een bacteriologische norm gehanteerd. Het voldoen

aan deze norm wordt door externe bedrijven gecontroleerd.

In de non-foodreiniging staan de norÍnen voor de geleverde diensten in het con-

tract. De klant en een manager van het schoonmaakbedrijf bepalen samen welke

plekken schoongemaakt moeten worden en hoe goed dat moet gebeuren. Vaak

worden de schoon te maken plekken bepaald door de bereikbaarheid; men maakt

schoon waar men bij kan. Indien de opdracht dat inhoudt, reinigt men alles, soms

met valbeveiliging aan. ln de cleanroom vindt controle van de werkzaamheden

plaats door regelmatige stofmetingen door de klant. De vootman van het schoon-

maakbedrijf controleert zelf ook één keer per week.

3.1.6 Werktijden en -organisatie

De schoonmakers in deze deelsector werken in voltijd (8 uur) of in deeltijd (3 tot 4

uur). Uit de interviews komt naar voren dat sommige deeltijdwerkers het schoon-

maakwerk doen naast een reguliere 8-urige werkdag elders. In de food- en non-

foodreiniging wordt het werk zowel overdag als 's avonds uitgevoerd. Het

schoonmaken van de cleanroom gebeurt alleen overdag. Fulltime werk in de food-

reiniging staft vaak na het einde van de productie in de fabriek, om 16.00 of 17'00

uur en duurt tot + 01.00 uur. Op zatetdag werkt men wel overdag, van 08.00 tot

16.00 uur. De werktijden in de non-foodreiniging zljnin het algemeen vanaf 07.00

of 08.00 uul 's ochtends tot 15.30 of 16.30 uur 's middags. Deeltijders werken

vaak 's avonds, in aansluiting op de dagploeg. Gedurende een 8-urige werkdag

worden twee korte (een kwartier) en één lange patze (half uur) gehouden. De pau-

zemomenten kan men zelf kiezen. Daarnaast heeft men meestal ook wel de moge-

lijkheid om zelf korle pauzes te nemen.

3.1.7 We*volgorde

ln de food- en non-foodreiniging moeten de schoonmaakwerkzaamheden vaak in

een vaste volgorde uitgevoerd worden, bijvoorbeeld van boven naar beneden, eerst

grofiuil verwijderen en stofzuigen, daarna afnemen. De in deze paragraaf ge-

noemde 8 stappen van de werkzaamheden in de foodreiniging hebben ook een

vaste volgorde. De schoonmaaktaken in de cleanroom hebben geen vaste volgorde.

3.t.8 B o u la t ie n og e lij k h e de n

Taakroulatie tussen rware en minder rwaÍe taken is in deze sector beperkÍ moge-

11k of komt (nog) weinig voor. Lr de foodreiniging is taakroulatie alleen mogelijk

door af te wisselen tussen te reinigen machines/installaties of tussen verschillende

bedrijven. De roulatiemogelijkheden in de cleanroom bestaan uit het afivisselen
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tussen stofzuigen en afnemen. In één van de bezochte non-foodbedrijven rouleren
de schoonmakers over de werkdag tussen schoon en luil werk en tussen licht en
zwaat werk. In een ander bedrijf vindt gedurende een werkdag geen roulatie plaats.
Dat is daar moeilijk, omdat men de hele dag in tweetallen werkt. Omdat onderling
vertrouwen belangrijk is, wil men de koppels niet scheiden. De coördinator zorg!
er wel voor dat men na eetZ\tare dag de volgende dag een lichte klus krrjgt.

3.2 G ezo ndh eids kla c hten e n zie kt eve rz u in

In de interviews zijn de volgende fzsieke klachten genoemd:
. rugklachten

Deze klachten worden in elke deelsector genoemd. Als mogelijke oorzaken
noemen de werknemers: tillen, extra lange werkdagen in geval van een crisis
br1 de klant, eentonigheid van het werk, verkeerde werkhoudingen, bukken en
hoge werkdruk;

o schouder-/armklachten
Ook deze klachten worden in elke deelsector genoemd. De geinterviewden
wijten deze klachten aan de eentonigheid van het werk, het moppen, trekken
aan slangen, overkeerd stoDuigen' en aan hoge werkdruk;

. algehelevermoeidheid
Algehele vermoeidheid komt voor bij extra lange werkdagen ten gevolge van
een crisis bij de klant;

o verkoudheden en hoofdpijn
Deze klachten komen voor bij schoonmakers in de non-foodreiniging. Men
denkt dat zehet gevolg zijnvan de warme en stoffige werkomstandigheden.

In de door TNO bestudeerde literatuur zijn geen sectorspecifieke gegevens ver-
meld over gezondheidsklachten die te maken hebben met Srsieke belasting.

TNo heeft globale verzuimgegevens ontvangen van de geïnterviewden in de 7
bezochte bedrijven. Het gemiddelde verzuimpercentage in de foodreiniging be-
draagl 80À toÍ l5oÀ. De geinterviewden schatten dat 40%o tot 60Yo van het verzuim
berust op ffsieke klachten (dus een verzuimpercentage van 3oÀ-9%o). psychische

klachten als gevolg van privé-problemen en overspannenheid veroorzaken ook een
belangrijk deel van het verzuim.
De verzuimpercentages in de non-foodreiniging lopen uiteen van 0oÀ tot 20o/o. ook
het percentage verzuim dat gerelateerd is aan het §zsiek zware werk, loopt sterk
uiteen. In één bedrijf schat men dit op 0%o, in een ander bedrij f op 30%-40%.



15

Het gemiddelde verzuimpercentage in de reiniging van cleanrooms ligt iets hoger

dan in de andere deelsectoren. Naar schatting van de ondervraagden wordt 5'À van

het verzuim veroorzaakt door firsieke klachten aan arrnen en rug.

In de door TNO bestudeerde literatuur zijn geen sectorspecifieke gegevens ver-

meld over verzuim.

3.3 Beoordeling van de fysieke helasting van de genbserveerde werk'
zaamheden

Tijdens werkbezoekenzijn de werkzaamheden geobserveerd die in fase I van het

onderzoek als zwaar bestempeld waren. Tabel 3.1 geeft de gezondheidskundige

beoordeling weer van de geobserveerde werkzaamheden in de industriereiniging.

De werkzaamheden zljn, van boven naar beneden, globaal gerangschikt naar emst

van het knelpunt. Tussen haakjes staan de deelsectoren waar TNO de werkzaam-

heden geobserveerd en beoordeeld heeft. In de leeswqzer vindt u nadere uitleg

over de beoordeling en de kleuren. In bijlage 4 is een compleet overzicht van de

beoordeelde werkzaamheden binnen de 5 sectoren opgenomen.

Tabel 3.1 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in de industriereiniging

beoordeelde beoordeling
fysieke werk- aspecten fysieke geobserveer-

zaamheden belasting de situatie toelichting
grenzen bloot-
stellingsduur

afsteken ver- kracht armen rood
vuiling

statische belasting a.t.*
romp

repeterendebelasting a.t.

arm/schouderregio

schoonmaken kracht armen rood
in machines
(nat)

afnemen, vuil knielen rood
afsteken
(non-food)

bukken rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

rood bij meer
danlru.

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

repeterend heffen van
de bovenarmen

veel kracht nodig voor
losmaken vastzittende
productresten

klimmen in de machi-
ne, gebukt schrobben
en afnemen in slecht
verlichte ruimte
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beoordeelde
fysieke werk- aspecten fysieke
zaamheden belasting

beoordeling
geobserveer- grenzen bloot-
de situatie stellingsduur toelichtinq

schoonmaken
naaste omge-
ving machi-
nes (non-
food)

wanden en
plafonds stof-
wissen/desin-
fecteren
(cleanroom)

knielen

statische belasting
arm/schouderregio

statische belasting
nek, romp,
armischouderregio en
pols

rood bij meer
danTzu.

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
1-8 u: rood

ver reiken komt vaak
voor

de gebruikte roller plakt
en trekt zo stof aan.
Het bewegen van de
plakrol is zvtaar, het
stabiliseren van de rol-
ler vraagt veel kracht in
polsspieren, men werkt
continu met de handen
boven schouderhoogte,
en de nek achterover-
gebogen

de voorkeursarm is
langdurig geheven

repeterend heen en
weer bewegen van de
voorkeursonderarm

de voorkeursonderarm
is langdurig in extreme
stand gehouden

de knijpspieren van de
hand worden langdurig
aangespannen om de
spuit continu ingedrukt
te houden. Daarnaast
moet de arm kracht le-
veren om de terugslag
van de spuit (30-40
bar) te compenseren

rood

geel

a.t.

rood

reinigen mel
hogedruk-
spuit (food,
non-food)

statische belasting
arm/schouderregio

repeterende belasting
onderarm

statische belasting
onderarm

kracht arm

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
'l-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

a.t.

geel
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beoordeelde
fysieke werk-
zaamheden

beoordeling
geobserveer- grenzenbloot-aspecten fysieke

belasting

statische belasting
nek en romP

kracht armen o.g.*

statische belasting
romp en arm/schou-
derregio

repeterendebelasting a.t.

arm/schouderregio

kracht minder
dan 2,5N:
0-í u: groen

1-4 u: geel
4-8 u: rood
kracht meer
dan 2,5N:
0-1 u: groen
1-8 u: rood

0-'l u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen

1-4 u: geel
4-8 u: rood

toelichting

de belasting hangt af
van de plaats van het
te reinigen oPPervlak:
. vloer: langdurige bui-

ging van nek
o losse machineonder-

delen die oP de vloer
liggen: langdurige
buiging van nek en

romp

o niet-gedemonteerde
machines/installa-
ties: langdurige bui-
ging van de romP

. wanden, plaÍonds:

werken met holle
rug, en langdurige
strekking (achter-

overbuiging) van de

nek

(veel) kracht nodig
voor verwijderen ver-

vuiling

de romp is langdurig
gebogen en de voor-
keursbovenarm is lang-

durig geheven

repeterend heffen van

de voorkeursbovenarm

de situatie

0-1 u: groen

í-4 u: geel

4-8 u: rood

0-1 u: geel

1-8 u: rood

handmatig
schrobben,
boenen en af-
krabben van
vervuiling
(food)

a.t.
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beoordeelde
fysieke werk-
zaamheden

aspecten fysieke
belasting

beoordeling
geobserveer-
de situatie

grenzen bloot-
stellingsduur

tillen en dra-
gen van voor-
werpen (reini-
gingsmachi-
nes, steiger-
onderdelen,
machineon-
derdelen)
(food, non-
food)

reinigen met
perslucht,
machines
schoonblazen
(food, non-
food)

moppen
vloer, vegen
vloer (food,
non-food,
cleanroom)

stofzuigen
(non-food,
cleanroom)

tillen en dragen

statische belasting
romp

repeterende belasting
armlschouderregio

statische belasting
nek, romp en onder-
armen

non-food:
statische belasting
nek, romp en arm/
schouderregio

rood

rood of geel

a.t. 0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: geel
1-8 u: rood

in- en uitladen machi-
nes (zwaarder dan
25kg) in de non-food
en tillen bij bouwen
steigers

verplaatsen machine-
onderdelen. De fre-
quentie en tilomstan-
digheden (techniek,
verplaatsin gsafstand)
leiden tot gele of rode
beoordeling

de romp is langdurig
gebogen

repeterend heffen van
de voorkeursarm

de nek en romp wor-
den langdurig licht ge-
bogen. Bij het vasthou-
den van de mop of be-
zem zitln beide onderar-
men langdurig om de
lengteas gedraald.

de voorkeursarm wordt
repeterend geheven
gehouden terwijl de an-
dere arm repeterend
voor het lichaam langs
wordt bewogen

stofzuigen boven
schouderhoogte leidt
tot langdurige strekking
van de nek, langdurig
holtrekken van de rug
en langdurig heffen van
de armen

a.t.

a.l

a.t.
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beoordeelde
fysieke werk-
zaamheden

beoordeling
geobserveer-
de situatie

grenzen bloot
stellingsduur

aspecten fysieke
belasting

cleanroom:
statische belasting
romp

repeterende belasting

romp

repeterende belasting

arm/schouderregio

statische belasting
romp en arm/schou-
derregio

0-1 u: groen

1-8 u: rood

0-8 u: groen

0-1 u: groen

1-4 u: geel
4-8 u: groen

0-8 u: groen

0-1 u: groen

1-4 u: geel

4-8 u: groen

0-1 u: groen

1-4 u: geel

4-8 u: groen

0-8 u: groen

stofzuigen onder
schouderhoogte: ver
reiken met armen en

buigen van de romP bij

reinigen van slecht be-

reikbare plaatsen

de romp is af en toe
gebogen

repeterende buiging
van de romP

repeterend heffen
armen in gunstig werk-
gebied

bij gebruik éénschijfs-
machine: de romP is

langdurig gedraaid en

de armen zijn langdurig
geheven
de armen moeten lang-

durig tegendruk geven,

krachtuitoefening is no-

dig om de machine te

bedienen
het lichaam staat te-

vens bloot aan trillin-
gen

repeterende buiging
van de romP

repeterende heffing
van de armen in gun-

stig werkgebied

regelmatig wordt ge-

knield gewerkt

machinaal
vloeren reini-
gen (non-
food, clean-
room)

stofwissen,
desinfecte-
ren, (nat) af-
nemen (non-

food, clean-
room)

geel

groen

groen

a.t.

a.t.

repeterendebelasting a.t.

romp

repeterendebelasting groen

arm/schouderregio

knielen a.t. O-/zu'. geel
/r-8 u'. rood
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beoordeelde
fysieke werk-
zaamheden

aspecten fysieke
beoordeling
geobserveer-
de situatiebelas

grenzen bloot-
stellingsduur
0-1 u: groen

toelichl
geen risico op gezond-
heidsschade, want
minder dan 'l uur per
dag uitgevoerd

staan wordt voldoende
aÍgewisseld met lopen
zodat statische belas-
ting van de benen
wordt vermeden

inschuimen
en desinfec-
teren met la-
ge druk

langdurig
staan en lo-
pen

groen

groen 0-'l u: groen
meer dan í uur
aaneengesloten:
geel
4-8 u verspreid
over de dag:
geel.Toelichting: 

a.t. afhanketijk van taàt<Ouur gËTolonr +y
o.g.: onvoldoende gegevens voorhanden (kracht d gewicht kan niet gemeten of be-
trouwbaar ingeschat worden.

Niet beoordeelde werkzaamheden:
. droogrjsstralen;
o doorzuigen;
r machinaal vloeren reinigen met een schrobzuigmachine.

Naast de genoemde fysiek zwaÍe werkzaamheden zijn er omstandigheden die het
werk verder yerzwaren:
. te weinig of ongunstige verlichting;
o te hoge of te lage temperatuur, temperatuurswisselingen;
o vochtige omgeving, natte kleding;
. onvoldoende zicht op het werk;
o geluidshinder;
o stank (food);

' waÍïn (55'c) handvat van hogedrukspuit (food), hoge temperatuur van machi_
nes (non-food);

o trillingen bij droogijsstralen (food), trillingen in het gebouw dat men reinigt
(non-food), trillingen door de machinale vroerreiniger (non-food);o beschermende kleding, soms met masker en filters;

o in de cleanroom werkt men continu in een licht nylon pak, met hoofd, handen,
mond en neus bedekt, en alleen de ogen vrij;

' werktijden: 's avonds en 's nachts werken, werken in ploegendiensten;. vrU groot verloop van personeel;
o veiligheidsrisico's: reinigen van machines met draaiende/snijdende delen,

klauteren op machines en installaties.
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3.4 lplossingen om de knelpunten in fysieke belasting aan te pakken

Tijdens de oplossingensessie zijn oplossingen in beeld gebracht voor:

. ver reiken, strekken (bij stofzuigen, machines reinigen, stof en productresten

verwijderen);
o steken (bij afsteken hardnekkige venuiling met plamuurmes op stok);

o geknield werken (bij stof en productresten verwijderen, nat reinigen, inventa-

ris cleanroom afnemen);

o handmatig schrobben en boenen (brj afkrabben ven'uiling en poetsen);

. moppen en vegen (bij vloeren schoonmaken)'

In de volgende 5 tabellen worden de mogelijke oplossingen per knelpunt beschre-

ven.

Tabel 3.2 voor het knelpunt: ver reiken, strekken
trapje' platform' rolsteiger' kleine hoogwer-

effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

@roen, want ver reiken wordt

geëlimineerd

randvoonrvaarden voor gebruik dienen gecreëerd te worden

vraagt aanleren van vaardigheden, attitude, gedrag aan schoon-

makers

kort tot middellang, afhankelijk van hulpmiddel

licht positief: Íysieke belasting neemt af
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Tabel 3.3 voor het
Betere reinigingsmiddelen gebruik
heet water, langer laten inweken
effect op fysieke belasting Uil t<rac
8-urige taakuitvoering ' groen ars steken geërimineerd wordt

. geel als voorgeweekte vervuiling met minder kracht afgestoken
kan worden

inpasbaarheid in het werk en vraagt aanpassing primaire proces/werkorganisatie: insproeien-
benodigdeveranderingen intrekken-spuiten-opzuigeninplaatsvansteken

bij gebruik van chemische middelen: aanleren kennis en vaardig_
heden

implementatietermijn middellang

kosten/baten licht positief: vervuiling sneller te verwijderen, dus minder manuren
nodig
licht positief: afname fysieke belasting
negatief: vervuild water
steekmiddelen, scherpere steekmiddelen

op fysieke belasting bij kracht geleverd door armen wordt waa
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

belasting romp en armen blijft geel (werkduur 1-4 uur) of rood (4_g
uur)

primaire proces verandert bij aangedreven middelen; dit vergt een
aanpassing van kennis, vaardigheden, attitude en gedrag van
schoonmakers

middellang

licht positief: aÍname fysieke belasting
licht positief: snel door te voeren
negatief: kosten aanschaf middelen en eventuele

effect op fysieke belasting bij
B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

kracht geleverd door armen wordt waàEóilnlilk- ge6i
belasting romp en armen blijft geel (werkduur 1-4 uur) of rood (4_g
uur)

productieproces moet stilgelegd worden om de vloer te coaten/
impregneren
inhuren gespecialiseerd bedrijf nodig
dit alles vergt investering van opdrachtgevers

lang

Iicht positief: onderhoudskosten nemen af
licht positief: afname fysieke belasting
licht positief: minder belasting milieu

en onderhouden coating
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Iabel 3.4 Oplossingen voor h,et kle,lpunt: gq\nield werkel

-xnleuescnermins, 

even-tueel geïntegreerd in de overal
stend voor knie-

8-urige iaàkuitvoering schijf en slijmbeurs daaronder

inpasbaarheid in het werk en eenvoudig te implementeren

benodigde veranderingen vraagt mogelijke aanpassing van attitude schoonmakers

implementatietermijn kort

kosten/baten licht positief: goedkope oplossing

licht positief: overalls met

om op te zitteí met wieltjes zodat
want vervangen door zitten

^ . .. .- ^^L+^, ^lg_urige taàkuitvoering zitten is groen, indien minder dan 2 uur achter elkaar

reeds op de markt

vraagt aanpassing van houding en gedrag van schoonmakers

middellang

licht positief: afname fysieke belasting

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten
tief: kosten (doch

Tabet 3.5 Oplossingen voor het knelpunt: handmatig schrobben en boelel

Ei al-' hogedrukreiniging' warm water'

hete lucht

èffect op fysieke belasting bij @rdt waarschijnlijk geel

effecteÀterk afhankelijk van belastende aspecten nieuwe taak
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

betekent verandering primaire proces/werkorganisatie

investeringen t.a.v. aÍvoer water nodig

kennis en vaardigheden aanleren bij schoonmakers

lang

licht positief: afname fysieke belasting

licht positief: mogelijk sneller werken
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Droogijsstralen
effect op fysieke
8-urige taakuitvoering

stelt hoge eisen aan gebruiker, moet vaardigheden aanleren
uitrusting aanbieden

middellang tot lang

licht positief: afname fysieke belasting
licht positief: mogelijk sneller werken
negatief: duur in aanschaf en gebruik

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

Tabel 3.6
Snelwísser met microvezel, blauwà

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

en vegen

effect op fysieke 0
8-urige taakuitvoering kracht uit te voeren-

belasting nek, romp en armen blijft geel (werkduur 1_4 uur) of rood
(4-8 uur)

vergt logistieke aanpassingen: aan- en afuoer doekjes
eenvoudige instructie voor personeel

kort tot middellang

licht positief: mogelijke afname fysieke belasting
negatief: duurder dan gebruikte middelen bii mor

Niet nader uitgewerkte oplossingen
In de werksessies met bedrijven zrjn de oplossingen met de meeste steun nader
uitgewerkt. Deze oplossingen zijn beschreven in bovenstaande tabellen. De niet
nader uitgewerkte oplossingen staan hieronder per knelpunt opgesomd.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor heÍ rcnelpuní ver reiken, strekkeno Telescoopstokken met steun ontwikkelen , zodathet gewicht van de stok op de
grond rust en niet door de schoonmaker gedragen hoeft te worden.o verlagen criterium branche ten aanzien van..reikhoogte,,; is nu lg0 em, zotJ
op 120 of 130 cm vastgesteld moeten worden.

' Hulpmiddel ontwikkelen voor afsteunen van arÍnen tijdens werken op hoog_
werker.

o Krachtiger zuiging, zodat de stoÈuiger minder dicht bij het oppervlak gehou_
den hoeft te worden.

r Camera en verlichting op verlengstuk.



25

Niet nacler uitgewerkte oplossingen voor het lmelpunt steken

o Handvat steel verbeteren.

o Ultrasoon reinigen.

o Reinigen door middel van droogijsstralen'

o Bronoplossing: losse matten op vloer/in machines leggen en zo opvangen van

vervuiling.
o Steken door middel van trekbeweging in plaats van duwbeweging'

Niet nader uitgewerkte oplossing voor het knelpunt gelcnield werken

o Stofdoek op steel met variabele diameter voor reiniging van railingen met

verschillende diameters'

Niet nader uitgewerkte oplossing voor het lcnelpunt handmatig schrobben en boe-

nen
o Kleine automatische schrobber ontwikkelen, met borstels die draaibeweging

maken.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het lcnelpunt moppen en vegen

o Eerst stofzuigen, daatna moppen.

o combinatie van stofzuigen en stof opnemen met microvezeldoek.

9.4.1 Algemene verbetermogeliikheden

o In het contract taken afbakenen en randvoorwaarden opnemen, bijvoorbeeld

over materialen voor het werken op hoogte en persoonlijke beschermingsmid-

delen.
o Het geven van instructie en opleiding ten aanzienvan ffsieke belasting'

o Het ontwikkelen van een voorbeeldenboek of CD rom'

o Het verschaffen van goede bedrijfskleding'

o In het bouwbesluit ook de ergonomie van onderhoud (schoonmaakbaarheid)

opnemen.

o De ergonomie van onderhoud opnemen in de Europese richtlijn voor het ont-

werp van machines.

o Fysiek zwaaÍ werk niet meer doen'

. Goed overleg met opdrachtgever over de frequentie van reinigen.

o Het verbeteren van het ontwerp van hulpmiddelen'

o Nadere eisen stellen aan hulpmiddelen wat betreft ergonomie, scherpte, ver-

vangingstermijn.
o PSU: iedere werknemer heeft een eigen persoonlijke standaard uitrusting'
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voor elk van de bovengenoemde oplossingen zijn factoren aan te wijzen die im_
plementatie van de oplossing kunnen bevorderen of belemmeren. Deze kansen en
belemmeringen worden hieronder per oprossingsrichting besproken.

3.4.2 Kansen en belenneringen voor de inplenentatie van oplossingen net betrekking
tot de werkorganisatie

Het verbeteren van de taakinhoud van werknemers in de food en non-food is nau-
welijks mogelijk omdat de teams op locatie alle voorkomende werkzaamheden
verrichten. Wel zijn er mogelijkheden in het verbeteren van de stijl van leidingge-
ven, het voeren van werkoverleg of toolboxmeetings en in het geven van training
en instructie . Deze maatregelen kunnen onveilig en ongezond gedrag voorkomen.
Mogelijke belemmeringen in het doorvoeren van deze maaÍregelen zljn de hoe_
veelheid tijd van leidinggevenden, de leidinggevende kwaliteiten van leidingge-
venden en de benodigde middelen voor het uitbreiden van tijd voor leidinggeven-
den ofhet geven van voldoende training.

3.4.3 Kansen en belenneringen voor de implementatie van de oplossingen net betrekking
tot techniek en hulpniddelen

Kansen:
o het aanschaffen en invoeren van nieuwe hulpmiddelen kan door het schoon-

maakbedrijf geheel zelfstandig worden uitgevoerd. Er is geen enkele aflran_
kelijkheid van de opdrachtgever. Dit maakt het invoeren gemakkelijk;

' een groot voordeel is dat de oplossingen meteen zichtbaar zijt enmeewerken
aan verbetering van de professionele uitstraling van het beroep;o het reinigen van vloeren door gebruik van betere oplosmiddelen is mogelijk
door toepassing van andere midderen. Invoering kan snel en gemakkelijk;o het coaten van vloeren, zodat wil minder hecht, kan leiden tot bedrijfseco-
nomische voordelen en verbetert de professionele uitstraling van het bedrijf.
In het schoonmaakcontract dient ook het onderhoud van de coating te worden
opgenomen;

o het reinigen van vloeren met pneumatische (kunststoÍ) beitels en hamers met
steekbeitel kan snel worden ingevoerd. De producten zijn reeds op de markt.
Mogelijk kan een compressor voor lucht van de opdrachtgever worden ge-
bruikt;

. blj het vaak knielen is gebruik van kniebeschermers voor de hand liggend. Dit
heeft positieve effecten op de beleving van het werk door werknemers en het
verhoogt de professionele uitstraling;

t een veilig en ergonomisch rijdend opbergkrukje om knielen te beperken kan
gecombineerd worden met een trapje;



27

het gebruik van een hogedrukspuit in plaats van schrobben/boenen is makke-

lijk in te voeren. De hogedrukspuit wordt vaak al elders gebruikt. Bij goed

functioneren kan mogelijk later een apart apparaat worden ontwikkeld of aan-

geschaft;

droogijsstralen kan in Plaats

verwij deren v an taaie stoffen;

van schrobben/boenen gebruikt worden voor het

moppen door gebruik van microvezeldoeken

nigingsproducten, gebruikt weinig water en

reeds op de markt.

vermindert het gebruik van rei-

werkt sneller. De Producten zijn

Belemmeringen:
o hulpmiddelen die leiden tot het gebruik van vloeroppervlak bij klanten

(steigers) of die op andere wijze ingrijpen in de klantorganisatie vereisen me-

dewerking van de oPdrachtgever;

. btj gebruik van materialen voor het werken op hoogte (steigers, hoogwerkers)

,r1 r, 
".n 

dubbele bezetting of andere veiligheidsvoorzieningen nodig ;

o het reinigen van vloeren door gebruik van betere reinigingsmiddelen heeft

nogal wat belemmeringen: venuild water moet opgezogen worden, afvoer-

voorzieningen moeten getroffen worden door de opdrachtgever en de milieu-

problematiek moet worden beoordeeld. Bovendien vraagt het om aanpassing

van het opgestelde schoonmaakcontract;

o het coaten van vloeren,zodatvuil minder hecht, vraag! om actie van de op-

drachtgever. De mogelijkheden van het aanbrengen van coating zijn aflranke-

lijk van het aanwezige vloeroppervlak, van het aanwezige productieproces en

de vereiste kwaliteit of stroeftreid van de vloer;

o het reinigen van vloeren met pneumatisch gereedschap vergt een aanpassing

van de werkmethode en een investering. Bovendien ontstaan nieuwe risico's

door trillingen;
. persoonlijke beschermingsmiddelen zoals kniebeschermers worden vaak als

lastig ervaren;
. een veilig en ergonomisch rijdend krukje om knielen te beperken is op onge-

lijke ondergrond minder bruikbaar;

. nlt gebruik van hogedrukspuiten in plaats van schrobben/boenen moet worden

afgestemd met de opdrachtgever. Een goede afvoer is vereist' De vloer vtaagl

mogelijk meer onderhoud;

o droogijsstralen vergt aanschafkosten en is duurder in gebruik. Bovendien is de

geluidsbelasting voor de werknemeÍs en de werkomgeving te hoog;

. iri"ror.zeldoeken zijn minder bruikbaar voor grote oppervlakken. De doekjes

moeten vaak vervangen worden'
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3.4.4 Kansen en belenmeringen voor de inplenentatie van oplossingen die aan werk-
neners gekoppeld zijn

Door training en instructie zijn het zelfoplossend vermogen en de werktechniek
van werknemers te verbeteren. De kosten van dergelijke trainingen vorÍnen moge-
lijk een belemmering.

3.5 Prioriteiten ten aanzien van aan te pakken knelpunten in fysieke
belasting

Er is een aantal oplossingen naar voren gekomen die direct binnen de bedrijven
doorgevoerd kunnen worden. Concreet gaat het om oplossingen die het reiken en
strekken verminderen door gebruik van hurpmiddelen (steigers, trappen, krukjes,
hoogwerkers). Andere werktechnieken kunnen de benodigde l«acht bij het reini-
gen van vloeren duidelijk verminderen (betere reinigingsmiddelen, coaten, afscher-
men van vloeren, droogijsstralen). Deze hebben een duidelijk positief effect op de
gezondheid. Veel andere genoemde oplossingen hebben te maken met verbeterin-
gen van gereedschappen. Dergelijke verbeteringen moeten nog ontwikkeld wor-
den. Het is van belang om in goed overleg tot keuzes voor oplossingen te komen.
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4.

4.1

Glasbewassing

Aard van de werkzaamheden en kenmerken van bedriiven

De werkzaamheden bestaan uit het wassen van glas (sponzen, wissen), het installe-

ren en verplaatsen van materialen voor het werken op hoogte en het bedienen van

materialen voor het werken op hoogte'

In het werk start men met de volgende voorbereidende werkzaamheden:

.overlegbinnendeploegoverdeuittevoerenwerkzaamheden;
o het werkgebied afzettet;
.Zonodigmachinesafdekken(bijvoorbeeldkopieerapparaten).
Hierna start de glasbewassing. In de regel werkt men van boven naar beneden.

Het is gebruikelijk dat ramen 4 tot 6 keer per jaar gewassen worden, het komt

echter steeds vaker voor daÍ deze frequentie lager is. Dikwijls wordt gewerkt vol-

gens een draaiboek, waarin bijvoorbeeld ook de te gebruiken reinigingsmiddelen

.tuur roo.g.schreven. De meest voorkomende werkzaamheden zijn: glasbewassing

aan de binnenzijde van een pand en glasbewassing aan de buitenzijde vanaf een

staande ladder, vanuit een hoogwerker of gevelinstallatie, of vanaf een (permanen-

te) hangladder.

4.1.1 Fysiek zware werkzaamheden

Gevonden knelpunten in het werk van glazenwassers zijn: langdurig staan (op

smalle sporten of in een gondel), veehuldig heffen van de arÍnen, langdurig wer-

kenmetgebogenrug,(hoog)frequentbewegenvandehanderr/polsenenhetboven
schouderhoogte werken.

Werken met een gondel

Het werk wordt van boven naar beneden uitgevoerd. Als men beneden is, hebben

de armen rust bij het weer naar boven bewegen van de gondel. De meeste gondels

zijn bevestigd aan kabels .Er zijnook gondels die vastzitten aan de wand via gelei-

ders. Deze constructie geeft meer stabiliteit. Bovendien kan men zo sneller wer-

ken, omdat horizontaal werken mogelijk is waardoor de dode transporttijd van

beneden naar boven niet meer nodig is. Bovendien hangt de gondel stabieler tegen

de wand. schommelen van de gondel en het daardoor moeilijk kunnen bereiken

van het glas zljndaarmee niet van toepassing. De bewegingsruimte in de gondel

van een 2-kabelige gevellift wordt beperkt door de lange shuteline' In sommige

gevallen loopt deze àoor "., 
gat in de gondel naar de grond. Veel zijwaarts bewe-
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gen in de gondel wordt door deze line beperkt. Veelal wordt gebruik gemaakt van
een full body harnas met korte lijn, de zogenaamde navelstreng, die voor meer be-
wegingsvrijheid zor gt.
De ervaren belasting van het werken met gondels is volgens de geinterviewde
werknemers afhankelijk van het gebouw. op sommige locaties wordt het werken
met de gondel niet als extra belastend gezien en op andere locaties wel. Met name
bij uitwisselbare gondels is er vaak geen aandacht geschonken aan de (werk)omge_
ving. zware handelingen zljn het loskoppelen van de gondel en deze over loop-
bruggen heen tillen en de gondel van de gevel af duwen. Het duwen van de gondel
is een zwaÍe belasting voor de rechterarm. Een tijdrovende handeling is het los-
koppelen van de stroomkabel door deze beneden uit het stopcontact tehalen, deze
daarna naar boven omhoog te trekken en op te rollen. Een constructie, de eenper-
soonsgevellift, die leidde tot hinder was een midden in de gondel gemonteerde
katrol. De glazenwasser stond voortdurend met zijnrug tegen deze constructie aan.

Vlerken met een hoogwerker
Het werken met de hoogwerker wordt op de bezochte locatie niet als fysiek belas-
tend gezien; dat de geobserveerde glazenwasser zijn spons en wisser achter zich in
de hoogwerker had liggen, zodathij steeds moest draaien, was niet handig. om de
reikwijdte te beperken is het belangdjk de afstand van de hoogwerker tot het raam
te beperken.

l4/erken met een permanente hangladder (oude stijl glasopperstlak <200 mr)
Een mvare handeling bij het werken met een hangladder is het laten rollen van de
ladder; de glazenwasser moet met zijnhand(en) afzertentegen de muur om de lad-
der opzlj te laten rollen.
Het werken op de ladder brengt met zich mee dat er veel omlaag en omhoog geke-
ken wordt, waardoor de nek wordt belast. wat met nu*" opràlt, is dat de iomp
zich bijna de helft van de tijd in een gedraaide houding bevindt, omdat men naast
de ladder moet werken. Ook al werken glazenwassers afwisselend met links en
rechts, toch wordt de voorkeursarm (rechts) het meest belast door veelvuldig hef-
fen van de hand boven schouderhoogte. De andere arm wordt minder hoog !ehe-
ven; de hand blijft onder schouderhoogte.
De nieuwe permanente hangladders ztln voorzien van een toegangsplatform met
tourniquet, waardoor men zich vooraf moet zekeren. Tevens zijn er op werkniveau
werkplateaus, waardoor men recht(er) voor zijn/haar werk kan staan. De aanzet_
kracht om het geheel te verplaatsen moet <15 kg bedragen. De doorvoerkracht
tijdens het werken mag niet meer dan 6 kg bedragen!
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Glasbewassing aan de binnenziide van een pand

De glasbewassing in panden wordt door werknemers gezien als het zwaarste werk'

Dit werk wordt bij voorkeur vïoeg in de ochtend uitgevoerd, vóórdat er mensen

aan het werk zijn. In principe hoeven alleen ramen die goed bereikbaar zijn Íe

worden schoongemaakt. Bureaus moeten 30 cm van het raam staan. In de praktijk

komt dit echter weinig voor. vaak moeten glazenwassers hun weg naar het raam

vrijmaken (stapels pupi"r van bureaus halen, planten uit de vensterbank, etc') en

vervolgens op bureaus klimmen (een opstap van 75 cm!), waarbij beschadiging

van apparatuur (computers) moet worden voorkomen'

Brj éil van de bezochte locaties bestaat de glasbewassing in panden uit het wassen

,run.u*", die tot vloerniveau reiken en waar radiatoren voor de ramen geplaatst

zijn. Dit leidt tot het regelmatig langer dan 10 seconden in een gebogen houding

*erken en tot geknield werken. verzwarende omstandigheden bu de glasbewas-

sing in panden zijn sprinklerinstallaties waar men niet tegenaan mag stoten en

ramen die van hun plek getild moeten worden. Het verplaatsen van glas leidt tot

tillen en geknield werken, omdat de losse ruiten op de grond gezet worden. Tevens

is de kans op glasbreuk primair aanwezig,met mogelijke verwondingen tot gevolg!

'Ladderen'

Bij het ladderen wordt een ladder van een auto getild, wordt een ladder uitgescho-

ven, en wordt een uitgeschoven ladder op zijn plaats gezet. Alle handelingen zijn

zwaar vanwege het gewicht van de ladder'

Aandachtspunten zijn:
o tilinstructie verbeteren (met 2 man de ladder op en van het voertuig laden/los-

sen);
o ladder deel voor deel laden;

o het uitschuiven van een ladder kan ook deel voor deel plaatsvinden.

Water halen

Deze taakis niet specifiek geobserveerd, het gaat echter om het eenhandig dragen

van ongeveer 6 liter water.
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Foto 4.1 Bij het wassen van ramen aan de binnenzijde van
een pand staand bureaus meestal te dicht bij de
ramen, waardoor de glazenwasser erg ver moet
reiken

Foto 4.3 Het werken op een staande ladder.
Om goed bij het raam te kunnen
buigt de glazenwasser links en rechts
om de ladder heen

Foto 4.2 Een voorbeeld van een gevelinstallatie
(gondel) die in een atrium van een
kantoorpand gebruikt wordt
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Foto 4.4 Het verplaatsen van een uitgeschoven

ladder naar het volgende raam vereist

kracht en vaardigheid

Het verplaatsen van de ingeschoven

ladder van bijvoorbeeld de auto naar

de juiste werkPlek

4.t.2 Materialen v00r het wetken 0p hlngte

In het werk van glazenwassets zljn materialen voor het welken op hoogte onont-

beerlijk. Gebruikte mateialen zrjn:

o staande ladder;
. perÍnanente of niet-permanente hangladder;

. hoogwerker;

. p"Àurente ofniet-permanente (éénpersoons)gevelinstallatie (gondel);

o verbeterde bootmanstoel of safe-sit;

. steigers: hang-, rol-, of opbouwsteiger;

. verplaatsbaarwerkbordes;
o glazenwasbalkon;

Foto 4.5
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o tucker pole systeem (nader onderzoek op ergonomie en fysieke belasting is
wenselijk!).

De vier eerstgenoemde materialen voor het werken op hoogte worden het meest
gebruikt bij glasbewassing. De verbeterde bootmanstoel is beperkt toegestaan;
deze mag alleen worden gebruikt waar andere oplossingen niet mogelij k zijn.

4.t.3 llerktfden en -org anisatie

Een werkdag duurt 8 uur, meestal van 7.00 tot 15.30 uur inclusief koffie- en
lunchpauze. Bij het wassen van de ramen aan de binnenzijde van een pand start
men soms 's ochtends om 6.00 uur om hinder door glazenwassers te voorkomen en
koude-omstandigheden buiten te vermijden. Na 9.00 uur, als het warmer is, gaat
men buiten aan het werk. Men heeft vaak 3 pauzes: 15 minuten ,s ochtends, 30
minuten lunch en 15 minuten 's middags. overwerk komt sporadisch voor, bij-
voorbeeld als daardoor een karwei kan worden afgerond.

4.2 Gezondheidsklachten en ziekteverzain

In de interviews zijn de volgende lichamelijke klachten genoemd die met het werk
samen kunnen hangen:
. een tennisarm;
o knieklachten komen veel voor. Men wijt deze aan het vele werken (klimmen,

dalen, staan) op een staande ladder;
o polsklachten.

In de door TNo bestudeerde literatuur worden rug-, nek/schouder-, knie- en voet_
klachten gerapporteerd.

TNo heeft globale verzuimgegevens ontvangen van één van de geinterviewden. In
zijn bedrijf bedraagt het verzuimpercentage meer dan l0%. Alle geinterviewden
zijn van mening dat het verzuim niet of nauwelijks samenhangt met lichamelijk
zNvaÍe werkzaamheden. Volgens hen wordt verzuim meestal veroorzaakÍ. doordat
een medewerker het bij een bepaald karwei niet naar zijn zin heeft of doordat de
onderlinge verhoudingen tussen collega's verstoord zijn. Ook stress wordt als ver-
zuimreden genoemd, door een onacceptabel grote hoeveelheid uit te voeren werk.
Daarnaast hebben glazenwassers een hoger risico op een verkoudheid of een virus
door de afwisseling tussen binnen en buiten werken.
ln de door TNo bestudeerde literatuur zijn geen sectorspecifieke gegevens ver-
meld over verzaim.
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Beoordeling van de fysieke belasting van de geohserveerde werk'

zaamheden

Tijdens werkbezoekenz}nde werkzaamheden geobseryeerd die in fase 1 van het

orrd"rroek als zwaarbestàmpeld waren. Tabel 4.1 geeft de gezondheidskundige be-

oordeling weer van de bezochte werkzaamheden in de glasbewassing' De werk-

zaattheden zljn, vanboven naar beneden, globaal gerangschikt naar ernst van het

knelpunt.

Tabet 4.1 Resultaten van de obse

beoordeelde
fysieke werk- asPecten fYsieke

beoordeling
geobserveer- grenzenbloot

zaamheden
glasbewas-
sing aan de
binnenzijde
van een pand

glasbewas-
sing op een
ladder of
hangladder

statische belasting
arm/schouderregio

kracht benen

statische belasting
nek en romP

statische belasting
arm/schouderregio

de situatie
rood

rood

geel

voorkeurs-
arm:
rood

andere arm:
geel

rood

0-1 u: groen

1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
'l-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

toelichti
de armen worden lang-

durig geheven gedu-

rende meer dan vier
uur per dag

regelmatig klimmen oP

bureau of tafel. De

hoogte van de oPstaP

(75 cm) overschrijdt de

aanbevolen treehoogte
(16-24 cm)

de nek is langdurig ge-

bogen en gedraaid. De

romp is ongeveer de

helft van de werkduur
langdurig gebogen

de voorkeursarm is
langdurig meer dan 60o

geheven

de niet-voorkeursarm
is langdurig minder dan

60o geheven

het gewicht van lad-

ders bij een werkhoog-
te van 10 meter is 40

kg en overschrijdt het

maximaal toegestane

tillen en ver- tillen en dragen

plaatsen lad-
ders
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beoordeelde
fysieke werk-
zaamheden

aspecten fysieke
beoordeling
geobserveer-
de situatie

glasbewas-
sing vanuit
een gevelin-
stallatie

statische belasting
arm/schouderregio

grenzen bloot-
stellingsduur
0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
14 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-8 u: rood

toelichting
de voorkeursarm is
langdurig geheven

het veilig tilgewicht
voor eenhandig dragen
is 6 kg. Het gewicht
van de emmer met wa-
ter bedraagt ruim 8 kg
en overschrijdt deze
grens

de nek is langdurig ge-
bogen en gedraaid. De
romp is ongeveer de
helft van de werkduur
langdurig gebogen

de voorkeursarm is
langdurig meer dan 600
geheven

bela

eenhandig tillen
tillen emmers
water

glasbewas-
sing vanuit
een hoogwer-
ker

rood

geel

geel

voorkeurs-
arm:
rood

statische belasting
nek en romp

statische belasting
arm/schouderregio

repeterende belasting
romp en arm/schou-
derregio

niet-voor- 0-1 u: groen
keursarm: 1-4 u: geel
geel 4-8 u: rood

rood 0-1 u: groen
í-B u: rood

0-1 u: groen
'l-4 u: geel
4-8 u: rood

geel

de niet-voorkeursarm
ls langdurig minder dan
60o geheven

de niet-voorkeursarm
is langdurig meer dan
600 geheven wanneer
er een grote afstand
bestaat tussen hoog-
werker en raam

wanneer de werkmate-
rialen achter de rug zijn
geplaatst: repeterende
draaiing van de romp
en armen

Niet beoordeelde werkzaamheden :

o bedienen van hulpinstallaties.
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Naast de genoemde fysiek zwaÍe werkzaamheden zijn er omstandigheden die het

werk verzwaren:
o het werken in de buitenlucht (brj temperaturen lager dan * 3oC stoppen de

werkzaamheden);
r het werken met ladders;

o het werken op hoogte;

o het werken met water;
o de warmte in kantoren.

4.4 nplossingen 0m de knelpunten in fysieke helasting aan te pakken

In de glasbewassing zljn de afgelopen jaren al veel verbeteringen in de werksitua-

tie en oplossingen van knelpunten gerealiseerd. Een aantal daarvan is vastgelegd in

het Document Gevelonderhoud (1995). Hieronder staan de bij TNO bekende op-

1o s singen/verbeteringen.

4.4.1 Algenene verbetermogeliikheden

o De 'belt-bucket': de glazenwasser heeft een kunststof houder aan ztjn

'glazenwassersriem', waarin hij inwasser en wisser kan steken en waar het

overtollige water in opgevangen wordt. Hij hoeft dus niet meer met een em-

mer aan de elleboog te loPen.

o Het 'tuckersysteem': een losse tank, waar leidingwater doorheen gevoerd

wordt om het water te ontharden, gekoppeld aan een telescoopsteel voorzien

van sproeier(s). Er zijn ook complete tanks (osmose water) ingebouwd in au-

2to's of aanhanger, waar een haspel in is gemonteerd van + 50 m voorzien van

een lans oftelescoopsteel. Er is nog geen onderzoek verricht naar deze werk-

methode; duidelijk moet worden welke werkhoogte verantwoord is om ge-

zondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen'

o Bij werkzaamheden op objecten kan een emmerstandaard voorzien van wiel-

tjes worden gebruikt, waardoor men niet de gehele dag de efirmer hoeft te til-

len.

Glasbewassing op een staande ladder of permanente hangladder

Met name in het werken met staande ladders is de afgelopen jaren veel veranderd:

o hoogte

vroeger werkten glazenwassers op zeer lange ladders. Deze waren erg zwaar

om te verplaatsen. Bovendien konden ze tot onveilige situaties leiden. Het
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kwam bijvoorbeeld voor, dat glazenwassers staand op vensterbanken hun lad-
ders verplaatsten om het steeds naar beneden/boven klimmen te vermijden. Na
een overgangsperiode is het nu zover dat boven een hoogte van l0 meter niet
meer op ladders gewerkt mag worden (in uitzonderingssituaties tot 12.25 m
nog toegestaan);

materiaal

veel glazenwassers hebben nog steeds een voorliefde voor houten ladders,
met name vanwege de prettige, natuurlijke eigenschappen van het materiaal,
zoals doorbuiging. Toch wordt er tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt
van aluminium ladders. Het grote voordeel ten opzichte van houten ladders is
het relatief lage gewicht, zodat het verplaatsen van de ladders lichter is ge-
worden. Het nadeel is dat beschadigingen aan de ladder vaak niet tijdig opge-
merkt kunnen worden en dat ze sneller omwaaien, met name als er niemand op
staat. Door de starheid van aluminium ladders is doorbuigen van de ladder niet
mogelijk. Dit betekent een andere werkmethode met meer klimmen en dalen.
Het gevaar van overstrekken met de kans op kantelen van deze ladder kan toe-
nemen. Nieuw zljn de nog lichtere fiberladders . Deze zljn nogniet erg bekend,
nog in ontwikkeling en volgens de glazenwassers niet (nog) bedrijfszeker ge-
noeg;

sportafstand

voor ladders is gezocht naar verbetering van de afstand tussen sporten. uit
onderzoek van TNo Arbeid (De Looze e.a.,2001) is gebleken dat ladders met
een sportafstand van 35 cm gunstiger zijnwat" betreft het verplaatsen van de
ladder. Maar de fzsieke belasting van de benen tijdens het beklimmen van de
ladder is het laagst bij een sportafstand van 30 cm. Met betrekking tot het
energieverbruik gedurende de dag is geen verschil gevonden tussen de twee
sportafstanden. Eén van de conclusies van het onderzoek was daarom de
keuze aan de glazenwassers zelf over te laten.

Het werken met permanente hangladders is beperkt tot een oppervlak van 200 m2
per dag; brj de nieuwe permanente hangladders kan hiervan situationeel worden
afgeweken. Er mogen alleen hangladders met middenrailbeveiliging gebruikt wor-
den. De (reik)afstand van een hangladder tot een gevel is voorgeschreven tussen 20
en 40 cm.

Glasbewassing vanuit de gondel van een gevelinstallaÍie of hoogwerker
Gevelinstallaties en hoogwerkers hebben, net als onder andere rolsteigers, het
werken met ladders de afgelopen jaren steeds meer vervangen. ook is er steeds
meer aandacht voor de veiligheid ervan.
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Glasbewassing aan de binnenzijde van een pand

vermoedelijk is dit werk de afgelopen jaren niet lichter geworden' Hulpmiddelen

als huishoudtrapjes en puntladders kunnen het werk weliswaar verlichten, maar de

ramen zijn moeilijk bereikbaar vanwege bureaus, computers, bijbehorende snoeren

en papie.werk. Er bestaan geen wettelijke verplichtingen omtrent het vrijmaken

van de werkruimte voor glazenwassers, mede daardoor is er nog niet veel verbe-

terd.

Tijdens de oplossingensessie zijn oplossingen in beeld gebracht voor:

. glasbewassing aan de binnenzijde van een pand;

. glasbewassing op een staande ladder of permanente hangladder;

. llasbewassing vanuit de gondel van een gevelinstallatie of hoogwerker'

per onderwerp is aandacht gegeven aan drie aspecten van het glazenwassen: ten

eerste het wassen zelf, tentweede de bereikbaarheid van het te wassen oppervlak

en als laatste de bediening van de benodigde hulpmiddelen (inclusief het verplaat-

sen van ladders).

In de volgende drie tabellen worden de oplossingen per knelpunt beschreven'

Tabet 4.2 Oplossingen voor het knelpunt: glasbewassintAnct4 r -r'r="'
Meer ruimte tussen bureaus/radiatoren en raam,-geen rauels uU net raam (wettelijk geregeld

efect oP fYsieke belasting bij klimmen oP bu-

8-urige taakuitvoering reaus en vensterbanken wordt geëlimineerd

statische belasting voorkeursarm/schouderregio wordt geel' indien

trapje wordt gebruikt

vraagt aanzienlijke veranderingen bij opdrachtgever

lang

licht positieÍ: stijging productiviteit

licht positief: werk wordt prettiger

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

licht positief: vermindering gezondheidsrisico's

tief: kosten Per m2 kantoor veel
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í?ntoorpsrsoneel maakt ve
effect op fysieke belastin
8-urige taakuitvoering reaus en vensterbanken wordt geëriniineerd

statische belasting voorkeursarm/schouderregio wordt geel, indien
trapje wordt gebruikt

inpasbaarheid in het werk en voorlichting door glazenwassers zelf brengt grote verandering vanbenodigde veranderingen hun werk met zicÀ mee

implementatietermijn

kosten/baten

voorlichting via de sector (bijvoorbeeld postbus 51) vraagt geen
aanpassingen van de glazenwassers zelf

lang

licht positief: st4ging productiviteit
licht positief: werk wordt prettiger
licht positief: vermindering gezondheidsrisico

Tabel 4.3 voor het knelpunt: een staande ladder of
Aa.npassing ladders, Oijroo
eel met rail op de grond; eventueel een los syiteem, dat op de Iadder te plaatsen waar het bruik-baar is

effect op fysieke belasting bij
8-urige taakultvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kostenibaten

mindervaak tillen; zonder reduct@
tillen wel rood
duwen van ladder i.p.v. tillen is waarschijnlijk lichter

er moeten andere radders gekocht worden of bestaande radders
moeten aangepast worden
vraagt training om er mee te werken

lang

licht positief: stijging productiviteit (meer meters)
licht positief: vermindering gezondheidsrisico's
negatief: kosten nieuwe ladders of los systeem met wieltjes
negatieÍ: risico op wegslaan van onbelaste ladder
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latie (permanent aan geoouw) ln

trect op tvsiete oeusting bii minder uer reiken, minder draaien van romp en nek

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

statische belasting nek en romp blijft waarschijnlijk geel

minder klimmen, wel langer staan (staan is groen, indien totaal

minder dan 4 uur Per dag)

opleiding in gebruik nodig
vraagt investering en medewerking van opdrachtgevers

lang

licht positief: geen kosten voor branche

negatief: daling Productiviteit
tief: kosten voor

-Aanpassins 

hangladder: vast bordes aan elke nL
:-: : : i

@verreiken, minderdraaien van romp en nek

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

statische belasting nek en romp blijft waarschijnlijk geel

minder klimmen, wel langer staan

opleiding in gebruik nodig

vraagt investering en medewerking van opdrachtgevers

lang

licht positief: geen kosten voor branche

licht positief: stijging productiviteit (met vaste bordessen mag

onbeperkt gewassen worden, met opklapbare bordessen 200 m')

kosten voor opdrachtgever
et de armen en ver draaien van romp en nek

zo veel mogelijk beperkt worden .. . .

-etreaopt@egezondheidseffectenzijnmoeilijktebepalen

B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en toename kennis, vaardigheden en gedrag individuele werknemers

benodigde veranderingen nodig
iedereen trainen is een omvangrijke operatie voor de branche

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: vermindering gezondheidsrisico's

: kost sector tiid en
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Tabel 4.4 Oplossingen voor het knelpunt: glasbewassing vanuit de gondel van een gevelinstal-

Aanpassinggondels:verbeterenstabiliteitdoorbi1voorb
te verminderen; optimaliseren positie bediening (voorzijde gondel) en wijze van bedienen (enkele,

effect op fysieke belasting bij
8-urige taakuitvoering

verbetering stabiliteit heeft mogelijk effect op gezondheid, orndat
men minder ver hoeft te reiken, want de gondel wordt minder ver
van de gevel geblazen
met gedraaide romp bedienen van de installatie vervalt; dit levert
geen gezondheidswinst op, omdat het geen knelpunt in de fysieke
belasting was; werkt wel prettiger

inpasbaarheid in het werk en acties richting leverancier nodig
benodigde veranderingen

lang

licht positief: langer doonverken met harde wind
licht positief: gebruiksgemak neemt toe
negatief: kosten bij producenten van gondels (waarschijnlijk

effect o
B-urige taakuitvoering duur minder dan 1 uur per dag is

als de werktechniek aangepast wordt (te wassen hoogte beperken
en gondel vaker verplaatsen), mag de netto wasduur 1-4 uur per
dag ztln; statische belasting voorkeursarm wordt dan geel

inpasbaarheid in het werk en vraagt veel veranderingen in bedrijven: meer personeel, parttime
benodigde veranderingen contracten

implementatietermijn

kosten/baten

implementatietermijn

kosten/baten

lang

sterk positief: vermindering gezondheidsrisico's
sterk negatief: kosten organisatie van het werk

personeelsbeleid: op 55e jaar uittreden
effect op fysieke belasting bij heeft voor het SSe
B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

vervalt de totale belasting (dus groene beoordeling)

moet bedrijÍ of sector extra verzekering voor afsluiten

lang

licht positief: effect op motivatie
licht positief: geen verzuim van ouderen
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Niet nader uitgewerkte oplossingen

In de participatieve werksessies met bedrijven zijn de oplossingen met de meeste

steun nader uitgewerkt. Deze oplossingen zijn beschreven in bovenstaande tabel-

len. De niet nader uitgewerkte oplossingen staan hieronder per knelpunt opge-

somd.

Niet nqder uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt glasbewassing aan de bin-
nenzijde van een pand
o Voordat de glazenwassers aan het werk gaan, controleert een ander of ven-

sterbanken leeg en bureaus opzlj zljn.
e Planning veranderen, zodat er meer afwisseling is met lichtere taken.
o Extra mannetje inzetten, voor leegruimen en inrichten.
o Microvezeldoekje gebruiken (morst niet, wel meer kracht nodig), zodat de

vensterbanken niet ontruimd hoeven worden.
o Schoonmaaksysteem ontwikkelen zonder water morsen, zodat de vensterban-

ken niet ontruimd hoeven worden.
o Computeraansluitingen niet bij het raam plaatsen of computers uit bij het ra-

men wassen.

Niet noder uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt glasbewassing op een

staande ladder of hangladder
o Alleen aluminium en fiber ladders gebruiken in plaats van houten ladders.
. Aftrouder gebruiken om goede afstand tot raam te realiseren.
. Aluminium tuckersysteem gebruiken (vooralsnog is de aanbevolen werkhoog-

te maximaal 10 m).
o Geautomatiseerd tuckersysteem ontwikkelen, op een karretje onderaan de ge-

vel.
o Het werk tot 10 meter hoogte mechaniseren.
e Microvezeldoekjes gebruiken (lagere productie verwacht).
o Borstelinstallatie ontwikkelen (permanent of aan gondel te monteren).
o Puntladder gebruiken (handzaam).
o Verhuisliftje gebruiken of andere varianten op ladders ontwikkelen.
o Afwisselend met rechts en links wassen.
o Onder schouderhoogte wassen.
o Ladder elektrisch horizontaal verplaatsen.
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Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het l*telpunt glasbewassing vanuit de

gondel van een gevelinstallatie of hoogwerker
o Instructie om niet boven schouderhoogte te werken.
o Zitstoel of stasteun in gondel/hoogwerker aanbrengen, zodat langdurig staan

vermeden wordt.
o Omscholen/doorstromen binnen de sector of helemaal eruit.
. Handgrepen wissers verbeteren.
o Leren gebruiken van meerdere wisserbladen en meerdere inwassers (variabele

breedtes).
o Kleinere emmer voor binnen, dus minder gewicht.

Voor elk van de uitgewerkte oplossingen zijn factoren aan te wijzen die implemen-

tatie van de oplossing kunnen bevorderen of belemmeren. Deze kansen en belem-

meringen worden hieronder per oplossingsrichting besproken.

4.4.2 Kansen en belemmeringen voor de implementatie van oplossingen net betrekking

tot de werkorganisatie

Kansen:
o de verandering van de inrichting van kantoren is een grote verbetering van de

werkomgeving waardoor de werkhouding van de glazenwassers verbetert. Na

realisatie leidt deze snel tot succes;
o verbeteringen leiden tot minder vermoeide werknemers. Meer mensen zrln in

staat dit werk te doen, dus er ontstaat een grotere 'vijver om personeel uit te
vissen';

o verbetering van de kennis over en training in gezondheid en schadelijke ge-

zondheidseffecten van het werk leiden tot gezonder gedrag;

o verbetering van het personeelsbeleid maakt het beroep aantrekkelijker.

Belemmeringen:
o weerstand van huurders en eigenaren van panden tegen een andere inrichting

van kantoren;
o de concurrentie in de sector zelf: als de één het werk niet uitvoert vanwege

ongunstige arbeidsomstandigheden doet de ander het wel;
o beroepstrots: glazenwassers zouden eigenlijk moeten weigeren de ramen te

wassen in een niet aangepaste werkomgeving. Dit is in strijd met hun be-

roepstrots;
. de gunstige effecten van parttime werken worden mogelijk teniet gedaan door

'bijklussen' in de vrije tijd. Parltime werken is moeilijk in te voeren bij man-

nen die vaak kostwinner zijn en niet parttime willen werken;
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. de kosten van de aanpassing van het personeelsbeleid.

4.4.3 Kansen en belenmeringen voor de inplementatie van oplossingen met betrekking

tot techniek en hulpniddelen

Kansen:
. aanpassing ladder: de Arbeidsinspectie die vanaf het begin van de ontwikke-

ling betrokken is; steun van de brancheorganisatie;
o regels/verplichting vanuit de overheid (soort certificering);
o kansen voor het vaker gebruik maken van een bordes aan hangladder: stimule-

rende overheid; subsidie voor opdrachtgevers;
. aanpassing van de bediening van de gondel: werkt handiger;
. algemene aanpassingen gondel: concurrentievoordeel voor producenten die

hiertoe het initiatief nemen.

Belemmeringen:
o bordes aan hangladder: realisatie is aftrankelijk van opdrachtgevers;
. aanpassing ladder: mogelijk leidt dit tot een conflict met de Arbeidsinspectie

vanwege veiligheidsproblemen (sneller omvallen, rem op wieltjes); gevoel van

onveiligheid bij glazenwassers;

o mastinstallatie: duurdere oplossing dan een ladder; aflrankelijkheid van op-

drachtgever;
o algemene aanpassingen gondel: kosten voor het vervangen of verbeteren van

bestaande gondels.

4.4.4 Kansen en belenmeringen voor de implenentatie van oplossingen die aan werk-

neners gekoppeld zijn

Kansen:
o in het algemeen geldt dat de kennis over veiligheid voldoende aanwezig is. De

kennis over gezondheid is echter beperkt. Het verbeteren van de kennis over
schadelijke gezondheidseffecten is aan te bevelen. Vooral de kennis over de

schadelijkheid van rwaar tillen en ver en hoog reiken met de arÍnen dient te

worden verbeterd. Mogelijk kan training in werktechnieken bijdragen aan

vermindering van de blootstelling;
o training: werkgevers kunnen zich profileren met "gezond en veilig werken" en

"maatschappelijk bewust ondernemen".

Belemmeringen:
o training'. veel glazenwassers(bedrijven) zijn niet georganiseerd. Dit maakt de

bereikbaarheid van deze bedrijven moeilijk. Hierdoor is algehele training
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moeilijk te organiseren. Als de werknemer na de training naar de concurrent

vertrekt, kan het opleidende bedrijf de investering niet terugverdienen.

4.5 Prioriteiten ten aanzien van aan te pakken knelpunten in fysieke
belasting

De sector glasreiniging is al geruime tijd actief met veranderingen om het werk
lichamelijk minder rwaar te maken. Dat is deels het gevolg van strengere regelge-

ving. Het toenemende gebruik van aluminiumladders en het vinden van oplossin-

gen om op grotere hoogte te werken (hoogwerkers en dergelijke) zijn daarvan ui-
tingen. Het is belangrijk dat de sector actief blijft, en dat in die lijn intensief con-

tact wordt gehouden met de beleidsmakers en de Arbeidsinspectie van het Minis-
terie van SZW. Voor het verbeteren van de eisen aan bouw en inrichting van ge-

bouwen is overleg nodig fussen de schoonmaaksector, de overheid, en representan-

ten van architecten, proj ectontwikkelaars en bouwondetnemingen.

Verbeteringen in techniek bieden de meeste kans op succes. Wijziging van werk-

organisatie of van het gedrag van kantoorpersoneel leveren weliswaar forse ver-
mindering op van de f,rsieke belasting van glazenwassers, maar de realisatie is

onwaarschijnlijk door financiële belemmeringen en een te gering voordeel voor

derden (zoals kantoorpersoneel).

Training van werknemers is een vanzelfsprekend onderdeel in goed werkgever-

schap. Het is de vraag of mensen die getraind zijn en die bij een werkgever werken

die arbeidsomstandigheden en goed personeelsbeleid serieus neemt, nog wel 211en

weglopen voor een klein beetje geld meer.
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5.

5.t

Gevelreiniging

Aard van de werkzaamheden en kenmerken van bedrijven

Deze sector richt zich op het reinigen en behandelen van gevels. Neventaken zijn
het installeren en verplaatsen van klimmaterialen en het bedienen van materialen

voor het werken op hoogte, zoals hoogwerkers of verplaatsbare werkbordessen.

De volgende specifieke werkzaamheden worden uitgevoerd:
o het reinigen en behandelen van kozijnen;
o het schoonspuiten van gevels met hoge druk;
o het hydrofoberen (impregneren) van gevels;
o het installeren/aansluiten van materiaal en het opbouwen van hangbakken en

hoogwerkers;
o het stralen met granulaten: stralen, machine vullen en granulaat opruimen;
o het aanbrengen van coatings;
o het handmatig polijsten van glas;
o het verwijderen van graffiti.
Het reinigen en behandelen van kozijnen, en het schoonspuiten van gevels met

hoge druk zijn de meest voorkomende werkzaamheden. Bedrijven besteden hier
naar schatting 50oA tot 75oÀ van hun tijd aan. Weinig voorkomende werkzaamhe-

den zijn het handmatig polijsten van glas en het verwijderen van graffiti.

5.t.t Fysiek zware werkzaamheden

Gevonden knelpunten in het werk in de gevelreiniging zijn: het langdurig staan op

een klein steunvlak, het vasthouden en inknijpen van de hogedrukspuit, het werken

boven schouderhoogte en hoofd, het (hoog)frequent bewegen van de armen/handen

in combinatie met krachtuitoefening (polijsten/schuren) en het tillen, dragen en

duwen van apparatuur.

Schoonspuiten met hoge druk
Het schoonspuiten met hoge druk is een frsiek zwaar belastende activiteit. Bij het

reinigen van wanden wordt regelmatig gedurende l0%o tot2ïo/o van de werktijd ge-

werkt met de hogedrukspuit om vuil- en zeepresten van de wand te verwijderen.

Uit de observaties blijkt dat bij deze werkzaamheden de annen langdurig worden
geheven. Het schoonspuiten gebeurt zowel tweehandig (werktechniek 1) als een-

handig (werktechniek 2).

Bij werktechniek 1 wordt de hogedrukspuit met 2handen vastgehouden. Op deze

wijze wordt tijdens het bedienen minimaal één arm geheven. Bij schoonspuiten
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boven schouderhoogte wordt de rug hol getrokken. De kracht van de hogedruk-

spuit leidt daarnaast tot een reactiekracht in het lichaam. Deze wordt geleverd door
de been-. buik- en armspieren.

Tweehandig spuiten boven schouderhoogte leidt daarmee tot een risico op rug-
klachten vanwege de holle rug en vanwege het leveren van kracht.

De totale duur waarbij in de functie boven schouderhoogte wordt gereinigd, is

waarschijnlijk minder dan 1 uur per dag.

Bij werktechniek 2 wordt de hogedrukspuit met één hand vastgehouden. De arm

wordt daarbij gestrekt voorwaarts gehouden. De druk van de hogedrukspuit leidt
ertoe dat de arm de neiging heeft om omhoog te bewegen. Voor de schouder is bij
deze techniek daarom een neerwaarts gerichte tegenkracht nodig. Het heffen van

de arm leidt daarom waarschijnlijk niet tot een gezondheidsrisico. Wel is spieraan-

spanning nodig om de schouder te stabiliseren tijdens het schoonspuiten. Dit leidt
tot een statische spierbelasting van de schouderspieren.

Met de pols moet een buigend moment worden uitgeoefend om te komen tot een

stabiele polspositie. Deze kracht is groot en wordt gedurende de gehele tijd van het

spuiten uitgeoefend. Het gevolg is een hoge kracht die langdurig statisch wordt
uitgeoefend. Ook het inknijpen van de hogedrukspuit leidt tot een statische knUp-

belasting voor de spieren van de onderarm.

TNO schat dat het buigend moment in een evenwichtssituatie + 12 Nm is. De

maximale norÍn voor krachtuitoefening in gunstige omstandigheden bedraagt 20

Nm. Het spuiten wordt gedurende 7 tot 2 minuten of zelfs langer achtereen uitge-
oefend. In dat geval wordt de norm verlaagd tot 30o/o van de maximale limiet, dus

tot 6 Nm. Voor deze activiteit wordt de norm dus met een factor 2 overschreden.

Hydrofoberen (met vochtstraal tj e, s oms voorzichtig spuiten)

Door middel van hydrofoberen, door de medewerker ook wel impregneren ge-

noemd, wordt een gevel aan de buitenzijde waterdicht gemaakt (vocht kan nog we1

van binnen naar buiten). Dit werk wordt uitgevoerd met een zogenaamde

'volpipomp', waarin 10 liter vloeistof kan, die in 6 à 7 minuten op is. De pomp

wordt gevuld vanuit een 25 liter jerrycan, waarvan er gemiddeld 10 per dag ge-

bruikt worden (dus ongeveer 3 tot 4 uur werk per dag). Het wllen van de pomp

vinden de schoonmakers op de bezochte locatie zwaar werk. Als in de hoogwerker
gewerkt wordt, gaan2jerrycans mee naar boven. ln dat geval wordt in de hoog-

werker bijgewld, wat moeilijk is omdat het bakje beweegt. De volpipomp moet

met de hand op de juiste druk worden gehouden (vergelijkbaar met fietspomp). In
de hoogwerker wordt de pomp daarom op de rand van de bak geplaatst, zodat met

één hand continu gepompt kan worden (hand iets onder schouderhoogte), en met
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de andere gespoten. Bij het lopend werken op de grond wordt de volpipomp in één

hand gehouden en steeds even neergezet om te pompen. Het hydrofoberen in zijn

geheel wordt niet als rwaaÍ ervaren, omdat er steeds gewisseld wordt tussen lul-
len, spuiten enlof pompen.

Extra werkzaamheden bestaan bij het hydrofoberen uit het inzepen van aanglen-

zende ramen om te voorkomen dat de vloeistof aan het raam blijft zittet Hierbij

worden alle ramen met de hoogwerker in één keer behandeld en naderhand worden

ze weer gewassen.

Stralen met granulaten

Het stralen wordt gezien als het zwaatste werk in de gevelreiniging. De werkne-

mers zeggen dat het werk zwaar is en dat men er smerig van wordt' De meest

vooÍkomende reden om te stoppen met dit werk zijn rugklachten.

Bij het stralen komen de volgende deelwerkzaamheden naar voren: machine r,ul-

len, stralen, schoonspuiten (technisch reinigen/afblazen), granulaat opruimen, im-

pregneren, ramenlkozijnen wassen, voegreparatie (af en toe).

Zware werkzaamheden bij het stralen:
o het stralen zelf

Het stralen is erg zwaar voor de rug, en voor de schouders en polsen. De lin-

kerhand houdt de slang vast bij de metalen dodemansknop en de rechterhand

maakt kleine bewegingen. Grotere bewegingen kunnen niet gemaakt worden,

omdat dan strepen zichtbaar worden op de gevel. Extra lastig wordt het als

ramen afgeschermd moeten worden met een dunne plaat. Deze wordt met het

been op de plaats gehouden. Soms kan een collega helpen. Dit lukt niet in een

hoogwerker. Daarin is slechts plaats voor één persoon.

Officieel moet na een uur stralen een kwartier rust genomen worden, maar de

geïnteruiewde medewerker (16 jaar gevelreiniging, 12 jaar straalwerk) zegt

dat het onmogelijk is om dan de geplande meters te halen. Hij straalt 70 tot 90

m, per dag. Het werk is eentonig, mede omdat communicatie met anderen niet

mogelijk is;
o de machine vullen

In de ketel van de "straalunit" kunnen l0 zakken granulaat van25 kg. Per dag

worden ongeveer 24 toÍ 30 zakken verbruikt, dus de ketel moet 2 Íot 3 keer per

dag geluld worden. De medewerker haalt een zak granulaat en legt deze bo-

ven zijn hoofd op de ketel. Als er twee zakken liggen, snijdt hij ze open en

gooit ze leeg.

Een bijkomend probleem is het verplaatsen van de machine, zodat deze dicht

bij de te stralen gevel staat. Het gevolg is dat pallets met granulaatzakkenvaak
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op $ote afstand van de ketel staan. Men moet de zak dan over grote afstand
dragen;

o granulaat opruimen (zakken vullen)
Als het gebruikte granulaat op de grond ligt, moet het opgeruimd worden. Met
een schop wordt het granulaat in puinzakken geschept. De medewerker doet
dit meestal's ochtends en's middags 1,5 à2 tur (totaal ongeveer 3 uur). Hij
probeert de zakken te wllen tot ongeveer 20-25 kg. Het is erg belastend voor
de rug, ook omdat bijvoorbeeld gewerkt moet worden tussen struiken en om-
dat containers vaak onhandig opgesteld staan vanwege bijvoorbeeld gepar-
keerde auto's. Een minder belastende methode is het granulaat in een kruiwa-
gen te scheppen die op een bepaalde plek geleegd kan worden.

De bokken van de hangbak verplaatsen
Het werk is niet geobserveerd. Wel is de werkwijze besproken met uitvoerenden.
om een hangbak aan de gevel te hangen wordt gebruik gemaakt van twee 'bokken'
die op het dak geplaatst worden. Elke bok wordt belast meÍ 22 tot 24 contrage-
wichten van 20 kilo per stuk. De bokken moeten per dag 1 tot 3 keer worden ver-
plaatst (5 tot 8 meter). Alle gewichten moeten stuk voor stuk van de bok worden
afgehaald en op de nieuwe plaats weer worden neergelegd. De geinterviewde me-
dewerker neemt meestal twee gewichten tegelijk, om 'in evenwicht te lopen'. Hij
ziethier ook een verschil met de bouwwereld: daar is altijd wel een machine om
dergelijk til- en draagwerk over te nemen.

Foto 5.1 Het stralen van een gevel. op de rechter foto is te zien, dat de man met zijn
been een beschermingsplaat op de juiste plaats houdt
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Foto 5.3 Het schrobben en spuiten van alumini-

um gevelbeplating. Alleen met hoge-

drukreinigen is niet voldoende, hand-

matig schrobben is nodig om een goe-

de kwaliteit af te leveren

Foto 5.2 Het vullen van de straalmachine
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5.1.2 l/luktijden, planning en .organisatie

Het werk wordt uitgevoerd in dagdienst tussen 7.00 en 16.00 uur. Er zljn pauzes
van een kwartier om 09.00 uur en van een half uur om 12.30 uur. Teams van 2 tot
10 personen werken relatief zelfstandig op verschillende locaties. Bij de planning
van het werk wordt uitgegaan van het kunnen schoonmaken van 5 tot 25 m2 per
uur. Medewerkers kemen deze norm. In de planning van de volgorde van het werk
houdt men rekening met de weersomstandigheden.
In de bezochte bedrijven werken zowel Nederlandse als allochtone werknemers.
Uit veiligheidsoverwegingen is het nodig dat alle medewerkers Nederlands ver-
staan en spreken. De gemiddelde leeftijd wordt geschat op 28-29jaar. In één be-
drijf werd ernaar gestreefd ander werk te zoeken voor het personeel als ze de
leeftijd van 40-45 jaar bereiken. De reden is dat men op deze wijze denkt uit-
stroom naar de wAo te kunnen ontwijken. In de gevelreiniging is men een
"metermaker". op den duur worden het klimmen en de belasting van de rug en de
schouder een probleem.

5.2 Gezondheidsklachten en ziekteverzuin

In de interviews zijn de volgende Srsieke klachten genoemd:
. rugklachten

Rugklachten worden genoemd als de meest voorkomende reden om te stoppen
met het stralen met granulaten. Dit werk wordt gezien als het rwaarste werk in
de gevelreiniging. Er zijn meerdere werknemers arbeidsongeschikt geworden
na jarenlang stralen met granulaten;

o schouder-/armklqchÍen
Deze klachten worden volgens de geihterviewden veroorzaakt door veelvuldig
schuren en polijsten en het stralen met granulaten.

In de door TNO bestudeerde literatuur zijn geen sectorspecifieke gegevens ver-
meld over gezondheidsklachten die te maken hebben met fysieke belasting.

TNo heeft globale verzuimgegevens ontvangen van de geinterviewden in de be-
zochte bedrijven. Het verzuimpercentage in de bedrijfsonderdelen gevelreiniging
bedraagt ongeveer 80À. De redenen voor verzuim zljn vooral rug-, schouder-, en
nekklachten en psychische problemen. Het percentage verzuim dat gerelateerd is
aan het fysiek zNvaÍe werk wordt door de geinterviewden geschat op 4%o-5oÀ (dus
de helft van het verzuim). In de door TNO bestudeerde literatuw zljn geen sector-
specifieke gegevens vermeld over verzuim.
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5.3 Beoordeling van de fysieke belasting van de geobserveerde werk'

zaanheden

Tijdens werkbezoeken zijn de werkzaamheden geobserveerd die in fase I van het

onderzoek als ztvaar bestempeld waren. Tabel 5.1 geeft de gezondheidskundige

beoordeling weel van de bezochte werkzaamheden in de gevelreiniging. De werk-

zaamheden zijn, van boven naar beneden, globaal gerangschikt naar ernst van het

knelpunt.

Tabet 5.1 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in de

beoordeelde
fysieke werk-
zaamheden

aspecten fysieke
belasting

beoordeling
geobserveer-
de situatie

grenzen bloot-
stellingsduur toelichting

stralen met
granulaten

vullen van
machine

zand oprui-
men na stra-
len

bokken hang-
bak verplaat
sen

werken met
hogedruk-
spuit: een-
handig

repeterende belasting
arm/schouderregio

statische belasting
romp

kracht romp

statische kracht stabi-
lisatie pols

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

de bedieningsarm
wordt met een zeer ho-
ge frequentie (130 tot
170 maal per minuut)
repeterend bewogen

zakken van 25 kg moe-
ten tot boven schou-
derhoogte worden ge-

titd

de romp is meer dan
de helft van de tijd ge-

bogen

de krachtblootstelling
van de romp bij het
scheppen is hoog

er worden twee ge-

wichten van elk 20 kg

gedragen, dit over-
schrijdt de norm voor
eenhandig tillen

de krachtnorm voor de
pols wordt met mini-
maal een factor twee
overschreden vanwege
het buigend moment
dat de polsspieren van
de voorkeursarm moe-
ten leveren

tillen en dragen rood

rood

rood

rood

rood

rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood
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beoordeelde beoordeling
fysieke werk- aspecten fysieke geobserveer- grenzen bloot-
zaamheden belasting de situatie stellingsduur toelichtinq
werken met statische belasting rood 0-1 u: groen er wordt tangdungret
hogedruk- romp en arm/schou-
spuit: twee- derregio (stuurarm)
handig

1-8 u: rood holle rug gewerkt en de
stuurarm wordt langdu-
rig meer dan 60' gehe-
ven

statische belasting rood 0-1 u: groen langdurig geheven be-
arm/schouderregio 1-4 u: geel dieningsarm
(bedieningsarm) 4-8 u: rood

hydrofoberen, statische belasting geel 0-1 u: groen langdurig gebogen
impregneren romp 1-4 u: geel romp

4-8 u: rood

statische belasting rood 0-'l u: groen langdurig geheven ar-
arm/schouderregio 1-4 u: geel men

4-8 u: rood

zakken dra- dragen geel de zakken (25 kg)
gen moeten over een lange

afstand gedragen wor-
den

reinigen alu- statische belasting rood 0-1 u: groen langdurig gebogen
minium wan- romp en arm/schou- 1-4 u: geel romp en langdurig ge-
den derregio 4-8 u: rood heven armen

Niet beoordeelde werkzaamheden:
. verwijderen van graffiti met zeeÍ heet water;
o handmatig polijsten van glas;
. aansluitenapparatuu;
. reinigen en behandelen kozijnen.

Naast de genoemde fysiek zwlare werkzaamheden, zijn er omstandigheden die het
\Merk verzwaÍen:
o het werken in de buitenlucht (bij temperaturen lager dan + 3oC stoppen de

werkzaamheden);
o het werken met ladders;
o het werken op hoogte;
o het werken met water;
. werken op ladders, steigers en hoogwerkers;
o blootstelling aan stof bij stralen van gevels.
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5.4 lplossingen om de knelpunten in fysieke belasting aan te pakken

Tijdens de oplossingensessie zijn oplossingen in beeld gebracht voor:

o stralen;
o handmatig polijsten van glas (verwijderen van sterk vastzittende verontreini-

ging);
. hangbak: verplaatsen contragewichten en bokken;
. hogedrukreiniging, eenhandig entweehandig.

Het handmatig polijsten van glas kwam niet in de door TNO aangeleverde knel-

puntenlijst voor, maar werd door de gevelreinigers genoemd. Ze vinden dit een erg

zwaretaak.

In de volgende vier tabellen worden de oplossingen per knelpunt beschreven.

Automatisch spuitmond

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

spuitmond voert hoogfrequente beweging uit i.p.v. pols

vergt geen aanpassingen in werkorganisatie

werknemers moeten nieuwe techniek leren

meer werknemers zouden hierdoor deze taak kunnen uitvoeren

lang

licht positief: grotere personele inzetbaarheid

licht positief: hogere productiviteit

licht positief: afname fysieke belasting
negatief: haalbaarheid twijfelachtig
negatief: duurdere aPParatuur

effect op fysieke belasting bij repeterende belasting pols wordt groen
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Fixatie van afscherming ramen en kozijnen door gevelreiniger vergemakkelilken of elimins-
ren door ontwikkeling van:
. lichter plaatstelprofiel voor diverse raamgroottes, waarop flexibel afschermmateriaal (zeil, rub-

ber) gespannen kan worden;
o multiÍunctioneel afschermmateriaal
effectopfysiekebelastingbijhetfixerenvanafschermplatenis@
8-urige taakuitvoering woorde bepaling van gezondheidseffecten is dus niet mogelijk. De

inschatting is dat de statische belasting van benen, romp en ar-
men afneemt, omdat de houding minder ongunstig wordt

vraagt weinig tot geen uitleg, vraagt wel gedragsverandering ge-
velreiniger om tijd te besteden aan het aanbrengen van afscher-
ming
gerichte werktechniekaanpassingen nodig

koÍ tot middellang, afhankelijk van gekozen oplossing

licht positief: hogere productiviteit
licht positief: werkt prettiger, want houding minder ongunstig
negatief: kosten hulpmiddel

Dodemansknop verplaatsen naar de bedieningsknop

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

effectopfysiekebeIastingbijhetfixerenvanafscn
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

im plementatieterm ijn

kosten/baten

woorde bepaling van gezondheidseffecten is dus niet mogelijk. De
inschatting is dat de statische belasting van benen, romp en ar-
men afneemt, omdat de houding minder ongunstig wordt

zonder aanpassingen in werkproces in te passen
het gereedschap dient aangepast te worden
geen werktechniekaanpassingen of gedragsveranderingen nodig

middellang

licht positief: hogere productiviteit
licht positief: minder klachten aan bewegingsapparaat en mogelijk
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Tabet 5.3 Oplossingen voor het knelpunt: handmatig polijsten van glas

Band- of rolschuurmachine
effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

im plementatieterm ijn

kosten/baten

handmatig polijsten is niet beoordeeld. De

taak rood was en met deze maatregel geel

afname knijpkracht en schouderbewegingen

inschatting is dat de

of groen wordt, door

eenvoudig inpasbaar
gereedschap moet opgenomen worden in onderhoudsschema's
vraagt wel wat nieuwe kennis en vaardigheden

lang

licht positief: producitiviteit stijgt
licht positief: afname fysieke belasting
negatief: hoge ontwikkelkosten

: risico van schade aan behandeld oppervlak

potUstmactrlne voor grote vlakken, klein hulpstuk voor hoeken. N.B. aandrijving loskoppelen

van handgereedschap en op de grond plaatsen, zodat het gewicht niet continu gedragen hoeft te

worden
handmatig polijsten is niet beoordeeld. Deeffect op fysieke belasting bij

B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

inschatting is dat de
of groen wordt, doortaak rood was en met deze maatregel geel

afname knijpkracht en schouderbewegingen

eenvoudig inpasbaar
gereedschap moet opgenomen worden in onderhoudsschema's

vraagt wel wat nieuwe kennis en vaardigheden

lang

licht positief: productiviteit stijgt
licht positief: afname fysieke belasting
negatief: hoge ontwikkelkosten
negatief: risico van schade aan behandeld oppervlq!-

_dgreepschuurpadhouderverbeterenenmeerderematenhandgrepenbijleverendie
te verwisselen

effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

handmatig polijsten is niet beoordeeld. De inschatting is dat hel

vasthouden van schuurpad rood was en met deze maatregel geel

of groen wordt, door afname knijpkracht en betere polsstand

vergt geen aanpassingen in werkorganisatie
kan eenvoudig door werknemers gehanteerd worden

kort tot middellang

licht positief: afname fysieke belasting
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I_?bel 5.Í Oplossingen voor het knelpunt: verplaatsen van contragewichten en bokken hangbak
Water als contragewicht, contragewichten lÍchter maken, meer contragewictrten gebruiken
ette
8-urige taakuitvoering tillen en dragen wordt geel bij gebruik lichtere contragewichtbak-

ken die 6 tot 10,5 kg wegen (eenhandig dragen minder dan 6 kg is
groen, meer dan 10,5 kg is rood)

inpasbaarheid in het werk en aanpassingen zijn nodig
benodigde veranderingen vraagt om investering en andere werkwijze

mensen moeten zich aan veranderde veiligheidsvoorschriften hou-
den

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: werk wordt voor meer mensen uitvoerbaar
licht positief: afname fysieke belasting
licht positief: mogelijke stijging productiviteit
negatief: veiligheidsrisico: verdamping van water maakt gewicht te
klein

Universele rails op dak, waarop de installatie verplaatst wordt

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en aanpassingen zijn nodig
benodigde veranderingen vraagt om investering in hangbakken, daarna is de invoering be-

trekkelijk eenvoudig

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: productiviteit stijgt
licht positief: afname fysieke belasting
sterk negatief: kosten eigenaar gebouw

Eisen stellen aan voorzieningen voor gevelwerkzaamheden bij bouw van panden
effect op fysieke belasting bij tillen en dragen wordt groen, want verplaatsen van bokken ven alt
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en vereist vooral veranderingen bij andere partijen: projectontwikke-
benodigde veranderingen laars en architecten

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: productiviteit stijgt
licht positief: afname fysieke belasting
sterk negatief: eventuele meerkosten van bouwen
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Iabel 5.5 Oplossingen voor het knelpunt: hogedrukreiniging, eenhandig en tweehandig 
.

Veerletastie* tussen lans en bijvoorbeeld riem aanbrengen, die de kracht vermindert waar-

mee de lans neerwaarts kt moet worden

effect op fysieke belasting bij eenhandig: statische belasting pols 'pistoolarm'wordt geel

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

tweehandig: statische belasting arm/schouderregio van beide

armen wordt groen (werkduur tot I uur) of geel ('t-4 uur)

geen aanpassingen aan werkorganisatie
kleine veranderingen bij mensen; moeten ermee leren werken en

ermee willen werken

middellang

licht positief: afname fysieke belasting
negatief: kosten, doch gering

Goede werkhouding, instructie over beste lanslengte
effect op fysieke belasting bij geen gegevens bekend, de inschatting is dat er een geringe re-

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

ductie van Íysieke belasting optreedt

vraagt vooral veel aanpassingen aan werknemerszijde
gedrags- en attitudeverandering is moeilijk

training: middellang
daadwerkelijke gedragswijziging: Iang

licht positief: minder vermoeidheid werknemers
: traininq is duur

In de oplossingensessie is kort stilgestaan bij het knelpunt het dragen van granu-

laatzakken en het l.ullen van de machine waarbij de zakken hoog getild moeten

worden. Er zijnreeds oplossingen beschikbaar om dit knelpunt aan te pakken:

. een silo met granulaat die boven de straalunit wordt geplaatst, en

. een vrachtwagen met straaliffichting en een grote vooffaad granulaat'

Deze oplossingen worden al in praktijk toegepast, met name door grote bedrijven.

Door toepassing van deze oplossingen vervalt het handmatig verplaatsen van de

graglaatzal<ken. Hierdoor vervallen ook de risico's op gezondheidsklachten (van

rood/geel naar groen). In de sessie zijn ook twee nieuwe oplossingen bedacht:

. een kleine L,raan aan de aanhanger om de zakmet granulaat boven de vulope-

ning te brengen, en

. de machine via een slang vullen.
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Niet nader uitgewerkte oplossingen

In de participatieve werksessies met bedrijven zljn de oplossingen met de meeste
steun nader uitgewerkt. Deze oplossingen zijn beschreven in bovenstaande tabel-
len. De niet nader uitgewerkte oplossingen staan hieronder per knelpunt opge-
somd.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het lorclpunt stralen
o Handgreep op afschermplaat aanbrengen.
e Uitstroomhoek granulaatstraal instelbaarmaken.
o Robotisering.

NieÍ nader uitgewerkte oplossingen voor heÍ knelpunt handmatig polijsÍen van glas
o Betere poets- en schuurmiddelen.
o Robotisering.
. Gondels met borstels maken.
. Gebruik maken van een balancer om de polijst-/schuurmachine gewichtsloos

op te hangen.
o Cryogeen reinigen; een vloeistof met een extreem lage temperatuur.
o Met chemicaliën reinigen en de chemicaliën goed opvangen.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt verplaatsen van contrage*
wichten en bokken hangbak
o Onder de hangbak een karretje of wieltjes plaatsen waarÍnee deze op vlakke

daken gemakkelijk te verplaatsen is (duwen).
o Een kraan huren voor het verplaatsen van de hangbak.
o Bronaanpak: eryoor zorgerr dat gebouwen anders worden ontworpen, bijvoor-

beeld met een vlak dak of een rails op het dak; de hangbakken kunnen dan
eenvoudiger worden verplaatst.

o Een steekwagen gebruiken voor het transport van de bokken; kan alleen op
een vlak dak.

. Zorgvuldig afwegen welk systeem gebruik wordt (hangbak, hoogwerker,
schaarlift, genielift).

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt hogedrukreiniging, een-
handig en tweehandig
o Verbieden van éénhandig gebruik.
o In voorlichtings- en toolboxmeetings aandacht blijven besteden aan juist ge-

bruik van de apparatuur.
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o Robotiseren.
. Mechaniseren: lans opgehangen in stellage, zodat deze vrij en gewichtsloos

kan bewegen in een vlak parallel aan de te spuiten wand'

o Tweeknopsbediening aanbrengen ter voorkoming van eenhandig gebruik.

. Ergonomische handgrepen (bhjken al sterk verbeterd ten opzichte van oudere

modellen).
o Een maximale lanslengte vastleggen.

Voor elk van de uitgewerkte oplossingen zijn factoren axrÍe wijzen die implemen-

tatie van de oplossing kunnen bevorderen of belemmeren. Deze kansen en belem-

meringen worden hieronder per oplossingsrichting besproken'

5.4.1 Kansen en belenneringen voor de inplementatie van oplossingen net betrekking

tot de werkorganisatie

Het verbeteren van de taakinhoud van werknemers in de gevelreiniging is nauwe-

lijks mogelijk omdat de teams op locatie alle voorkomende werkzaamheden ver-

richten. Wel zijn er mogelijkheden in het verbeteren van de stijl van leidinggeven,

het voeren van werkoverleg of toolboxmeetings en in het geven van training en

instructie. Deze maatregelen kunnen onveilig en ongezond gedrag voorkomen'

Mogelijke belemmeringen in het doorvoeren van deze maatregelen zijn:

o de hoeveelheid tijd van leidinggevenden;

o de leidinggevende kwaliteiten van leidinggevenden;

o de benodigde middelen voor het uitbreiden van tijd voor leidinggevenden;

o het geven van voldoende training.

5.4.2 Kansen en belemneringen voor de inplenentatie van oplossingen met betrekking

tot techniek en hulPniddelen

Kansen:
o nieuwe speciale gereedschappen vergroten het gevoel van professional te zijn.

Ze zijn bovendien specifiek voor dit werk gemaakt en werken dus prettig'

Daarmee ziln de kansen op implementatie zeer hoog;

o slim ontworpen gereedschappen kunnen lichter zijn, wat de fysieke belasting

vermindert;
. water als contragewicht vermindert het sjouwen enoÍÏn;

o aanpassing aan de te reinigen gebouwen betekent veiliger werken;

o door lichter werk zullen gevelreinigers tot hogere teeftijd inzetbaar zljn;

. aanpassingen aan de gevelinstallaties die het verplaatsen ervan verlichten

kunnen mogelijk ook ten goede komen aan glazenwassers'
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Belemmeringen:
o nieuwe gereedschappen kunnen nieuwe arbo-risico's met zich meebrengen,

zoals trillingen en lawaai. Bij goed ontwerp zullen die gering zijn;
o de kosten van de ontwikkeling van apparatuur worden doorberekend in duur-

dere apparaten waardoor de investeringen door bedrijven toenemen;
o de bedrijfszekerheid is van groot belang. Dit geldt in het bijzonder voor vei-

ligheid. Een dodemansknop moet 100% werken. Bij water als contragewicht
mogen de water"zakken" niet lek kunnen raken;

' brj verdergaande mechanisering bestaat de kans dat de fysieke belasting door
repeterende bewegingen vervangen wordt door meer statische belasting;

' aanpassing aan de te reinigen gebouwen brengt investeringskosten met zich
mee voor de gebouweigenaar.

5.4.3 Kansen en belenneringen voor de inplenentatie van oplossingen die aan werk-
neners gekoppeld zijn

Kansen:
o door training en instructie is het zelfoplossend verïnogen en de werktechniek

van werknemers te verbeteren;
o training: klachten van het bewegingsapparuat kunnen verminderen; het imago

van het bedrijf kan verbeteren want het bedrijf hanteert de 'gezond werken
methode'.

Belemmeringen:
o training: werkgevers zijn moeilijk te motiveren omdat de kosten-baten analyse

moeilijk is te maken;
o training is niet effectief als de situatie fout gedrag uitlokt. Met andere woor-

den, de werkomgeving dient zodanig ingericht te zijn dat werknemers uitge-
lokt worden om gezond gedrag te vertonen.

5.5 Prioriteiten ten aanzien van aan te pakken knelpunten in fysieke
belasting

Er is met name een aantal technische oplossingen naar voren gekomen. Genoemd
zljn: een automatisch bewegende spuitmond; het verplaatsen van de dodemans-
knop; de aanpassing van afschermplaten; het verbeteren van band-/rolschuurma-
chines voor glas polijsten; het verbeteren van polijstmachines; losse aandrijving;
aanpassing van schuurpadhouders; water als contragewicht; aanbrengen van rails
op daken.
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Vanuit 1rs1 ssÍrVonal$ kan het ontwi}kelen van Qen prograilfina'van oisen voor

nieuwe producten worden onder§t§und.

De soctor kan de inhoduetio yan do niEu.we producten met voorlichting demon

straties en dergelijkÈ onder§texnen.
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6.

6.1

Brand- en roetreiniging

Aard van de werkzaamheden en kenmerken van bedriiven

De werkzaamheden bestaan uit salvagewerkzaamheden3 direct na calamiteiten, het

reinigen op locatie, het reinigen van apparatuur in ruimtes van het schoonmaakbe-

drijf en uit specialistische werkzaanheden zoals het reinigen van ventilatiekanalen

en riolen, en asbestsanering.

De salvagewerkzaamheden direct na calamiteiten met brand- en roet- en water-

schade bestaan uit het dichten van het pand door reparaties van dak en wanden, het

verwijderen van boedelstukken, het beschermen van installaties en machines, en

het afpompen van bluswater. Hierna wordt begonnen met het reinigen van ruimtes

en machines op locatie en zo nodig van apparatuur in de binnendienst. Bij het

(water)dicht maken van panden wordt samengewerkt met aannemersbedrijven'

sommige schoonmaakbedrijven hebben een eigen aannemersbedrij f.

6.1.1 Fysiek zware werkzaamheden

Het reinigen op locatie

Bij het werken op locatie wordt sloopwerk ver"richt; dit is zeer divers van aard,

waarbij allerlei vorÍnen van fysieke belasting kunnen optreden, zoals trekken, du-

wen, tillen en dragen. Opstal wordt handmatig verplaatst, eventueel handmatig ge-

reinigd of met hoge druk. Het schoonspuiten met hoge druk kent f,isiek belastende

elementen: het vasthouden en inknijpen van de hogedrukspuit, het werken boven

schouderhoogte en hoofd, het (hoog)frequent bewegen van de armen/handen' Bij

het reinigen van opstal worden ook machines gedemonteerd, schoongemaakt en

opnieuw gemonteerd. Hierbij komt tillen in allerlei houdingen voor. De machines

worden schoongemaakt door poets- en sopwerk en hogedrukspuitreiniging. Het

reinigen met de hogedrukspuit en het handmatig poetsen/soppen (vaak boven

schouderhoogte) komen regelmatig 6 totT uur per dag voor'

Het tillen van machinedelen is nodig om machines te kunnen reinigen. Deze taak

kan 2 tot 6 uur per dag voorkomen. Tilgewichten die de gezondheidsgrenzen over-

schrijden, komen voor.

Op locatie hebben de schoonmakers te maken met ongunstige werkomstandighe-

den. De omgeving is vaak koud en tochtig, en er is stank en vuil. Het bedrijf zorgt

3 Zie verklarende woordenlijst (bijlage 6).
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zelf voor verlichting wanneer die is uitgevallen. De plaatsen van werkzaamheden
worden dan fel verlicht. De rest van de omgeving blijft vrrj donker (niet meer dan
noodverlichting). Men heeft soms te maken met instortingsgevaar.

Reinigingswerk in de eigen binnendienst
In de ruimtes van het schoonmaakbedrijf worden de inboedels en apparatuur ge-
reinigd. De volgende werkzaamheden worden hierbij uitgevoerd: handmatig ver-
plaatsen, afwassen, schrobben en boenen, elektronisch reinigen, machinaal reini-
gen, in- en ompakwerk en verhuiswerk, reinigen aan een wasstraat en rijden met
een heftruck. Fysiek belastende elementen zijn: tillen, dragen, repeterende bewe-
gingen, al dan niet in combinatie met ongunstige houdingen.

6.1.2

Foto 6.1 De vervuilde wand wordt vanaf een steiger gereinigd

Itïuktijden, planning en organisatie

De kwaliteitsnorm voor het reinigen bij verwiling met roet is dat de voorwerpen
niet meer afgeven. Dit betekent niet dat andere vervuiling, zoals vet, ook standaard
gereinigd moet worden. Bij het aannemen van de opdracht worden de doorlooptijd
en de gewenste mate van reiniging van voorwerpen, machines en ruimten bepaald.
op deze wijze wordt de prestatienofln voor de opdracht vastgelegd. Bij tijdsdruk
wordt overgewerkt. Leidinggevenden en medewerkers hebben 24-uxs bereikbaar-
heidsdiensten.

De eerste uren na een calamiteit zijn cruciaal voor het beperken van de schade en
het maken van afspraken met verschillende partijen. Als gevolg hiervan worden
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dan soms erg lange werkdagen gemaakt. Bij de start van een nieuwe opdracht zijn

werkdagen van 11, 12 tw of langer niet ongewoon. Dan wordt er overgewerkÍ'

Overwerken komt voor, totdat het pand en de aanwezíge appaÍatuur in een staat

gebracht zijn, waarin geen toename van schade meer kan plaatsvinden

(stabilisatie). Hiema gaat men over op normale werktijden. In deze periode duurt

een werkdag over het algemeen 8 uur. Er wordt drie keer gepauzeerd, twee keer

een kwartier en één keer een half uur. Wanneer er geen sprake is van tijdsdruk,

heeft men de mogelijkheid om gedurende het werk korte pauzes te nemen' Als een

snelle schoonmaak is vereist, wordt er gewerkt in ploegendienst.

6.2 Gezondheidsklachten en ziekteverzuim

TNO heeft globale verzuimgegevens ontvangen van de geiïterviewden in de be-

zochte bedrijven. Het verzuimpercentage bedraagt 7%o tot l0oÀ- De aard van het

verzuim bestaat uit griep, privé-blessures, rug- en schouderklachten en overvef-

moeidheid. Als mogelijke oorzaken van de rug- en schouderklachten en overvel-

moeidheid noemt men het tillen van materialen, de ongUnstige houdingen en lang-

durig staan. ln één van de bedrijven is 1/8e van het verzuim gerelateerd aan rug- en

schouderkfachten (het bijbehorende verzuimpercentage is dus ongeveer l%)' Et

wordt vanuit gegaan dal deze klachten werkgerelateerd zijn. In de andere bedrijven

is het aandeel van het verzuim dat berust op fysieke klachten onbekend.

In de door TNO bestudeerde literatuur zijn geen sectorspecifieke gegevens veI-

meld over gezondheidsproblemen of verzuim dat te maken heeft met fysieke be-

lasting.

6.3 Beoordeling van de fysieke belasting van de ge1hserveerde werk-

zaamheden

Tijdens werkbezoeketzijn de werkzaamheden geobserveerd die in fase 1 van het

onderzoek als rwaar bestempeld waren. Tabel 6.1 geeft de gezondheidskundige

beoordeling weer van de geobserveerde werkzaamheden in de brand- en roetreini-

ging. De werkzaamhe den zíjn, van boven naar beneden, globaal gerangschikt naar

ernst van het knelPunt.
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Tabel 6.1 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in de brand- en roetrei
beoordeelde
fysieke werk- aspecten fysieke

beoordeling
geobserveer-
de situatie

grenzen bloot-
stellingsduurzaamheden

stofzuigen
plafonds

soppen pla-
fonds

handmatig
poetsen/sop-
pen machines

reinigen met
hogedruk-
spuit

toelichting
statische belasting
nek en romp

statische belasting
arm/schouderregio

statische belasting
romp en arm/schou-
derregio

repeterende belasting
onderarm

statische belasting
romp en arm/schou-
derregio

repeterende belasting
onderarm

statische belasting
arm/schouderregio

repeterende belasting
onderarm

statische belasting
onderarm

kracht arm

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

langdurig naar achter
gebogen nek en romp

langdurig geheven ar-
men

langdurig gebogen
romp en langdurig ge-
heven armen

repeterende bewegin-
gen van de onderarm

langdurig gebogen
romp en langdurig ge-
heven armen

repeterende bewegin-
gen van de onderarm

langdurig geheven
bedieningsarm
(voorkeursarm)

repeterend heen en
weer bewegen van de
voorkeu rsonderarm

de voorkeursonderarm
wordt langdurig in ex-
treme stand gehouden

de knijpspieren van de
hand worden langdurig
aangespannen om de
spuit continu ingedrukt
te houden. Daarnaast
moet de arm kracht
leveren om de terug-
slag van de spuit te
compenseren

geel

rood

rood

rood

rood

rood

rood

rood

rood

geel

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-'1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
'l-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood
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beoordeelde
fysieke werk- asPecten fYsieke

beoordeling
geobserveer- grenzenbloot-

zaamheden

statische belasting
nek en romp

de situatie

rood

tillen en dra- tillen en dragen
gen bij ver-
huizen

tillen en dra-
gen bij het
reinigen van
elektronica

langdurig
staand wer-
ken

rood

tillen en dragen variabel

staan geel 0-1 u: groen
meer dan 1 u

aaneengesloten:
geel
4-8 u versPreid
over de dag:

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: geel

1-8 u: rood

de belasting hangt af
van de plaats van het
te reinigen oppervlak:
vloer en wanden laag:
langdurige buiging van
nek

wanden, plafonds: wer-
ken met holle rug en

langdurige strekking
(achterover buiging)
van de nek

voorwerpen zwaatdet
dan 20 kg komen voor.
Tilomstandigheden zijn
vaak ongunstig: trap-
lopen, door smalle
deuren, over lange af-
standen

variabele gewichten en

tilomstandigheden, dus
variabele beoordeling.
De geobserveerde

handelingen leiden tot
zowel groene, als gele,

als rode beoordeling

meer dan 4 uur per dag
en meer dan 1 uur aan-
eengesloten staan

Niet beoordeelde werkzaamheden:
. handmatig reinigen opstal (aluminium, glas en schilderwerk);

. machinale reiniging.

In het algemeen geldt dat de risico's groter zljnbij de kleinere bedrijven die ca-

lamiteitenreiniging "erbij" doen. Deze bedrijven zljn niet goed uitgerust voor de

specifieke eisen die dit werk stelt. Ze hebben relatief weinig ervaring en routine,

weinig specifieke (hulp)middelen en te weinig forrnatie om voldoende afwisseling
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in taken te kunnen organiseren. Hierdoor zijnde risico's op schade aan de gezond-
heid groot.

Naast de genoemde fysiek zware werkzaamheden, zijn er omstandigheden die het
werk verder yeÍzwaren:
r regelmatigoverwerken;
. ongewone en onregelmatige werktijden;
o beperkte regelmogelijkheden bij strakke opleverdatum;
. werken in stank, rook en roet;
o werken in een koude, natte omgeving;
o blootstelling aan chemicaliën;
o blootstelling aan trillingen;
o slechte bereikbaarheid van machines;
o werken op ladders, steigers en hoogwerkers;
o werken in enge ruimtes, hetgeen resulteert in gedwongen ongunstige houdin-

gen.

6.4 Oplossingen 0m de knelpunten in fysieke betasting aan te pakken

Tijdens de oplossingensessie zijn oplossingen in beeld gebracht voor:
o het (langdurig) werken met geheven bovenarmen;
o de repeterende bewegingen in het werk; handmatig soppen, borstelen, poetsen/

boenen;
o het tillen van inboedel en apparatuur;
o het langdurig staand werken (vertegenwoordigers van de sector vinden dit

geen groot probleem).

Het werken met de hogedrukspuit is ook een knelpunt in deze sector. Omdat deze
taak veel meer voorkomt binnen de gevelreiniging en industriereiniging, zijn op-
lossingen voor dit knelpunt ontwikkeld tijdens de sessies met die sectoren.

In de volgende tabellen worden de oplossingen per knelpunt beschreven.
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Tabel 6.2 Oplossingen voor het werken met bovenarmen

van eenziidig werk
ffect op fysieke belasting bij @chouderregio wordt groen bij werk-

8-urige taakuitvoering duur minder dan 1 uur Per dag

belasting wordt geel bij 1-4 uur, mits onder schouderhoogte ge-

werkt wordt (boven schouderhoogte kan 'groen' maar 1 uur ge-

werkt worden)

kan een wezenlijke aanpassing in werkorganisatie betekenen

bij kleine ploegen niet mogelijk

vraagt kennisoverdracht aan mensen, plus attitude- en gedrags-

verandering
toezicht op elkaar en door leiding nodig

kort tot middellang

sterk positief: sterke afname fysieke belasting

licht positief: aÍname vermoeidheid

negatief: kosten als meer personen in een ploeg geplaatst moeten

worden

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

: tra pje, ka merstel I i n g, rolstei ger, hoogwgllgI-
, : : :- : I ;::l:i::::::::il;-::::;::

atregel onder schouderhoogte gewerkt kan wor-

g-urige taakuitvoering den, wordt de statische belasting van arm/schouderregio groen bij

werkduur minder dan 1 uur per dag en geel bij 1-4 uur

inpasbaarheid in het werk en vraagt kleine tot middelgrote aanpassingen: investeren in en op-

benodigde veranderingen slag en beheer van hulpmiddelen, anticiperen op welke hulpmidde-

len op welke Plaatsen nodig zijn

implementatietermijn

kosten/baten

kort tot middellang

licht positief: afname fysieke belasting

licht positief: afname vermoeidheid

licht positief: efficiënter werken

negatief: kosten van hulpmiddelen
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Tabel 6.3 voor het k

Andere reinigingstechniek, bijvoorbeeld,peel off,3en
in het werk

bestaand reinigingsmiddel dat vloeibaar
film; film moet er handmatig afgetrokkenop vervuiling wordt gespoten; vuil wordt opgenomen in

worden
effect op fysieke belasting bij
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatieterm ijn

kosten/baten

repeterende belasting wordt geèlimineerd, dus groen
er ontstaan wel trekkrachten met onbekend gezondheidsrisico

niet overal toepasbaar; grote vlakken zal goed gaan, ,hoekjes 
en

kantjes' niet
nieuwe werkmethode vergt opleiding van medewerkers

kort tot middellang

licht positief: afname repeterende belasting
negatief: mogelijk belastende trekkrachten
negatief: niet overal te gebruiken
negatief: mogelijk schadelijk voor mens en milieu
extra kosten

van eenziidiq werk
effect op fysieke belasting bij statische Oeta
B-urige taakuitvoering duur minder dan 1 uur per dag

repeterende belasting van onderarm wordt groen bij werkduur
minder dan 1 uur per dag, en geel bij 1-4 uur

inpasbaarheid in het werk en kan een wezenlijke aanpassing in werkorganisatie betekenen
benodigde veranderingen bij kleine ploegen niet mogelijk

vraagt kennisoverdracht aan mensen, plus attitude_ en gedrags_
verandering
toezicht op elkaar en door leiding nodig

implementatietermijn kort tot middellang

kosten/baten sterk positief: sterke afname fysieke belasting
licht positief: afname vermoeidheid
negatief: kosten als meer personen in een ploeg geplaatst moeten
worden

Mechanische borstels, vaatwasmachine

"f""t 
op

8-urige taakuitvoering statische belasting van de armlschouderregio blijft mogelijk be-
staan

inpasbaarheid in het werk en vraagt aanpassingen van werktechniek en -organisatie
benodigde veranderingen steeds nagaan welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden om

handmatig werken te vervangen

implementatietermijn

kosten/baten

kort tot middellang

licht positief: afname repeterende belasting
licht positief: afname vermoeidheid
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Vervuiling isoleren met een coating ('afsealen

etfect op fysieke belasting bij totale duur van belasting wordt gereduceerd

B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

coating aanbrengen is niet beoordeeld; verantwoorde

van de gezondheidseffecten is derhalve niet te maken

nieuwe werkmethode vergt opleiding van medewerkers

schatting

kort tot middellang

licht positief: afname fysieke belasting
negatief: kosten coating
negatief: haalbaarheid twijfelachtig:'afsealen' wordt gewoonlijk

gedaan na verwijdering van vervuiling om doorslag ervan in

nreuwe te voorkomen

Tabet 6.4 Oplossingen voor het knelpunt: tillen van inboedel en

Met verstand werken: dozen niet te vol, samen tillen

effect op fysieke belasting bij tillen en dragen wordt:

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

. groen, indien tweehandig minder dan 20 kg of eenhandig minder

dan 6 kg
o seel, indien tweehandig20-25 kg of eenhandig 6-10,5 kg

geen wezenlijke aanpassing in werkorganisatie

vraagt kennisoverdracht aan mensen, plus attitude- en gedrags-

verandering
toezicht op elkaar en door leiding nodig

kort

licht positief: afname fysieke belasting
licht positief: afname vermoeidheid
negatief: kosten als meer personen in een ploeg geplaatst moeten

worden

-Laadklep, 

verhuiskarretje ("hondje") en plateau met wieltjes, (ladderlift . . .

-etrectoptys'eteueustinsbijtillenendragenwordtdeelsVerVangendoorduwenentrekken;

B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

een verantwoorde schatting van de gezondheidseffecten is niet te

maken zonder meting van deze krachten

vraagt kleine tot middelgrote aanpassingen: investeren in opslag

en beheer van hulpmiddelen, anticiperen op welke hulpmiddelen

op welke plaatsen nodig zijn

kort tot middellang

licht positief: afname fysieke belasting
licht positief: efficiënter werken
negatief: kosten hulpmiddelen



74

Tabel 6.5 Oplossingen voor het knelpunt: langdurig staand werken
Bij buitendienst: afwisseling van eenzijdig wer( bijvoorbeeld op hoogwerker
effect op fysieke belasting bij langdurig staan wordt groen als het minder dan 1 uur achter elkaar
8-urige taakuitvoering is én minder dan 4 uur per dag

inpasbaarheid in het werk en kan een wezenlijke aanpassing in werkorganisatie betekenen
benodigde veranderingen bij kleine ploegen niet mogelijk

vraagt kennisoverdracht aan mensen, plus attitude- en gedrags-
verandering
toezicht op elkaar en door leiding nodig

kort tot middellang

licht positief: afname vermoeidheid
negatief: kosten als meer personen in een ploeg geplaatst moeten
worden

Bij binnendienst: afwisseling van eenzijdig werk

implementatietermijn

kosten/baten

effect op fysieke belasting bij langdurig staan wordt groen als het minder Oan t uur acfrter ettaar
B-urige taakuitvoering is én minder dan 4 uur per dag

inpasbaarheid in het werk en vraagt kleine aanpassingen in werkverdeling
benodigde veranderingen vraagt ook attitude-/gedragsverandering: bereidheid om niet

steeds dezelfde taak uit te (willen) voeren

kort tot middellang

licht positief: afname fysieke vermoeidheid
negatief: kosten als meer personen in een ploeg geplaatst moeten
worden

implementatietermijn

kosten/baten

Deeltijdcontracten: aantal uren per dag werken
effect op fysieke belasting bij
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

langdurig staan wordt groen als het minder dan 1 uur achter elkaar
is én minder dan 4 uur per dag

in buitendienst heel lastig te realiseren
in binnendienst goed mogelijk

middellang tot lang

licht positief: reduceert vermoeidheid
negatief: inkomenspositie werknemers verslechtert
negatief: organisatie van werk moeiliiker

Niet nader uitgewerkte oplossingen

Voor deze sector zijnin de participatieve werksessies met bedrijven van alle op-
lossingen nader uitgewerkt in bovenstaande tabellen.
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Voor elk van de bovengenoemde oplossingenzijn factoren aante wijzen die imple-
mentatie van de oplossing kunnen bevorderen of belemmeren. Deze kansen en be-
lemmeringen worden hieronder per oplossingsrichting besproken.

6.4.1 Kansen en belenmeringen voor de implenentatie van oplossingen met betrekking

tot werkorganisatie

'Toolbox meetings' zijn erg nuttig om in overleg tussen leiding en werknemers tot
oplossingen van allerlei veiligheids-, gezondheids- en milieuknelpunten in het
werk te komen.

Argumenten waaflnee veranderingen in de werkorganisatie met succes kunnen

worden doorgevoerd zijn bijvoorbeeld:
o afivisselender werk, dat werkt veel prettiger;
. zwaar werk willen we eerlijk verdelen;
o het is op de lange termijn gezonder;
o aantrekken van mensen die bewust kiezen voor een deeltijdcontract.

Belemmerin gen zrln er ook:
. blj kleine ploegen en kleine bedrijven zijn niet alle oplossingen goed moge-

lijk;
. onvoldoende inzicht bij de leiding van het belang van afwisseling van taken;
o gebrek aan teamgeest staat het met succes dooryoeren van oplossingen in de

weg;
. blj kleine arbeidscontracten is er kans op eenzijdig werk, omdat men te weinig

werkt om alles te kunnen leren;
. blj minder grondig reinigen ontstaat het gevoel half werk te leveren met als

gevolg dat de klant het niet zal accepteren.

6.4.2 Kansen en helenneringen voor de inplenentatie van oplossingen net betrekking

tot techniek en hulpmiddelen

Kansen op succesvol doorvoeren van nieuwe technieken en hulpmiddelen zijn:
o het werkt beter;
o het werkt prettiger en sneller;
o het werk wordt minder zwaaÍ oftewel gezonder;
. er is minder kans op schade aan goederen.

Belemmeringen zijn:
o slechte planning, zodat dehulpmiddelen niet beschikbaar zijn op locatie;
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a

a

a

hulpmiddelen die lastig zijn op te stellen of aan te sluiten, hulpmiddelen die

moeilijk verplaatsbaar zijn;
verkeerd gebruik van hulpmiddelen;
hulpmiddelen die onvoldoende multifunctioneel zijn;
de noodzaak van hinderlijke beschermende kleding of persoonlijke bescher-

mingsmiddelen;
het ontstaan van nieuwe arbo-risico's (lawaai, trillingen, schadelijke stoffen);

een onvoldoende ofeen verkeerd beeld van de kosten en de opbrengsten.

6.4.3 Kansen en belenmeringen voor de implenentatie van oplossingen die aan werkne-

ners gekoppeld zijn

Kansen voor succesvol veranderen van de houding en werkwijze van mensen ko-

men voort uit:
. door training en instructie zljn het zelfoplossend vermogen en de werktech-

niek van werknemers te verbeteren. Training en instructie bevorderen een so-

ciaal klimaat waarin het mogelijk wordt elkaar aan te spreken op onverstandig

gedrag;
. door zelf in te pakken bij verhuizen houdt men controle over hoeveel men

moet tillen;
. kiezen voor je gezondheid. Dit is vooral bij wat oudere medewerkers een haal-

baar argument.

Belemmeringen zljn:
o de kosten van trainingen vorÍnen mogelijk een belemmering;
o het gebruiken van meer dozenmet een lager gewicht lijkt meer tijd te kosten;
. de huidige cultuur in ondernemingen waarin gezond werken niet als vanzelf-

sprekend wordt gezien.

6.5 Prioriteiten ten aanzien van aan te pakken knelpunten in fysieke
belasting

In de brand- en roetsector dient het rwaartepunt voor de aanpak van fysieke belas-

ting te liggen bij het werken met geheven arÍnen, repeterende bewegingen in het

werk, zwaar tillen en langdurig staand werken (zonder lopen). Mogelijke oplossin-

gen voor deze knelpunten zijn het beperken van het aantal uren van de belasting

door taakroulatie, het beperken van de zwaarte van het werk door verstandig te

werken (minder ineens tillen, samen tillen), het meer gebruik maken van hulpmid-

delen en het maken van goede keuzes voor reinigingstechnieken.

a

a
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7.t

Vervoerreiniging

Aard van de werkzaanheden en kenmerken van bedrijven

De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van zowel het passagiersgedeelte

als de bestuurdersruimte in autobussen, treinen en vliegtuigen. Ook het uitwendig
reinigen kan tot de werkzaamheden behoren. Per vervoermiddel kunnen de vol-
gende werkzaamheden worden onderscheiden (CAO 1999 -2000).

Autobus

Het schoonmaakonderhoud van autobussen omvat het inwendig reinigen, waaron-

der het reinigen van vloeren, stoelen, wanden, plafonds en sanitair en het legen van

as-/afvalbakken; het uitwendig reinigen van het object (deels handmatig, deels in
de wasstraat); en het rijklaar maken door middel van het controleren van het koel-
water-, smeerolie-, en brandstofpeil en het eventueel bijvullen van deze reservoirs.

Trein
Het schoonmaakonderhoud van treinen bestaat uit korte reinigingsbeurten die tij-
dens de dienstregeling op omkeerpunten uitgevoerd worden, zoals het verzamelen

van rwerfafval, het legen van afvalbakjes en het vegen van de vloer. Daarnaast

vindt dagelijks schoonmaakonderhoud buiten de dienstregeling plaats: het schoon-

maken van vloeren, wanden, banten, stoelen, ramen, en sanitair, en het reinigen
van as-lafvalbakken.

Het periodiek schoonmaken van treinen omvat in hoofdzaak dezelfde werkzaam-
heden als het dagelijks onderhoud. Daarnaast worden extra taken verricht zoals het

grondiger schoonmaken van vloeren, bekledingen en kussens, en het spoelen van

drinkwatertanks.
Perrons en stations worden ook dagelijks en periodiek schoongemaakt, met taken

als handmatig of machinaal vegen van peffons, stationshallen, trappen, roltrappen,

en liften, periodiek schoonspuiten van peffons en trappen, periodiek reinigen van

liftcabines en roltrappen, verwijderen van (storende) vlekken en legen van afval-
bakken.

Vliegtuig
Het na elke vlucht schoonmaken van vliegtuigen omvat zowel de cockpit als het

passagiersgedeelte door middel van stofzuigen, nat afnemen, verwijderen van af-

val, en schoonmaken van sanitair.



78

7.1.t Fysiek zware werkzaanheden

Een aantal taken leidt onaftrankelijk van de duur van de blootstelling tot een ge-

zondheidsrisico. Dit zijn: het in- en uitstappen van een trein die niet aan een op-

stapperron staat, het tillen en dragen van een volle emmer water, van zakken afval,

sanitaire voorzieningen, gebruikte dekens of gebruikte kussens.

Taken die tot een gezondheidsrisico leiden door langdurige statische belasting zijn
het schoonmaken en herinrichten van de zitplaatsen van passagiers in een vlieg-

tuig, het stofzuigen van vloeren en trappen in een vliegtuig en het (nat) afnemen of
droog wrijven met een doek van interieur boven schouderhoogte (wanden, bagage-

rek, plafonds).

Taken die tot een gezondheidsrisico leiden door repeterende handelingen in com-

binatie met krachtzetten zijn losliggend luil oprapen, as-/papierbakken legen, (nat)

afnemen met een doek, droog wrijven met een doek, schuren, borstelen, ramen

wassen, vloer vegen, vloer moppen, vloer schrobben, vloer droogtrekken en stoË

zuigen z i tpl aatsen passagiers.

Enkele activiteiten die in fase 1 van dit onderzoek als knelpunt waren bestempeld,

blijken in praktijk niet te leiden tot een gezondheidsrisico. Dit betreft langdurig

staan en veel gehurkt en geknield werken. Langdurig stilstaan komt niet voor. Ge-

knield of gehurkt werken komt alleen voor bij de periodieke reiniging van treinen.

Men hoeft echter zelden lang achter elkaar (meer dan 30 seconden) en nooit meer

dan 30 minuten op een dag in die belastende positie te werken.

Foto 7.1 Het moppen van de vloer in de trein. Om onder de banken te kunnen moppen moet de

schoonmaker er vooroverbuigen
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Foto 7.2 Het oprapen van liggend vuil (links) en het legen van de papierbakken (rechts)

Foto 7.3 Het afnemen van separatieglas

Foto7.4 Bij de periodieke schoonmaakbeurt worden de plafonds nat afgenomen en de bagage-

rekken geschrobd



80

7.t.2 l/l/ukijden

De schoonmakers in deze sector werken veelal fulltime. De werkdag duurt onge-

veer 8 uur en wordt onderbroken door één lange en één ofmeerdere korte pauzes.

Buiten deze formele pauzes om is er in het algemeen weinig tijd om te pauzeren.

De pauzes moeten afgestemd worden op de vlucht-/rijschema's van de te reinigen
vervoermiddelen.
De dagelijkse reiniging van bussen en treinen vindt altijd 's avonds en 's nachts

plaats. Veel schoonmakers hebben dus te maken met avond- en nachtwerk enlof
ploegendiensten. Overwerk komt alleen voor waÍrneer zich onverwachte gebeur-

tenissen voordoen, zoals extra vervuiling (graffiti) of een verlate binnenkomst van

het vervoermiddel.

7.1.3 Algenene kenmerken van vervoeneiniging

De fysieke belasting wordt beinvloed door een aantal eigenschappen van het open-

baar vervoer. Deze eigenschappen worden hieronder in willekeurige volgorde ge-

noemd:
. de passagiers die gebruik maken van de te reinigen ruimten zijn 'tijdelijke

gebruikers'. Ze hebben geen band met het vervoermiddel, ze komen de

schoonmakers nooit persoonlijk tegen, ze zien niet in welke (wan)toestand ze

het vervoermiddel achterlaten en keren meestal na het schoonmaken ook niet
in hetzelfcle vervoermiddel terug. Kortom, er is sprake van anonimiteit, wat
vervuilend gedrag in de hand kan werken;

e de passagiers laten veel afual achter. De werkbelasting van de schoonmakers

bestaat voor een deel uit het tillen en dragen van zakken afyal. Deze taken zljn
lichamelijk overbelastend (rood). Alle goederen (inclusief eten en gratis

kranten) die aan de passagiers verstrekt worden zijn 'potentieel afval'. Een

toe- ofafname in het aantal en type van verstrekte goederen zal dus gevolgen

hebben voor de werkbelasting van schoonmakers;
o de vervoermiddelen moeten op schema rijden/vliegen. De schoonmakers

moeten zichaan deze strakke schema's aanpassen. Zelfs als het vervoermiddel
later dan gepland binnenkomt, moet het toch op tijd weer gereinigd zijn. Dit
brengt een hoog werktempo en werkdruk met zich mee;

. de fysieke werkbelasting van de dagelijkse reiniging ('kleine beurt') en de

periodieke reiniging ('grote beurt') staan met elkaar in verband. Een hogere

frequentie in periodieke reiniging vermindert de werkhoeveelheid in de dage-

lijkse reiniging en vice versa.
o de inrichting van veryoermiddelen bepaalt mede de werkbelasting van

schoonmakers.
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7.2 Gezondheidsklachten en ziekteverzuim

In de interviews zijn de volgende §zsieke klachten genoemd:

. rugklachlen
Men denkt daÍ deze klachten te wijten zijn aan het vele bukken en draaien van

de romp tijdens het verzamelen van losliggend ruil. Br1 het reinigen van vlieg-

tuigen worden als mogelijke oorzaken ook genoemd: het tillen en dragen van

zakken afval, dekens en kussens, en het werken met gebogen en gedraaide

romp tijdens het schoonmaken en herinrichten van de passagierszitplaatsen;

o schouder-/armklachten
Deze klachten worden volgens de geïnterviewden veroorzaakt door het vegen

(autobus), glasbewassing (autobus), en boven schouderhoogte werken (trein);

o knieproblemen

Men denkt dat deze problemen voortkomen uit het vele lopen, het in- en uit-

stappen van het vervoermiddel, en het lopend omdraaien tussen de passagiers-

banken;
. enkelproblemen (verzwikking ofverstuiking)

Men geeft aan daÍ deze veelal direct het gevolg zijnvan het verkeerd terecht-

komen bij het uitstappen van een trein die niet aan een perron staat;

o naast deze klachten aan het spier-skelet-stelsel, komen griep en verkoudheden

regelmatig voor. Men denkt dat deze Íe wijten zljn aan de grote tempera-

tuurswisselingen waar schoonmakers mee te maken hebben; koud in de bui-

tenlucht versus warm in het vervoermiddel.

ln de door TNO bestudeerde literatuur zijn geen sectorspecifieke gegevens ver-

meld over gezondheidsklachten die te maken hebben met fysieke belasting.

TNO heeft globale verzuimgegevens ontvangen van de geinterviewden op de drie

bezochte locaties. Het verzuimpercentage ligt in alle gevallen tussen l0%o en l5oÀ.

Het percent age verz:uim dat gerelateerd is aan het §siek z 
^tare 

werk wordt door de

geïnterviewden geschat op ongeveer een kwart van de verzuimgevallen. In de door

TNO bestudeerde literatuur zijn geen sectorspecifieke gegevens vermeld over ver-

ztim.
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7.3

beoordeelde
fysieke werk- aspecten fysieke
zaamheden belasting

beoordeling
geobserveer- grenzenbloot-
de situatie stellingsduur

Beoordeling van de fysieke belasting van de gelbserveerde werk-
zaanheden

Tijdens werkbezoeken zijn de werkzaamheden geobserveerd die in fase I van het
onderzoek als ztvaar bestempeld waren. Tabel 7.1 geeft de gezondheidskundige be-
oordeling weer van de waargenomen werkzaamheden in de vervoerreiniging. De
werkzaamheden zijn, van boven naar beneden, globaal gerangschikt naar ernst van
het knelpunt.

Tabel 7.1 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in de vervoerreiniging

toelichtinq
in en uit trein kracht benen
stappen

rood

rood 0-'l u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood

rood 0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

bij treinen die niet aan
een opstapperron
staan, overschrijdt de
hoogte van de eerste
tree (60-1 10 cm) de
aanbevolen treehoogte
(16-24 cm) sterk

de nek en romp zijn
langdurig gebogen en
de bovenarmen zijn
langdurig geheven

de nek en de romp
worden repeterend ge-
draaid en de armen
worden repeterend ge-
heven en voor het li-
chaam langs bewogen

de nek en de romp zijn
langdurig gebogen

repeterende buiging
van de romp bij het zui-
gen onder stoelen of
banken. De voorkeurs-
arm wordt repeterend
geheven en voor het
lichaam langs bewogen

schoonmaken statischebelasting
en herinrich- romp en arm/schou-
ten zitplaat- derregio
sen passa-
giers

repeterende belasting
nek, romp en arm/
schouderregio

stoÍzuigen statische belasting
vloer vliegtuig nek en romp

repeterende belasting
romp en arm/schou-
derregio

rood 0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

rood 0-'l u: groen
'14 u: geel
4-B u: rood
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beoordeelde
fysieke werk- aspecten fYsieke

beoordeling
geobserveer- grenzenbloot-

zaamheden
verplaatsen tillen en dragen
zakken ge-
bruikte de-
kens, kus-
sens, bed-
dengoed of
zakken nieu-
we dekens,
kussens

tillen en dragen rood

de situatie
groen

geel

rood

rood

statische belasting a.t.*

nek, romp, arm/
schouderregio en on-
derarm

0-'l u: groen
'1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

eenhandig verplaatsen
zak gebruikte kussens
van+5kg

eenhandig verplaatsen
zak nieuwe dekens van
t 8 kg; tweehandig
verplaatsen zakge-
bruikt beddengoed van
x12kg

eenhandig verplaatsen
zak gebruikt bedden-
goed van t12kg
eenhandig verplaatsen
zak gebruikte dekens
of kussens van t15 kg;

tweehandig verplaat-
sen zak gebruikte de-
kens van t 30 kg (ver-

zameld op een buiten-
station

tillen van 2 oÍ 3 zakken
van 5-8 kg in elke
hand; tweehandig tillen
en dragen van zakken
van atual (25-30 kg) uit
vliegtuigcabine

af te nemen werkvlak
tussen taille- en

schouderhoogte en
onder taillehoogte:
langdurige buiging van
de romp, buiging/draai-
ing van de nek en lang-
durige heffing van de
voorkeursbovenarm en

langdurige draaiing van
de onderarm

repeterende buiging/
draaiing van de romP

en repeterende heffing
van de voorkeursarm

verplaatsen
zak aÍval ot
zak sanitaire
voorzieningen
(voor toiletten
in trein en
vliegtuig)

(nat) aÍnemen
en droog wrij-
ven met
doek, verwij-
deren storen-
de vlekken
van glas

repeterende belasting a.t.
romp en arm/schou-
derregio
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beoordeelde beoordeling
fysieke werk- aspecten fysieke geobserveer- grenzen bloo!
zaamheden belasting de situatie stellingsduur toelichtinq

vegen en
moppen vloer

statische belasting
arm/schouderregio

statische belasting
onderarm en pols

statische belasting
nek, romp en on-
derarmen

0-1 u: groen
1-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u; groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

af te nemen werkvlak
boven schouderhoogte:
langdurige heffing van
meer dan 60" van de
voorkeursbovenarm.

langdurige draaiing om
de lengteas van de
onderarm en langduri-
ge strekking van de
pols

de nek en romp zijn
langdurig licht gebo-
gen. Om de bezem/
mop te kunnen vast-
houden en bewegen
zijn beide onderarmen
langdurig om de leng-
teas gedraaid

de romp wordt repete-
rend gebogen en ge-
draaid wanneer er on-
der banken geveegd of
gemopt wordt. De
voorkeursarm wordt re-
peterend geheven, ter-
wijl de andere arm re-
peterend voor het li-
chaam langs wordt be-
wogen

de nek en romp zijn
langdurig licht gebo-
gen. De niet-voor-
keursarm is bij het dra-
gen van de afualzak

rood

rood

a.t.

a.t.repeterende belasting
romp, arm/schouder-
regio

as-/papier- statische belasting
bakken legen nek, romp en arm/

schouderregio

a.t.

langdurio qeheven
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beoordeelde
Íysieke werk- aspecten fYsieke

beoordeling
geobserveer-
de situatie

grenzen bloot-
stellingsduurzaamheden

schuren en

borstelen

repeterende belasting a.t.

nek, romp en arm/
schouderregio

statische belasting
nek, romp en arm/
schouderregio

geel

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-'t u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-8 u: rood

0-'l u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

de romp wordt repete-
rend gebogen, vaak in
combinatie met repete-
rende draaiing van nek
en romp. Beide boven-
armen worden repete-
rend geheven bij het
kantelen van de papier-

bakken

werken onder schou-
derhoogte (1 tot 4 uur
per dag):
de nek en romp zijn
langdurig licht gebogen

en/oÍ gedraaid. De

voorkeu rsbovenarm
wordt langdurig gehe-

ven, de onderarm
wordt langdurig om de
lengteas gedraaid en

de pols wordt langdurig
gestrekt

repeterende heffing
van de voorkeursarm

werken op schouder-
hoogte (1 tot 4 uur per
dag):
de bovenarm is langdu-
rig meer dan 60" gehe-

ven

de romp is langdurig
gedraaid. De voor-
keursbovenarm is lang-
durig geheven, de on-
derarm is langdurig om
de lengteas gedraaid

en de pols is langdurig
gestrekt, gedurende I
tot 4 uur per dag

repeterende belasting
arm/schouderregio

geel

statische belasting
arm/schouderregio

ramen was- statische belasting geel

sen romp, arm/schouder-
regio, onderarm en
pols

rood
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beoordeelde beoordeling
fysieke werk- aspecten fysieke geobserveer- grenzen bloot-
zaamheden belasting de situatie stellingsduur toelichting

schrobben en
droogtrekken
vloer

repeterende belasting geel
armischouderregio

statische belasting geel
nek, romp en onder-
armen

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

de voorkeursbovenarm
wordt repeterend ge-
heven gedurende 1 tot
4 uur per dag

de nek en de romp zijn
langdurig gebogen en/
of gedraaid. Om de
schrobber of trekker
vast te kunnen houden
zijn beide onderarmen
langdurig om de leng-
teas gedraaid, gedu-
rende 1 tot 4 uur per
dag

repeterende heffing
van de voorkeursarm:
heffing tot achter de
romp en vervolgens
voor het lichaam langs
bewogen, gedurende 1

tot 4 uur per dag

de nek en romp zijn
langdurig licht gebogen
gedurende 'l tot 4 uur
per dag

de niet-voorkeursarm
is langdurig geheven in
een gunstig werkge-
bied

de romp wordt repete-
rend gebogen, vaak in
combinatie met draai-
ing, gedurende í tot 4
uur per dag

oprapen los-
liggend vuil

repeterendebelasting geel
arm/schouderregio

statische belasting geel
nek en romp

statische belasting groen
arm/schouderregio

repeterendebelasting geel
romp
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beoordeelde
fysieke werk-
zaamheden

beoordeling
aspecten fysieke geobserveer-

de situatie

grenzen bloo!
f toelichting

verzamelen
gebruikte de-
kens en kus-
sens, loslig-
gend vuil,
kranten e.d.
in vliegtuig

statische belasting
romp

geel

repeterendebelasting geel

romp en armischou-
derregio

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
í-4 u: geel

4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

de romp is langdurig
gebogen en/of ge-

draaid, gedurende 1 tot
4 uur per dag

repeterende buiging en

draaiing van de romp
en repeterende heffing
van de armen, gedu-

rende 1 tot 4 uur per

dag

de nek en romp zijn
langdurig gebogen ge-

durende 'l tot 4 uur per

dag

de voorkeursarm wordt
repeterend geheven en

voor het lichaam langs
bewogen gedurende 1

tot 4 uur per dag

het gewicht van de em-
mers water (6-10 kg)
overschrijdt de groene
grenswaarde (6 kg),

maar niet de rode
grenswaarde (10,5 kg)
voor eenhandig dragen

dieselslang autobus:
lage kracht (minder
dan 100 N) en gunstige
positie van de hand

vloeistof- en luchtslan-
gen autobus: hand
moet boven schouder-
hoogte redelijk hoge
kracht leveren (150-
200 N)

waterslang trein: aan-
zienlijke kracht vereist
(t 25 kg) en langdurig
en vaak uitvoeren han-

stofzuigen zit-
plaatsen in

trein

statische belasting
romp

geel

groen

repeterende belasting
romp en arm/schou-
derregio

geel

tillen en dragen geelverplaatsen
emmers
water

trekken aan trekken
of voortsle-
pen van slang

geel

geel



88

beoordeelde
fysieke werk- aspecten fysieke

beoordeling
geobserveer- grenzenbloot-

zaamheden
verplaatsen tillen en dragen
stofzuiger

in en uit bus
en vliegtuig
stappen

staan en
lopen

gehurkt of ge- hurken en knielen
knield werken

groen (man-
nen)
geel (vrou-
wen)

kracht benen groen

staan groen 0-1 u: groen
meer dan 1 u
aaneengesloten:
geel
4-8 u verspreid
over de dag:
geel

Iopen groen

de situatie

groen 0-Y,u'. geel
Tz-8 u'. rood

toelichting
het gewicht over-
schrijdt norm voor een-
handig tillen voor man-
nen niet, voor vrouwen
wordt de norm wel
overschreden

in- en uitstapplaatsen
bij bus en vliegtuig zijn
goed toegankelijk

staan wordt voldoende
afgewisseld met lopen

het lopen van grote af-
standen (5 tot í 0 km)
bij het reinigen van
bussen en treinen is
voor mensen met ge-
zond hart-long-vaat-
stelsel niet te belas-
tend

er wordt zelden meer
dan 30 seconden aan-
eengesloten of meer
dan 30 minuten per
dag gehurkt of geknield

de belasting van de
nek, romp en arm/
schouderregio is laag
en onvoldoende ste-
reotiep om een ver-
hoogd risico op ge-
zondheidsklachten te

verzamelen belasting nek, romp groen
afual uit toilet- en arm/schouderregio
ten in vlieg-
tuig

0-8 u: groen

qeven
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beoordeelde
fysieke werk- aspecten fysieke
zaamheden belasting

beoordeling
geobserveer- grenzenbloot-
de situatie stellingsduur toelichting

bijvullen sani-
taire voorzie-
ningen in toi-
letten vlieg-
tuig

belasting nek, romp
en arm/schouderregio

0-8 u: groen de belasting van de
nek, romp en arm/
schouderregio is laag
en onvoldoende ste-
reotiep om een ver-
hoogd risico op ge-
zondheidsklachten te
geven

* Toelichting: a.t.: afhankelijk van taakduur (zie kolom 4).

Niet beoordeelde werkzaamheden:
. verplaatsen van werkwagens. Op de bezochte locaties wordt er niet gewerkt

met klein rijdend materieel;
o frequent uitwringen van doekjes. Dit komt alleen voor bij het nat afnemen van

interieur. Deze taak vormt maar een klein deel van alle werkzaamheden. Bo-

vendien \Mordt nat afnemen op de bezochte locaties veelal met microvezel-

doekjes gedaan. Deze doekjes hoeven slechts met weinig kracht af en toe uit-

gewrongen te worden.

Naast de genoemde fysiek Tware werkzaamheden, zijn er omstandigheden die het

werk verzwaren:
. ongewone werktijden; in ploegendiensten werken; 's avonds, 's nachts of in

de vroege ochtend werken;
. ongunstige invloeden van het werken

het te reinigen vervoerïniddel door de

sneeuw;
. lawaai ten gevolge van bijvoorbeeld draaiende motoren, opstijgende vliegtui-

gen, of de wasstÍaat (autobus);
. gassen of dampen, zoals uitlaatgassen en dieseldampen (rijklaar maken van

bussen) of kerosine (vliegtuigen) ;

o veiligheidsrisico's algemeen: uitglijden door gladheid ten gevolge van regen,

ijzel, water, olie;
. veiligheidsrisico's treinreiniging:80o/o van de te reinigen treinen staat niet aan

een opstapperron. De schoonmakers moeten dus een hoogte van 60-110 cm

overbruggen om in en uit een rijtuig te stappen; kans op verstappen/verstui-

ken. Bovendien is de grond waarop ze staan oneffen (grote kiezelstenen). Het

oversteken van de rails en wissels brengt risico op uitglijden of beknelling van

de voet (als een wissel yerzet wordt) met zich mee. Passerende treinen vorÍnen

in de buitenlucht of het transport naar

buitenlucht: tocht, kou, warmte, regen,
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een veiligheidsrisico. De verlichting van het, vaak oneffen, looppad is niet
altijd voldoende;
hoge werkdruk, omdat de vervoermiddelen op schema moeten rijden/vliegen.
Als het vervoermiddel later dan gepland binnenkomt, moet het toch op tijd
weer gereed en gereinigd zijn;
hoge werkdruk door de inzet van onervaren tijdelijke werknemers (uitzend-
krachten).

7.4 0plossingen 0m de knelpunten in fysieke belasting aan te pakken

Tijdens de oplossingensessie zijn oplossingen in beeld gebracht voor:
e in-luitstappen van trein die niet aan opstapperron staat;
. schoonmaken en herinrichten van passagierszitplaatsen in vliegtuig;
o stofzuigen (met name in vliegtuig);
o afiral van passagiers (verzamelen, tillen en dragen);
. langdurig werken met geheven bovenarmen; afnemer/droog wrijven wanden

en plafonds, schuren bagagerek, glas; vlekken verwijderen;
. reinigen van vloeren: moppen, schrobben en droogtrekken, vegen.

Bronoplossingen voor de ffsieke belasting van vervoereiniging hangen sterk sa-
men met de inrichting van de werkomgeving (het vervoermiddel), en met de hoe-
veelheid afual die de passagiers er achterlaten.
De flrsieke belasting zou teruggebracht kunnen worden door aanpassingen van de
werkomgeving. Blj het ontwerp van vervoerïniddelen dient al rekening gehouden
te worden met het schoonmaakonderhoud dat uitgevoerd moet worden; "ergono-
mie van onderhoud". Aanpassing van de werkomgeving is ook nodig om meer me-
chanisering van handmatig schrobben, dweilen en dergelijke mogelijk te maken. Er
moet voldoende ruimte zijn voor machines/robots.
De hoeveelheid afval die schoonmakers uit het vervoermiddel moeten verwijderen
zou teruggebracht kunnen worden door een andere wijze van verzamelen van het
afval (bijvoorbeeld afruiging naar een centrale plaats via een buizensysteem) of
ander gedrag van passagiers (zoals weggooien in grote afvalbakken bij haltes).
Voorbeelden van initiatieven hiertoe zijn genomen bij de metrostations in Stock-
holm (Zweden) en bij busstations in Amerika. Ander gedrag van passagiers kan
worden bereikt via grootschalige voorlichtingscampagnes zoals de stichting SIRE
momenteel uitvoert in een reclamespot op televisie.

In de volgende 6 tabellen worden de oplossingen per knelpunt beschreven.
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Tabet 7.2 Oplossinqen voor het knelpunt: in-/uitstappen van trein die niet aan opstapperron staat

Altiid aanwezigheid van opstapperrons of bordessen

effect op fysieke belasting bij kracht geleverd door benen wordt groen, want knelpunt vervalt

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en vraagt om grote logistieke maatregelen voor vervoerders en be-

benodigdeveranderingen heerdersrangeerterrein
schoonmaakproces wordt eenvoudiger

implementatietermijn lang

kosten/baten sterk positief: sterke vermindering van gezondheidsrisico's en

eraan verbonden kosten
licht positief: gemakkelijker en sneller werken voor schoonmaak-
personeel
negatief: grote aanpassingen op rangeerterreinen

Losse, verplaatsbare trap die aan de trein te haken is

effect op Íysieke belasting bij kracht geleverd door benen wordt groen, want knelpunt vervalt

8-urige taakuitvoering N.B.: hoogte traptree mag niet meer zijn dan 24 cm

inpasbaarheid in het werk en extra handelingen: trap meenemen en aanhaken

benodigde veranderingen motiveren werknemers om trap te gebruiken

implementatietermijn kort tot middellang
trap is in ontwikkeling (Ned Train)

kostenibaten licht positief: vermindering gezondheidsrisico's en eraan verbon-
den kosten
licht positief: gemakkelijker en sneller werken
negatief : i nvesteri ngskosten
negatief: veiligheidsrisico: val na niet goed aanhaken

Uitklapbare trap aan trein zelf
effect op fysieke belasting bij kracht geleverd door benen wordt groen, want knelpunt vervalt

8-urige taakuitvoering N.B.: hoogte traptree mag niet meer zijn dan 24 cm

inpasbaarheid in het werk en extra handelingen: uitklappen trap vergt medewerking eigenaar

benodigde veranderingen treinen
motiveren werknemers om trap te gebruiken

implementatietermijn lang

kostenibaten licht positief: vermindering gezondheidsrisico's en eraan verbon-

den kosten
licht positief: gemakkelijker en sneller werken
negatief : i nvesteri ngskosten
negatief: veiligheidsrisico: val na niet goed aanhaken



92

Tabel 7.3 Oplossingen voor het knelpunt: schoonmaken en herinrichten van passagierszitplaat-

sen in vliegtuig
Taakroulatie: taak maximaal 4 uur per dag uitvoeren
effect op fysieke belasting bij algehele belasting wordt geel
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en er moet een combinatie gezocht worden met ander werk of andere
benodigdeveranderingen aanstellingscontracten

moeilijk om personeel te vinden voor parttime werken op ongun-
stige arbeidstijden

implementatietermijn middellang

kosten/baten licht positief: daling verzuim- en WAO-kosten
licht positief: afname fysieke belasting
negatief: organisatorische kosten nemen toe (meer mensen nodig)

Goed bereikbaar afvalzakje aan het uiteinde van een rij stoelen
effect op fysieke belasting bij repeterende belasting romp wordt geel
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en geringe verandering van werktechniek
benodigde veranderingen zakjes ophalen gaat sneller dan vuil van vloer verwijderen

implementatietermijn middellang

kosten/baten licht positief: minder bukken
licht positief: sneller schoonmaken
negatief: kosten voor maken bevestigingsplaat aan stoel

Hulpmiddelen voor het oppakken van kranten en ander vuil van de vloer
effect op fysieke belasting bij repeterende rompbuiging voor deze activiteit vervalt
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en aanleren gebruik nieuw hulpmiddel
benodigde veranderingen

implementatietermijn middellang

kostenibaten licht positief: sneller schoonmaken
licht positief: minder vaak buigen romp
negatief: kosten ontwikkeling en aanschaf
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Wegktap,bare sÍoelen, meer ruimte tussen stoelen, geen poten of beugels onder stoelen

Gffect op fysieke belasting bij hurken i.p.v. repeterende rompbuiging

8-urige taakuitvoering of rechtopstaan bij gebruik bovengenoemd hulpmiddel

inpasbaarheid in het werk en primair proces gaat eenvoudiger en sneller

benodigde veranderingen

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positieÍ: meer ruimte maakt werken met grijpers op steel

mogelijk, dus minder bukken nodig
sterk neqatief: kosten aanpassingen vliegtuigen

Tabet 7.4 Oplossingen voor het knelpunt: stofzuigen (met name in vliegtuig)

Mechaniserin g : robotstofzu iger

effect op fysieke belasting bij gehele belasting vervalt; wordt dus groen

8-urige taakuitvoering tillen en dragen wordt geel, als gewicht 6-í0,5 kg bedraagt, en

rood, als meer dan 10,5 kg

inpasbaarheid in het werk en totale verandering van de werkwijze

benodigde veranderingen

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: sneller schoonmaken
negatief: haalbaarheid in vliegtuig twijfelachtig (ruimtegebruik)

negatief: mogelijk nieuw gezondheidsrisico t.g.v. tillen

Geen stoffen bekleding of vloerbedekking, maar skai of leer

effect op fysieke belasting bij gehele belasting vervalt; wordt dus groen

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

nat afnemen van skai of leer is belastend (zie tabel 7.1)

primaire proces gaat eenvoudiger en sneller

lang

licht positief: sneller schoonmaken
licht positief: eliminatie fysieke belasting

: introductie fysieke nat afnamen
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Grote zuigmond (plaat), die al kloppende met veel kracht stof en vuil opzuiqt
eÍfect op fysieke belasting bij repeterende belasting arm/schouderregio wordt groen
8-urigetaakuitvoering tillen en dragen wordt geel, als gewicht 6-í0,5 kg bedraagt, en

rood, als meer dan 10,5 kg

inpasbaarheid in het werk en primaire proces gaat eenvoudiger en sneller
benodigde veranderingen

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: sneller schoonmaken
negatief: mogelijke trillingen
negatief: mogelijk nieuw gezondheidsrisico t.g.v. tillen

Tabel 7.5 Oplossingen voor het knelpunt: afual van passagiers (verzamelen, tillen en dragen)
Afval via kokers afzuigen naar centrale plaats in vervoermiddel
effect op fysieke belasting bij tillen en dragen wordt groen, mits het atual niet handmatig uit cen-
8-urige taakuitvoering trale plaats gehaald hoeft te worden

inpasbaarheid in het werk en geringe aanpassing werk: geen afual verzamelen in vervoermiddel
benodigde veranderingen eventueel wel centrale afualplaats in vervoermiddel legen

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: lagere schoonmaakkosten door snellere reiniging
licht positief: benodigde stilstandtijd vermindert
sterk positief: sterke afname fysieke belasting

@
gedrag in de maatschappU; minder wegwerpartikelen
effect op fysieke belasting bij tillen en dragen wordt waarschijnlijk geel, mits kleinere zakken (tot
8-urigetaakuitvoering 10 kg afval) gebruikt worden en schoonmakers er 1 gelijktijdig

dragen

inpasbaarheid in het werk en geen aanpassing van werk voor schoonmaak, wel voor chauffeurs
benodigde veranderingen want zij moeten passagiers aanspreken op vervuilend gedrag

implementatietermijn middellang

kosten/baten licht positief: groot effect zowel voor vervoer als algemene reini-
ging (een schoon Nederland)
negatief: haalbaarheid twijfelachtig
negatief : grote voorinvesteri ng
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Voldoende grote afvalbakken bij haltes/geen in vervoermiddel
effect op f./steke belasting bij tillen en dragen wordt waarschijnlijk geel, mits kleinere zakken (tot

8-urigetaakuitvoering 10 kg atual) gebruikt worden, die met karretje of iets dergelijks

verplaatst kan worden

inpasbaarheid in het werk en geringe aanpassing werk: geen afual verzamelen in vervoermiddel,

benodigde veranderingen wel zakken ophalen bij haltes (met karretje of iets dergelijks)

implementatietermijn middellang tot lang

kosten/baten licht positief: afname fysieke belasting
negatief: baten pas op langere termijn
negatief: grote voorinvestering

Tabel 7.6 Oplossingen voor het knelpunt: langdurig werken met geheven bovenarmen bij

schoonmaken van plafonds en bagagerekken

waarover het apparaat rijdt

effect op fysieke belasting bij gehele belasting vervalt; wordt dus groen

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en totale verandering van werkwijze
benodigde veranderingen schoonmakers moeten leren omgaan met nieuw apparaat

implementatietermijn lang

kosten/baten sterk positief: sterke afname fysieke belasting
sterk negatief: kosten ontwikkeling en aanschaf

effect op fysieke belasting bij neerklapbare plafonddelen: statische belasting nek en

8-urige taakuitvoering arm/schouderregio wordt geel, mits minder dan 4 uur per dag

wegwerpplafonds: statische belasting nek en arm/schouderregio
wordt groen

inpasbaarheid in het werk en neerklapbare plafonddelen reinigen vraagt extra handeling, doch

benodigdeveranderingen eensimpele
wegwerpplafonds: vervangen in plaats van schoonmaken

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: grote winst in snelheid van werken
sterk positief: sterke vermindering gezondheidsrisico's en moge-

lijke kosten
negatief:'afualberg' wegwerpplafonds
negatief : vandaal-gevoelig
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Coating, anti-hechtlaag op plafonds en wanden, waardoor minder kracht nodig is
effect op fysieke belasting bij afname kracht geleverd door armen
8-urige taakuitvoering belasting door houding en beweging blijft rood

inpasbaarheid in het werk en geen aanpassing
benodigde veranderingen

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: wellicht iets sneller werken
licht positief: geringe afname fysieke belasting
negatief: ontwikkelkosten

Tabel 7.7 Oplossingen voor het knelpunt: handmatig vloeren reinigen (droog en nat)
Mechanisering, schrobmachine, grote'elektrische tandenborstel'
effect op fysieke belasting bij statische en repeterende belasting van rom en armen vervalt;
B-urige taakuitvoering wordt dus groen

inpasbaarheid in het werk en geringe aanpassingen van werk en mensen; leren werken met
benodigde veranderingen machines

implementatietermijn lang

kosten/baten sterk positief: afname fysieke belasting
Iicht positief: motiveren voor personeel
licht positief: vloer schoner
licht positief: wellicht iets sneller werken
negatief: accu's opladen kost geld
negatief: haalbaarheid twijfelachtig in beperkte werkruimtes
negatief: tillen en dragen van apparatuur

Geen poten onder banken en stoelen, meer tussenruimte, opklapbare stoelen en banken
effect op fysieke belasting bij repeterende belasting romp vervalt; wordt dus groen
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en geen
benodigde veranderingen

implementatietermijn lang
stoelrevisietermijn is meer dan 8 jaar

kosten/baten licht positief: afname fysieke belasting
negatief: vervoermaatschappijen moet de kosten dragen
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8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatieterm ijn

kosten/baten

Goating, anti-hechtlaag op vloeren; type en kleur vloer

effect op fysieke belasting bij afname kracht geleverd door armen
belasting door houding en beweging blijft rood (4-8 uur) of geel (1-

4 uur)

geen

lang
vloerrevisietermijn is 6-8 jaar

licht positief: wellicht iets sneller werken

licht positief: geringe aÍname fysieke belasting

negatief: iien moeten de kosten

Ontrllfeten v-an een grofvuilhark (kranten en flessen) met steel en harkvorm die past tus-

sen stoelen

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en aanleren gebruik nieuw hulpmiddel nodig

benodigde veranderingen

implementatietermijn lang

kosten/baten licht positief: wellicht iets sneller werken
licht positief: geringe afname fysieke belasting

negatief: kosten ontwikkeling en aanschaf

Niet nader uitgewerkte oplossingen

In de participatieve werksessies met bedrijvenzijt de oplossingen met de meeste

steun nader uitgewerkt. Deze oplossingen zijn beschreven in bovenstaande tabel-

len. De niet nader uitgewerkte oplossingen staan hieronder per knelpunt opge-

somd.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt in-/uitstappen van trein die

niet aan opstappewon staat
o Klein opstapje onder de trein, voor de deuropening maken.

o Asfalteren van de looppaden.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het lmelpunt schoonmaken en herinrich-

ten van passagierszitplaatsen in vliegtuig
r Ontwikkeling van ergonomische hark, met gebogen steel.

. Ontwikkeling van een afvalgrijper op steel, of een afvalprikker, of een zuiget.
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o Eénhandige werktechnieken aanleren (scholing) en gebruiken, zodat de andere
hand kan afsteunen.

o Passagiers ruimen zelf hun afval op; ontvangen een afvalzakbij het inchecken.
o Overtredingen van passagiers (dus venuilend gedrag) beboeten.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt stofzuigen
o Vloerbedekking op een rolsysteem maken; het tapijt wordt eerst onder de stoe-

len vandaan getrokken en vervolgens, in de 'vrije ruimte' gezogen.
r Aanpassing van steel stofzuiger.
o Veranderingwerktechniek: zifrendstofzuigen.
o Aanpassing van de werkomgeving: zitting kantelen, zodaÍ de zuigmond er be-

ter bij kan.
o Aanpassing zuigsysteem: zuigmond groter maken en wieltjes eronder (zodat

de zuigmond met minder weerstand bewogen kan worden), en een vermaler
aan het begin van de slang, zodat grotere stukken afval niet klem komen te
zitten.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt verzamelen, tillen en dragen
von aíval
r Kleinere afualzakken.
o Statiegeld op kranten en tijdschriften.
o Passagiers'opvoeden'.
o Trein: de afvalzakken op het rangeerterrein verzamelen in containers, in plaats

Yan ze allemaal naar de poort te dragen, en deze containers naar de poort rij-
den.

o Het afval niet in zakken stoppen, maar opzligen via een slang, vervolgens in
een versnipperaar verÍnalen, en opvangen in een centraal depot.

o Het afval wegzuigen of -blazen naar een centraal punt.
o Afual verwijderen tijdens de reis, dus in aanwezigheid van passagiers; een

r,uilophaler komt langs met een karrede.
o Trein en bus: l.uiltransport met water.
o Vliegtuig: krant aanbieden op een persoonlijk beeldscherm, via computer.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt langdurig werken met gehe-
ven bovencrrmen
r Liggend reinigen, zoals Michelangelo het plafond van de Sixtijnse Kapel

schilderde.
o Afsteunen van de armen, zodat de schouders niet al het gewicht hoeven te

dragen.
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o Beperken van de taakduur (minder dan 1 uur per dag).

. Plafondkleur kiezen waarop vuil minder goed te zien is.

o Kwaliteit van reinigingsmiddel verho gen, zodat er met minder kracht gerei-

nigd kan worden.
o Werken met stelen, zodat de handen onder schouderhoogte kunnen blijven.

o Reinigen met stoom.
. Overal een verbod om te roken in de trein.
. Gebruik maken van opstapje, trapje.

o Tweehandig leren werken en afivisselen van de werkhand.

Niet nader uitgewerkte oplossingen voor het knelpunt handmatig vloeren reinigen

(droog en nat)
o Steel van veger, mop, schrobber, etc. aanpassen zodat er niet gebukt hoeft te

worden bij het werken onder banken en stoelen.

o Met hogedrukreinigen van de vloer en het water afntigen, of het vervoermid-

del schuin zetten zodathet vanzelf naar het laagste punt stroomt'

. Reinigen met stoom.
o Vloer trijpen (heet sproeien en direct afzuigen).

o Kwaliteit van reinigingsmiddel verhogen, zodat er met minder kracht gerei-

nigd kan worden.

Voor elk van de bovengenoemde oplossingen zijn factoren aan te wijzen die im-

plementatie van de oplossing kunnen bevorderen of belemmeren. Deze kansen en

belemmeringen worden hieronder per oplossingsrichting besproken.

7.4.t Kansen en belenneringen voor de implenentatie van oplossingen net betrekking

tot werkorganísatie

. Taakroulatie over de verschillende werkzaamheden kan de taakinhoud van

werknemers in de vervoerssector verbeteren en de fusieke belasting minder

eenzijdig maken.
r Training en instructie, werkoverleg, toolboxmeetings zijn methoden om werk-

nemers te betrekken bij verbetering van de werkmethoden, zodat ongezond en

onveilig werk worden voorkomen. Om die methoden succesvol in te zetten is

een stijl van leiding geven nodig die werknemers en hun inbreng serieus neemt.

Belemmeringen zijn nu nog vaak de hoeveelheid tijd die leidinggevenden heb-

ben of kunnen wijmaken en de leidinggevende kwaliteiten van middenma-

nagement.
o Door meer parttimers in te zetten kan de frsieke belasting verminderen. Na-

tuurlijk kan dit alleen succesvol als er voldoende parttimers beschikbaar zijn.
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7.4.2 Kansen en belemneringen voor de inplenentatie van oplossingen net betrekking
tot techniek en hulpniddelen

Kansen:
. een trap voor in- en uitstappen van de trein voorkomt veel letsel, zowel op

lange (overbelasting) als op korte termijn (enkel letsels). Na realisatie is snel
vermindering van klachten mogelijk;

. aanpassing van de inrichting: deze oplossing heeft een sterke relatie met de
opdrachtgever (vervoermaatschappij); de waag is of de opdrachtgever eisen
wil stellen aan fabrikanten, een andere optie is het versche{pen van wet- en
regelgeving door een dwingende overheid;

o het aanpassen van gereedschappen geeft een positieve beleving van de ar-
beidsomstandigheden bij werknemers;

r mechanisering: hierdoor is kostenreductie mogelijk door sneller en gezonder
werken.

Belemmeringen:
. opstapperronÀordes: voor de realisatie van opstapperrons/bordessen bij alle

treinen is medewerking van vervoerders en beheerders rails en rangeerterrei-
nen nodig;

o losse trap: het gewicht van de trap mag maximaal 10 kg zijn; de trap moet
beschikbaar zijn op het terrein (meerdere trappen per trein). Als aanpassing
aan de trein nodig is, is dat een extra belemmering;

o vaste trap aantrein: hiervoor is herontwerp van de trein en nodig;
. aanpassing inrichting: andere bekleding van de vloer en stoelen. De oplossing

kan het imago van het voertuig bij klanten verminderen;
. aanpassing gereedschap: het probleem is niet opgelost als repeterende bewe-

ging van de bovenarm vervangen wordt door tillen en dragen;
o robotisering van stofzuigen: hiervoor zijn accu's in de stofzuigers nodig; een

accu van voldoende capaciteit is nuaar en groot. Het transport naar voer-
tuig/vliegtuig kan een probleem zijn. De beperkte ruimte in een vliegtuig
(beugels onder stoelen, veel mensen aan het werk) kan de toepassing beper-
ken;

o centraal afvoersysteem in voertuigivliegtuig: dit vraagt de medewerking van
veel partijen; een herontwerp van het voerfuig/vliegtuig is nodig. Er zijn veel
bestaande voertuigen die niet zljn aangepast;

. neerklapbare plafonddelen of 'wegwerpplafonds': deze oplossing kan het ima-
go van het voertuig bij klanten verminderen. Klantgedrag, het lostrekken van
de dakbekleding door klanten, kan de toepassing beperken;
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aanpassing stoelen/banken: weerstand bij fabrikanten van voertui-

gen/vliegtuigen en weemtand bij vervoermaatschappijen vanwege duurdere

voeffuiger/vliegtuigen en mogelijk minder zitplaatsen beperken de toepassing;

mechanisering: het gevolg kan zljn dat nieuwe gezondheidsrisico's ontstaan

zoals klachten door trillingen;
het aanleren van een nieuwe werkwijze is een belemmering voor het personeel

en leidt tot extra kosten.

7.4.3 Kansen en belemmeringen vlu de implenentatie van oplossingen die aan gedrag

tlan wetknemers of passagiers gekoppeld ziin

Kansen:
o goed bereikbaar afvalzakle: bei'nvloeding gedrag passagiers door bemanning;

. aanpassing inrichting: effectieve oplossing die kan leiden tot een imagoverbe-

tering van de vervoerssector; doorbreken van de "vuil maakt llil" cyclus.

Belemmeringen:
o afvalbakken bij haltes: waagt medewerking van

beïnvloeding van klanten is essentieel;

r afvalstroombeheersing: mentaliteitsverandering

nodig; vraagt medewerking van veel partijen.

veel partijen; voorlichting en

van de hele maatschappij is

7.5 Prioriteiten ten aanzien van aan te pakken knelpunten in fysieke

belasting

Maatregelen om de f,,sieke belasting in de vervoerreiniging te verminderen zijn

niet eenvoudig. Veel van de in het project voorgestelde oplossingen hebben pas op

lange termijn effect; het zalbovendien lastig zijn omze doorgevoerd te krijgen.

De inrichting van vliegtuigen en voertuigen moet voldoen aan een zeer groot aantal

eisen op gebieden als veiligheid, reizigerscomfort, kosten, bestand zijn tegen van-

dalisme. Om ervoor te zorgen dat de schoonmakers op een verantwoorde manier

kunnen werken, moeten nieuwe eisen worden ingebracht. Die komen bovenop een

toch al groot en vaak tegenstnldig eisenpakket. De ontwerpers van inrichtingen

zullen alleen eisen van de opdrachtgever (meestal de exploitant van het voertuig)

meenemen in hun ontwerp. De sector kan zich sterk maken door collectief eisen

aan de inrichting te ontwikkelen en die aan vervoerders aan te bieden. Voor ver-

voerders kan het overnemen van de eisen leiden tot beter en sneller gereinigde

vervoermiddelen en lagere kosten.
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De ontwikkeling en introductie van enkele nieuwe hulpmiddelen zljn een tweede
activiteit die door de sector aangepal« kan worden. Het gaat om een grofvuilhark,
waarÍnee kranten, flessen en dergelijke makkelijk kunnen worden verzameld, om-
dat de steel en harkvorm passen fussen stoelen en gereedschap om het verzamelde
afval af te voeren. Ook andere maatregelen, zoals goed bereikbare afvalzakjes,
kunnen door de sector worden ontwikkeld. Voor een robotstofzuiger zo'l de sector
in eerste instantie een progïamma van eisen kunnen formuleren en dat bij fabrikan-
ten onder de aandacht brengen. Hetzelfde geldt voor een schrobmachine voor pla-
fonds en bagagerekken.
De schoonmaakbedrijven die treinen reinigen moeten samen met de opdrachtgever
en eventuele andere betrokkenen zorgen dat op korte termijn het probleem van het
in- en uitstappen van treinen wordt opgelost.
Aanpassingen in de werkorganisatie moeten per bedrijf worden gevonden. Taak-
roulatie leidt tot minder eenzijdige ffsieke belasting. Lastig is dat de schoonmaak-
bedrijven lang niet altijd andere taken hebben in de directe omgeving van de voer-
tuigen en vliegtuigen. Soms is dit wel het geval. Schoonmaken van vliegtuigen kan
dan bijvoorbeeld worden afgewisseld met het schoonmaken van de binnenzijde
van gebouwen ofvan kantoren.
En tenslotte kan elk bedrijf kritisch kijken naar het eigen werk en werknemers la-
ten meedenken over oplossingen.
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8.

8.1

Verantwoording

De gebruikte ondenoeksmethode

Dit onderzoek is gestart met een literatuur- en bronnenonderzoek. Hierna zljn in'
terviews gehouden met 5 sleutelinformanten uit de sector. Op deze wijze is een

eerste beeld verkregen van de blootstelling aan f,zsieke belasting in de IGK-sector'

glasbewassing en vervoerreiniging. Mede op basis hiervan zijn werkbezoeken en

observaties verricht brj 18 bedrijven verdeeld over vijf deelsectoren. Deze aanpak

heeft geleid tot resultaten over de blootstelling aan S'sieke belasting in deze ver-

schillende deelsectoren. Vervolgens is per deelsector een sessie gehouden met

twee bedrijven uit de betreffende deelsector. Hierin zijn eerst de bevindingen en

conclusies over de blootstelling besproken en zo nodig bijgesteld. Voor de meest

serieuze knelpunten zijn oplossingen en oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

De kracht van dit onderzoek is dat op een snelle wljze inzicht is verkregen in de

belangrijkste knelpunten van ffsieke belasting in de sector en in de belangrijkste

oplossingen. De beoordeling van het werk is objectief en wetenschappelijk ge-

beurd. De normen die zijn gehanteerd, zijn gebaseerd op internationaal onderzoek

en worden ook internationaal onderschreven. De methode om oplossingen in beeld

te krijgen is door TNO in veel andere sectoren en bedrijven met succes toegepast.

Door werkgevers en werknemers intensief te betrekken ontstaat draagvlak voor de

uiteindelijk te kiezen oplossingen.

De gehanteerde methode heeft zijn beperkingen in het verkrijgen van een represen-

tatief beeld van de sector. De waargenomen werkzaamheden zijn verricht bU gro-

tere bedrijven die aangesloten zljnbij de brancheorganisatie (OSB). Het nadeel is

dat kleine bedrijven en niet br1 de brancheorganisatie aangesloten bedrijven niet

zijn onderzocht.

Het is echter wel zo dat het bronnenonderzoek uit fase 1 gegevens heeft opgele-

verd over de breedte van de sector, zodat een verantwoorde selectie gemaakt kon

worden van risicowerkzaamheden in de verschillende deelsectoren. De sleutelin-

formanten gaven aan dat de wijze van werken tussen verschillende bedrijven geen

grote verschillen vertoont. Op basis hiervan mag worden aangenomen dat de ge-

bruikte aanpak heeft geleid tot voldoende inzicht in de belangrijke gezondheidsri-

sico's in de sector.

Van de oplossingen die naar voren zijn gekomen, is het beeld ontstaan dat techni-

sche oplossingen in grotere bedrijven meer worden gebruikt dan in kleinere. Ook

hebben grotere bedrijven meer mogelijkheden om organisatorische oplossingen

door te voeren.
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Voor de $rsieke belasting betekent dit dat in kleinere bedrijven de blootstelling
mogelijk hoger is dan in dit rapport is aangegeven. Kleinere bedrijven zullen daar-
naast waarschijnlijk meer moeite hebben om de aangegeven oplossingen door te
voeren. De investerings- en terugverdienmogelijkheden zijn bij kleinere bedrijven
beperkter, evenals hun mogelijkheden om organisatorische oplossingen, zoals
taakroulatie, in te voeren. In dit onderzoek zljn de mogelijke extra belemmeringen
voor kleinere bedrijven niet specifiek onderzocht. Voor het opstellen van een im-
plementatiestrategie op sectorniveau lijkt aandacht voor de positie van kleine be-
drijven gewenst.

8.2 Verzuin

In de rapportages van de verschillende deelsectoren is steeds ingegaan op verzuim.
Verzuim is in veel deelsectoren een serieus probleem. Goede verzuimgegevens
vorÍnen de basis voor gerichte acties. Nuttige informatie bestaat uit het verztim-
percentage van een deelsector, verzuimfrequentie (aantal keer dat men zich ziek
meldt), het aandeel van langdurige verzuimgevallen, en oorzaken van verzuim,
vooral als die een oorzaak in het werk (kunnen) hebben.
Helaas is gebleken dat de beschikbare verzuimgegevens alleen zeer oppervlakkige
informatie geven. De meningen van de geihterviewde mensen zijn grotendeels
gebaseerd op persoonlijke inschattingen; in enkele gevallen betreffen het gegevens
van het eigen bedrijf.
Uit de literatuur weten we dat in de totale beroepsbevolking een derde van het
verzuim wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat
(Koningsveld, 1997). In de bouwnijverheid, een bedrijfstak met zuvare S,sieke
arbeid, wordt zelfs 47oÀ van het verzuim veroorzaakt door dit soort klachten
(Koningsveld, 1999) en in een bedrijfstak met fysiek minder zwaar werk (het on-
derwijs) is het 20o/o (Koningsveld, 2000). op grond van deze eerder uitgevoerde
onderzoeken, het uitgevoerde bronnenonderzoek en de uitgevoerde observaties in
de IGK sector, inclusief glasbewassing en vervoerreiniging schat TNO Arbeid dat
het verzuim te vergelijken is met de bouw. Op basis van deze inschatting verwach-
ten wij dat 40oÀ toÍ 50%o van het verzuim voortkomt uit klachten aan het bewe-
gingsapparaat.

Niet al dit verzuim komt overigens uit het werk voort. Sportblessures, ongevallen
en privé-oorzaken kunnen ook aanleiding zijn voor verzuim. op grond van de hier-
voor genoemde onderzoeken mag worden aangenomen, dat in de IGK-sector, in-
clusief glasbewassing en vervoerreiniging de helft van de klachten aan het bewe-
gingsapparaat een oorzaakin het werk hebben.
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Van de 40oÀ tot 50o/o verztim door klachten aan het bewegingsapparaaÍ zal daarom
de helft (20% tot 25oÀ) een relatie hebben met het werk. Als de acties gericht op
vermindering van de fysieke belasting maximaal resultaat (dus van 'rood' naar
'groen') hebben, kan een bedrijf dat l0%o verzuim had dit verzuim dus verlagen
met 20oA tot 25o/o oftewel v an I ïYo naar 7,5oA tot 80À.

De baten van het dooroeren van oplossingen om §rsieke belasting te verminderen
kunnen aan de ene kant ontstaan door verzuimvermindering maar baten ontstaan
vaak ook door positieve effecten op de bedrijfsvoering. Daarom is het belangrijk
ook andere argumenten en positieve effecten van de aanpak van fysiek zwaar werk
naar voren te brengen. Genoemd kunnen worden:
1. hogere productiviteit door:

- minder vermoeidheid;
- efficiënter bewegen;
- grotere motivatie omdat het werk prettiger is;

- minder verloop;
2. lagere kosten door:

- minderuitzendkrachten;
- minderverzuimbegeleiding;
- minder kans op WAO;
- snellere terugkeer van zieken omdat het werk minder zwaar is;

3. betere concurrentiepositie in de markt:
- hogere kwaliteit;
- grotereflexibiliteit;
- groteremedewerkertevredenheid;
- grotereklanttevredenheid;

4. grotere wervingskracht op de arbeidsmarkt;

5. norÍnen en waarden:
- meer serieuze omgang met gezondheid en welzijn;
- grotere veiligheid.
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L Conclusies en aanbevelingen

9.Í

9.t.t Fysieke belasting en verzuim

In dit onderzoek is gebleken dat fusiek TwaaÍ werk een groot probleem vormt voor
de IGK-sector, inclusief glasbewassing en vervoerreiniging. Dit uit zich in klach-
ten, verzuim, uitstroom uit de sector en instroom in de WAO. Door middel van
interviews en observaties is in dit onderzoek een beeld ontstaan van risicovolle
werkzaamheden. Deze werkzaamhedenzljnhierna beoordeeld. Indeze beoordeling
zrln 60 verschillende werktaken meegenomen. Hiervan zijn er 23 als'rood', 14 als

'geel tot rood' en 16 als 'geel' beoordeeld. In totaal zijn dus 53 van de 60 taken als

zeer risicovol tot enigszins risicovol beoordeeld.
In alle deelsectoren komt statische belasting van de arm, schouder en nek voor. Dit
komt door het langdurig heffen van de bovenarmen bij het reinigen, bij het gebruik
van de hogedrukspuit of door het poetsen/boenen en schrobben. Repeterende be-
wegingen komen voor bij dezelfde werkzaamheden. Statische belasting van de

romp komt voor door langdurig en vaak voorovergebogen werken in de industrie-
en vervoeÍïeiniging. In de glas- en gevelreiniging wordt de rug overbelast door
ongunstig gedraaide houdingen en door zljwaarts buigen van de romp. Langdurig
staand werk komt voor in glas-, gevel-, industrie- en brand- en roetreiniging.
Andere vofinen van overbelasting komen voor door een te grote krachtuitoefening
van vooral de armen bij bediening van gereedschappen. Te zwaar tillen en dragen
komt voor bij het verplaatsen van l.uil, apparatuur, hulpmiddelen en machineon-
derdelen.

Hoewel betrouwbare verzuimgegevens van de hele sector of van subsectoren ont-
breken, komt uit de interviews naar voren dat verzuim een serieus probleem is. Op
grond van literatuur schat TNO in, dat een kwart tot de helft van het verzuim ver-
oorzaakt wordt door de fizsieke belasting tijdens het werk.

Conclusies ten aanzien van fysieke belasting

9.1.2 Ve rz wa re nde onst a ndig hed en

De werknemers in de sector komen in hun werk diverse verzwarende omstandig-
heden tegen, zoals het dragen van beschermende kleding (gevel, industrie, brand
en roet), het werken in de buitenlucht, het langdurig werken met water, het werken
op ongewone (avond en nacht) en onregelmatige werktijden, blootstelling aan tril-
lingen, werken onder tijdsdruk, veiligheidsrisico's, stank en lawaai. Verzwarende
omstandigheden die directe invloed hebben op de §zsieke belasting zijnhet dragen
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van bescheÍnende kleding, het werken in de buitenlucht, het werken met water,

blootstelling aan trillingen en ongewone en onregelmatige werktijden.

9.t.3 Functie-inhoud, personeel en 0ryanisatie

Het grote verloop in de sector werkt vernieuwingen tegen en levert extra kosten

op. Het gevolg is dat roulatie minder mogelijk wordt, omdat werknemers onvol-

doende opleiding hebben om meerdere werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Uit interviews in de industrie en vervoer is gebleken, dat de grote hoeveelheid

werknemers waaraan door het le niveau leidinggevenden leiding wordt gegeven

gevolgen kan hebben voor de aansturing van werknemers en daarmee ook voor de

§sieke belasting. Gebrek aan aansturing leidt bijvoorbeeld tot het kunnen ontwik-

kelen van machogedrag op het gebied van veiligheid. Op het terein van ffsieke
belasting kan het leiden tot ongunstige werktechnieken en te rwaar tillen. Ook

worden het melden en bespreken van klachten en problemen hierdoor moeilijker.

9.t.4 Afspraken net opdrachtgevers

Een deel van de knelpunten komt voort uit de afspraken met opdrachtgevers. In

contracten blijkt onvoldoende rekening te worden gehouden met een goede af-

stemming tussen de uit te voeren hoeveelheid werk, de te leveren kwaliteit en de

beschikbare schoonmaaktijd. Te krappe contracten verrwaÍen de prestatie-eisen

per tijdseenheid. Zo ontstaan werkdruk en verhoging van de fusieke belasting.

9.1.5 Ontwery van gebouwen en vervlerniddelen

In het onderzoek is gebleken dat veel problemen voortkomen uit ongunstige ont-

werpen van gebouwen, voertuigen en installaties. Gebouwen zijn niet voldoende

ingericht op schoonmaakwerk en r,uiltransport. Zowel in gebouwen als in voeffui-
gen kunnen bijvoorbeeld r,uiltransportsystemen worden ingebouwd. Bij het ont-

werp van machines en installaties is vaak maar weinig rekening gehouden met het

feit dat ze schoongemaakt moeten worden. Het is nodig dat op sectorniveau meer

aandacht komt voor deze problematiek.

9.2 Conclusies ten aanzien van mngelijke oplossingen

In oplossingensessies is in dit onderzoek gezocht naar mogelijkheden om de hoge

blootstelling aan fysieke belasting te verminderen. De gevonden oplossingen zijn
onderverdeeld in drie categorieën. De categorieënzljn:
. oplossingen in techniek en hulpmiddelen;
. oplossingen inpersoneel en organisatie;
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. werknemersgerichteoplossingen.
Na de oplossingensessies bleek dat nog een vierde categorie diende te worden toe-
gevoegd: afspraken en contracten met opdrachtgevers.

9.2.1 0plossingen in techniek en hulpmiddelen

Met techniek zijn verschillende soorten oplossingen mogelijk. Er zljn technische
mogelijkheden om werkmethoden te veranderen, om te mechaniseren en om ge-

reedschappen en hulpmiddelen te verbeteren.

Uit de oplossingensessies komt naar voren dat voor het schoonmaken van vloeren
goede alternatieven gevonden kunnen worden. Voor het schoonmaken van machi-
nes, gevels en glas zijn nieuwe technologische oplossingsrichtingen bedacht. Deze
oplossingsrichtingen vereisen de ontwikkeling van producten en machines. Het
realiseren vandeze oplossingen zaldaarmee nog jaren op zich laten wachten.
Mechanisering en ergonomische verantwoorde gereedschappen vergroten het ge-

voel professional te zijn. Ze zijn bovendien specifiek voor dergelijk werk gemaakt
en werken dus gezonder en prettiger. Daarmee zijn de kansen op toepassing zeer

hoog.

Gezonder, lichter, veiliger en sneller kunnen werken verbetert het imago van het
vak en verhoogt de motivatie van werknemers. De kansen om het werk tot op ho-
gere leeftijd uit te voeren nemen toe. De kans op ongevallen en letsel neemt af.

Het verdient aanbeveling om de ergonomie van het schoonmaakonderhoud duide-
lijker op te nemen in de Europese machinerichtlijna. Hetzelfde geldt voor het Be-
sluit Arbeidsmiddelens. Ook in het Bouwbesluit6 kunnen de eisen mogelijk worden
aangescherpt, zodat meer onderhouds- en schoonmaakvriendelijk zal worden ge-

bouwd. Voor gereedschappen kan gewerkt worden aan certificeringseisen die eisen

stellen aan de ergonomie, onderhoud en vervangingstermijnen.

Bereikbaarheid
Een belangrijk gebied voor technische oplossingen is het verbeteren van de be-
reikbaarheid van te reinigen oppervlakken. Het gaat hierbij om het zorgen voor
meer werkruimte of om betere hulpmiddelen om dichtbij schoon te maken objec-
ten, gebouwen of voerluigen te kunnen komen.

o Zi"verklarende woordenlijst (bijlage 6).t Zie verklarende woordenlijst (bijlage 6).6 Zieverklarende woordenlijst (bijlage 6).
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9.2.2 0plossingen in relatie tot de functie-inhoud, personeel en organisatie

Een belangrijke oplossingsrichting is het verbeteren van de functie-inhoud door ff-
siek belastende taken af te wisselen met andere taken. Het verbeteren van de werk-

inhoud kan onder andere door aanpassing van de werkmethoden en door beïnvloe-

ding van de klantT en gebruiker8.

Het behoud van ervaring in bedrijven biedt meer kansen op afwisseling in het

werk, omdat werknemers zich alle facetten van het werk eigen kunnen maken.

Oplossingen voor het verminderen van de eenzijdige fysieke belasting en de mono-

tonie in de werkzaamheden zijn onvoldoende gevonden. Het gevolg is dat op korte

en middellange termijn gezondheidsrisico's niet zljn te voorkomen. Om werkne-

mers toch te kunnen beschermen is een beperking van de blootstellingsduur nodig.

Voor bedrijven met een beperkt dienstenaanbod (bijvoorbeeld glazenwasserbedrij-

ven) leidt dit tot lastig te overwinnen problemen. De mogelijkheden op korte

termijn zljnhet zo maximaal mogelijk rouleren over werkzaamheden en het stellen

van hogere eisen aan klanten.

Andere belangrijke oplossingsrichtingen op het terrein van personeel en organisa-

tie zijn maatregelen gericht op het verminderen van het verloop. Welke deze kun-

nen zijn, dient nader te worden onderzocht. Het verkleinen van het aantal mede-

werkers waaÍaan leiding wordt gegeven door het le niveau leidinggevende kan één

van deze maatregelen zijn.

9.2.3 lMe rk nenercg eric ht e o p lo s sing en

Belangrijk bij werken aan oplossingen is het verbeteren van de houding ten op-

zichte van veilig en gezond werken in de gehele organisatie. Dit is een voorwaarde

voor het invoeren van andere werlcwijzen. Het vergtoten van het inzicht in de oor-

zaak v an ff sieke belasting is een concreet aanknopingspunt.

9.2.4 Afspraken en c1ntracten net 1pdrachtgevers

In de oplossingensessies zijnmaatregelen bedacht die vragen om medewerking van

opdrachtgevers. Het gaat daarblj om maatregelen die de bereikbaarheid van schoon

te maken objecten verbeteren, maatregelen aan gebouwen en machines die het

schoonmaken veleenvoudigen en maatregelen gericht op een andere wijze van

schoonmaken. Het realiseren van dit soort oplossingen vraagt om beinvloeding van

opdrachtgevers. Het rekening houden met arbeidsomstandigheden bij het afsluiten

van contracten kan verplicht gesteld worden. De USA-hjst (uitbesteding schoon-

maak arbo) is hiervoor een hulpmiddel.

' Zíe verklarende woordenlijst (bijlage 6).

' Zie verklarende woordenlijst (bijlage 6).
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9.3 Aanbevelingen

Om te komen tot oplossingen in de sector stellen wij voor te gaan werken aan vier
soorten oplossingsrichtingen. Slechts één van deze vier oplossingsrichtingen leidt
tot oplossingen in de bedrijven zelf. De andere drie oplossingsrichtingen vergen
eerst inspanningen op sectorniveau, voordat zij kunnen leiden tot een lagere fir-
sieke belasting in individuele bedrijven.

De vier oplossingsrichtingen zijn:
. oplossingen die direct binnen bedrijven kunnen worden doorgevoerd;
o het verscherpen van eisen aan contracten;
o productinnovaties;
o schoonmaakvriendelijk ontwerpen van gebouwen en vervoermiddelen.

9.3.1 0plossingen die direct binnen bedrijven kunnen worden doorgevoerd

Oplossingen die direct bij bedrijven kunnen worden doorgevoerd zijn technische
oplossingen voor bereikbaarheid van schoonmaakobjecten, andere werkmethoden
bij het reinigen van vloeren en het meer gebruik maken van reeds bestaande ma-
chines.

Een tweede groep van oplossingen die direct kunnen worden doorgevoerd ligt op
het terrein van personeel en organisatie. Hier gaathet om de introductie of intensi-
vering van het houden van toolboxmeetings, het verkleinen van het aantal aan te
sturen medewerkers voor het le niveau leidinggevenden, zodat coaching kan wor-
den verbeterd, het besteden van meer aandacht aan opleidingen en het bestrijden
van personeelsverloop.

9.3.2 Eisen aan contncten

Op sectorniveau kan worden gewerkt aanhet komen tot contracten die leiden tot
een aanvaaÍdbaar werktempo en tot het verbeteren van de bereikbaarheid van
schoon te maken delen. Hierbij kan een koppeling worden gemaakt met het inte-
greren van de eisen uit de RIE van de opdrachtgever in het afte sluiten contract.

9.3.3 Productinnovaties

In alle deelsectoren zijn oplossingen genoemd, waarvoor de ontwikkeling van
nieuwe hulpmiddelen en gereedschappen vereist is. op sectomiveau kan de ont-
wikkeling van nieuwe machines en hulpmiddelen worden gestimuleerd door het
ontwikkelen van programma's van eisen voor nieuwe hulpmiddelen waarmee fa-
brikanten verder kunnen werken aan productontwikkeling.
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9.3.4

Tijdens de observaties is herhaaldelijk gewezen op mogelijke verbeterpunten aan

gebouwen en veryoenniddelen. In de oplossingensessies zijn hiervoor vele ideeën

naar voren gebracht. Het is nodig op sectomiveau te werken aan de beïnvloeding

van de partijen die invloed hebben op het ontwerp van gebouwen en voertuigen, en

de bijbehorende regelgeving zoals het eerder genoemde bouwbesluit en het bouw-

procesbesluit. Hiermee wordt gewerkÍ aan een werkelijke bronaanpak: het verbete-

ren of verminderen van het uit te voeren werk.

9.4

9.4.1 lnago van de sector

Het bedrijfsimago kan verbeteren, als een bedrijf arbeidsomstandigheden, "gezond

en veilig werken" en "maatschappelijk bewust ondernemen" hoog in het vaandel

heeft. Dit waagt echter de inzet van alle lagen in het bedrijf. Het is nodig dat ie-

dereen anders gaat denken en uiteindelijk ook anders gaat doen: overgaat op een

gezonde werkmethode. Om dit te bereiken is veel uitwisseling van ideeën nodig in

trainingen, 'toolboxmeetings' en dergelijke. Werknemers moeten elkaar aan kun-

nen gaan spreken op onverstandig gedrag. Hiervoor is een sterke teamgeest nodig,

waardoor veranderingen met gezamenlijke inspanning worden doorgevoerd'

Glazenwassers bijvoorbeeld zouden moeten weigeren ramen te wassen in een wer-

komgeving waaÍ ze niet goed bij de ramen kunnen. Het veranderen van houding en

gedrag is echter niet altijd gemakkelijk. Nuttige persoonlijke beschermingsmidde-

len zoals werkkleding, kniebescherÍners, oordoppen en veiligheidsschoenen wor-

den vaak niet gebruikt, omdat merZe als lastig ewaatt.

Naast een verbetering van het imago van bedrijven is een beinvloeding van het

denken over afval en luil nodig in de hele maatschappij. Aan afvalstroombeheer-

sing kan iedere burger meewerken. Als alle Nederlanders een schoon Nederland

wensen, stijgt het imago van de schoonmaaksector. Een landelijke publiciteitscam-

pagne kan daarbij helpen.

9.4.2 Solidariteit in de sector

Op dit moment is er sterke concurrentie tussen verschillende bedrijven. Het niet

treffen van voldoende arbomaatregelen kan leiden tot een goedkoper aanbod. Het

gevolg is dat vernieuwingen worden tegengewerkt. Waarschijnlijk zrln strakke re-

gelgeving en handhaving nodig om dit tegen te gaan. Daarnaast zrjn niet alle oplos-

singen bij alle bedrijven mogelijk. In de oplossingensessies bleek dat in kleine be-

Schoonnaakvriendeliik lntwerpen van gebouwen en vervoerniddelen

Aandachtspunten bij de realisatie van oplossingen
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drijven nieuwe werkmethoden en mechanisatie niet altijd mogelijk zijn vanwege

organisatorische, technische of economische redenen.

9.4.3 Medewerking van opdrachtgevers

In de oplossingensessies zljnmaatregelen bedacht die vragen om medewerking van

opdrachtgevers. Vaker gebruiken van materialen voor het werken op hoogte in

gebouwen grijpt in op de werkprocessen bij de opdrachtgeveÍ. Het coaten van

vloeren, zodat luil minder hecht, waagt om actie van de opdrachtgever. Het ge-

bruik van hogedrukspuiten in plaats van schrobben en boenen moet worden over-

eengekomen met de opdrachtgever. Een goede afvoer van afvalwater is hierbij

vereist en de vloer vraag! mogelijk meer onderhoud. Het aanleggen van meer op-

stapperons of bordessen waagt om de medewerking van vervoerders en beheer-

ders van rangeerterreinen. Het realiseren van dit soort oplossingen vraagt dus om

beihvloeding van opdrachtgevers.

9.4.4 Kosten

Het realiseren van oplossingen brengt kosten met zich mee. Bijvoorbeeld bij het

gebruik van materialen voor het werken op hoogte zljn extra voorzieningen vereist,

zoals een alarmeringssysteem. Andere werkmethoden zoals droogijsstralen zijn

duur in aanschaf en duurder in de uitvoering. Bovendien ontstaan hierdoor nieuwe

arborisico's zoals schadelijke geluidsniveaus. Het reinigen van vloeren door het

gebruik van betere reinigingsmiddelen in plaats van lossteken van r,uil leidt tot

venuild water dat moet worden verwijderd. De afvoer van dit vervuilde water

vereist afïoervoorzieningen en oplossingen voor de mogelijke milieuproblemen.

Bovendien vraagÍhet om aanpassing van het schoonmaakcontract.

9.4.5 Alieuwe arborisico's

Vernieuwingen kunnen leiden tot nieuwe arbo-risico's. Bij de overgang van hand-

matig schoonmaken naar machinaal schoonmaken kan een repeterende belastinge

van de arm veranderen in een statische belastingl0 of in tillen en dragen van zwaaÍ

gereedschap. Het reinigen van vloeren met pneumatisch gereedschap schept

nieuwe gezondheidsrisico's door blootstelling aan trillingen en lawaai. Het droog-

ijsstralen gaat gepaardmet een te hoge geluidsbelasting (130 dBA).

9.4.6 Gedng van werknemers

In delen van de sector (bijvoorbeeld de glasbewassing) klussen werknemers in

eigen tijd nog bij. Het logische gevolg is dat de blootstelling aan risico's toeneemt.

n Zie verklarende woordenlijst (bijlage 6).

'o Zie verklarende woordenlijst (bijlage 6).
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Tegengaan van dit gedrag is moeilijk. Dit komt mede omdat dit gedrag nog steeds

op maatschappelijke acceptatie kan rekenen, ook bij werkgevers in de sector!

9.5 Prioriteiten

Het stellen van prioriteiten is niet gemakkelijk. Hieronder zijn vier groepen van
prioriteiten genoemd. Oplossingen die direct bij bedrijven kunnen worden inge-
voerd, bieden kansen voor oplossingen op de korte termijn. Ze zijn zelfstandig
door schoonmaakbedrijven uit te voeren. Het aanpassen van contracten kan gedeel-

telijk door bedrijven zelf plaatsvinden, maar kan uitdrukkelijk ondersteund worden
door een inspanning op sectorniveau. Het werken aan productinnovaties vraagt om
steun van de sector. Voor het verbeteren van ontwerpen van gebouwen en ver-
voermiddelen is het aanpassen van regelgeving vereist. Hiertoe dient de discussie
te worden aangegaafl met alle betrokken partijen: overheid, architecten, ontwer-
pers, beheerders, eigenaren en mogelijk zelfs representanten van gebruikers van
vervoermiddelen van de klant (vervoer).

9.5.t 0plossingen die direct binnen bedrijven kunnen worden doorgevoerd

In de oplossingensessies zijn oplossingen naar voren gekomen die direct binnen de
bedrijven doorgevoerd kunnen worden. Concreet gaat het om:
r technische oplossingen voor bereikbaarheid van schoonmaakobjecten, andere

werkmethoden bij het reinigen van vloeren en meer gebruik maken van reeds
bestaande machines;

. oplossingen op het terrein van personeel en organisatie. Hier gaat het om de
introductie of intensivering van het houden van toolboxmeetings, het verkleinen
van de werklast van het eerste niveau leidinggevenden, zodat coaching kan
worden verbeterd, het besteden van meer aandacht aan opleidingen en het be-
strij den van personeelsverloop.

9.5.2 Eisen aan contncten

Een belangrijke oplossingsrichting is het komen tot contracten die leiden tot aan-
vaardbare werktempo's en tot het verbeteren van de bereikbaarheid van schoon te
maken delen. Dit kan door het wijmaken van werkruimte of door het verbeteren
van het gebruik van materialen voor het werken op hoogte. De risicoinventarisatie
en -evaluatie (RIE) van de opdrachtgever dient in te gaan op de arbo-risico's voor
derden en dus op de risico's voor schoonmaakbedrijven. De bu de opdrachtgever
uitgevoerde RIE kan gebruikt worden om te zoeken naar mogelijkheden om ge-
bouwen of veloermiddelen aan te passen, zodat het schoonmaakwerk lichter
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wordt. In overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen deze zaken wor'
den besproken en worden opgepakt. Als de opdrachtgever geen RIE heeft uitge-

voerd, dan voldoet deze niet aan zijn arboverplichtingen. Het schoonmaakbedrijf

kan de opdrachtgever vragen zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

9.5.3 Productinnovaties

In alle deelsectoren zijn oplossingen genoemd, waarvoor de ontwikkeling van

nieuwe hulpmiddelen en gereedschappen vereist is. Hier liggen kansen voor ge-

zonder werken. Het realiseren van dergelijke oplossingen vergl de inzet van de

sector om juist die ontwikkelingen te stimuleren die leiden tot gezonder werken.

Vanuit het convenant kan het ontwikkelen van een proglamma van eisen voor

nieuwe producten worden ondersteund.

9.5.4 Schoonmaakvriendelijk 0ntwerpen van gebouwen en vervoermiddelen

Tijdens de observaties is herhaaldelijk gewezefl op mogelijke verbeterpunten aan

gebouwen en vervoerïniddelen. In de oplossingensessies zijn hiervoor vele ideeën

naar voren gebracht. Het is nodig op sectorniveau te werken aan de beïnvloeding

van de partijen die invloed hebben op het ontwerp van gebouwen en voerluigen, en

de bijbehorende regelgeving zoals het eerder genoemde bouwbesluit en het bouw-

procesbesluitrr. Hiermee wordt gewerkt aan een werkelijke bronaanpak: het verbe-

teren of verminderen van het uit te voeren werk.

" Zie verklarende woordenlijst (bijlage 6).
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Bijlage I Gehanteerde onderzoeksfasen en 'methoden

Hetproject is uitgevoerd in 3 verschillende fasen, fase 1: voorbereidingsfase, fase

2: analysen van §sieke belasting en fase 3: uitvoering van brainstormsessies. Fase

I en fase 2 zijn afgesloten met een tussenrapportage. Fase 3 is afgesloten met de

eindrapportage.

Fase I : voorbereidingsfase

Fase I is gestart met bronnenonderzoek om gegevens te verzamelen over de aard

van de werkzaamheden, verzuim, klachten en belastingen tijdens het werk. Hierna

zljn vijf interviews gehouden met sleutelinformanten uit de sector. In deze inter-

views zijn de verzamelde gegevens uit het bronnenonderzoek getoetst, is gewaagd

naar knelpunten, de organisatie van het werk in de sector en mogelijk oplossings-

richtingen.

Fase 2: analyse van de fusieke belasting

In fase 2 zljn de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. metingen op de werlElek en interviews met uitvoerenden

Om de grote diversiteit aan werkzaamheden in beeld te krijgen, zijn onder-

staande werkbezoeken verricht:
- Twerkbezoekenindustriereiniging;

(met dit aantal is naar verwachting een doorsnede van de volle breedte

mogelijk);
- 2 werkbezoeken glasreiniging

(beperkt aantal omdat TNO Arbeid met deze werkzaamheden veel erva-

ring heeft);

- 3 werkbezoeken brand- en roetreiniging;
- 2 werkbezoeken gevelreiniging

(een deel van de fusieke belasting komt naar verwachting overeen met

glasreiniging);
- 4 werkbezoeken vervoerreiniging

(meerdere voer-/vliegtuigen per werkbezoek).

Tijdens de werkbezoeken zijn werkhoudingen, bewegingen en krachten geob-

serveerd enlof geregistreerd met video-opnamen, foto's en metingen. Met uit-
voerenden en leidinggevenden zijn gestructureerde interviews gehouden om

aanlullende informatie te verzamelen. De interviewvragen staan vermeld in

bljlage 2;
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2. beoordelingmeetwaarden
In de metingen is de blootstelling aan fzsieke belasting beoordeeld van
krachthandelingen, houdingen en bewegingen. De beoordeelde krachthande-
lingen zijn: tillen, dragen, duwen, trekken en overige manuele krachthandelin-
gen. Van de activiteiten staan, zitÍen, hurken en knielen is de duur van de
blootstelling per werkdag beoordeeld. Per uit te voeren werktaak is beoordeeld
in welke stand nek, romp, bovenarm/schouders, onderarmen en polsen worden
belast door werkhoudingen of door werkbewegingen.
Met behulp van de richtlijnen voor fzsieke belasting voor de werkende popu-
latie is beoordeeld welke lasten, krachten, houdingen en bewegingen accepta-

bel zijn en welke niet. De bestaande ergonomische richtlijnen zijn geldig voor
het grootste deel van de Nederlandse beroepsbevolking, namelijk voor 90Yo

van de mannen en75Yo van de vrouwen (een overzicht van de richtlijnen is
gegeven in bijlage 3).

De resultaten van de beoordeling zijn weergegeven met het zogenaamde stop-
lichtmodel. Bij een groene beoordeling vormt de belasting geen gezondheids-
risico, bij gele beoordelingen is een licht risico op gezondheidsschade aanwe-
zig, enbij rode beoordelingen is er een groot gezondheidsrisico aanwezig door
een zware overbelasting van het lichaam.

Fase 3: brainstormsessies naar oplossingen
In participatieve werksessies met bedrijven uit de verschillende deelsectoren is
gezochÍ naar nieuwe maatregelen en altematieve werkmethoden. Hierna is voor
belangrijke maatregelen een schatting gemaakt van de effectiviteit op de gezond-
heid, zijn de kosten- en baten benoemd, alsmede voorwaarden voor implementatie
(haalbaarheid, noodzakelijke ondersteunende maatregelen).
In de sessies komen zijn onderstaande punten achtereenvolgens besproken:
1. toelichting meest belastende takenJwerkzaamheden; check of deze kloppen;
2. bedenken van maatregelen om de fi.sieke belasting van deze taken te vermin-

deren;

3. consequenties van deze maatregelen, voor- en nadelen;
4. consequenties voor implementatie.
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Bijlage 2 Vragenlijst gestructureerd interview

Algemem

Deelsector:

Bedrijf:

Al gemene informatio bedrii f

In welke subsectoren is het bedrijf werkzaam?

Verleent het bedrijf nog andere diensten? Bijvoorbeeld facilitair

Werktiiden

Hoe lang duuÍ een werkdag?

Hoe. vaak en hoe lang wordt er gepartzeerd?

Heeft mon de mogelijkheid om zelf korte pauzes te nemen?
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Werkinhoud en fysieke belasting

Taken

Welke taken worden er uitgevoerd en hoeveel tijd wordt hieraan besteed?

Taken Tijdsbesteding

Fysieke belastins

Welke taken zijn fusiek belastend en waarom?

Staat men bloot aan trillingen gedurende de werkzaamheden? Zo ja, hoe lang?

Staat het onderwerp fusieke belasting op de agenda van leidinggevenden?

Zljn er in het verleden afspraken gemaaktlmaatregelen getroffen om de ffsieke belas-
ting binnen het werk te beperken?
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Klachten en verzuim

Verzuim

Wat is de mate van verzuim binnen het bedrijfl

Wat is de aard van het verzuim?

Hoe groot is het aandeel van het verzuim dat berust op Srsieke klachten?

Klachten

Welke veel voorkomende klachten zijn er bekend?

Welke oorzaken hebben deze klachten?

Technologie en werkomgeving

Technolosie

Welke gereedschappen worden er bij welke werkzaamheden gebruikt?

Welke machines worden er voor welke werkzaamheden gebruikt?

Welke gereedschappen en machines zijn er op de markt die u zou kunnen gebruiken?
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Welke gereedschappen, machines zou men graag ontwikkeld zien?

Werkomgeving

Zljn er knelpunten ten aanzien van de werkomgeving (geluid, verlichting, klimaat, tril-
lingen)?

Zo ja,wat zou verbeterd moeten worden?

Werkorganisatie

Is er sprake van ketenwerkzaarrtheden?

Wordt er gerouleerd? Zo ja, welke taken worden afgewisseld en hoe vaak vindt dit
plaats?

Welke roulatiemo gelij kheden zljn in principe mo gelij k?

Wat is de reden dat deze niet worden benut?

Regelmoeelijkheden

Heeft men de mogelijkheid om zelf werkmethoden/technieken te bepalen?

Heeft men de mogelijkheid om zelf de volgorde van het werk te bepalen?
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Notmen

Is er een norÍn voor de geleverde poducten/diensten?

Welke prestatienorm wordt er gehanteerd? Klaar naar huis, overwerk of anders?

Zijn * knelpunterr of wensen ten aanzien van de organisatie van het werk?

Zo ja, wat zou verbetetd moeten'wordon?
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Bijlage 3 Bepaling en beoordeling van de fysieke belasting

en gehanteerde richtliinen

Bepaling en beoordeling van de fysieke belasting

Fysieke belasting komt voor bij de volgende activiteiten en houdingen:

1. krachthandelingen: tillen, dragen, duwen, trekken, en l«acht zetten met de

handen (maar niet tillen, dragen, duwen, trekken);

2. statische werkhoudingen van de benen: staan, zitÍen hurken en knielen;

3. statische werkhoudingen en repeterende bewegingen van het bovenlichaam:

- nek: buiging (voorover), strekking (achterover), draaiing, zijwaartse bui-

ging;
- romp: buiging (voorover), strekking (achterover), draaiing, zijwaartse bui-

ging;
- bovenarm/schouder: armheffing voorwaarts of zljwaarts, schouderhef-

firg;
- onderarm: draaiing om de lengteas (pronatie/supinatie), polsbuiging.

Er is sprake van een statische houding (ofwel statische belasting), wanneer een

lichaamsdeel duidelijk zichtbaar meer dan 3 tot 4 tellen (3 seconden lang) in één

bewegingsgebied verblijft. Er is sprake van een repeterende beweging (ofwel repe-

terende belasting) wanneer men vaak, gemiddeld meer dan 2 keer per minuut,

kortdurende bewegingen op nagenoeg dezelfde wijze herhaalt.

Tijdens werkbezoeken zljn de werkzaamheden geobserveerd die in de eerste fase

van het onderzoek als rwaar bestempeld waren. Waar toegestaan zijn video-opna-

men of foto's gemaakt van de werkzaamheden, of van de meest belastende aspec-

ten ervan. Ook zijn er metingen verricht, zoals van het gewicht van voorwerpen die

schoonmakers verplaatsen, van de kracht waarÍnee men aan slangen trekÍ, of van

werkhoogtes.
De observaties en metingen zijn uitgevoerd om de mate van Srsieke belasting te

schatten. Hiertoe zijn de volgende aspecten van de z:waÍe werkzaamheden vastge-

legd:
o tillen'. éénhandig of tweehandig tillen, gewicht van voorwerp, frequentie van

tillen;
. drqgen: éénhandig of tweehandig dragen, gewicht van voorwerp, frequentie

van dragen; afstand waarover voorwerp gedragen wordt;
. duwen'. duwkracht, frequentie van duwen, afstand waaroveÍ object geduwd

wordt;
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a

a

a

trekken: trekkracht, frequentie van trekken, afstand waarover object voortge-
trokken wordt;
kracht zetten met de handen: grootte van kracht, krachtrichting, werkgebied,
houding en bewegingen bovenlichaam, duur en frequentie van krachtuitoefe-
ning;
staan: duur aaneengesloten staan, totaalduur staan op een dag;
zitten: duur aaneengesloten zitten;
hurken, l«tielen: duur aaneengesloten hurken/knielen, totaalduur hur-
ken/knielen op een dag;

statische werkhouding en repeterende bewegingen bovenlichaam: statisch of
repeterend, stand van segment (hoek), totaalduur van voorkomen houding of
bewegingen op een dag.

De mate van fysieke belasting van de zwaÍe werkzaamheden is vervolgens verge-
leken met richtlijnen voor fysieke belasting voor de werkende populatie. De ge-
bruikte richtlijnen zijn:
o ISO-FDIS 71226:1999 (E), Ergonomics: Evaluation of static postures;
o Arbouw. Richtlijnen voor firsieke belasting in de bouwnijverheid. Amsterdam:

Stichting Arbouw, 2001 ;

o Grinten MP van der. Arbouwrichtlijnen voor Srsieke belasting bij gebruik van
handgereedschap en hanteren van verpakkingen in de bouwnijverheid. Am-
sterdam: Stichting Arbouw, 1999.

Op deze wijze is beoordeeld welke krachthandelingen, statische houdingen en
repeterende bewegingen een risico op gezondheidsschade met zich meebrengen.
De resultaten van de beoordeling zljn weergegeven met het zogenaamde
'stoplichtmodel':
. groen: de belasting vormt geen verhoogd risico op gezondheidsschade voor

goohl2 van de mannelijke en75oÀvan de vrouwelijke werknemers;
o geel: de belasting vormt een verhoogd risico op gezondheidsschade;
o rood: de belasting vormt een sterk verhoogd risico op gezondheidsschade

voor 75Yo van de mannelijke en lOOoÀ13 van de wouwelijke werkne-
mers.

l3

In de richtlijn voor tweehandig tillen betekent een groene beoordeling geen verhoogd
risico voor 99oÀ van de mannen.
In de richtlijn voor tweehandig tillen betekent een rode beoordeling een sterk verhoogd
risico voor 99Yo van de vrouwen.
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Gehanteerde richtlii nen

Richtlijnen voor blootstelling aan krachthandelingen

Tweehandig ril/en: NIOSH (Til-adviseur).

AL14 RWL uit NIOSH. Maximum 23 kg (geldig voor 99oA man en 75o/o

vrouw).
MALI5 RWL bU tilindex van 3. Maximum van 25 kg (geldig voor 25o/o man en

1o% vrouw).

Eenhondig tillen: Franse norm (frequentie <2xlmin).
mannen

(AL, P95)
mannen

(MAL, P25)

uentie
1x per uur
30x per uur
1x per minuut
1,5x per minuut

7,5
6,3
5,0

17,0
14,3
11,4

3,8 8,6

Tweehandig dragen:Arbouw-richtlijn 2001 (: Mital et al., 1993) aangepast met

23 en25 kg grens.

AL zie onderstaande tabel. Maximum van 23 kg (geldig voor 90oÀ man en

circaT5Yo vrouw).

MAL zie onderstaande tabel. Maximum van25 ldie voor 25oÀman

draagge-
wicht frequentie

aÍstand 3x/min-1x/min íxlmin-íx/5min 1xlSmin-1í8uur <1xl8uur

0-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-23 kg

23-25 kg

>25 kg

<2,Q m
2-8,5 m
<2,0 m
2-8,5 m
<2,0 m
2-8,5 m

<2,0 m
2-8,5 m
<2,0 m
2-8,5 m
<2,0 m

groen
groen
groen
geel
geel
geel
geel
geel
geel
rood
rood
rood

groen
groen
groen
groen
groen
geel
geel
geel
geel
geel
rood
rood

groen
groen
groen
groen
groen
groen
geel
geel

groen
groen
groen
groen
groen
groen
groen
groen
geel
geel

2-8.5 m

rood
rood

geel
geel
rood
rood

ta AL: actie limiet, de grenswaarde tussen een groene en gele beoordeling'
15 MAL: maximale actie limiet, de grenswaarde tussen een gele en rode beoordeling.
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Eenhandig dragen (infrequent).'Arbouw-richtlijn 2001 (: Mital et aL.,1993).
AL 6 kg (geldig voor 90oÀ man en 750À vrotw).
MAL 10,5 kg (geldig voor 25o% man).

Duwen-aanzetkracht met gebruik ltel e I ichaam.. Arbouw-richflijn 200 I .

AL maximum van 30 k ig voor 90%o man en75o/o vrouw
frequentie

<2,5x/min->1ímin <1ímin->1xlS min <1xlS min->1xl8 uur <'1></8 uur
duwkracht 26

MAL maximum van64 kg (geldig voorZío/oman).
frequentie

<2,Sx/min->1xlmin <lximin->1xlSmin <1xl5min->i></8uur <1xl8 uur
duwkracht 65

Duwen-volhoudkracht met gebruik hel e lichaam.. Arbouw-richtlijn 200 I .

AL maximum van 16 kg (eeldie voor 90o/o man en 750% vrouw).
duwkracht frequentie

2-15 m
15-30 m
30-60 m

<2,S></min->1xlmin <1></min->1xlSmin <1xl5min->1xl8uur <1í8 uur
6 í1 13
-612

16
16
11

= deze combinatie van factoren is niet mogelijk.

MAL maximum van34 kg (geldig yoor 25yoman).
duwkracht frequentie
afstand <2,Sx/min->lximin <1xlmin->íxl5 min <1xl5 nrr'n->1xlg uur <1xl8 uur
2-15 m
'15-30 m
30-60 m

14

= deze combinatie van factoren is niet mogelijk.

Trekken-aanzetkracht met gebruik hel e I ichaam: Arbouw-richtlijn 200 1 .

AL 20 kg; onafhankelijk van frequentie (geldig voor 90yo man en circa 7 50À

<1xl8 uur

19
14

34
33
23

28
25
16

vrouw).
maximum yan 54 ldis voor 25%oman\.

<2,Sx/min->1xlmin <'lximin->1xi5 min <'lxlS min->1xl8 uur
trekkracht
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AL maximum Yafll7 Yoor 90oÀ man en 75oÀvrotw
tetrekkracht

afstand <2,Sx/min->1xlmin <1xlmin->1xlS min <1xlS min->1></8 uur <1í8 uur

Trekken-volhoudkracht met gebruik hele lichaam: Arbouw-richtlijn 200 1 .

2-15m 7
15-30 m
30-60 m

12
7

14
12
9

17
17
12

- = deze combinatie van factoren is niet mogelijk

MAL maximum YaÍ732 Yoor 25o man
trekkracht
afstand <2,5ímin->1ímin <1xlmin->1xlS min <1í5 min->1xl8 uur

2-15 m
1 5-30 m
30-60 m

14

- = deze combinatie van factoren is niet mogelijk.

Kracht zetten met de handen

De volgende eigenschappen van de krachthandeling zljnvan invloed op het risico

op gezondheidsschade:

. de grootte van de kracht;
o de krachtrichting;
. het werkgebied;
o de houding en beweging tijdens de handeling;

. de duur en frequentie van de handeling.

Hieronder wordt per eigenschap beschreven waÍrneeÍ deze gunstig of ongunstig is.

1. Grootte van de kracht

Maak een zo goed mogelijke inschatting van de hoeveelheid kracht die uitgeoefend

wordt. Rukken, sjorren en met het hele lichaam een beweginginzetÍen willen vaak

betekenen, dat er met veel kracht gewerkt wordt en dus het risico rood is. Probeer

de kracht weer te geven in kilogramforce.

2. Krachtrichting
Kracht leveren in opwaartse richting is ongunstiger (rood) dan het leveren van

kracht in neerwaartse richting (groen), het trekken van grote gewichten is ongun-

stiger (rood) dan duwen (groen), kracht leveren met de vingers is ongunstiger

(rood) dan met de hele hand (groen). De werklijn van de kracht dient zo veel mo-

gelijk samen te vallen met de boven- en onderarmas.

32
32
22

't8

14
26
23
16
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3. Werkgebied (zie figuren aan het eind van deze bijlage)
Voor de verschillende krachtrichtingen is in de figuren aan het einde van deze
bijlage aangegeven in welk gebied het zeer gunstig, gunstig en ongunstig is om
kracht te leveren. Zeer gunstig en gunstig betekenen een groen risico voor de com-
ponent werkgebied, ongunstig een rood risico en overig een geel risico. Het is
gunstig om kracht dicht bij het lichaam te leveren (groen). Het leveren van kracht
ver van het lichaam afis ongunstig (rood).

4. Houding en beweging
Houdingen en bewegingen die kunnen voorkomen tijdens het uitoefenen worden
beschreven in de paragraaf 'Richtlijnen voor beoordeling van statische werkhou-
dingen en repeterende bewegingen van het bovenlichaam'. over het algemeen kan
gesteld worden dat het risico groen is wanneer de lichaamsdelen zich in neutrale
stand bevinden. Extreme standen van de lichaamsdelen betekenen een rood risico.

5. Duur en frequentie
Hoe vaker de l«achtuitoefening herhaald wordt en hoe langer dat per dag duurt,
des te lager de toegelaten krachten mogen z1jn. Een krachtuitoefening is repete-
rend, wanneer deze meer dan 2keer per minuut voorkomen, bij minder dan 2 keer
per minuut is de krachtuitoefening intermitterend. Het risico op grond van de duur
en de frequentie van de handelingen en taak, kan opgezocht worden in onder-
staande tabel.

taakduur per dag

aard van de krachtuitoefening <1 uur 1-8 uur

intermitterend

repeterend

groen

geel

geel

geel

rood

roodstatisch (>3 sec.)

Na vaststelling van bovenstaande 5 aspecten, kan de beoordeling van het risico per
krachthandeling vastgesteld worden:
. wanneer er I of meer eigenschappen rood zijn, in combinatie met 1 of meer

geel, dan is het totale risico rood;
. wanneer er 1 of meer eigenschappen rood zijn, in combinatie met de rest van

de eigenschappen groen, dan is het totale risico geel;
. wanneer er 1 of meer eigenschappen geel zijn, in combinatie met de rest van

de eigenschappen groen, dan is het totale risico geel;
. wannser alle eigenschappen groen zijn, is het totale risico groen.



U: uitwaarts (van het lichaam
af)

l: inwaarts (naar het lichaam
toe)

O: omhoog
N: neeruvaarts
V: voonvaarts
A: achtemraarts

rh: reikhoogte
sh: schouderhoogte
vh:vuisthoogte

kh:kruinhoogte
eh: ellebooghoogte
rw:reikwijdte
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Richtlijnen voor beoordeling van statische werkhoudingen van de benen
(Arbouw-richtlijn 2001 : prEN 1005-4)

Staan

Geel: >1 uur aaneengesloten per dag.

Geel: >4 uur verspreid over de dag.

Zitten
Geel: >2 uur aaneengesloten per dag.

Hurken en knielen

Geel: >30 seconden aaneengesloten hurken/knielen, maximaal gedurende 30 minu-
ten per dag.

Rood: >30 seconden aaneengesloten hurkeniknielen, gedurende meer dan 30 minu-
ten per dag.

Richtlijnen voor beoordeling van statische werkhoudingen en repeterende
bewegingen van het bovenlichaam

Statische houdingen
We spreken van een statische blootstelling, wanneer een lichaamsdeel duidelijk
zichtbaar meer dan 3 tot 4 tellen (3 seconden lang) in één bewegingsgebied ver-
bhjft.

Rep eterende bewegingen

we spreken van repeterende bewegingen wanneer men vaak, gemiddeld meer dan
twee keer per minuut, kortdurende bewegingen op nagenoeg dezelfde wijze her-
haalt.
De beoordeling van houdingen en bewegingen is gebaseerd op zowel de statische
belasting door werkhoudingen als op de repeterende belasting door werkbewegin-
gen. Bewegingen die minder dan 2 keer per minuut voorkomen worden niet mee-
genomen.

De mate van het risico voor de verschillende lichaamsregio's wordt per regio apart
bepaald. Per regio moeten één of twee aspecten van de houding of beweging be-
oordeeld worden.
. Romp -+ rompbuiging en romp draaiinglzljwaarlse buiging.
r Nek -) nekbuiging en nek draaiinglzijwaartse buiging.
o Arm/schouderregio -+ armheffing en schouderheffing.



. Onderarmen
o Pols
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-> draaiing van de onderarmen (pronatie/supinatie).

-+ polsbuiging.

Opbouw van de beoordeling

Per lichaamsregio staan de houdingen en bewegingen die van toepassing zijn, be-

schreven en toegelicht met een plaatje. ln de figuren staan verschillende bewe-

gingsgebieden aangegeven. In deze bewegingsgebieden staan de tekens -, * en * :

o * betekent een gunstige stand van het lichaamsdeel;

. * geeft a36r dat de beoordeling verschillend is bij statische houdingen en repe-

terende bewegingen;
. - houdt een ongunstige stand van het lichaamsdeel in.

Per figuur staat de betekenis van de tekens beschreven.

Aan de f,rguren zijn richtlijnen gekoppeld waarin de mate van het risico op het

ontstaan van gezondheidsklachten staat vermeld, uitgesplitst naar statische hou-

dingen en repeterende bewegingen. Deze gegevens zrlnte vinden in de tabel onder

de figuur. Met deze tabel is vast te stellen hoe groot het risico is voor de betref-

fende lichaamshouding. Het risico als gevolg van de statische belasting en het ri-

sico als gevolg van de repeterende beweging moeten apart worden vastgesteld'

Voor beide risico's ontstaat op deze wijze een groene, gele of rode beoordeling'

Voor sommige lichaamsregio's worden meerdere houdingen beoordeeld' Voor de

romp wordt zowel buiging als draaiing beoordeeld. Ook voor de nek wordt zowel

gekeken naar buiging als naar draaiing. Het is nodig om de afzonderlijke beoorde-

lingen van de statische belasting en de repeterende belasting samen te voegen tot

één beoordeling per lichaamsregio. De regel hierbij is dat de nNaatste beoordeling

telt. Hieronder staat hoe deze tot stand dient te komen.

Criteria voor het bepalen van het risico per lichaamsregio:

. wanneer één of meer houdingen/bewegingen aan een lichaamsdeel rood zijn,

betekent dit dat het risico voor de gehele lichaamsregio rood is;

. wanneer één of meer houdingen/bewegingen aan een lichaamsdeel geel zijn,

betekent dit dat het risico voor de gehele lichaamsregio geel is;

. wanneer alle houdingen/bewegingen gÍoen zijn, betekent dat het risico voor de

gehele lichaamsregio groen is.
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Romp

Rompbuiging
Het naar voren buigen van het bovenlichaam

romphoek
zijaanzicht

Beoordeli

Rompflexie/extensie

+ groen: kleine buiging 0-20"
* oranje: grote buiging 20-60'
- rood: zeer grote buiging

deu an

1-4 uur 4-8 uur

groen geel rood groen geel rood
statisch 0-20 >20 o-20 >20

repeterend 0-20 20-60 >60 o-20 >20

Romp dr aa i in g/z ij w a ar t s e bu i g i n g
Het draaien of naar de zljkantbuigen van het bovenlichaam

B eoordeling dr aaiingl zijwaartse bui gin g van het bovenlichaam
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Nek

Nekbuiging
Het naar voren buigen van het hoofd.

hoofdhoek
zijaanzicht

Nekbu ig ing/nekstrekken

+ groen: kleine buiging 0-25'
* oranje: grote buiging 25-85'
- rood: zeer grote buiging >85 of <0"

hartlijn
hoofd

1-4 uur 4-8 uur

groen geel rood groen geel rood

statisch 0-25 >25 0-25 >25

repeterend o-25 25-85 >85 0-25 >25

N e kdr a a iin g/z ij w a ar t s e bu i g in g
Het draaien of naar de ziikant bui van het hoofd
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Arm/schouderregio

Armhffing
Het heffen van de rechter en/of linker arm.

heÍhoek bovenarm
(voor- of zijwaarts)

Schouderhffing
Hetzichtbaar heffen van één of beide schouders

ArmhefÍing

+ groen: kleine heffing 0-20"
* oranje: grote heffing 20-60'
- rood: zeer grote heffing >60'

1-4 uur 4-B uur

groen geel rood groen geel rood

statisch 0-20 <0 & >20 0-20 <0 & >20

repeterend o-20 <0 & >20-60 >60 0-20 <0 & >20

1-4 uur 4-8 uur

groen geel rood groen geel rood

statisch afirveziO aanweziq aÍr,vezig aanwezto

reoeterend afweziq aanwezig aiwezig aanwezrg
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Onderurmen

Onderarmdraaiing
Het omplaag (pronatie, men kijkt op de handrug) of omhoog (supinatie, men kijkt
op de handpalm) draaien van de handpalm vanuit het ellebooggewricht.

draaihoek rechter
onderarm (om zijn as)

+ groen: kleine draaiing
* oranje: grote draaiing
- rood: zeer grote draaiing

1-4 uur 4-8 uur

groen geel rood groen geel rood

statisch 0-40 >40 0-40 >40

repeterend 0-40 & 40-80

als F<1O/min

40-80 als

F>1O/min &>80

0-40 & 40-80

als F<10/min

40-80 als

F>10/min &>80
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Pols

Polsbuiging
Het omlaag richting palm of omhoog richting handrug buigen van de pols.

buighoek pols
(omhoog-omlaag)

00

+ groen: kleine buiging
* oranje: grote buiging
- rood: zeer grote buiging

60"

1-4 uur 4-8 uur

groen geel rood qroen qeel rood

statisch 0-30 >30 0-30 >30

repeterend 0-30 & 30-60

als F<10/min

30-60 als

F>1O/min &>60

0-30 & 30-60

als F<10/min

30-60 als

F>1O/min &>60
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Bijlage 4 Totaaloverzicht van de beoordeling van alle geob-

serveerde werkzaamheden

Tabel 84.1 Beoordeling van de werkzaamheden in de industriereiniging

beoordeelde fysieke werk-
zaamheden

beoordeling
geobserveerde grenzen bloot-

aspectenfysiekebelasting situatie stellingsduur
afsteken vervuiling

schoonmaken in machines
(nat)

afnemen, vuil afsteken
(non-food)

schoonmaken naaste om-
geving machines (non-
food)

wanden en plafonds stof-
wissen/desinfecteren
(cleanroom)

reinigen met hogedrukspuit
(food, non-food)

kracht armen

statische belasting romp

repeterende belasting arm/
schouderregio

kracht armen

knielen

bukken

knielen

statische belasting arm/
schouderregio

statische belasting nek, romp,
arm/schouderregio en pols

statische belasting arm/
schouderregio

rood bij meer dan
Yzu.

0-í u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood

rood bij meer dan
/ru.

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
1-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

a.t.

rood

a.t.*

rood

rood

rood

rood

0-í u: groen
'l-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

geel

a.t.

a"t.

repeterende belasting onder- rood
arm
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beoordeelde fysieke werk-
zaamheden aspecten Íysieke belasting

beoordeling
geobserveerde grenzen bloot-
situatie stellingsduur

handmatig schrobben,
boenen en afl<rabben van
vervuiling (food)

statische belasting onderarm a.t.

kracht arm

statische belasting nek en
romp

geel

kracht armen o.g.*

statische belasting romp en
arm/schouderregio

repeterende belasting arm/
schouderregio

a.t.

rood

rood of geel

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood
of
0-1 u: geel
1-8 u: rood

kracht minder
dan 2,5N:
0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood
kracht meer dan
2,5N:
0-1 u: groen
1-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

a.t.

a.t.

tillen en dragen van voor- tillen en dragen
werpen (reinigingsmachi-
nes, steigeronderdelen,
machineonderdelen) (food,
non-food)

reinigen met perslucht, statische belasting romp
machines schoonblazen
(food, non-food)

repeterende belasting arm/
schouderregio

a.t.
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beoordeelde fysieke werk-
zaamheden aspecten Íysieke belasting

beoordeling
geobserveerde grenzen bloot-
situatie stellingsduur

moppen vloer, vegen vloer
(food, non-food, clean-
room)

stofzuigen (non-food,
cleanroom)

machinaal vloeren reinigen
(non-food, cleanroom)

stofwissen, desi nÍecteren,
(nat) afnemen (non-food,
cleanroom)

non-food: a.t.
statische belasting nek, romp
en arm/ schouderregio

geel

statische belasting nek, romp
en onderarmen

cleanroom:
statische belasting romp

repeterende belasting romp

repeterende belasting
arm/schouderregio

statische belasting romp en
arm/schouderregio

repeterende belasting romp

repeterende belasting armi
schouderregio

knielen

a.t.

of
a.t.

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood
of
0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: geel
1-8 u: rood

0-1 u: groen
í-8 u: rood

0-8 u: groen

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: groen

0-B u: groen

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: groen

0-1 u: groen
14 u: geel
4-8 u: groen

0-8 u: groen

0-Tru: geel
/z-8 u'. rood

a.t.

groen

groen

groen

a.t.

a.t.

a.t
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beoord eel do fus ieke. werk-
zaamh.ëdén

beootdeling
geobserveerde grenzen bloot-

aspeqtgn fuei'eke belasting situatie §telling§duur

insehuimen en desinie-cle.
ren met lagedruk

langdurig staaR en lopen groen

0-1 u:Qroen

0,1 u: groen
meerdan 1 uur
aaneengesloten:
geel
&8 u verspreid
over de dag: geel

. Tgelichtingl o§.' ldoende gegevens voorhandèri (kraehf of gewichl kan niet gemeten of

batrouwhaar ingëÉshat worden).

a.Ll afhanketijk van taakduur (zie kolom 4).
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Iabel 84.2 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in.de glasbewassing

beoordeling

beoordeelde fysieke werk- geobserveerde grenzen bloot-

zaamheden aspecten fysieke belasting situatie stellingsduur

glasbewassing aan de bin- statische belasting arm/ rood

nenzijde van een pand schouderregio

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

glasbewassing op een lad-
der of hangladder

glasbewassing vanuit een
gevelinstallatie

eenhandig tillen emmers
water

glasbewassing vanuit een
hoogwerker

tillen en verplaatsen lad- tillen en dragen
ders

kracht benen

statische belasting nek en
romp

statische belasting armi
schouderregio

statische belasting arm
/schouderregio

tillen

statische belasting nek en

romp

statische belasting arm/
schouderregio

rood

geel 0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

voorkeursarm.' 0-1 u: groen

rood 'l-8 u: rood

andere arm: 0-1 u: groen
geel 1-4 u: geel

4-8 u: rood

rood

rood 0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

geel

geel 0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

voorkeursarm:
rood 0-1 u: groen

í-8 u: rood

niet-voor-
keursarm:
geel 0-1 u: groen

1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
'l-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

rood

geel
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beoordeling
besordeelde t/sieke werk- geobsel'veerde gr.enzen bloot
zaamhedèn aspqcton fusieke belasting situatie .stcllino§duur

Íep,ete rende. belasting rom p
en armlschoudenegio
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Tabet 84.3 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in de gevelreiniging

beoordeelde fysieke werk-
zaamheden

beoordeling
geobserveerde grenzen bloot

aspectenfysiekebelasting situatie stellingsduur

stralen met granulaten

vullen van machine

zand opruimen na stralen

werken met hogedrukspuit:
eenhandig

werken met hogedrukspuit:
tweehandig

hydrofoberen, impregneren

repeterende belasting arm/ rood
schouderregio

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

bokken hangbak verplaat- tillen en dragen

sen

tillen

statische belasting romp

kracht romp

statische kracht stabilisatie
pols

statische belasting romp en

arm/schouderregio (stuurarm)

statische belasting arm/
schouderregio (bedienings-
arm)

statische belasting romp

rood

rood

rood

rood

rood

rood

rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

rood

geel

0-1 u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
't-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

zakken dragen

reinigen aluminium wan-
den

statische belasting arm/
schouderregio

dragen

statische belasting romp en

arm/schouderregio

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood
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Tabel 84.4 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in de brand- en roetreiniging

beoordeelde fysieke werk-
zaamheden

beoordeling
geobserveerde grenzen bloo!

aspectenfysiekebelasting situatie stellingsduur
stofzuigen plafonds statische belasting nek en

romp

statische belasting arm/
schouderregio

statische belasting romp en
arm/schouderregio

repeterende belasting onder-
arm

statische belasting romp en
arm/schouderregio

repeterende belasting onder-
arm

statische belasting arm/
schouderregio

repeterende belasting onder-
arm

soppen plafonds

handmatig poetsenisoppen
machines

reinigen met hogedrukspuit

geel

rood

rood

rood

rood

rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-'1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
'l-4 u: geel
4-8 u: rood

0-'t u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

statische belasting onderarm rood

kracht arm

statische belasting nek en
romp

geel

rood 0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood
of
0-í u: geel
1-8 u: rood
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beoordeelde fFieke, werk-
bsoordelinE
geo.bserveede granzen bloot-

zaamheden a§pëctën fi/§ieke beE§ting §ituatie §tèllingsduur

ven

tillen en dragen bij het rei- tillen en dra-gen variabel

nigen van elektronica

larqdurig staand werken ,staan geel 0-'t u: groen
meerdan 1 uaan-
eengesloten: geel

4'8 u versPreid
ovèr dc dag: gegl
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Tabel 84.5 Resultaten van de observaties van de werkzaamheden in de vervoerreiniging
beoordeelde fysieke werk- beoordeling
zaamheden aspecten fysieke belasting geobserveerde grenzen bloot-

situatie stellingsduur
in en uit trein stappen

schoonmaken en herinrich-
ten zitplaatsen passagiers

kracht benen

statische belasting romp en
arm/schouderregio

repeterende belasting nek,
romp en armi schouderregio

statische belasting nek en
romp

repeterende belasting romp
en arm/schouderregio

statische belasting nek, romp,
arm/ schouderregio en onder-
arm

repeterende belasting romp
en arm/schouderregio

statische belasting arm/
schouderregio

statische belasting onderarm
en pols

rood

stofzuigen vloer vliegtuig

verplaatsen zakken ge- tillen en dragen
bruikte dekens, kussens,
beddengoed ofzakken
nieuwe dekens, kussens

verplaatsen zak afual of
zak sanitaire voorzieningen
(voor toiletten in trein en
vliegtuig)

(nat) afnemen en droog
wrijven met doek, verwij-
deren storende vlekken
van glas

tillen en dragen

rood

rood

rood

rood

groen

geel

rood

rood

a.t.*

0-í u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
1-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

a.t.

rood
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beoordeelde fysieke werk-
zaamheden aspecten fysieke belasting

beoordeling
geobserveerde
situatie

grenzen bloot-
stellingsduur

vegen en moppen vloer

as-/papierbakken legen

schuren en borstelen

ramenwassen

schrobben en droogtrek-
ken vloer

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-í u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
'l-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
í-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen

1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
1-B u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

statische belasting nek, romP a.t.

en onderarmen

repeterende belasting romp,
arm/schouderregio

statische belasting nek, romP

en arm/schouderregio

repeterende belasting nek,

romp en arm/ schouderregio

statische belasting nek, romP

en arm/schouderregio

repeterende belasting arm/
schouderregio

statische belasting arm/
schouderregio

statische belasting romP,

arm/schouderregio, onderarm
en pols

repeterende belasting arm/
schouderregio

a.t.

a.t.

a.t.

geel

geel

rood

geel

geel

statische belasting nek, romp geel

en onderarmen

repeterende belasting arm/
schouderregio

geel
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beoordeelde fysieke werk- beoordeling
zaamheden aspecten fysieke belasting geobserveerde grenzen bloot-

situatie stellingsduur
oprapen losliggend vuil statische belasting nek en geel

vezamelen gebruikte de-
kens en kussens, loslig-
gend vuil, kranten e.d. in
vliegtuig

stofzuigen zitplaatsen in
trein

verplaatsen emmers water

trekken aan of voortslepen
van slang

verplaatsen stofzuiger

in en uit bus en vliegtuig
stappen

staan en lopen

romp

statische belasting arm/
schouderregio

repeterende belasting romp

statische belasting romp

repeterende belasting romp
en armischouderregio

statische belasting romp

repeterende belasting romp
en arm/schouderregio

tillen en dragen

trekken

tillen en dragen

kracht benen

staan

groen

geel

geel

geel

geel

geel

groen

geel

groen (man-
nen)
geel (vrouwen)

groen

groen

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

geel 0-1 u: groen
í-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-B u: rood

0-'l u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
1-4 u: geel
4-8 u: rood

0-1 u: groen
meerdanluaan-
eengesloten: geel
4-8 u verspreid
over de dag: geel

Iopen groen
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zaamheden
beoordeling

aspcetenfy§ekebe-.lasting geobËErvee-rde grenzen bloot-

verzaÍnélen aíY§l uit toilet- belasting nek, romp en arm/ groen

%-8 u: rood

0-8 u: groe:n

0-8 u: grop.n

ten in vliegtulg schóudenegio

bijvullsn,sanitaire vooziq- belaeting neK i'omp en arm/ groen

ningeh in toilettcn vliegtuig §choudeÍrégio

-* 

Toeliehtíng: a.t.: afhankelijkvan taakduur'(zh kolom 4).
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Bijtage 5 De relatie tussen fysieke belasting en werkdruk

Meestal leidt niet één belastende factor tot klachten ) maar een combinatie van risi-

cofactoren. Zoheeft werkdruk onlosmakelijk met S'sieke belasting te maken bij

het ontstaan van klachten. In de IGK-sector, inclusief glasbewassing en vervoer-

reiniging ontstaat werkdruk vooral door het werken onder tijdsdruk of prestatie-

druk (rn ). Werknemers hebben slechts beperkte regelmogelijkheden in tijd- of
prestatienormen. Werkdruk kan leiden tot een verhoging van het risico op klach-

ten.

Hoe deze relatie door TNO Arbeid wordt gezien is weergegeven in onderstaand

model (figuur B2.l).

Figuur 82.1 De relatie tussen werkdruk en fysieke belasting

Een functie bevat taakeisen en regelmogelijkheden waarÍnee bepaald kan worden

hoe en wanneer de taakeisen uitgevoerd worden. Als beiden niet met elkaar in

evenwicht zijn,kaneen situatie ontstaan waarin sprake is van werkdruk.

Of er sprake is van een frsieke overbelasting is aftrankelijk van het feit of men in

het werk teveel statische of repeterende belasting heeft (te meten met ergonomi-

sche grenswaarden). Of een situatie van werkdruk leidt tot (werk)stressklachten

enlof frsieke belasting voor een werknemer te hoog is, is afliankelijk van de men-

tale en ffsieke belastbaarheid van deze werknemer.

Een te hoge f,isieke belasting leidt tot klachten. Als er ook sprake is van werk-

stress, dan vergroot dit de kans op klachten. Fysiologisch is dit te verkiaren door

het feit dat in stresssituaties meer spierspanning wordt opgebouwd, waardoor de

statische belasting op het lichaam toeneemt en de ergonomische grenswaarden

sneller worden overschreden. Uit onderzoek is gebleken dat bij het ontstaan van

houdings- en bewegingsklachten altijd een fiisieke component aanwezig is' maar

Taakeisen

Regelmogelijkheden
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dat werkstress een versterkende rol heeft. Behalve deze werkgerelateerde factoren
speelt ook de privé-belasting een rol, zowel voor wat betreft de fzsieke belasting
als voor de psychosociale stresskant.
De term werkdruk wordt in de praktijk op vele manieren gebruikt. TNo Arbeid
maakt onderscheid in de begrippen werklast, werkdruk en werkstress.

Lïlerklast
De werklast (ook wel taakeisen genoemd) is al het werk dat een werknemer moet
doen en in feite een neutraal begrip. De werklast geeft aan wat en hoeveel iemand
moet doen, met welke l«raliteit en in welk tempo.

Werkdruk

Van werkdruk is sprake als werknemers structureel niet of alleen met grote moeite
kunnen voldoen aan de hoge eisen die aan hen gesteld worden en ze onvoldoende
mogelijkheden hebben om de achterliggende oorzaken op te lossen. werkdruk
heeft dus enerzijds te maken met de eisen die het werk stelt. Anderzijds heeft
werkdruk te maken met de mogelijkheden om zelf invloed te kunnen uitoefenen op
het werk en de organisatie ervan. Regelmogelijkheden in het werk zelf kunnen de
werkdruk verminderen. werkdruk is het hoogst als hoge taakeisen gepaard gaan
met beperkte regelmogelijkheden.

V[/erkstress

werkstress kan het gevolg van werkdruk zljn, zoals een ongeluk het gevolg van
blootstelling aan een veiligheidsrisico kan zijn. of iemand van werkdruk ook
werkstress kÍljgt, hangt onder meer af van het persoonlijke verwerkingsvermogen.
Het verwerkingsvermogen van mensen wordt bepaald door hun karakter, leeftijd,
en steun vanuit de sociale omgeving.



t57

Bijlage 6 Verklarende woordenliist

B esluit Arbeidsmiddel en

De richtlijn w.89l655lEEG van de Europese gemeenschappen geeft minimum-

voorschriften inzake veiligheid en gezondheid brj het gebruik door werknemers

van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. Deze richtlijn is opgenomen in hoofdstuk

7 van het arbeidsomstandighedenbesluit.

Bouwbesluit
Besluit van 7 augustus 2001. Het bouwbesluit bevat voor nieuw te bouwen bouw-

werken de minimum bouwtechnische voorschriften omtrent veiligheid, gezond-

heid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Bouwprocesbesluit
Het bouwprocesbesluit verplicht alle betrokken disciplines bij een bouwwerk re-

kening te houden met veiligheids- en gezondheidsrisico's tijdens de bouw en tij-
dens het gebruik van een nieuw gebouw vanaf het vroege ontwerp tot de opleve-

ring. Het doel is om veiligheids- en gezondheidsrisico's zo mogelijk te vermijden

door een bronaanpak en bij voorkomst deze tijdig te herkennen en daarop de ver-

eiste maatregelen te nemen. Gevaren in de gebruiksfase moeten al tijdens het ont-

werpproces worden geinventariseerd en geëvalueerd. De registratie van eventuele

structurele voorzieningen die zijn genomen voor de veiligheid en gezondheid ttj-

dens onderhoud aan het bouwwerk vindt plaats in het "Veiligheids- en gezond-

heidsdossier". Dit dossier moet in de ontwerpfase worden samengesteld. De op-

drachtgever draag! het dossier na de oplevering over aan de eigenaar ofbeheerder

van het gebouw. Een glazenwasinstallatie kan als zo'n structwele voorziening

worden aangemerkt.

Europes e machinerichtlij n

Richtlijn 89l392lEEG van de Europese gemeenschappen. Deze richtlijn is van

toepassing op machines en stelt de daarop betrekking hebbende fundamentele vei-

ligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines

en veiligheidscomponenten vast.

Europes e richtlij n 2 00 I /4 5 /E G

Europese richtlijn betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezond-

heid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.
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Gebruiker
Persoon die gebruik maakt van de vervoermiddelen van de klant van de schoon-
maakbedrijven.

Klant
De opdrachtgever van een schoonmaakbedrijf.

Repeterende belasting
Er is sprake van repeterende belasting (ofuel een repeterende beweging) wanneer
men vaak, gemiddeld meer dan 2 keer per minuut, kortdurende bewegingen op
nagenoeg dezelfde wijze herhaalt.

Salvagewerkzaamheden
Werkzaamheden gericht op het stoppen van de schadelijke inwerking op gebou-
wen, machines en inrichting na brand. De werkzaamheden bestaan uit het dicht-
maken van het gebouw en het droogmaken van de machines en werkplaatsen.

Statische belasting
Er is sprake van statische belasting (ofivel een statische houding), wanneer een
lichaamsdeel duidelijk zichtbaar meer dan 3 tot 4 tellen (3 seconden lang) in één
bewegingsgebied verblij ft .

Toolboxmeetings

Regelmatig gehouden besprekingen (maandelijks) met als doel knelpunten in het
werk te bespreken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.







Telescoopsteel of ladder/hoogwerker?

Vergelijking van de fysieke belasting
bil glasbewassing met verschillende
werkmethoden

Ir. C.D. Augustiin
lr. G. Huppes Eun Erg.

Onderzoek verricht in opdracht van de Raad voor
Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak (RAS) door
vhp ergonomie



Samenvatting

ln het kader van het Arboconvenant in de schoonmaaksector zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd
naar de fysieke belasting in deze sector. Voor de glasbewassing is als mogelijke maatregel ter verla-
ging van de fysieke belasting het gebruik van de telescoopsteel naar voren gekomen. De BBC wil
meer duidelijkheid over de positieve en mogelijk ook negatieve effecten van deze werkwijze. Aan vhp
ergonomie is gevraagd te onderzoeken of het gebruik van de telescoopsteel leidt tot een lagere fysie-
ke belasting dan de reguliere wijze vanaf een ladder of hoogwerker.

Het onderzoek gaat in op de volgende drie vragen:
1) Leidt het gebruik van de telescoopsteel tot een lagere fysieke belasting in vergelijking met de re-

guliere wijze van glasbewassing met een ladder of hoogwerker?
2) Als de telescoopsteel voor bepaalde situaties voordelen biedt, welke aanvullende maatregelen

dienen er dan genomen te worden?

3) Wat zijn de overige voor- en nadelen van de telescoopsteel?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen zijn twee onderzoeken uitgevoerd:
AIs eerste is aan de hand van een korte literatuurstudie en gesprekken met deskundigen en gebrui-
kers een inzicht verkregen in de werking van het systeem en de theoretische voor- en nadelen. Als
tweede is het werk in de praktijk bestudeerd. Daartoe zijn alle drie de werkmethoden: de telescoop-
steel, de ladder en de hoogwerker ieder drie keer een uur in willekeurige omstandigheden geobser-
veerd. Met de uitkomsten van deze onderzoeken en observaties zijn de volgende vergelijkingen ge-
maakt:

. Tot 10 meter: de ladder versus de telescoopsteel

. Van 10 tot 15 meter: de hoogwerker versus de telescoopsteel
Wat betreft de fysieke belasting kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
Tot 10 meter hoogte is er weinig verschil tussen het werken met de ladder fysiek en het werken met
de telescoopsteel. De fysieke belasting is vrijwel gelijk. Tussen 1 0 en 15 meter hoogte is het werk met
de telescoopsteel veel zwaarder dan het werk met de hoogwerker.
De fysieke belasting bij het werken met de telescoopsteel wordt vooral veroorzaakt door het achter-
over buigen van het hoofd bij het omhoog kijken, en het langdurige tillen van de telescoopsteel. Daar-
naast komen ongunstige werkhoudingen voor bij het inkorten en uitschuiven van de telescoopsteel. Bij
de ladder is de grootste oorzaak van de fysieke belasting het tillen van de zeer zware ladders en de
extreme werkhoudingen als gevolg van de afstand tot het te wassen object. Bij het werken met de
hoogwerker is de fysieke belasting beperkt, behalve als de hoogwerker met de hand moet worden
verplaatst. Dan kunnen trek- en duwkrachten zeer groot zijn.
Bijkomende voordelen van de telescoopsteel ten opzichte van de ladder zijn het geëlimineerde valge-
vaar, de hogere snelheid van werken, en de lage eisen aan de ondergrond en omgeving.
Het werken met de telescoopsteel wordt daarom tot werkhoogtes van 10 meter aanbevolen als een
goed alternatief voor de ladder. Wel is een goede instructie over het gebruik van het systeem noodza-
kelijk. Boven '10 meter is de telescoopsteel zeker geen goed alternatief voor de hoogwerker.
De uitvoering van de telescoopsteel zelÍ, qua constructie en vormgeving kan op diverse punten verbe-
terd worden waardoor de fysieke belasting verder wordt verminderd. Het gaat dan met name om het
vereenvoudigen van het aanpassen van de lengte van de steel.
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1 lnleiding

ln het kader van het Arboconvenant in de schoonmaaksector zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd

naar de fysieke belasting in deze sector. Voor de glasbewassing is als mogelijke maatregel_te_r verla-

ging van de fysieke bela-sting het gebruik van de telescoopsteel naar voren gekomen' De BBC wil

íreér OuiOetijftheid over de pósitieve en mogelijk ook negatieve effecten van.deze werkwijze. Aan vhp

ergonomie ió gevraagd te onderzoeken of het gebruik van de telescoopsteel leidt tot een lagere fysie-

kabelasting dan de reguliere wijze vanaf een ladder of hoogwerker.

2 Doelstelling

ln dit rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

o Leidt het gebruik van de telescoopsteel tot een lagere fysieke belasting in vergel'tjking met de re-

guliere wijze van glasbewassing met een ladder of hoogwerker?

o Als de telescoopsteel voor bepaalde situaties voordelen biedt, welke aanvullende maatregelen

dienen er dan genomen te worden?

r Wat zijn de overige voor- en nadelen van de telescoopsteel?

3 Beschrijving telescoopsteel

Er bestaan verschillende leveranciers en merken van de tele-
scoopsteel. De uitvoering van de verschillende merken ver-

schilt enigszins van elkaar. Hier is het meest gebruikte type

beschreven.

De telescoopsteel bestaat uit een u itschuifbare/telescopische
stok met aan het einde een borstel. Boven de borstel bevindt
zich een sproeier. Hiermee wordt gedemineraliseerd water op

de ruit en de borstel gespoten. De ramen worden geborsteld

en gespoeld, droogtrekken vindt niet plaats. Doordat het water
gedemineraliseerd is drogen de ramen streeploos op. Het wa-
ier wordt aangevoerd via een compressor en een slang die

langs oÍ door de steel omhoog loopt.

Het totale gewicht van de maximaal uitgeschoven telescoop-

steel is 6,8 kg met een lege waterslang tot maximaal 8 kg met

een gevulde waterslang.

De telescoop bestaat in de praktijk uit 8 delen van ieder 2 me-

ter lengte. De maximaal uitgeschoven lengte is 13,7 m. De

maximale hoogte die bereikt kan worden is daarmee ongeveer
15 meter (inclusief lichaamslengte gebruiker). ln ongebruikte
toestand, wanneer de steel geheel ingeschoven is, meet de to-

tale telescoopsteel ongeveer 2,5 m. Wanneer de steel wordt
uitgeschoven, wordt dé telescoopsteel eerst horizontaal gehouden. Dan worden de eerste vier é vijf

deien uitgeschoven. Vervolgens wordt de steel omhoog getild en tegen de gevel geplaatst. De laatste

delen woirden verticaal uitgàschoven (zie figuur). De glazenwasser moet daarbij min of meer boven

zijn macht werken-

Verticaal uitschuiven van de steel



Er bestaan twee systemen voor het inkorten van de steel:
. BU een interne waterslang worden de delen van de steel in elkaar geschoven en dan vastgezet.

De glazenwasser trekt tijdens het inkoÍen de waterslang aan de aóhterzijde uit de steel. D'e gta-
zenwasser heeft dus altijd het dikste deel van de steel in zijn handen. Bovendien is de totaleiteel
altijd even zwaar.

' De slang kan aan de buitenzijde van de steel zitten. Hij wordt dan om de steel heen geslagen. Dit
heeft als nadeel dat de slang vaak wat gaat hangen, waardoor er meer slanglengte getitO íoet
worden. Bovendien bevindt dit extra gewicht zich meestal op een ongunstig punt-, namelijk op het
bovenste deel van de telescoopsteel. Het voordeel van deze methodé is eèhter dat de st,eel ge-
makkelijk uit elkaar te halen is, zodat de steel lichter wordt bij lagere hoogtes. Als voorbeeld:-het
gewicht van een S-delige steel met gevulde waterslang is r 5,5 kg, tegenóver 8 kg bij I delen.

('Ë

/'=

lnteme waterslang Externe waterslang

Het water wordt aangevoerd vanuit een tank
(670 liter) die in een (aanhang)wagen ge-
plaatst is. ln de wagen bevindt zich ook een
slanghaspel, een accu en een pomp. De
slanglengte is meestal zo'n 100 m, waardoor
de wagen niet vaak verplaatst hoeft te worden.
Met de accu wordt de pomp aangedreven,
waarmee het water door de slang naar de bor-
stel gevoerd wordt.

2



4 Onderzoeksmethode

4.1 Methodes voor glasbewassing

ln de huidige praktijk worden ramen tot ongeveer '10 meter hoogte gewassen vanaf een ladder. Voor
grotere hoogtes maakt men gebruik van mechanische man-up systemen zoals bijvoorbeeld een

Éoogwerker. De telescoopsteel wordt gebruikt voor glasbewassing tot ongeveer 15 meter hoogte.

Daarmee zijn de volgende vergelijkingen in dit onderzoek zinvol:

. Tot 10 meter: ladder versus telescoopsteel

. Van 10 tot 15 meter: hoogwerker versus telescoopsteel

4.2 Werkorganisatie

De werkorganisatie is voor ieder bedrijf anders. Het aantal uur dat op één dag wordt gewerkt verschilt

sterk per werkmethode (telescoopsteel, ladder of hoogwerker). Ook wordt soms afgewisseld tussen

verschillende werkmethoden binnen één dag als de vormgeving van het gebouw daarom vraagt.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende methoden is uitgegaan van één uur

werken per methode. De verplaatsingstijd (vervoer over de weg naar en van de locatie), de voorberei-

dingstijd en de pauzetijd zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze weinig fysiek belastend zijn en

ze ook niet substantieel verschillen tussen de verschillende methoden.

4.3 Handelingen

De glasbewassing is opgedeeld in een aantal handelingen.

Telescoopsteel

1 telescoopsteel uitschuiven

2 staand wassen, borstelen en spoelen van de ramen

3 verplaatsen telescoopsteel naar ander raam

4 telescoopsteel inschuiven

5 overig, zoals uitrollen waterslang, verplaatsen waterslang, klaarleggen telescoopsteel, etc.

Ladder

1 ladder verplaatsen naar volgende raam

2 ladder omhoog/omlaag klimmen

3 ramen inwassen

4 ramen wissen

5 ladder verplaatsen naar ander gebouw

6 ladder in-/opschuiven

7 overig, zoals emmer verplaatsen, mop natmaken, etc.

Hoogwerker

t hoogwerker in/uitklimmen

2 verplaatsen bakje

3 ramen inwassen

4 ramen wassen

5 hoogwerker verplaatsen

6 overig, zoals emmer water halen, mop natmaken, etc.



4.4 Beoordeeldesituaties

Voor elk materiaal zijn drie observaties gedaan. De panden die zijn beoordeeld zijn redelijk willekeurig
gekozen. Wel is er rekening mee gehouden dat de omstandigheden bij de verschillende methoden ge-
lijk zijn. ln onderstaande tabel zijn de beoordeelde situaties.

Zo zijn in totaal 9 verschillende situaties beoordeeld.

4.5 Materialen

Tíi * *lruits:r ilóoqè :§ëoi1,r§evét Fralitijk
T1 Telescoopsteel Tot 10 m Vlakke gevel Oud herenhuis met hoge ramen en uit-

stekende liist
T2 Telescoopsteel ïot 15 m Versprongen en

vlakke gevel
Flat (4 woonlagen) met vlakke voorge-
vel. Aan de achterkant wordt de gevel
onderbroken door balkons.

T3 Telescoopsteel Tot15 m Versprongen en
vlakke gevel

Flat (4 woonlagen) met vlakke achter-
gevel. Aan de voorkant wordt de gevel
onderbroken door balkons.

L1 Ladder ïot 10 m Versprongen en
vlakke gevel
met smalle ra-
men

Oud kantoorpand met vlakke en ver-
sprongen (lijsten) gevels. Smalle ramen

L2 Ladder Tot 10 m Versprongen en
vlakke oevel

Kantoorpand met vlakke gevel. Brede
ramen.

L3 Ladder Tot 't0 m Versprongen en
vlakke gevel

Vierkant flatgebouw met vlakke en ver-
sprongen gevel. Ramen liggen willekeu-
rig in het vlak (niet recht naast elkaar).

Hí Hoogwerker Boven 10
m

Vlakke gevel Kantoorpand met vlakke gevel en brede
ramen.

H2 Hoogwerker Boven 10
m

Versprongen en
vlakke qevel

Kantoorpand met vlakke en verspron-
gen gevel en smallere ramen.

H3 Hoogwerker Boven í0
m

Versprongen en
vlakke qevel

Kantoorpand met vlakke en verspron-
qen qevel en brede ramen.

ln het onderzoek ziin de volqende m, rterialen onderzocht:

§rb§aruàtis MakiiàaÍ,:t Bé§rh1§vi*q,,1rr,;;1

T1 lnterne waterslang De lenqte van de steel wordt aanoeoast door delen in elkaar te
T2 schuiven

T3 Externe waterslang De lengte van de steel wordt aangepast door overbodige delen
te verwijderen.

4



Làdder

0bse'r,létiè lÍrà*eriàíl lLèneilé::rl(§iltiitàf§laàd]: G@!rriffit

L1 Houten ladder 3x12 (35 cm) 50 ko

L2 Houten ladder 3x17 (30 cm) 51 kq

L3 Houten ladder 3x11 (30 cm) 40 kq

ln de praktijk bestaan zeer veel gebouwen in Nederland uit 3 of meer (woon)lagen. De derde laag reikt
tot t 1O meter en kan dus nog me behulp van de ladder bewast worden. Er wordt dan vooral met een
3-delige ladder gewerkt, deze reikt Vm de 2u etage (i.e. 3" laag). De 1" en 2u etage worden in één keer
gewassen, eerst de bovenste rij en vervolgens de 1" etage. Dankzij de doorbuiging van de ladder
kunnen de ramen van de 1 " etage toch bereikt worden . Zou de ladder aangepast worden aan de

hoogte van het raam, dan zouden de reikafstanden van ladder tot raam kleiner worden. Daar staat te-
genover dat vaker de ladder verplaatst of in/uitgeschoven moet worden. Bij huizen van slechts 2 eta-
ges hoog kan wel gewerkt worden met een tweedelige ladder. Men heeft daarvoor een specifieke lad-
der bij zich of verwijdert dan één deel van de ladder. Dit zal men alleen doen als er een aanzienlijk
aantal huizen van 2 etages hoog te wassen zijn. De fysieke belasting is aanzienlijk lager bij een 2-
delige ladder omdat hij lichter is en ook omdat men dan dichter bij het raam staat. Dit is in het onder-
zoek verder niet meegenomen.

§b ---fva$.',rrriiri hràÍAiiàÍil ::,Beschriiuino

H1 Autohoogwerker De hoogwerker is achterop een wagen geplaatst. Vier stelpoten
zorgen ervoor dat de hoogwerker stevig op de ondergrond staat.
Om de hoogwerker te verplaatsen moeten de poten ingeklapt
worden en kan de auto verplaatst worden. De gebruiker moet het
bakie verlaten om te kunnen verplaatsen.

H2 Zelfrijdende
hoogwerker

Hoogwerker wordt op dieplader naar locatie vervoerd. De hoog-
werker kan vanuit het bakje verplaats worden naar een volgende
qevel.

H3 Aanhang hoog-
werker

Hoogwerker geplaatst op aanhangwagen. Vier stelpoten zorgen
ervoor dat de hoogwerker stevig op de ondergrond staat. De
hoogwerker moet met de hand naar een volgende gevel getrokken
worden.



4.6 Beoordelingsmethode

Tijdens iedere observatie is een uur glasbewassing op video vastgelegd. ln totaal is dit 9 uur video.
Naast de video-opnames zljn tijdens de observaties in de praktijk ook metingen verricht van allerlei
krachten (kgf) en houdingen (cm).

Vervolgens is in de analyse de video bekeken en is iedere 15 seconde een beoordeling gemaaktvan
de op dat moment aanwezige werksituatie. Dit komt neer op 240 momentopnames per uur en in totaal
2160 momentopnames. Voor ieder van deze momentopnames is de dan optredende taak en de fysie-
ke belasting in kaart gebracht. Daartoe is iedere momentopname gescoord op de volgende aspecten:
. Welke taak wordt op dit moment uitgevoerd
. ls er sprake van tillen of dragen en hoe groot is dan de belasting op dit moment
o ls er sprake van duwen of trekken en hoe groot is de belasting op dit moment
. Wat is de werkhouding:

o ls de rug meer dan 20' gedraaid en/of gebogen.
o ls er sprake van gebogen knieën, knielen of op één been staan
o Zijn de armen, handen op of boven schouderhoogte.
o ls de nek / het hoofd meer dan 20' voorover of opzij gedraaid en/of gebogen of is de nek / het

hoofd meer dan enkele graden achterover gedraaid.

Ook is bij de telescoopsteel nog een onderscheid gemaakt tussen onder of boven de 10 meter werk-
hoogte.

Met behulp van deze momentopnames kan als eerste bepaald worden hoe vaak bepaalde taken rela-
tief voorkomen. Daarnaast kan van iedere momentopname bepaald worden of een bepaalde fysieke
belasting op dat moment voorkomt en ook hoe groot die belasting op dat moment is. Daarbij is gebruik
gemaakt van de methode beschreven in het'Handboek fysieke belasting' [Peereboom 2002]. De vol-
gende onderdelen van de fysieke belasting zijn beoordeeld:

Tillen en dragen

Duwen en trekken

Werkhoudingen

Energetische belasting

Voor elk onderwerp is in het handboek zowel een normering als een meetmethode opgenomen. De
gebruikte normering maakt voor elk van de genoemde onderuverpen van fysieke belasting onder-
scheid in drie risiconiveaus:

O De uitkomst 'rood' geeft aan dat er zonder meer sprake is van een knelpunt.
tl De uitkomst'oranje'geeft aan dat er moqeliik sprake is van een knelpunt.
O De uitkomst 'groen' geeft aan dat er qeen sprake is van een knelpunt.

Een beoordeling met een systeem met slechts drie klassen ('groen', 'oranje'en 'rood' ) is onvoldoende
gedetailleerd gebleken omdat er geen onderscheid mogelijk is binnen één klasse. ln dit onderzoek is
daarom gebruik gemaakt van de volgende indeling:

De grens tussen groen en oranje en de grens tussen oranje en rood is geluk aan de hierboven ge-
noemde indeling. ledere klasse is daarnaast ingedeeld in drie subklassen.



De getallen 1 tot en met 9 zijn gebruikt als weegfactor. Alle methoden zijn gedurende één uur beoor-
deeld. Het aantal keer dat een belastende handeling voorkomt in dit uur wordt vermenigvuldigd met
deze weegfactor" Op deze manier krijgt iedere werkmethode (ladder, telescoopsteel, hoogwerker) een
score die als volgt is opgebouwd:

Totale fysieke belasting
Aantal maal dat een fysieke
belasting voorkomt in één uur

x
Weegfactor voor de
ernst van die fysieke

Met bovenstaande methode is de totale fysieke belasting die optreedt bij het werken met een bepaal-
de werkmethode opgeteld tot één getal. Een nadere toelichting hierop wordt gegeven in bijlage A.

De bovenstaande beoordelingsmethode gaat in op de mechanische belasting op het lichaam, en
daarmee op de kans op klachten aan het bewegingsapparaat door overbelasting van spieren, pezen
en gewrichten etc.

Er bestaat nog een tweede soort fysieke belasting en dat is de energetische belasting. Dit is de belas-
ting die als "zwaar" of "inspannend" wordt gekarakteriseerd en die kan leiden tot algehele lichamelijke
vermoeidheid en mogelijke risico's voor het hart- vaatstelsel en de gevoeligheid voor ziektes etc. Ook
voor dit type belasting is een analyse uitgevoerd. Dit wordt verder uitgewerkt in hooÍdstuk 6"2.



5 Resultaten algemeen

ln bijlage B worden de resultaten van de observaties uitgebreid beschreven.

5.1 Werk- en rusttijd voor de fysieke belasting

Hieronder wordt weergegeven hoe vaak iedere handeling voorkomt in de uren die geobserveerd zijn.
Zoals eerder aangegeven zijn de aanvoer naar de werkplek en de rusttijden etc. niet beoordeeld. De-
ze komen dus ook niet voor in onderstaand overzicht.

ln de tweede kolom wordt aangegeven of een bepaalde handeling door de onderzoekers als fysiek als
belastend is beoordeeld.

'emmer verplaatsen, mop natmaken, etc.

'bil een hoogwerker die met de hand moet worden verplaatst is wel sprake van fysieke belasting

Telescoopsteel ,r''6tÉ §elrrrrrr.
&íla§entl,,,wèrki,

í telescooosteel uitschuiven 6.SYo Ja

2 staand wassen. borstelen en sooelen van de ramen 60Yo Ja

3 verplaatsen telescoopsteel naar ander raam 105% Ja

4 telescoopsteel inschuiven 5% Ja

5 overiql 1804 Nee

Totaal belaste tiid 82%
1 uitrollen waterslang, verplaatsen waterslang, klaarleggen telescoopsteel, etc.

Ladder
a, .::::::::::...... :

1 ladder verolaatsen naar voloende raam 12% Ja

2 ladder omhooq/omlaao klimmen 15% Ja

3 ramen inwassen 1B% Ja

4 ramen wissen 40% Ja

5 ladder verplaatsen naar ander qebouw 2% Ja

6 ladder in-/ooschuiven 3Yo Ja

7 overiol 10% Nee

Totaal belaste tiid 90%
1 emmer verplaatsen, mop natmaken, etc.

P*Ís ël:,;1,;. BËqs-{endrwè,tk

t hooqwerker in/uitklimmen 1,00/o Nee

2 verolaatsen bakie 37,0% Nee

3 ramen inwassen 22.0% Ja

4 ramen wissen 26.00/o Ja

5 hooqwerker verolaatsen 5,5% Nee2

6 overio 8,5% Nee

Totaal belaste tiid 4gok



Conclusies:

. De tijd dat men fysiek belast wordt is verschillend tussen de verschillende methoden.

. Bij de telescoopsteel is 60% van de tijd netto wastijd. Bij de ladder is dit 58% van de tijd. Bij de

hoogwerker is het 48% van de tijd.

. Bij de hoogwerker is de glazenwasser een groot deel van de tijd bezig met het verplaatsen van

het bakje.

5.2 Observaties telescoopsteel op verschillende hoogtes

Tijdens de observaties is de telescoopsteel op verschillende hoogtes gebruikt. Alle hoogtes zijn vol-

dóende geobserveerd, ongeveer 4Oo/ovan de observaties betreft het werk boven de 10 meter en on-

geveer 60% van de observaties betreft het werk tot 10 meter hoogte'

Voor de vergelijking tussen de telescoopsteel en de ladder zijn natuurlijk alleen de observaties tot 10

meter hoogtè meegenomen. Voor de vergelijking tussen de telescoopsteel en de hoogwerker zijn al-

Ieen de observaties van 10 tot 15 meter meegenomen.



6 Resultaten fysieke belasting

6.1 Telescoopsteel versus ladder en hoogwerker

De fysieke belasting die optreedt bij het werken met de verschillende methoden is in onderstaande ta-
bel samengevat. Een uitgebreide beschrijvlng van de beoordelingen is gegeven in bijlage C.

Conclusies:

o Tot 10 meter hoogte is het werk met de ladder min of meer even belastend als het werk met de te-
lescoopsteel. Bij deze beoordeling zijn alle momenten van fysieke belasting bij elkaar opgeteld
worden en gewogen naar grootte van de belasting.

. Tussen 10 en 15 meter hoogte is het werk met de telescoopsteel veel zwaarder dan het werk met
de hoogwerker. Als alle momenten van fysieke belasting bij elkaar opgeteld worden en ze worden
gewogen naar grootte van de belasting dan geeft de telescoopsteel een ongeveer 5 keer zo grote
belasting als de hoogwerker.

. Bii deze beoordeling is alleen de mechanische fysieke belasting meegenomen. Het gaat dan om
de belasting ten gevolge van tillen en dragen, duwen en trekken en werkhoudingen.

6.2 Energetische belasting

Er is nog een aparte analyse uitgevoerd naar de energetische belasting die optreedt bij de verschil-
lende manieren van ramenlappen. Deze energetische belasting wordt niet per handeling bepaald
maar is een som van alle belastingen over een bepaalde tijd van werken. De uitkomsten zijn als volgt:

Conclusies:

. Als het werk 1 uur achter elkaar wordt uitgevoerd is de energetische belasting voor alle methodes
geen knelpunt.

. Als men B uur per dag zou ramenlappen is het werken met een ladder erg zwaar.ln de praktijk
komt het zelden voor dat men 8 uur achtereen aan het ramenlappen is.

r lndien men niet meer dan ongeveer 5 tot 6 uur per dag aan het ramenlappen is zal de energeti-
sche belasting geen groot knelpunt vormen voor alle drie de methoden. Wel zal het werk mèt de
ladder op den duur vermoeiender zijn dan het werken met de telescoopsteel en de hoogwerker.

,,?oÍsàiiscoié]ssièké

Y0!::lt1'.0 tr:i@bi...,.11r,,,r11rti ..1111,11rr':,],,,:1,1 1f;lii].l,lllrlllr":tlll.,iiir,,. iiiiii;:iiiirl .(à0::, lototaÍr§,,àétsfirtr',,'l

TelescoonsÍeel 1751 2246
Ladder / hoog-
werker

1674 (Ladder) 458 (Hoogwerker).

Over'l uur Groen Groen Groen
Over 8 uur Oranie Rood Groen
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6.3 Oorzaken fysieke belasting en verbetermogelijkheden

ln onderstaande tabel zijn de voornaamste oorzaken voor de fysieke belasting bij de verschillende
werkmethoden samengevat. ïevens is aangegeven op welke wijze de fysieke belasting mogelijk ver-
laagt zou kunnen worden.

Werkmethode Oorzaak fysieke belasting Mogelijkheden voor vermindering van de
fysieke belasting

Telescoopsteel Hoofd achterover gebogen tij-
dens het omhoog kijken

. Meer rusttijden tussendoor invoeren;

o Werkhoogte beperken;

. Meer naar achteren (van de gevel af) gaan
staan als de werkhoogte lager en de steel
lichter is.

Tillen van de telescoopsteel tij-
dens de glasbewassing

. Handen en armen laag houden;

. De telescoopsteel zo dicht mogelijk bij het li-
chaam tillen;

. Verlichten van het qewicht van het svsteem.

Tillen / trekken van de telescoop-
steel tijdens het verplaatsen van
het ene naar het andere raam

. Eerst naar voren lopen en dan pas op tillen.

Armen op of boven schouder-
hooote houden bii het wassen

. Beperken van de maximale hoogte waarvoor
het svsteem wordt inqezet.

Armen op of boven schouder-
hoogte houden bij het in- en uit-
schuiven van de steel

. Verbeteren van het systeem zodat niet op 2
meter hoogte in- en uitgeschoven hoeft te
worden;

. Eerst de steel schuin neer te zetten en dan
pas in- of uit te schuiven terwijl de borstel
lanqs de qevel qliidt (kan niet altiid).

Ladder Tillen ladder r Beperken werkhoogte voor laddergebruik;

. Gebruik lichtere ladders;

o Optimale werktechniek tijdens het tillen van
de ladder;

. Altijd een zo kort mogelijke ladder gebruiken
(aanpassen aan washooqte).

Omhoog of opzij reiken met de
handen en armen

. Optimale plaatsing van de ladder en aanpas-
sen van de lengte van de ladder aan de was-
hooote

Op één been op de ladder staan . Optimale plaatsing van de ladder en aanpas-
sen van de lengte van de ladder aan de was-
hooote

Nek / hoofd gedraaid en/of gebo-
gen

. Optimale plaatsing van de ladder en aanpas-
sen van de lengte van de ladder aan de was-
hooote

Hoogwerker Werkhoudingen rug, armen en
hoofd

. Werktechniek: plaatsing bakje t.o.v. te was-
sen ramen. Vaker bakie verolaatsen.

Duwen en trekken tijdens ver-
olaatsen hooowerker

. Gebruiken van zelfrijdende systemen.



6.4 Fysieke belasting bij werkhoogtes tot 6 meter

Er is nog een aanvullende analyse van de gegevens uitgevoerd voor gevels tot 6 meter (BG + í " eta-
ge). Het blijkt dat:

. De belasting duidelijk (zo'n 30%) lager kan zijn. Wel is het nodig dat de werkwijze ook aangepast
wordt aan deze lagere hoogtes.
o Bij de ladder leidt een lagere ladder er enerzijds toe dat de ladder zelf lichter van gewicht is.

Maar minstens zo belangrijk is het feit dat de glazenwasser bU gebruik van een kortere ladder
dichter bij de gevel staat en dus in een betere houding kan werken.

o Bij de telescoopsteel is een kortere steel lichter en is de houding beter doordat minder ver om-
hoog gekeken hoeft te worden.

. Het aanpassen van de lengte van de ladder aan de te wassen gevel vrij lastig is. Vooral het ver-
wijderen van een deel van de ladder is lastig. Veel glazenwassers hebben daarom meerdere lad-
ders bij zich voor gevels van verschillende hoogtes.

o Voor sommige telescoopstelen (met name die waarbij de slang binnendoor loopt) het aanpassen
van de lengte ook lastig is.

6.5 Overige invloeden op de fysieke belasting

Het dikste stuk van de telescoopsteel dat men in de handen houdt bij het wassen is 50,8 mm in dia-
meter (omtrek 160 mm). Ergonomisch gezien is de omtrek van een goede handgreep niet groter dan
'1 55 mm. De dikte van de steel is dus wel aan de hoge kant, maar niet zodanig dat dit een negatief ef-
fect heeft op de fysieke belasting. Voor sommige systemen waarbij delen verwijderd worden voor la-
gere hoogtes neemt de diameter af met de werkhoogte.

De steel is gemaakt van blank aluminium. Vooral in de winter kan de steel daardoor behoorlijk koud
aanvoelen en zal er met handschoenen gewerkt moeten worden.

Door lekwater dat via de steel naar beneden loopt kunnen de kleding en handen van de gebruiker nat
worden.

7 Overige voor- en nadelen telescoopstee!

Uit de literatuur en gesprekken met glazenwassers, hun leidinggevenden en leveranciers van de tele-
scoopsteel zijn de volgende voor- en nadelen naar voren gekomen.

Veiligheid

Een van de grootste voordelen van de telescoopsteel ten opzichte van de ladder (en in veel mindere
mate de hoogwerker) is het feit dat het valgevaar is geëlimineerd. Enig risico treedt op bij gebruik van
de telescoopsteel in omgevingen met verkeer omdat de glazenwasser tijdens het werk omhoog kijkt.
Een goede afzetting van de werkplek is daarom essentieel, maar dit geldt ook voor het werken met
een ladder en een hoogwerker. Bij toepassing op hoogtes (bijvoorbeeld op een plat dak) is dit voor-
deel natuurlijk niet meer aanwezig. Daar kan het gevaar zelfs extra groot zijn omdat de gebruiker van
de telescoopsteel een groot deel van de tijd omhoog kijkt. Aanvullende maatregelen (b.v. valbeveili-
ging) en instructie zijn dan noodzakelijk.

Efficiëntie

De indruk bestaat dat het werken met de telescoopsteel sneller is dan het werk met de ladder. Dit
wordt ook bevestigd door de gebruikers en hun leidinggevenden. Bij de ladder wordt extra tijd gebruikt
voor verplaatsen van de ladder en klimmen. Bij het gebruik van de hoogwerker is men vooral afhanke-
lijk van de snelheid waarmee het bakje zich verplaatst en werkt het verplaatsen van de gehele hoog-
werker vertragend.



Aanschafkosten

De aanschaf van een telescoopsteel-systeem, bestaande uit een aanhangwagen met tank (670 liter),
een pomp, een slanghaspel, een telescoopsteel en hulpmateriaal kost t € 6.000,-. Hiermee kan één
persoon werken. Uitgebreid met een tweede telescoopsteel (€ 854,-) en een t-splitter kunnen twee
personen tegelijkertijd met één pompsysteem werken. Het systeem vergt niet veel onderhoud en een
telescoopsteel zelf gaat ongeveer 2 jaar mee.

De aanschafkosten van de ladder liggen tussen de € 280,- en € 1250,- (afhankelijk van aantal delen,
lengte en materiaal).

Gebruikskosten

De telescoopsteel werkt op het principe dat de glazen streeploos opdrogen. Hierdoor is het niet nodig
dat de ramen na het wassen gewist hoeven te worden. Het streeploze effect wordt bereikt door het
gebruik van gedemineraliseerd water (ongeveer € 2,50 per 100 liter). Een tank van 670 liter is ruim
voldoende voor een dag werken. Het systeem vergt vrijwel geen onderhoud, dit in tegenstelling tot de
ladder en zeker de hoogwerker. De ladder en hoogwerker moeten tevens jaarlijks extern geïnspec-
teerd worden.

Toepasbaarheid bij verschillende types ondergrond

De ondergrond is bij het werk met een hoogwerker zeer kritisch. Er moet een groot gebied met een
vlakke en verharde ondergrond aanwezig zijn voor dit apparaat.

Ook voor de ladder is een vlakke en verharde ondergrond noodzakelijk opdat de ladder niet opzij zakt
of gaat hellen.

De telescoopsteel is vrijwel overal toepasbaar. De aanwezigheid van struiken en heggen kan de fysie-
ke belasting vergroten doordat niet op de optimale plaats gestaan wordt (te ver weg gaan staan). De
telescoopsteel is vrij gemakkelijk over kleine obstakels heen te tillen en door de lange waterslang kan
men tot 100 meter vanaf de (aanhang)wagen werken.

lnstructie
Er is nog geen goede instructie voor het gebruik van de telescoopsteel. Door de leveranciers wordt
een korte instructie gegeven bij de levering maar daarin wordt niet ingegaan op werktechniek en
werkhouding.

Tijdens de observatie was duidelijk te zien dat de werktechniek afhangt van de hoeveelheid ervaring
die men met het systeem heeft. De ervaren mensen maakten langere bewegingen bij het wassen en
maakten beter gebruik van flexibiliteit van de telescoopsteel. Doordat de steel enigszins doorbuigt,
kan de vering meewerken bij het op en neer bewegen van de borstel. Als de telescoopsteel net te kort
is ingesteld voor een bepaalde werkhoogte, leidt dit direct tot extremere werkhoudingen.

Vormgeving/constructie

Zoals aangegeven zijn er verschillende nadelen aan de uitvoering van de telescoopsteel en zou hij op
diverse punten verder verbeterd kunnen worden. Enkele voorbeelden:

o Het verkorten van de steel vereenvoudigen. Dit in samenhang met de manier waarop de slang
omhoog is geleid;

. Betere grip van de steel.

. De dikte van de steel aanpassen aan de ergonomisch optimale dikte voor de handen;

. Het materiaal dat de glazenwasser in zijn handen heeft isoleren (aluminium = koud).

o Het afuoeren van lekkend water zodat dit niet op de (handen van de) gebruiker terecht komt

. Onderzoek naar lichtere waterslangen.

. Het continu dragen van het systeem vervangen door andere vorm van ondersteuning.

o Etc.



I Gonclusies

De volgende conclusies kunnen uit het onderzoek getrokken worden:

1. Fysieke belasting:

Tot 10 meter hoogte is de fysieke belasting tijdens het ramenlappen vanaf een ladder vrijwel even
groot als het werken met de telescoopsteel. Tussen í 0 en 15 meter hoogte is het werk met de tele-
scoopsteel veel zwaarder dan het werk met de hoogwerker. De voornaamste oorzaken voorfysieke
belasting bij gebruik van de telescoopsteel zijn:
r De stand van nek en hoofd (achterover), veroorzaakt door het naar boven kijken.
. Het tillen van telescoopsteel tijdens wassen en verplaatsen.

r Het werken in een ongunstige houding bij het inkorten en uitschuiven van de telescoopsteel.

De voornaamste oorzaken voor fysieke belasting bij gebruik van de ladder zijn het tillen van de zeer
zware ladder en de extreme houdingen van armen, benen en hoofd veroorzaakt door een te grote af-
stand tot het te wassen object. Enezijds gaat het om voonvaarts reiken als de afstand tussen ladder
en gevel groot is en anderzijds gaat het om zijwaarts reiken doordat de glazenwasser zo veel mogelijk
raamoppervlak per keer klimmen wil wassen.

De voornaamste oorzaken voor fysieke belasting bij gebruik van de hoogwerker zijn de grote duw- en
trekkrachten bij het verplaatsen van een hoogwerker die met de hand wordt verplaatst en in beperkte
mate de ongunstige houdingen van armen, rug en hoofd veroorzaakt door te grote afstand tot te was-
sen object.

2. Veiligheid

Bij het werken met de ladder is er een aanzienlijk risico op vallen. Bij het werken met de telescoop-
steel is dit risico afirvezig. Bij het werken met de hoogwerker is er enig risico op vallen. Bij een goede
werkwijze is dit risico zeer beperkt.

3. Efficiëntie

Het werk met de telescoopsteel gaat waarschijnlijk sneller dan het werk met de ladder. De gebruiks-
kosten voor de telescoopsteel (gedemineraliseerd water, afschrijving) zijn relatief ten opzichte van de
loonkosten beperkt.

4. Toepasbaarheid

De telescoopsteel stelt weinig eisen aan de ondergrond en is daardoor eenvoudig toepasbaar in veel
verschillende situaties.

5. Werktechniek

Een goede werktechniek kan een positieve invloed hebben op de fysieke belasting die optreedt bij het
gebruik van de telescoopsteel. Het gaat dan met name om het aanpassen van de steellengte aan de
werkhoogte en het gebruikmaken van de flexibiliteit van de steel bij het bewegen van de borstel. ln-
structie over maximale werktijden is van belang.

6. Vormgeving

De uitvoering van de telescoopsteel zelf, qua constructie en vormgeving kan verbeterd worden waar-
door de fysieke belasting wordt verminderd. Het gaat dan met name om het vereenvoudigen van het
verkorten van de steel.



Aanbevelingen

De telescoopstësl vormt eën rëdeliik altèrnatief Voor de ladder hij toepassing tot 10 meter gevel*
hoogte. De fysieke belasting is min of meer gelijk aan die welke optreedt bij het werken met de
ladder. De veiligheid is duidelijk betèr,.de wei'ksnBlheid Ís waarsohijnlijk groter,

Boven de 10 meter vormt de telescoopsteel geen goed alternatief voor het gebruik van de hoog-
werker.

Toepqssing van de teleseoopgte_el aou Altijd v-Ooraf gegaen moëten worden dooreèn goède in.
structie waqrin ma4tregelen werden uitgelegd orn dÉ fysieke belasting té beperken.
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Bijlage A Optellen fysieke belasting

ln de beoordeling van de fysieke belasting die optreedt bij verschillende manieren van ramenlappen is

het dus nodig één totaal getal te geven voor de fysieke belasting die iemand ondervindt tijdens het
werk. WetenschappelUk gezien is dit lastig, immers de belasting van verschillende lichaamsdelen kan

niet opgeteld worden. Een voorbeeld: wat is een groter risico:

. 3 maal overschrijding Rood voor de rug + 1 maal overschrijding Rood voor de schouder

. I maal overschrijding Rood voor de rug + 3 maal overschrijding Rood voor de schouder

ln de methode die in dit onderzoek is toegepast leiden beide hierboven geschetste voorbeelden tot
een beoordeling 4. Gedachtegang is dat de glazenwasser 4 maal een fysieke belasting ondervindt en

dus ook vier maal een risico loopt. Natuurlijk is deze methode discutabel, immers belastingen van ver-

schillende lichaamsdelen leiden tot een verschillend effect.

Toch is de methode wel goed toe te passen in dit onderzoek omdat:

. Er geen absolute uitspraak wordt gedaan over het risico dat optreedt bij een bepaalde methode
van werken, er is alleen sprake van onderlinge vergelijking.

o De fysieke belasting bij het werken tot 10 meter hoogte min of meer gelilk is voor de verschillende
methoden van werken. Ook als verschillende onderdelen van het lichaam apart worden bekeken is

het verschil zeer klein en zal de conclusie van het onderzoek gelijk blijven.

o De fysieke belasting bij het werken boven 10 meter hoogte zeer sterk verschillend is tussen de
verschillende methoden van werken. Ook als verschillende onderdelen van het lichaam apart wor-
den beschouwd is het verschil al zo groot dat de conclusies van het onderzoek gelijk blijven.

. Er ook nog een weegfactor is opgenomen voor de grootte van de fysieke belasting op één mo-
ment. Daarmee tellen vooral de veel voorkomende of de grote fysieke belastingen uiteindelijk door
in de totaalbeoordeling.
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Bijlage B Observaties

Observaties telescoopsteel

ln de onderstaande tabel is

De volgende metingen zijn verricht:

Tillen en dragen

observatieswelke

T1 T2 T3

Glasbewassing van vlakke ge-
vel tot 10 meter.

Glasbewassing van verspron-
gen en vlakke gevel tot 15 me-
ter.

Glasbewassing van verspron-
gen en vlakke gevel tot í 5 me-
ter.

o

Verticale afstand: > 175 cm

O Rood,

o

18



Duwen en trekken

van qevel treKKen

Trekkracht: 60 N Frequentie: t 12luur

verplaatsinosafstand: +í m Toeoestane trekkracht: 140 N

O Groen. weeqfactor 2

Energetische belasting

Voor de duur van de handel is het van de drie observaties

activiteit Basaal-
meta-
bolisme

Houding/
beweging

Type ar-
beid

Totaal
(kJ/min)

Duur

(min)

Totaal
(kJ)

1 telescoopsteel uitschui-
ven

5 2,5 12 19,5 4 78

2 wassen 5 2.5 9.5 17 36 612

3 verplaatsen 5 6,5 3 14,5 6 87

4 telescoopsteel inschui-
ven

5 2,5 9,5 17 3 5'l

5 overiq 5 6.5 1.5 13 11 143

totaal 60 971

16 kJ/min over 1 uur: i oroen

16 kJ/min over I uur: @ oranie

Werkhoudingen

Tí Aantal Groen Oranie Rood Bij handelingen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20'ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20"
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
gedraaid.

10

127

0

139

a

t
3xO

3xO

Ramen wassen (103 x)

Ramen wassen (120 x)
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T2 Aantal Groen Oranje Rood Bij handelingen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20'ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20"
voorover oÍ opzij gedraaid
en/oÍ gebogen of meer dan
enkele graden achterover
gedraaid.

4

107

158

a

a

3xO

3xO

Ramen wassen (73 x)

Ramen wassen (130 x)

T3 Aantal Groen Oranje Rood Bij handelingen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20'ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20"
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
oedraaid

22

80

5

126

o

a

2xO

3xO

Wassen ramen (37 x), in-
en uitschuiven steel (28
x)

Wassen ramen (92 x)

Voor de berekening van de totale Íysieke belasting is een gemiddelde genomen van de werkhoudin-
gen van de drie observaties.
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Observaties ladder

tsln de welke observaties

Lí L2 L3

Glasbewassing van verspron-
gen en vlakke gevel met smalle
ramen tot 10 meter.

Glasbewassing van verspron-
gen en vlakke gevel tot 10 me-
ter.

Glasbewassing van verspron-
gen en vlakke gevel tot 10 me-
ter.

De volgende metingen zijn verricht:

Tillen en dragen

Ladder tillen

>25

O Rood, I
Emmer water

Draaqafstand: 10 - 50 m Draaofreouentie: incidenteel

Draaooewicht: 6-10 ko Toeoestane oewicht: 5,5

O Oranie, weeqfactor 4

Duwen en trekken

muur afl trekken

Trekkracht: 150 N Freouentie: *. 12luur

verplaatsinqsafstand: 20 cm Toeoestane trekkracht: 140 N

I Oranie. weeofactor 4
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Energetische belasting

activiteit Basaal-
meta-
bolisme

Houding/
beweging

Type
arbeid

Totaal
(kJ/min)

Duur

(min)

Totaal

(kJ)

1 verplaatsen ladder naar vol-
qende raam

5 6,5 12 23.5 7 í64,5

2 ladder omhoog/omlaag klim-
men

5 55 0 60 I 540

3 ramen inwassen 5 2,5 4 11,5 11 126,5

4 ramen wissen 5 2.5 4 11,5 24 264

5 ladder verplaatsen naar ander
onhorrw

5 6,5 30 41,5 1 41,5

6 ladder in-/opschuiven 5 2,5 12 í 9,5 2 39

7 overio 5 2.5 0 7.5 6 45

totaal 60 1220.5

Over I uur: tl Groen

OverSuur:ORood

Werkhoudingen

Lí Aantal Groen Oranie Rood Bii handelinoen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20" ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20"
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
oeclraaid

28

65

35

63

a

§

í,5xO

1,5xO

Ramen wissen (16 x)

Ramen wissen (31 x)

Ramen wissen (24 x)

Ladder verplaatsen (29 x)
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L2 Aantal Groen Oranie Rood Bij handelingen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20' ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20"
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
oedraaid.

41

68

50

70

1xO

1,5xO

1xO

2xO

Ramen wissen (23 x)

Ramen wissen (46 x)

Ramen wissen (35 x)

Ladder verplaatsen (24 x)

L3 Aantal Groen Oranie Rood Bij handelingen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20" ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20'
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
qedraaid.

61

102

67

73

1,5xO

2,5xO

1,5xO

2xC

Ramen wissen (43 x)

Ramen wissen (53 x)

Ramen wissen (50 x)

Ramen wissen (39 x)

Voor de berekening van de totale fysieke belasting is een gemiddelde genomen van de werkhoudin-
gen van de drie observaties.
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Observaties hoogwerker

n de onderstaande tabel is welke observaties

Hí H2 H3

Glasbewassing van vlakke ge-
vel boven 10 meter

Glasbewassing van verspron-
gen en vlakke gevel boven 10
meter.

Glasbewassing van verspron-
gen en vlakke gevel boven 10
meter.

De volgende metingen zijn verricht:

Tillen en dragen

d uwe n/tre kke n ( ailee n b ii ob servatte

Trekkracht: 330 N (Piek) Frequentie: 2-4 keerldag

verolaatsinosafstand: t8 m

O Rood, weeqfactor 8

Energetische belasting

Emmer water

Draaoafstand: 10 - 50 m Draaofreouentie: incidenteel

Draaooewicht: 6-10 kq

* Oranie. weeqfactor 4

Duwen en trekken

activiteit Basaal-
meta-
bolisme

Houding/
beweging

Type
arbeid

Totaal

(kJ/min)

Duur

(min)

Totaal

(kJ)

í hooqwerker in/uitklimmen 5 45 0 50 1 50

2 verolaatsen bakie 5 2,5 1.5 I 24 216

3 ramen inwassen 5 2.5 4 1í.5 11 126,5

4 ramen wissen 5 2.5 4 11.5 18 201

5 hooowerker verplaatsen 5 2.5 30 37,5 I 37.5

6 overiq 5 2,5 0 7.5 6 45
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totaal 61 I OZO

11 kJ/min over 1 uur: O qroen

11 kJ/min over 8 uur: O oroen

of
activiteil Basaal-

meta-
bolisme

Houding/
beweging

Type
arbeid

Totaal

(kJ/min)

Duur
(min)

Totaal
(kJ)

t hooowerker in/uitklimmen 5 45 0 50 1 50

2 verplaatsen bakie 5 2.5 1.5 I 22 198

3 ramen inwassen 5 2,5 4 1't.5 13 149.5

4 ramen wissen 5 2,5 4 11.5 16 184

5 hooowerker verolaatsen 5 2.5 1,5 I 3 27

6 overio 5 2.5 0 75 5 37,5

totaal 60 646

11 kJ/min over 1 uur: O qroen

1í kJ/min over I uur: O oroen

Werkhoudingen

Hí Aantal Groen Oranje Rood Bii handelinoen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20' ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20"
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
oedraaid.

36

48

40

o

I

a

a

Ramen inwassen en wis-
sen (32 x)
Ramen inwassen (20 x)

Verplaatsen bakje
x)

H2 Aantal Groen Oranie Rood Bii handelingen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20' ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op of bo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieën gebogen,
knielen en op een been
staan,

Nek / hoofd meer dan 20"
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
oedraaid.

19

32

25

o

a

a

a

Ramen wissen (20 x)

Verplaatsen bakje (12
x)
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H3 Aantal Groen Oranje Rood Bij handelingen

Dynamisch:

De rug, meer dan 20' ge-
draaid en/of gebogen.

Armen, handen op ofbo-
ven schouderhoogte.

Benen, knieèn gebogen,
knielen en op een been
staan.

Nek / hoofd meer dan 20'
voorover of opzij gedraaid
en/of gebogen of meer dan
enkele graden achterover
gedraaid.

21

33

6

24

o

o

a

o

Ramen wissen (15 x)

Verplaatsen bakje (14
x)

Voor de berekening van de totale fysieke belasting is een gemiddelde genomen van de werkhoudin-
gen van de drie observaties.
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Bijlage C Beoordeling fysieke belasting

Deze bijlage geeft de berekening van de totale fysieke belasting voor de verschillende werkmethoden

Totale§§l.eke.iibë!à*ti.n6tè,esciro§,tèàt,,,oÈd§r...í,0..,iti§Íéi:,:,,,t...t.i,t.:,,,,,,.,,,.i,,''':,ttt;li..l.lrlrt- il.

0ndg rp',,t ,Koxit..' t,oi.,mi hàÈdó[ià6È6J],::: r,r :r,,. r,..:,,,,, ..,,r A§'O&liiirl
*§eaib-- '' ill i:T§taiË[:r,':'r'rr]l:i':

Tillen 1 + 4 in en uitschuiven telescoopsteel 27 7 189

Dragen 5 overig (dragen telescoopsteel) 2 4 8

Trekken met
hele lichaam

3 verplaatsen (van de gevel aftrek-
ken)

23 2 46

Tillen 2 + 3 wassen en verplaatsen '169 2 338

Werkhoudingen
rug

Alle handelingen 11 5 55

Armen Alle handelinoen 106 5 530

Benen Alle 3 5 15

Hoofd Alle 114 5 570

Totaal 1751

0ride'§"iiL'lrlili'l'r'i:i'ii 'llK)ffi l,Vcíoi'fi iiiitlra6di*ti§§ll§Íi;).l1ll;:lllll;lrr11,,,,,,lll-.: 
r1 §àntallil'rrirr,l'iirWëadfàctciííi r,lTó{Udrrrrr':.iii.;lririlli:

tillen 1 + 4 in en uitschuiven telescoopsteel 27 7 í89
dragen 5 overiq (dragen telescoopsteel) 2 4 8

Trekken met
hele lichaam

3 verplaatsen (van de gevel aftrek-
ken)

23 2 46

Tillen 2 + 3 wassen en verDlaatsen 169 2 338

Werkhoudingen
ruq

Alle handelingen 19 5 95

Armen Alle handelingen 98 5 490

Benen Alle 4 5 20

Hoofd Alle 154 7 1078

Totaal 2264
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OhdèmsiB, Komt,,vocr,bii rhAritilèli'na{e§) Aanlal Weedactor ïotaal

Tillen 1 verplaatsen ladder naar volgend
raam + ladder in-/opschuiven

29 I 232

Tillen 6 ladder inJopschuiven 7 I 63

Draqen 5 verplaatsen naar ander qebouw etc. 5 8 40

Dragen 7 draqen emmer water 5 4 20

Duwen en trek-
ken

1 verplaatsen ladder (van de gevel
trekken)

29 4 116

Werkhoudingen
rug

Alle handelingen 43 5 215

Armen Alle handelingen 78 5 390

Benen Alle handelingen 51 5 253

Hoofd Alle handelinoen 69 5 345

Totaal 1674

Oride,vèÍn,, Kortrt,, íbiiid6:fialndeliÀ§{ n},]li.ili,,rriri Aàn&l:rl .Wéffià 'illti TàÍiiàtiil:

Draqen 6 dragen emmer water 2 4 8

Duwen en trek-
ken

5 verplaatsen hoogwerker (alleen bij
niet zelf rijdende belastend)

0 n.v.t. 0

Werkhoudingen
rug

Alle handelingen 25 4 100

Armen Alle handelingen 38 5 190

Benen Alle handelinoen 2 5 10

Hoofd Alle handelinqen 30 5 150

Totaal 458
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1

Samenvatting

ln dit verslag rapporteert TNO Arbeid de resultaten van het onderzoek naar ffsieke
belasting en mogelijke oplossingen om die belasting te verminderen in de sector

ORSIMA (Qnderhoud en Reiniging in scheepvaarl, lndustrie en Milieu en $an-
verwante activiteiten). In dit rapport wordt deze naam ingekort tot Industriële rei-

niging en Scheepsonderhoud.

Door ondertekening van een intentieverklaring hebben de sociale partners in de

sector Industriële reiniging en Scheepsonderhoud en het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zich ten doel gesteld te komen tot een arbocon-

venant. Door gezamenlijk doelen te stellen wil men een duidelijke reductie van de

arbeidsbelasting bereiken.

Ten behoeve van dit convenant dient een aantal onderwerpen, waaronder fysieke

belasting, nader te worden uitgewerkt. Onderzoek naar fysieke belasting in de re-

guliere schoonmaak is reeds uitgevoerd, terwijl een onderzoek in de IGK-sector ten

tijde van het hier beschreven project wijwel afgerond was. Sommige werkzaamhe-

den uit deze sector komen ook voor in de sector Industriële reiniging en

Scheepsonderhoud. Om een compleet beeld te krijgen was er behoefte aan een

aanvullend onderzoek.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren zal in het convenant ook een plan van

aanpak worden opgenomen. Hierin worden concrete afspraken vastgelegd over

uitvoerbare en toetsbare maatregelen om de risico's te verminderen. Het was dus

van belang om in dit project ook kansrijke maatregelen op te sporen. In het onder-

zoek wordt daarom aandacht besteed aan mogelijke maatregelen en aan ervaringen

met reeds genomen maatregelen.

TNO Arbeid heeft in het onderzoek verschillende activiteiten uitgevoerd. Eerst zijn

literatuur en andere informatiebronnen bestudeerd; ook is een interview gehouden

met de secretaris van de werkgeversorganisatie. Mede op basis hiervan is een eer-

ste inzicht verkregen van flrsiek belastende taken en van maatregelen om de licha-

melijke belasting te verminderen. Dit overzicht is grondig besproken met de Bran-

che Begeleidingscommissie (BBC), bestaande uit vertegenwoordigers van werkge-

vers, werknemers en het ministerie van SZW. In dit overleg is tevens een selectie

gemaakt van de meest in aanmerking komende werkzaamheden voor beoordeling

in de praktijk. Hierna zijn de volgende deelsectoren bezocht door TNO:
o industriëlereiniging;
. scheepsonderhoud;
o asbestverwijdering;
o havenservice overig;
o industriëlerioolreiniging.
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Tijdens de werkbezoeken is de fysieke belasting beoordeeld. Ook zijn daar inter-
views gehouden met voorlieden en werknemers voor aanlullende informatie op de
waarnemingen, bij voorbeeld over taakduur.
Vervolgens zijn oplossingensessies gehouden om voorstellen voor verbeteringen te
ontwikkelen. Aan deze sessies namen deel: vertegenwoordigeÍs van leiding en
werknemers uit elk van de vijf deelsectoren en ergonomen. Zij bespraken eerst of
de gegevens uit de werkbezoeken representatief waren voor de gebruikelijke werk-
zaattheden. Aansluitend is een keuze gemaakt uit knelpunten waarvoor nog oplos-
singen moeten komen. Gekozen zijn de knelpunten die door de deelnemers als
meest ernstig beschouwd worden, tenzij hiervoor al oplossingen beschikbaar zijn.
Voor de gekozen knelpunten zijn nieuwe ideeën voor oplossingen in de oplossin-
gensessie bedacht. De voor- en nadelen van elk van die ideeën en de te verwachten
effecten op de fysieke belasting zijn besproken en eraan toegevoegd.

Het werk in de deelsectoren verschilt wezenlijk. In sommige deelsectoren is het
werk afwisselend (havenservice), in andere nogal monotoon met eenzijdige licha-
melijke belasting (scheepsonderhoud: reinigen en herstellen scheepshuid). Tijds-
druk en avond- en nachtwerk komen voor bij scheepsonderhoud, havenservice en
soms bij industriële reiniging.
Het gegeven dat het werk wordt uitgevoerd op de locatie van de klant, is een ge-
meenschappelijk kenmerk van dit werk. Dit brengt meÍ" zich mee dat het bedrijf
beperkte invloed heeft op de omstandigheden, waaronder de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd.

In alle deelsectoren komt fysieke overbelasting voor. In dit rapport is gedetailleerd
te vinden in welke taken, werkzaamheden en werksituaties die overbelasting zich
voordoet. De belangrijkste bronnen van overbelasting zijn: tillen en dragen van
lasten, ophijsen en voorttrekken van slangen en langdurig werken in belastende
houdingen (gebogen nek en romp, geheven arÍnen, hurkend/knielend; onder
vloerniveau, boven schouderhoogte). Meerdere verzwarende omstandigheden doen
zich voor en versterken de gevolgen van de firsieke overbelasting.

Er zljn in dit project twee oplossingensessies gehouden; daarin kon slechts een deel
van de knelpunten worden besproken. Voor de meeste van die knelpunten zijn
oplossingen naar voren gekomen. Dat zijn vooral technische oplossingen die nog
wel ontwikkeld moeten worden. Verwacht wordt dat na ontwikkeling de imple-
mentatie goed haalbaar is.
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De andere oplossingen zijn vooral van organisatorische aard, die eisen stellen aan

klanten. Deze zullen veel moeilijker en dus ook pas op langere termijn doorge-

voerd kunnen worden.

Enkele grote bedrijven lopen voorop met oplossingen; ook dan gaat het vooral om

technische oplossingen.ln zljn algemeenheid geldt dat grotere bedrijven en bedrij-

ven die een duidelijke specialisatie hebben, eerder in staat zullen zijn oplossingen

door te voeren. Hun mogelijkheden om te investeren in technische hulpmiddelen

zljn groter, omdat ze meeÍ kans hebben op een hoge mate vaninzet van die hulp-

middelen. Voor het opstellen van een implementatiestrategie op sectorniveau moet

ook aandacht worden besteed aan de positie van bedrijven die minder makkelijk tot

dergelijke investeringen kunnen overgaan.





Leeswijzer: een gids door en toelichting op het rapport

Deze leeswijzer helpt u om snel uw weg te vinden in het rapport. Daarnaast geeft

de leeswijzer een toelichting op belangrijke begrippen, zoals fysieke belasting, en

op de gepresenteerde resultaten.

Opbouw van het rqpport
Wanneer u geihteresseerd bent in het doel van deze studie en in de gevolgde werk-

wijze, is hoofdstuk 1 "Inleiding" aante bevelen. ln de volgende vijf hoofdstukken

vindt u een beschrijving van de werkzaamheden en een overzicht van de f,,sieke

belasting van door TNO beoordeelde werkzaamheden in elk van de volgende vijf
deelsectoren: industriële reiniging, scheepsonderhoud, asbestverwijdering, haven-

service overig, respectievelijk industriële rioolreiniging. De belangrijkste knelpun-

ten in fysieke belasting worden voor u op een rij gezet in het begin van hoofdstuk

7. Dit hoofdstuk presenteert vervolgens mogelijke oplossingen om de knelpunten

weg te nemen of te verminderen. In hoofdstuk 8 "Verantwoording" wordt de toe-

gepaste onderzoeksmethode kritisch besproken. Tot slot behandelt hoofdstuk 9 de

conclusies en aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven kort de visie van TNO op

de volgende stappen die de sector zou kunnen zetten om de fysieke belasting in de

lndustriële reiniging en Scheepsonderhoud te verminderen.

Na het hoofdrapport treft u twee bijlagen aan. Bijlage 1 bevat de vragen die aan de

orde zijn gesteld in de interviews met uitvoerenden en leidinggevenden. De wijze

waarop de mate van flrsieke belasting is bepaald en waarop de beoordeling van

deze belasting heeft plaatsgevonden, staat in bijlage 2 beschreven. Deze bijlage

bevat ook de richtlijnen die zijn toegepast om te beoordelen welke aspecten van het

werk een risico op gezondheidsschade met zich meebrengen.

Bepaling en beoordeling van de fusieke belasting

Fysieke ofwel lichamelijke belasting is de belasting die spieren, gewrichten en

botten van mensen ondervinden tijdens het aannemen van houdingen en/of het

uitvoeren van bewegingen. Volgens de beoordelingsmethode van TNO Arbeid

ontstaat Ssieke belasting tijdens het werk door de volgende activiteiten en houdin-

gen:

r krachthandelingen: tillen, dragen, duwen, trekken, en kracht zeíten met de

handen (anders dan tijdens tillen, dragen, duwen, trekken);
o statische houdingen van de benen: sÍaan, zitten, hurken en knielen;

o statische houdingen van de nek, romp, bovenarm/schouder en onderarm: bui-

ging, strekking, heffïng en draaiing;
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. repeterende bewegingen van de nek, romp, bovenarm/schouder en onderarm:
buiging, strekking, heffing en draaiing.

Er is sprake van een statische houding (ofwel statische belasting), waÍrneer een
lichaamsdeel duidelijk zichtbaar meer dan 3 tot 4 tellen in één bewegingsgebied
verblijft. De spieren leveren dan kracht zonder te bewegen. De doorbloeding van
spieren is verminderd en deze voÍn van belasting is al snel vermoeiend. Er is
sprake van een repeterende beweging (ofwel repeterende belasting), waÍrneer men
vaak, gemiddeld meer dan 2 keer per minuut, kortdurende bewegingen op nage-
noeg dezelfde wljze herhaalt. Bij deze vorÍn van belasting ontstaat juist vermoeid-
heid, omdat de spieren veel bewegen.

Fysieke belasting kan op den duur tot gezondheidsklachten leiden, als de kracht
waarÍnee handelingen uitgevoerd worden te groot is, of als er te lang in eenzelfde
statische houding wordt gewerkt, of als dezelfde beweging langdurig wordt her-
haald. ook als de gewrichten ver buiten de ruststand worden gebruikt, is er een
risico op gezondheidsklachten. om te kunnen beoordelen hoe groot de ffsieke
belasting, en daarmee het risico op gezondheidsklachten is, zijn observaties en
metingen van werkzaamheden nodig. Deze worden op de werkplek uitgevoerd,
terwijl de geobserveerde personen gewoon hun dagelijkse taken verrichten. l" brj-
lage 2 staat beschreven welke aspecten van de werkzaanheden worden vastgelegd.
De mate van §zsieke belasting wordt vervolgens vergeleken met gezondheidskun-
dige richtlijnen voor §.sieke belasting voor de werkende populatie. Zo wordt dui-
delijk welke krachthandelingen, statische houdingen en repeterende bewegingen
een risico op gezondheidsschade met zich meebrengen. Let op: er worden geen

functies beoordeeld, maar deelaspecten var, taken of handelingen. Van de functie
'machinist van een vacutirnwagen' heeft TNO bijvoorbeeld de deelaspecten 'dra-
gen van een koppelstuk' en'tillen van een slang'beoordeeld.

De resultaten van de beoordeling worden weergegeven met het zogenaamde 'stop-
lichtmodel':
. groen de belasting vormt geen verhoogd risico op gezondheidsschade voor

90Yovan de mannelijke en75%o van de vrouwelijke werknemers;
c geel de belasting vormt een verhoogd risico op gezondheidsschade;
. rood de belasting vormt een sterk verhoogd risico op gezondheidsschade

voor 75oÀ van de mannelijke en l00oÀ van de wouwelijke werkne-
mers.

De kleuren geven ook aan in hoeverre maatregelen nodig zijn om de Szsieke belas-
ting te verminderen:
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. groen

. geel

. rood

er zljn geen maatregelen nodig;

het is nodig maatregelen te nemen, bij voorkeur direct;

het is nodig direct maatregelen te nemen.

Toelichting bij de tabellen met de gezondheidskundige beoordeling van de geob-

s erveerde werkzaamheden

Tijdens werkbezoeken hebben TNo-medewerkers werkzaamheden geobserveerd

die fzsiek belastende aspecten bevatten. Deze werkzaamheden staan opgesomd in

de eerste kolomvan de tabellen 2.1,3.7,4.1,5.1en 6.1.In de tweede kolom staat

vermeld welk aspect van de taak of handeling vergeleken is met de richtlijnen voor

fysieke belasting. Het kan gaan om krachthandelingen zoals tillen, dragen en kracht

leveren met de handen, om statische houdingen van benen ofbovenlichaam en/of

om repeterende bewegingen van het bovenlichaam. Een taak kan meerdere frsiek
belastende aspecten bevatten; bij 'hogedrukspuiten' bijvoorbeeld worden de nek en

romp statisch belast, terwijl de armen kracht moeten leveren. De vergelijking levert

een beoordeling van het risico op gezondheidsschade op. Deze beoordeling staat in
de derde kolom. Een definitie van de gebruikte kleuren vindt u direct boven deze

paragraaf. Soms was het niet mogelijk om het risico van de geobserveerde werk-

zaamheden te bepalen, omdat informatie over de duur van de taak of handeling

ontbrak. Dit betreft met name werkzaamheden in de industriële reiniging, het

scheepsonderhoud en de industriële rioolreiniging. In die gevallen staat er oa.t.' als

beoordeling in de derde kolom ('afhankelijk van taakduur'). Om u toch een in-

schatting van het gezondheidsrisico te kunnen laten maken, is in de vierde kolom

de beoordeling weergegeven voor verschillende categorieën van taakduren.

Meestal betreft dit drie categorieën: 'minder dan 1 uur per dag' de taak of hande-

ling uitvoeren, '1 tot 4 uur per dag' uitvoeren en '4 tot 8 uur per dag' uitvoeren. In

de eerder genoemde drie deelsectoren heeft een aantal krachthandelingen de beoor-

deling 'o.g.' ('onvoldoende gegevens voorhanden') gekregen. In die gevallen was

het niet mogelijk om het gewicht of de uitgeoefende kracht te meten of betrouw-

baar in te schatten. De vijfcle kolom van elke tabel geeft een toelichting op de be-

oordeling.

Toelichting bij de tabellen met oplossingen voor knelpunten infusieke belasting

In participatieve werksessies met bedrijven uit de verschillende deelsectoren is

gezocht naar mogelijke oplossingen voor de acht belangrijkste knelpunten in §r-
sieke belasting. Elk knelpunt wordt behandeld in een aparte tabel (tabellen 7.1-7.8).

Voor elk knelpunt zijn twee tot vier van de geopperde oplossingen nader uitge-

werkt. Deze uitwerking betreft een gezamenlijke inschatting van: het effect op de

fysieke belasting (le rij), de inpasbaarheid in het huidige werk (2e rij), de imple-
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mentatietermijn (3e rij), de verhouding tussen kosten en baten (ae rij) en mogelijke
succes- en faalfactoren (5e rij). Gezien de deskundigheid van de deelnemers aan de

werksessies, kunnen deze inschattingen beschouwd worden als 'expertoordelen'.

Herkomst van informatie in de vijf deelsector hooídstukken
Hoofdstuk 2 tot en met 6 beschrijven, voor elk van de vijf deelsectoren, een aantal
werkzaamheden en de ffsieke belasting van door TNO beoordeelde werkzaamhe-
den. Elk hoofdstuk bevat vier paragrafen. De informatie in elk van die paragrafen
is aÍkomstig van verschillende bronnen. Die bronnen zijn:
o § x.l 'Beschrijving van de werkzaamheden': observatie van de TNO-

medewerker tijdens het werkbezoek, interview met leidinggevenden en uitvoe-
renden tijdens het werkbezoek, en PR-/informatiemateriaal van de bezochte
bedrijven op papier of Cd rom;

o § x.2 'Aanvullende informatie over de bezochte bedrijven en de werkzaamhe-
den': interview met leidinggevenden en uitvoerenden tijdens het werkbezoek.
In § 2.2 is ook een Cd rom van het bezochte bedrijf met informatie over uit-
rusting, machines, wagens en dergelijke als bron gebruikt;

o § x.3 'Beoordeling van de ffsieke belasting van de geobserveerde

werkzaamheden': observatie van de TNO-medewerker tijdens het werkbezoek,
en uitwerkingvan deze observaties op basis van de gezondheidskundige richt-
lijnen voor ffsieke belasting (bljlage 2);

o § x.4 'Verzwarende omstandigheden': observatie van de TNO-medewerker
tijdens het werkbezoek, en interview met leidinggevenden en uitvoerenden tij-
dens het werkbezoek.
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In dit verslag rapporteert TNO Arbeid de resultaten van het onderzoek naar Srsieke

belasting en mogelijke oplossingen om die belasting te verminderen in de sector

ORSIMA (Qnderhoud en \einiging in Scheepvaart, lndustrie en Milieu en Aan-

verwante activiteiten). In dit rapport wordt deze naam ingekort tot Industriële rei-

niging en Scheepsonderhoud.

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de blootstelling aan

firsieke belasting en een overzicht van de mogelijke oplossingen om firsieke belas-

ting te verminderen. De resultaten van dit onderzoek zljn daarmee geschikt voor

het opstellen van een plan van aanpakom de fysieke belasting te verminderen.

In dit rapport worden kansen en belemmeringen voor het succesvol doorvoeren van

deze oplossingen in beeld gebracht. Ook wordt er aangegeven binnen welke ver-

wachte termijnen de invoeringvan deze oplossingen kan gebeuren. De kansen en

belemmeringen in organisaties voor het invoeren van oplossingen hangen samen

met de cultuur en de stnrctuur van de bedrijven en van de bedrijfstak. De cultuur en

de structuur van bedrijven worden onder andere bepaald door de specifieke ken-

merken van de sector, de grootte van het bedrijfen de geleverde producten en dien-

sten. Informatie over kansen en belemmeringen in een bepaalde organisatie is no-

dig voor het opstellen van een veranderplan.

In een veranderplan wordt concreet aangegeven hoe maatregelen in een bedrijf zijn

in te voeren. Dat vraagt om inzicht in cultuuraspecten, zoals de opstelling van lei-

dinggevenden en werknemers ten aanzien van veranderingen in $rsieke belasting

en in de stijl van leidinggeven. Ook is het van belang te weten op welke wijze eer-

dere veranderingen zijn doorgevoerd en welke ervaringen men daarmee heeft op-

gedaan. Structuuraspecten die belangrijk zijn voor het opstellen van een verander-

plan zijn de manier waarop intern werkzaamheden worden georganiseerd en de

wljze waarop intern informatie wordt verspreid. Ook is het van belang hoe men

omgaat met de verdeling van taken, en met de bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden van de verschillende niveaus in de bedrijven.

In het onderzoek is aan de hand van een interview met de secretaris van de werk-

geversorganisatie, bronnenonderzoek en een uitgebreid gesprek met de Branche

Begeleidings Commissie (BBC) in hoofdlijnen een beeld verkregen van de aard

van de werkzaamheden en de ffsieke belasting. De aandacht was daarbij met name

gericht op de volgende zes werkzaamheden: bedienen van mobiele units, hoge-

drukreiniging, industriële rioolreiniging, asbestverwijdering, scheepsonderhoud en

sjorren van lading op een schip. De §'sieke belasting van deze werkzaamheden is
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beoordeeld aan de hand van zes werkbezoeken waar deze werkzaamheden werden
uitgevoerd. Tijdens de werkbezoeken zijn interviews met leidinggevenden en

werknemers gehouden en zijn de zware taken geobserveerd. De interviewvragen-
lijst en gebruikte observatie-/beoordelingsmethode en richtlijnen vindt u respectie-
velijkinbijlage I en2.
De zwaarste taken binnen de werkzaamheden zijn geselecteerd op basis van de

interviews met werknemers en leidinggevenden op de bezochte locaties. Niet altijd
waren de meest in aanmerking komende taken ook in praktijk te zien; door middel
van simulatie en zo gedetailleerd mogelijke informatie kon in de meeste gevallen
toch een oordeel worden gevormd over de fusieke belasting.
In oplossingensessies met werkgevers en werknemers zljn maatregelen in beeld
gebracht om de lichamelijke belasting te verminderen. De maatregelen zijn inge-
deeld in drie groepen: aanpassing van de werkorganisatie, aanpassing van de tech-
niek of maatregelen die medewerkers zelf kunnen dooryoeren.

Dit rapport bestaat verder uit de volgende hoofdstukken. In de volgende hoofd-
stukken (2-6) wordt per deelsector in detail verslag gedaan van de bevindingen. In
hoofdstuk 7 worden de oplossingen besproken voor een aantal knelpunten rondom
fysieke belasting. ln hoofdstuk 8 wordt een verantwoording gegeven voor de ge-

bruikte methoden, gevolgd door de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9.

Na het hoofdrapport volgen twee bijlagen, waarin de gebruikte methoden en de

gehanteerde richtlijnen worden verantwoord.
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2.1

lndustriële reiniging

Beschrijving van de werkzaanheden

De industriële reiniging omvat diverse reinigingswerkzaamheden die uitgevoerd

worden in en voor industrieën. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld hogedrukreini-

ging, het schoonmaken van opslagtanks, de verwijdering en het transport van al

dan niet gevaarlijke (afual)stoffen, en vacuiimreiniging. Opdrachtgevende indu-

strieën komen onder andere uit de (petro)chemie, de voedingsmiddelenbranche en

de farmaceutische industrie.

TNO heeft op twee locaties in Nederland een aantal werkzaamheden binnen de

industriële reiniging geobserveerd en vervolgens de fysiek belastende aspecten van

deze werkzaamheden beoordeeld. De geobserveerde werkzaamheden staan hieron-

der beschreven. Ook de werkomgeving en gebruikte materialen worden geschetst,

omdat beide de aar:d enmate van f'sieke belasting mede bepalen.

Werken met mobiele units

Met een vacu-press (frguur 2.1) wordt droge vervuiling opgezogen uit ruimtes bij

een fosforfabriek. Men noemt dit stofzuigen. TNO heeft vier handelingen beoor-

deeld die voor en na het stofzuigen uitgevoerd worden:

o het lopend verplaatsen van slangen en koppelstukken. Deze worden vanaf de

bedrijfswagen naal de plaats van bestemming gedragen. In enkele gevallen

worden de slangen opgeslagen op het fabrieksterrein zelf, in de buurt van

ruimtes die periodiek schoon gezogenworden;

o het aansluiten van een koppelstuk aan de vacu-press (figuur 2.2). Dit koppel-

stuk (een soort T-stuk) wordt aangebracht, zodaÍ er 2 stofnrigslangen aafige-

sloten kunnen worden;
o het aansluiten van een zuigslang (6-duimsr, rubber) aan de vacu-press (figuur

Z.3).Yanaf een vaste leiding aan de fabriek wordt een slang naar de vacu-press

gebracht en aangesloten. De chauffeur van de vacu-press tilt de slang eerst met

twee handen op. Vervolgens maakt hij één hand vrij om de beide slangen met

elkaar te kunnen verbinden;
o het ophijsen van een zuigslang (3-duims, rubber) naar een luik waarlangs de

slang de fabrieksruimte in kan (figuur 2.$. Op deze locatie is niet altijd een

lift aanwezig om de zuigslangen naar boven te brengen. Ze wotden dan door 2

of 3 personen via de buitenzijde aan een touw naar binnen gehesen'

1 De diameter van een slang wordt aangeduid in 'duimen'; I duim komt overeen met 2,54 cm (1

Engelse'inch').



Figuur 2.1 Een vacu-press; een 'stofzuiger'wagen
waarmee droge vervuiling opgezogen wordt

Figuur 2.3 Het aansluiten van een zuigslang aan de
vacu-press

Figuur 2.2 Het koppelstuk dat ge-
plaatst is tussen de slag van de
vacu-press en de stofzuigslangen.
Observeer hoe hoog het koppel-
stuk getild moet wordenl

Figuur 2.4 Langs luiken in de fabrieks-
wand zijn enkele zuigslangen naar bo-
ven gehesen. Vergelijking van de luik-
hoogte met de lengte van de man met
witte helm rechts onder op de foto
toont aan dat de slangen over grote
afstand omhoog gehesen zijn

Met een vacuiimwagen (figuur 2.5) wordt sludge (productresten) uit opslagtanks
gezogefi. Op de bezochte locatie worden hierin onder andere ruwe aardolie en ge-
rafÍïneerde producten opgeslagen. TNo heeft twee handelingen beoordeeld die
voor en na het afntigenuitgevoerd \Morden:
o het aansluiten van een zuigslang (3-duims, pvc) aan de vacutimwagen;
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het terugleggen van de zuigslang op de vacuiimwagen. Een deel van de slang

wordt over de rand van de bak (zie figuur 2.5) getild. Vervolgens wordt het

resterende deel de bak in geschoven.

Figuur 2.5 Een vacuumwagen zuigt productresten
uit een opslagtank. De chauffeur heeft de slang net
terug op de wagen gelegd. Observeer hoe hoog de
slang getild moet worden!

H o ge drulcr einiging met e en p is t o o I
Hogedrukreiniging wordt uitgevoerd door 2 personen. De ene spuit en de andere

waarborgt de veiligheid; hij bedient de dodemansknop en verlegt de slang om te

voorkomen dat de ander erover struikelt. Afwisseling van de 2 taken komt voor als

beide personen gecertificeerd zijn om de hogedrukwagen te bedienen. Naast het

spuiten ze7f, omvat dit werk nog een belastende handeling. Dit is het verplaatsen

van de slang van de hogedrukwagen naar het oppervlak dat gereinigd moet worden.

Op één van de bezochte locaties moest de slang handmatig naar circa 30 m hoogte

gehesen worden. TNO heeft deze handeling beoordeeld, evenals het reinigen van

het platform van een booreiland (fig,r,r. 2.6) en het reinigen van installatieonder-

delen op een speciaal daarvoor ingerichte spuitplaats (frguw 2-7).

Figuur 2.6 Het reinigen met hoge druk van het platform van een booreiland



Figuur 2.7 Het reinigen met hoge
druk van installatieonderdelen op een

;HïS'' 
daarvoor inserichte sPuit-

De werkhouding tijdens hogedrukreiniging wordt in hoge mate bepaald door de
plaats van de te reinigen vlakken ten opzichte van het lichaam van de persoon die
reinigt. In beide gevallen waren deze vlakken onder heuphoogte gelegen. De per-
soon moest dus continu de nek buigen om het spuiten te kunnen bekijken en con-
troleren (linker foto figuur 2.6 en figuur 2.7). Er was geen sprake van rompbuiging,
tenzij er onder objecten gespoten werd (rechter foto, figuur 2.6). De annen hoefden
niet geheven te worden. De frsieke belasting van het hogedrukreinigen wordt ook
bepaald door de reactiekracht van het water dat verspoten wordt. In beide gevallen
was dit circa 150 N (informatie van machinist hogedrukwagen). Op beide locaties
vonden de medewerkers de klus relatief gemakkelijk, omdat de reactiekrachtlaag
was en omdat er voldoende ruimte was om rechtop te blijven staan en om de te
reinigen vlakken en objecten heen te lopen.

Vílerken in besloten ruimtes
TNO heeft het reinigen van de machinekamer van een groot ponton beoordeeld.
Dit werk bestaat uit 2 handelingen. Eerst worden vloer en machines afgespoten met
warm water (lage druk) om luil en olie te verwijderen (figuur 2.8). omdat het te
donker is in de machinekamer, moeten de te reinigen plaatsen bijgelicht worden
met een zaklamp. Het vervuilde water wordt vervolgens opgezogen met een slang
(figuur 2.9). Volgens de medewerker is het werken in deze besloten ruimte relatief
gemakkelijk, omdat er voldoende ruimte is om rechtop te staan, omdat de bodem
vlak en de ruimte goed toegankelijk is. Hij moet wel over een reling klimmen om
in de put met de machines te komen (en weer terug).



Figuur 2.8 Het afspuiten met warm water onder lage druk van de vloer en de machines in een

machinekamer

Figuur 2.9 Het opzuigen van het vervuilde
water uit de machinekamer met een slang

TNO heeft daamaast het schrappen van droge vaste Íesten van de wand van een se-

parator (groot opslagbassin) geobserveerd. Dit is weliswaar een open ruimte, maar

de geobserveerde handelingen komen ook voor in besloten ruimtes. De beoordeling

van de ffsiek belastende aspecten van het schrappen (zie tabel 2.1) zal voor een

besloten ruimte anders zljn dan voor deze open ruimte. De houding van de romp

kan bijvoorbeeld meer belastend zijn, als de besloten ruimte een laag plafond heeft.

2.2 Aanvullende informatie lver de bezochte hedriiven en de werk'

zaamheden

In beide bedrijven werkt men voornamelijk overdag, ongeveer van 8 uur tot half 5.

Rond de middag is er een half uur lunchpauze, 's ochtends en 's middags een

kwartier koffiepauze. Bij één van de bedrijven komt overwerken regelmatig voor

om een klus af te maken. Wanneer zich calamiteiten voordoen bij een klant, moet
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op ongewone tijden gewerkt worden. In dat geval werkt men op afroep. Men vindt
vrijwel al het werk in de industriële reiniging zwaar. Er zijn maar enkele lichtere
klussen, zoals corveewerk of vegen in fabrieksruimtes. Rouleren tussen zware eÍr
lichte klussen is derhalve moeilijk. Het aantrekkelijke van dit werk vindt men de
afwisseling: het werken op verschillende plaatsen, het feit dat elke klus toch weer
net iets anders is.

Tijdens de werkbezoeken heeft TNO mondeling informatie ontvangen over licha-
melijke klachten die voorkomen bij de medewerkers van de bedrijven. Men meldt
voornamelijk rugklachten. ook schouder- en elleboogklachten worden genoemd.
Het komt soms voor dat de machinist van een wagen zijn enkel verstuikl bij het
uitstappen. De rugklachten wijt men aan het verplaatsen van de zware slangen,
terwijl men de schouder- en elleboogklachten toeschrijft aan hogedrukreiniging.
Om de fysieke belasting te verminderen hebben beide bedrijven diverse maatrege-
len getroffen. BU de fosforfabriek zijn enkele vaste leidingen aangelegd naar
ruimtes waar vaak droge vervuiling opgezogen moet worden. Dit vermindert de
afstand waarover losse slangen ingezet moeten worden. Indien mogelijk laten de
reinigers hun slangen liggen in de buurt van de ruimte die gezogen moet worden.
Dit vermindert de draagafstand. Hogedrukreiniging gebeurt zoveel mogelijk op de
vaste spuitplaats (figuur 2.7).Daar is voldoende ruimte om rechtop te blijven staan
en men kan er om de te reinigen objecten heen lopen. Handmatig hogedrukreinigen
wordt, indien mogelijk, vervangen door machinaal reinigen. Voorbeelden van (zelf
ontwikkeld) materieel zijn:
. een shellreiniger voor het verwijderen van vuil, aanslag- en roestlagen uit

pijpleidingen;
. een portaal-bundelreiniger om pijpenbundels van warmtewisselaars in- en

uitwendig schoon te maken (tot 1000 bar);
. een boorJansbalk voor het openboren en het verwijderen van harde venrriling

uit de pijpen van warmtewisselaars (tot 2000 bar);
. een spuitkraan, een op de arm van een mini-rupskraan bevestigd nozzleblok;
. een freelance kruipslang bundelreiniger: de kruipslang wordt, in plaats van

handmatig, met een soort pistool de pijpenbundel in- en uitgevoerd;
o een rotorjet: wordt toegepast bij het reinigen van besloten ruimtes en grote

leidingen.
In één van de bezochte bedrijven is recent een tiltraining gegeven aan de medewer-
kers.



2.3 Beoordeling van de fysieke helasting van de geobserueerde werk-
zaamheden

Tabel2.1 geeft de gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werk-

zaamheden weer. De ffsieke belasting van werkzaamheden wordt mede bepaald

door de omgeving waarin ze uitgevoerd worden. De hoeveelheid ruimte om de

persoon heen is immers van invloed op de werkhouding die hlj aanneemt. De

werkomgeving tijdens hogedrukreiniging was in dit geval relatief ruim; relatief ten

opzichte van andere werkomgevingen in de industriële reiniging, zoals in een fa-

briek of booreiland. Dit betekent dat de beoordeling van statisch belastende werk-

houdingen in dit geval relatief gunstig is. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van

statisch belastende werkhoudingen in de besloten ruimte.

Tabel 2.1 Gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werkzaamheden in de indu-

striële reiniging

taak/handeling

aspecten
fysieke beoordeling
belasting situatie

grenzen bloot-
stellingsduur toelichting

werken met mo-
biele units (vacu-
iimwagen en va-
cu-press,)
slangen en kop- dragen
pelstukken lo-
pend naar plaats
van bestemming tillen
brengen

koppelstuk aan tillen
vacu-press aan-
sluiten (figuur 2.2)

rubberen 6- tillen
duimsslang aan
vacu-press kop-
pelen (figuur 2.3)

rubberen 3- kracht ar-
duimsslang ophij- men
sen (figuur 2.4)

geel

koppelstuk:
groen

10 m rubberen
4-duimsslang:
rood

een koppelstuk weegt 5-6
kg. De genoemde slang
weegt 47 kg en wordt door 2
personen opgetild en op de
schouder verplaatst. Het til-
len gebeurt met gedraaide
romp en er wordt hoger dan
1,75 m vanaf de vloer getild

het koppelstuk (t6 kg) wordt
hoger dan 1,75 m vanafde
vloer getild

er wordt tweehandig t14 kg
(t1,5 m slang) getild tot
borsthoogte, met gedraaide
romp

de slangen worden met een
touw omhoog gehesen naar
6-8 m (links op foto) en naar
12-15 m (midden op Íoto).
De geschatte gewichten zijn
respectievelUk 25 en 50 kg
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aspecten
fysieke beoordeling grenzen bloot-

taaUhandeling belasting situatie stellingsduur toelichting
3-duims pvc tillen groen er wordt tweehandig +8 kg
slang aan vacu-
[imwagen koppe-
len

hogedrukreiniging
met pistool, onder
heuphoogte
het spuiten zelf kracht ar-
(figuren 2.6 en men
2.7)

o.g.

(t1,5 m slang, plus koppe-
ling) getild tot borsthoogte

de reactiekracht t.g.v. het
spuiten veroorzaakt een mo-
ment2 op de pols, elleboog
en schouder. Dit moment va-
rieert tijdens het spuiten, om-
dat de positie van de water-
straal t.o.v. lichaam varieert.
Het moment wordt opgevan-
gen door spieren in de arm
en schouder. De benodigde
spierkracht is dus variabel

om te kunnen spuiten moet
het pistool continu ingekne-
pen blijven

staan wordt voldoende afge-
wisseld met lopen3

0-'l uur: groen er is buiging van de nek en
1-4 uur: geel draaiing van de romp. ln de
4-8 uur: rood 'pistoolarm' is er buiging van

de elleboog. Door het vast-
houden van de lans is de on-
derarm van de stuurarm ge-
draaid om de lengteas. Op
beide locaties is de taakduur
maximaal 4 uur

de 30-40 kg zware slang
wordt met een touw circa 30
m omhooq gehesen

slang ophijsen

statische
knijpkracht

staan

statische be-
lasting nek,
romp en bei-
de armen

kracht ar-
men

o.g.

groen

geel

Moment (in Nm) : kracht (in N) x momentarm (in m); de momentarm komt globaal overeen met
de afstand tussen de waterstraal en het ellebooggewricht in de arm.
Bij een S-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de blootstellingsduur.
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taak/handeling

aspecten
Íysieke
belasting

beoordeling
situatie

grenzen blool
stellingsduur toelichting

afzuigen van ver- statische be-
vuild water (figuur lasting nek
2.9) en romp

werken in beslo-
ten ruimtes
met warm water
schoonspuiten
van vloer en ma-
chines (figuur 2.8)

statische be-
lasting nek
en romp

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-B uur: rood

0-í uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

a.t.

de nek en romp zijn continu
gebogen om met de slechte
verlichting het spuiten te
kunnen controleren. De nek
en romp zijn soms ook ge-

draaid

de nek en romp zijn continu
gebogen om met de slechte
verlichting het afzuigen te
kunnen controleren. De nek
en romp zijn soms ook ge-
draaid

de kracht is hoog als de
vervuiling stevig vastzit. De
kracht is repeterend en
wordt ver van het lichaam af
geleverd (boven schouder-,
onder heuphoogte). De
kracht wordt geleverd met
gedraaide en soms ook ge-
bogen romp

staan wordt voldoende afge-
wisseld met lopens

boven schouderhoogte
de nek is gestrekt (achter-
over gebogen), de romp ge-
draaid en de arm hoog gehe-
ven

schrappen van
droge vaste res-
tena

kracht ar-
men

rood

groen

statische be- rood
lasting nek,
romp en
stuurarm

Geobserveerd in een separator (groot opslagbassin), niet in een besloten ruimte.
Bij een 8-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de blootstellingsduur
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taak/handeling

aspecten
fysieke
belasting

beoordeling grenzen bloot-
situatie stellingsduur toelichting

onder schouderhoogte
de nek is gebogen en soms
ook gedraaid, de romp is ge-
draaid en soms ook gebo-
gen.
ln beide gevallen is de on-
derarm gedraaid om de
lengteas en de pols gestrekt.
Taakduur is meer dan 4 uur

o.g.: onvoldoende gegevens voorhanden (kracht of gewicht kan niet gemeten of betrouwbaar
ingeschat worden)

a.t.: afhankelijk van taakduur (zie kolom 4)

2.4 Verzwa rende onst a ndig h eden

Het werk wordt verzwaard door de volgende omstandigheden:
. het werken in de buitenlucht (bij onweer werld men niet in tanks en op stei-

gers) of in fabrieksruimtes ('s zomers zeer heet);
. op werklocaties is de verlichting niet altijd voldoende;
o het werken in stinkende, vochtige en/of stoffige ruimtes (bijvoorbeeld los

zoÉ);
o voortdurendnatte omstandigheden(hogedrukreiniging);
. de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, soms zelfs radioactieve stoffen;
o lawaai en trillingen door draaiende machines in de fabrieken waar gereinigd

wordt;
o hinder van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name van de adem-

bescherming (soms nodig), het half-gelaatmasker (tegen stank), de brandwe-

rende overall, het spuitpak (bij hogedrukreiniging) of het aluminium bedampte

pak (brj werken in omgeving van fosfor);
o het werken in nauwe ruimtes, waardoor men gedwongen wordt in belastende

houdingen te werken;
o onveiligheid: valrisico door het werken op hoogte, uitglijdrisico door

aanwezigheid van vocht of olie, kans op brandwonden door aanraking met

brandend fosfor, risico op misstappen tijdens het beklimmen van ladders, het

klauteren over relingen en het op-/afstappen van niveauverschillen, kans op

ernstige (snij)wonden bij het werken metzeer hoge druk;
o het werken onder tijdsdruk, bijvoorbeeld wanneer een fabriek(sruimte) gerei-

nigd moet zijn voor de fabriek gaat draaien.
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3.

3.t

Scheepsonderhoud

Beschrijving van de werkzaamheden

De hoofdtaken van scheepsonderhoud zijn het reinigen en herstellen van scheeps-
huid en -wanden en het opklaren van schepen voor vertrek. De werkzaamheden
worden op, in en onder schepen uitgevoerd, die hetzij in een dok liggen of in het
water.

TNO bezocht een werf in de Rotterdamse havens. Op basis van observatie en ge-
sprekken met medewerkers (met 18-38 jaar ervaring) zin de $rsiek belastende
aspecten van een aantal werkzaamheden beoordeeld. Deze werkzaamheden staan
hieronder beschreven. ook de werkomgeving en gebruikte materialen worden ge-
schetst, omdat beide de aard en mate van fysieke belasting mede bepalen.

Reini gen en h ers te ll en s cheep s huid
Het reinigen en herstellen van de scheepshuid omvat de volgende werkzaamheden:
. hogedrukspuiten en hydrojetten: het reinigen van de scheepshuid met water

onder hoge druk (figuur 3.1). Men gebruikt hierbij een lange lans. De voor-
keurshand knupt het pistool in, terwijl de andere hand de lans richt op het te
reinigen oppervlak. De waterstraal wordt heen en weer bewogen. Deze bewe-
ging wordt uitgevoerd door de arÍnen, of door de romp waarbij het hele bo-
venlichaam gefixeerd is en draait vanuit het middel. De medewerker staat op
een vaste steiger (gemonteerd op een tractor) of in een hoogwerker. Hij draagt
beschermende kleding en handschoenen;

o gritstralen: het reinigen van de scheepshuid door een hard, korrelvormig
materiaal (grit) met grote kracht op het oppervlak teblazen (figuur 3.2toonÍ.
een demonstratie). Men gebruikt hiervoor een slang met een brede spuitmond.
De voorkeurshand houdt de spuitmond vast, de andere hand de slang op circa
40 cm van de spuitmond. Stralen gebeurt met kleine, korte bewegingen. Deze
bewegingen worden uitgevoerd door de aÍnen, of door de romp waarbij het
hele bovenlichaam gefixeerd is en draait vanuit het middel. De medewerker
draagl een kap (helm met veiligheidsglas en een overjas) met luchtafzuiging.
Bij dit werk is gehoorbescherming noodzakelijk;

o roestverwijdering: het verwijderen van roest met een naaldbikker (figuur 3.3).
De naaldbikker is vrij zwraar, wordt pneumatisch aangedreven en met een pi-
stoolgreep bediend. Het gereedschap trilt tijdens gebruik. De naaldbikker
wordt loodrecht op de met roest bedekte wand gezet enlangzaam over het op-
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pervlak bewogen. Afhankelijk van de werkhoogte werkt men staand, gehurkÍ

of geknield. De medewerker draagt handschoenen;

verfspuiten/antifouling aanbrengen: na reiniging wordt een nieuwe laag verf of
antifouling6 aangebracht. De houding en bewegingen zijn vergelijkbaar met

die tijdens het hogedrukspuiten. Het inknijpen van het pistool bij verfspuiten is

echter niet statisch, maaÍ repeterend; afwisselend inknijpen tijdens het spuiten

(van, bijvoorbeeld, links naar rechts) en loslaten tijdens het terug bewegen van

de spuitmond (van rechts naar links). De verf wordt onder hoge druk gespoten.

De medewerker draagt beschermende kleding en handschoenen;

'onder vlak' werken. Bovengenoemde werkzaamheden worden ook uitgevoerd

aan de onderzijde van een schip dat in dok ligt (figuur 3.4). De ruimte tussen

vloer en werkvlak is daar slechts 1 meter. Hierdoor moet men gebukÍ werken.

Bovendien werld men altijd boven schouderhoogte.

Figuur 3.1 Met water onder hoge druk
wordt de scheepshuid gereinigd

Figuur 3.2 Demonstratie van gritstra-
len

6 A11tifor1ling is aangroeiwerende verf; die voorkomt aanhechting van algen, schelpen en dergelijke

aan de scheepshuid.
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Figuur 3.3 Met een naaldbikker wordt roest
verwijderd aan de binnenzijde van een
scheepswand

Figuur 3.4 'Onder vlak'werken; de ruimte
tussen de onderzijde van een schip en de
vloer is gering

Lï/erken in nauwe ruimtes: dubbele bodem of tank
Ook in dubbele bodems en tanks van schepen worden reinigings- en herstelwerk-
zaamheden uitgevoerd (figuur 3.5). Deze omgeving kenmerkt zich door ruimtege-
brek, nauwe doorgangen, weinig hoofdruimte, obstakels, vocht en slechte verlich-
ting. Er is weinig houvast voor handen en voeten, en men loopt het risico zich te
stoten. Al deze aspecten voÍnen een extra belasting voor het werken in nauwe
ruimtes. In lage tanks moet men gebukt lopen en werken, met beperkte bewegings-
vrijheid. zittend op de knieën houdt men met de ene hand de za$antaam vast, en
voert men met de andere hand het werk uit. Om veiligheidsredenen worden de
werkzaamheden met 2 personen uitgevoerd. Eén persoon zit in de tank, de ander
staat buiten de tank en zorgt voor de aanvoer van de slang en hulp bij calamiteiten.
De medewerkers vinden het reinigen van tanks in een schip dat in het water ligt
minder 

^/vaaÍ, 
omdat het schip dan een beetje scheef ligt en alle verontreiniging

naar één kant stroomt.

Figuur 3.5 Werken in nauwe ruimtes in een schip
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Reinigen motorkamer
Dit werk bestaat uit 2 handelingen. Eerst worden vloer en machines afgespoten met

warm water (lage druk) om vuil en olie te verwijderen (figuur 3.6). Het ven'uilde

water wordt vervolgens opgezogen met een slang. Er wordt staand gewerkt, met

voorovergebogen romp, zowel op als onder de vloer. Om onder de vloer te kunnen

reinigen worden de metalen, soms stalen, vloerplaten tijdelijk verwijderd. De me-

dewerker staat dan op smalle richels (steunbalken).

iJíffi i; ïii ïiiJi 3;1"ïï:,:ï Jl"

Opklaren van tanks

Na afloop van de reinigingswerkzaamheden ruimen de medewerkers het schip en

dok op. Ook in de tanks van een schip worden vuil en resten opgeraapt enlof opge-

veegd. Hierbij is de werkhouding vergelijkbaar met die tijdens het werken in

nauwe ruimtes. De werkduur is echter korter, de bewegingen zrln minder belastend

(kosten minder kracht) en de afuisseling door andere opruimwerkzaamheden is

groter. Voor de uitvoering van deze taakzljn geen diploma's nodig.

Voorbereidende en afrondende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden omvatten onder meer het aan boord brengen

van materialen zoals verf en antifouling. Die materialen worden aangeleverd in

grote bussen met een dun metalen hengsel. Ter voorbereiding op het afzuigen van

droge of natte vervuiling worden slangen vanaf een vacuiimboot naar de plaats van

bestemming gebracht. De slang wordt door 2 personen aan een touw het schip op
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getrokken. Vervolgens trekt en draagÍ men de lange slangen door het hele schip'

Aan de werkzijde koppelt men een dunnere, lichtere slang. Naast zuigslangen,

worden ook slangen verplaatst voor luchtafzdgingl-verversing in tanks. De ge-

noemde handelingen zijn vergelijkbaar met die beschreven in de paragraaf 'werken

met mobiele units' in de industriële reiniging (§ 2.1). Afrondende werkzaamheden

zijn, naast het opklaren van het hele schip, het opruimen van grit in het dok.

3.2 Aanvullende informatie lver het bezochte hedriif en de werkzaam'

heden

De werf fungeert als intermediair tussen het onderhoudsbedrijf en de schepen. Een

schip op zeebepaaltvaak op het laatste moment in welk land en op welke werf het

de werkzaamheden wil laten uitvoeren. Het bedrijf levert (in concurrentie) offertes

aan, die de werf vervolgens naar het schip stuurt. Het bedrijf krijgt opdracht van de

werf voor de werkzaamheden. Omdat de werf de werkzaamheden zo snel mogelijk

uitgevoerd wil hebben, werken er meerdere bedrijven tegelijkertijd op 1 schip en

zljn de werktijden van de medewerkers flexibel. Zo nodig werkÍ men ook in week-

enden en op feestdagen. De geplande werkÍijden zijnvan half 8 tot 4 uur. Werk-

druk kan ontstaan, doordat er werkzaamheden na elkaar moeten gebeuren (zoals

een olietank in een machinekamer reinigen voordat de lassers komen). De mede-

werkers voeren afwisselend verschillende taken uit. De meeste taken worden door

2 personen uitgevoerd. De voorman houdt bij de planning, waar mogelijk, rekening

met de voorkeuren van medewerkers. Voor de meeste taken heeft men diploma's

of certificaten nodig. De werkzaamheden zijn lastig in te plannen, omdat klussen

op het laatste moment aangeboden worden ofjuist niet doorgaan.

Het verloop van het personeel van het bezochte bedrijf is laag. Wel is het moeilijk

om nieuw personeel te vinden. Voor veel taken zijn specialisten nodig. Alleen voor

het opklaren van een schip worden nog wel eens uitzendkrachten aangetrokken. In

deze sector lenen de bedrijven onderling medewerkers uit in tijden van onder- en

overbezetting. Er is weinig uitval van medewerkers door lichamelijke klachten.

Lichamelijke klachten komen volgens de geïnterviewden voor aan (voorkeurs)arm,

nek en ondemrg.

Veel verbeteringen van het werk in de scheepsonderhoud zljn heÍ gevolg van mi-

lieu- en veiligheidseisen. Men noemde bijvoorbeeld nieuwe technieken voor reini-

gen en verven. Daarnaast is het gewicht van de bakken grit gereduceerd van 50

naar 25 kg.
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3.3 Beoordeling van de fysieke belasting van de geobserveerde werk-
zaanheden

Tabel 3.1 geeft de gezondheidskundige beoordeling weer van de geobserveerde
werkzaamheden. Er zijn grote verschillen tussen schepen, de werkomgeving en de
uit te voeren werkzaamheden. Alle geobserueerde werkzaamheden komen regel-
matig voor. Volgens de geihterviewden zijn deze werkzaamheden representatief
voor hun dagelijkse activiteiten.

Tabel 3.1 Gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werkzaamheden in het
scheepsonderhoud

taak/handeling

aspecten
fysieke
belasting toelichting

beoordeling
situatie

grenzen bloot
stellingsduur

reinigen/herstel-
len scheepshuid
hogedrukspuiten/
hydrojetten (Íi-
guur 3.'1 )

kracht ar-
men

statische o.g.
knijpkracht

staan geel

o.g. de reactiekracht t.g.v. het
spuiten veroorzaakt een
momentT op de pols, elle-
boog en schouder. Dit mo-
ment varieert tijdens het
spuiten, omdat de positie
van de waterstraal t.o.v. het
lichaam varieert. Het mo-
ment wordt opgevangen
door spieren in de arm en
schouder. De benodigde
spierkracht is dus variabel.
Bij hydrojetten hoeft minder
tegenkracht geleverd te
worden, maar is het pistool
zwaarder

de voorkeurshand houdt
het pistool constant inge-
knepen

omdat men in een bakje
staat, wordt staan onvol-
doende afgewisseld met lo-
pen

taakduur is meer dan 1 uur

0-'l uur: groen
meer dan '1 uur
aaneengesloten:
geel
meer dan 4 uur
verspreid over
de daq:

Moment (in Nm) : kracht (in N) x momentarm (in m); de momentarm komt globaal overeen met
de afstand tussen de waterstraal en het ellebooggewricht in de arm.
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aspecten
fysieke beoordeling

situatie

grenzen bloot
taak/handeling

gritstralen (figuur
3.2\

statische be-

lasting nek,
romp en

arm/schou-
derregio

repeterende
belasting on-
derarmen

kracht ar-
men

a.t

groen

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

0-'1 uur: groen
meer dan 1 uur
aaneengesloten:
geel

meer dan 4 uur
verspreid over
de dag: geel

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

toelichting
boven schouderhoogte
achterovergebogen nek en

holle rug

onder heuphoogte
voorovergebogen nek en

romp
beide armen zijn licht gehe-

ven

de onderarmen worden in
een acceptabel gebieds be-
wogen

de armen leveren tegen-
druk om de reactiekracht oP

te vangen (zie hogedruk-
spuiten)

omdat men in een bakje
staat, wordt staan onvol-
doende afgewisseld met lo-
pen
taakduur is meer dan í uur

boven schouderhoogte
achterovergebogen nek en

holle rug

onder heuphoogte
voorovergebogen nek en

romp
de nek wordt extra belast
door het gewicht van de

kap
beide armen zijn licht gehe-

ven

de onderarmen worden in
een acceptabel gebied8

heen en weer bewogen

o.g

geel

statische be- a.t.

lasting nek,

romp en

arm/schou-
derregio

repeterende groen

belasting on-
derarmen

8 Acceptabel gebied: bij een 8-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de bloot-

stellingsduur.
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taak/handeling

aspecten
fysieke
belasting

beoordeling
situatie

grenzen bloot-
stellingsduur toelichting

roestvenrijdering
met naaldbikker
(Íiguur 3.3)

staan
of
knielen/hur-
ken

statische be-
lasting nek,
romp en
arm/schou-
derregio

kracht ar-
men

0-1 uur: groen
meer dan I uur
aaneengesloten:
geel
meer dan 4 uur
verspreid over
de dag: geel

of
tot 30 min/dag:
geel
meer dan 30
min/dag: rood

0-1 uur: groen
1-4 uur; geel

4-8 uur: rood

0-1 uur: groen
meer dan '1 uur
aaneengesloten:
geel
meer dan 4 uur
verspreid over
de dag: geel

verf of antifouling
spuiten

geel

rood

o.g.

geel

de naaldbikker moet lood-
recht op het oppervlak ge-
houden worden, zodat men
afhankelijk van de werk-
hoogte staat, hurkt of knielt

door de beperkte werkruim-
te wordt staan onvoldoende
afgewisseld met lopen
taakduur is meer dan 1 uur

de romp en nek zijn licht
gebogen. Armen en schou-
ders zijn geheven en dra-
gen het gewicht van de
naaldbikker. De naaldbikker
wordt met twee handen
vastgehouden

de armen leveren tegen-
druk om de reactiekracht op
te vangen (zie hogedruk-
spuiten)

de verfspuit wordt ingekne-
pen tijdens het spuiten (be-
weging van links naar
rechts) en weer losgelaten
tijdens het terug bewegen
(van rechts naar links)

omdat men in een bakje
staat, wordt staan onvol-
doende afgewisseld met lo-
pen

taakduur is meer dan 1 uur

repeterende
knijpkracht

staan

o.g.
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aspecten
fysieke
belasting

beoordeling
situatie

grenzen bloot-
stellingsduur

statische be-
lasting nek,

romp en

arm/schou-
derregio

rePeterende
belasting on-
derarmen

'onder vlak' wer- knielen/hur-
ken (figuur 3.4) ken

werken in nauwe
ruimtes (figuur
3.5)

statische be- a.t.
lasting nek,

romp,
arm/schou-
derregio en
pols

knielen/hur- rood
ken

kracht ar-
men

statische be-
lasting romp

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

tot 30 min/dag:
geel
meer dan 30

min/dag: rood

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel

4-8 uur: rood

tot 30 min/dag:
geel
meer dan 30

min/dag: rood

toelichting
boven schouderhoogte
achterovergebogen nek en

holle rug

onder heuphoogte
voorovergebogen nek en

romp
beide armen zijn licht gehe-

ven

de onderarmen worden in
een acceptabel gebiede

heen en weer bewogen

men zit gehurkt, op de
knieën of op een krat (met

extreme kniebuiging)
taakduur: is meer dan 30

min

de nek is continu achter-
overgebogen om op het
werkvlak te kijken. De

armen zijn geheven en

hebben weinig bewegings-
vrijheid. De polsen zijn
continu gestrekt om de
handen in een goede Posi-
tie t.o.v. het werkvlak te
brengen

op handen en knieën krui-
pen. Gehurkt of geknield

werken
taakduur is meer dan 30
min

a.t.

groen

rood

o.g.

a.t.

af en toe ondersteunt één
van de armen het lichaam

0-1 uur: groen de romp is ver vooroverge-

1-4 uur: geel bogen
4-8 uur: rood

e Acceptabel gebied: bij een S-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de blootstel-

lingsduur.
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taak/handeling

aspecten
fysieke
belasting

beoordeling grenzen bloot-
situatie stellingsduur toelichting

repeterende
belasting ar-
men

tillen

groen

0-1 uur: groen
í-4 uur: geel

4-B uur: rood

de onderarmen worden in
een acceptabel gebiedlo
heen en weer bewogen

vloerplaten (aluminium of
metaal, circa 80x60cm)
worden losgeschroefd,
getild en weggelegd

de romp is voorovergebo-
gen en wordt regelmatig
gedraaid om overal goed bij
te kunnen

reinigen motorka-
mer (figuur 3.6)

statische be- a.t.
lasting romp

repeterende groen
belasting ar-
men

opklaren tanks knielen/hur- a.t.
ken

statische be- a.t.
lasting romp

o.g

de armen worden in een
acceptabel gebiedlo bewo-
gen

tot 30 min/dag: geknield/gehurkt kruipen of
geel lopen door nauwe ruimtes
meer dan 30 om materiaal van de bodem
min/dag: rood op te rapen of te vegen

0-1 uur: groen de romphouding (rechtop of
1-4 uur: geel voorovergebogen) is afhan-
4-8 uur: rood kelijk van de hoogte van de

tank
o.g.: onvoldoende gegevens voorhanden (kracht of gewicht kan niet gemeten of betrouwbaar

ingeschat worden)
a.t.: afhankelijk van taakduur (zie kolom 4)

3.4 Verzwarende omsta ndig h ede n

Het werk wordt verzvraaïd door de volgende omstandigheden:
o het werken in de buitenlucht en in vochtige ruimtes;
. te weinig licht in het ruim, in tanks van schepen en bij 'onder vlak' werken;
. werken in vochtige omstandigheden tijdens hydrojetten, en tijdens hogedruk-

reiniging in een nauwe ruimte;
o lawaai van andere werkzaamheden in het schip en lawaai van gritstralen;
o hinder van persoonlijke beschermingsmiddelen, speciale kleding (bij gritstra-

len), waterdichte kleding, handschoenen en helm;

r0 Acceptabel gebied: bij een 8-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de blootstel-
lingsduur.
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het werken in nauwe ruimtes, zoals in tanks of dubbele bodems, waardoor men

gedwongen wordt in belastende houdingen te werten;

ladders beklimmen en afdalen, niveauverschillen -op het schip op- en afstap-

pen;

het staan op onvoldoende steunvlak (smalle

ten), het staan in een gedwongen houding;

onveiligheid: valrisico door het werken

richels na verwijderen vloorpla-

op hoogte, uitglijdrisico door

aanwezigheid vocht of olie op het dek;

risico van verwondingen. In de nauwe ruimtes heeft de medewerker weinig

bewegingswijheid. Hij kan zich gemakkelijk stoten. Blauwe plekken of kneu-

zingen kunnen het gevolg zijn.ln tanks zitten vaak profielen van metaal met

scherpe randen. Stoten kan daar snijwonden opleveren.
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4.

4.1

Asbestverwijdering

Beschrijving van de werkzaamheden

Het verwijderen van asbest dient onder strikte veiligheidsmaatregelen te gebeuren.

Asbestvezels kunnen via inademing en/of inslikken in het menselijk lichaam bin-

nendringen en zo (dodelijke) ziekten veroorzaken. Vanwege deze schadelijke ge-

zondheidseffecten wordt asbest verwijderd uit bijvoorbeeld woningen en fabrieken.

Asbest is in het verleden onder andere toegepast als isolatiemateriaal en brandwe-

rende voorziening.
TNO heeft het verwijderen van asbestplaten uit een waterzuiveringsbassin geob-

serveerd en vervolgens de fysieke belastende aspecten van deze werkzaamheden

beoordeeld. Het geobsenreerde werk omvatte onderstaande activiteiten. Tussen

haakjes staat vermeld hoeveel tijd die activiteit ongeveer in beslag nam. De ge-

noemde activiteiten en tijdsbesteding gelden alleen voor dit werk. De geobser-

veerde klus is niet representatief voor alle asbestverwijderingswerkzaamheden. Het

gewicht van de asbestmaterialen, de werkomgeving en tijdsbestedingzljn bij elke

klus namelijk anders. De werknemers noemdet deze klus relatief licht, omdat er

veel werkruimte was, omdat ze rechtop staand konden werken en omdat het ver-

wijderde asbest met een kraan uit het bassin getild kon worden. Het enige rware

aspect van de klus vonden zeheÍ gewicht van de asbestplaten, namelijk 250 kg.

TNO mocht geen foto's maken op het terrein. De getoonde foto's zijn afkomstig uit

een informatiemap van het bezochte bedrijf.

D emont eren v an as b es tp I at en

Elke plaat (250 kg, 2,5 mbreed x 1 m hoog) wordt losgeschroefd van de wand en

door 3 personen op de bodem van het bassin gelegd oftegen de wand gezet (1 uur).

Breken van asbes tpl aten

De plaat is te groot om verpakt en afgevoerd te worden, en wordt daarom in klei-

nere stukken gebroken met een voorhamer of met de voeten. ln het laatste geval

wordt de plaat op een ljzeren bal§e gelegd, waarna er met kracht op getrapt of
gesprongen wordt. De plaat mag niet met een (elektrische) zaag kleiner gemaakt

worden, omdat daarbij te veel vezels vrij kunnen komen (breken en verpakken: 2

uur).
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Verp akken v an gebr oken as b es tpl at en

De gebroken stukken asbest worden op een stapel gelegd. De hele stapel wordt
dubbel verpakt in gewapend plastic folie (breken en verpakken: 2 uur).

Harde resten afsteken met plamuurmes
Lijm- en asbestresten worden met een plamuurmes van de ondergrond afgestoken
(%-%wr).

Vegen meÍ handveger
Losse stukjes asbest en r.uil worden bij elkaar geveegd met een handveger. Door
het gebruik van een handveger werkt de asbestverwij deraar langdurig met voor-
overgebogen romp. Hij gebruikt in dit geval een handveger, en geen bezem, omdat
het bassin ronde muren heeft en allerlei obstakels waar een bezem niet onder of
achter kan. Ook kan hij zobeter zien of al het ruil en asbest weg is (%-%wr).

Stofzuigen
Na het vegen wordt alles zorgruldig afgezogen met een speciale stofzuiger (figuur
4.1). Voor grote vlakken gebruikt men een grote zuigmond, voor 'hoekjes en kant-
jes' een kleine (%-%wr).

Figuur 4.1 Het stofzuigen in een ruimte waar
asbest verurrijderd is. Deze foto toont ook de
uitrusting van een asbestveruvijderaar
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Nat aJnemen

Tot slot wordt de gehele ruimte nat afgenomen met water en een doek (%-%wr).

Venuiideren van pakketten uit ruimte

Na controle en vrijgave van het containment, worden de pakketten asbest uit het

bassin gehesen met een l«aan. Op locaties waar geen l<raan ingezet kan worden,

worden de asbeststukken in speciale plastic zalken afgevoerd via de decontamina-

tie-unit (ontsmettings- en luchtsluizen, figuur 4.2). Dit brengt extra handelingen

met zich mee: het breken van asbest in kleinere stukken en het tillen en dragen van

de zakken.

Figuur 4.2 Een 3{raps decontaminatie-unit,
bestaande uit een schone ruimte, een ont-
smettingsruimte (douche) en een vuile ruim-

Ve il i ghe i ds maatr e gel en

Tijdens het verwijderen is volledige afscherming tegen de asbestvezels noodzake-

lijk (figuur 4.1). Om de omgeving te beschermen wordt een zogefiaamd contain-

ment (werkruimte) gebouwd. Met een luchtafzuigsysteem wordt deze ruimte in
onderdruk gebracht, zodat er geen lucht met vezels uit de ruimte gaaÍ. Om inade-

ming van de vezels te voorkomen, wordt adembescherming gebruikt. Dit kan af-

hankelijke of onafhankelijke adembescherming zljn. Brj afhankelijke bescherming

met zogenaamde powerpacks wordt de lucht uit het containment zelf ingeademd na

zeer grondige filtering. Bij onaftrankelijke bescherming wordt lucht van buiten

ingeademd via slangen. Men draagt speciale kleding (een 'papieren' wegwerpover-

all), handschoenen en veiligheidslaarzen. De werknemers, en alle materialen, gaan

naar binnen en buiten door de decontaminatie-unit. Na beëindiging van het werk

wordt het containment gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium; I ku-
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bieke meter lucht mag maximaal 15 asbestvezels bevatten (ter vergelijking: de

gewone buitenlucht mag 6 maal zo veel vezels bevatten). Als aan de norm voldaan
is, wordt de ruimte vrijgegeven. Ook de gebruikte materialen moeten worden ge-

controleerd en vrij gegeven.

Deze veiligheidsmaatregelen hebben negatieve effecten op de $,sieke belasting en

op de mogelijkheden om hulpmiddelen in te zetter die de fysieke belasting ver-
minderen. Enkele voorbeelden zijn:
o het containment wordt zo klein mogelijk gehouden, vanwege de bouwkosten

en de controle van de lucht erin. Dit betekent dat de werkruimte van de asbest-

verwijderaars vaak beperkt is;
. er worden zo weinig mogelijk hulpmiddelen en gereedschappen gebruikt, om-

dat alle materialen die in het containment geweest zijn, gecontroleerd en vrij-
gegeven moeten worden;

o de inzetvan hijs- en tilhulpmiddelen is meestal onmogelijk, vanwege de be-
perkte ruimte in het containment (en er mag natuurlijk geen gat in het dak van
het containment gemaakt worden);

o het verkleinen van grote stukken asbest door zagen of snijden is verboden,
omdat dit een risico op verspreiding van vezels met zich meebrengt;

. de beschermende kleding is warm en de adembescherming bemoeilijkt het
ademen. Het gebruik van onafhankelijke adembescherming (met lange slan-
gen) beperkt de asbe stverwij deraar in zljn bewegingsvrij heid.

De strikte veiligheidsmaatregelen hebben ook positieve effecten op de fysieke be-

lasting:
. na 2 uur werken zijn de werknemers verplicht het containment 1 uur te verla-

ten. In dat uur neemt men een pauze of voert men lichte werkzaamheden uit.
Deze verplichting vloeit voort uit het werken met adembescherming.

4.2 Aanvullende informatie lver het bezochte bedrfif en de werkzaam-
heden

Asbestverwijdering is bij dit bedrrjf een onderdeel van industriële reiniging. Vol-
gens de geïnterviewden zljn reinigingsactiviteiten binnen de asbestverwijdering
minder zwaaÍ dan binnen de industriële reiniging, omdat de venuilingsgraad lager
is. De asbestverwijderaars kunnen volstaan met stofzuigen en nat afnemen. Een

enkele keer moet men vervuiling lossteken met een plamuurmes. De asbestveflM1-

dering wordt echter wel gekenmerkt door veel tilactiviteiten. In het algemeen werkt
men van 8 tot half 5. Na 2 uur werken gaat men 1 uur uit het containment. Men rust
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dan of voert lichte werkzaamheden uit. Tijdens het werken in het containment kan

men zelf korte pauzes nemen.

Tijdens het werkbezoek heeft TNO mondeling informatie ontvangen over lichame-

lijke klachten die voorkomen bij de medewerkers van het bedrijf. Men meldt voor-

namelijk rugklachten. Het is niet te zeggefl of deze klachten specifiek te wijten zijn

aan asbestsaneringswerkzaamheden, omdat de asbestverwijderaars ook binnen de

industriële reiniging werken.

Veiligheid staat voorop binnen de asbestverwijdering, fysieke belasting krijgt min-

der aandacht. ln het bezochte bedrrjf staat het verminderen van §sieke belasting

wel algemeen op de agenda bij het management. De werknemers zelf vinden het

verwijderen van asbest de minst z;ware klus binnen de industriële reiniging; fysieke

belasting is voor hen niet echt een issue.

4.3 Beoordeling van de fysieke belasting van de genbserveerde werk'
zaanheden

Tabel 4.1 geeft de gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werk-

zaamheden weer. De fysieke belasting van werkzaamheden wordt mede bepaald

door de omgeving, waarin ze uitgevoerd worden. De hoeveelheid ruimte om de

persoon heen is immers van invloed op de werkhouding die hij aanneemt. De

werkomgeving was in dit geval relatief ruim; relatief ten opzichte van andere

werkomgevingen in de asbestsanering, zoals een kruipruimte of een tank. Dit bete-

kent dat de beoordeling van statisch belastende werkhoudingen in dit geval relatief

gunstig is.

Tabet 4.1 Gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werkzaamheden bij het ver-

wijderen van asbest
asPecten
Íysieke beoordeling grenzen bloot-

taak/handelinq belasting situatie stellingsduur toelichting

asbestverwijde-
ring
demonteren van tillen
asbestplaten

rood gewicht (250 kg, getild door
3 personen) overschrijdt de

richtlijn voor tweehandig til-
len (25 kg) ruimschoots

de voorhamer wordt met
veel kracht op de plaat ge-

slagen" De kracht wordt ver
voor het lichaam geleverd

en met gebogen en ge-
draaide romp

breken van as-
bestplaten

kracht armen rood
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aspecten
fysieke beoordeling

situatie
grenzen bloot-
stellingsduur

kracht benen geel

verpakken van tillen en dra- geel en rood
gebroken asbest- gen
platen

statische be- a.t.
lasting romp

verwijderen van statische be- groen
pakketten uít lasting romp
ruimte, met hijs-
kraan

expertoordeel ": er wordt
met 1 of 2 voeten met veel
kracht op de plaat getrapt.
Het Iichaamsgewicht wordt
hierbij ingezet en de romp is
recht

het asbestmateriaal weegt
100 kg per m2. De meeste
stukken zijn zwaarder dan
15 kg (geel) of 25 kg (rood)

regelmatig kortdurend voor-
overgebogen staan om ge-
broken delen op hun plaats
te schuiven en af te dekken

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

0-'l uur: groen kortdurend voorovergebo-
1-4 uur: geel gen staan om de hijsband
4-8 uur: rood aan te leggen

reinigen ruimte
harde resten af-
steken met pla-
muurmes

vegen met hand-
veger

kracht armen groen

statische be- groen
lasting romp

de kracht is niet groot en de
handeling wordt kortdurend
uitgevoerd

langd u rig voorovergebogen
staan om de vloer en lage
delen in de ruimte schoon te
vegen
taakduur is minder dan '1 uur

vloer, wand en objecten on-
der schouderhoogte
de nek is gebogen, de voor-
keursarm is licht geheven.
De romp wordt regelmatig
langere tijd gebogen

stoÍzuigen

0-1 uur: groen
í-4 uur: geel
4-B uur: rood

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

statische be- groen
lasting nek,
romp en
arm/schou-
derregio
voorkeursarm

De beoordeling is niet gebaseerd op gezondsheidkundige richtlijnen, omdat die voor dit type
belasting niet bestaan.
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aspecten
fysieke beoordeling grenzen bloot-

taat</handeling belasting situatie stellingsduur toelichting 
.

plafond, wand en obiecten
boven schouderhoogte
de nek is gestrekt (achter-

overgebogen), de voor-
keursarm sterk geheven
taakduur is minder dan 1 uur

nat afnemen

overry
langdurig staan

statische be- groen
lasting nek,

romp en
arm/schou-
derregio
voorkeursarm

staan groen

verplaatsen van tillen en rood

asbeststofzuiger dragen
en jerrycan met
impregneervloei-
stoÍ

0-1 uur: groen vloer, wand en obiecten on-
1-4 uur: geel der heuphoogte
4-B uur: rood de nek is gebogen, de voor-

keursarm licht geheven. De

romp wordt regelmatig lan-
gere tijd gebogen

plafond, wand en obiecten
boven schouderhoogte
de nek is gestrekt (achter-

overgebogen), de voor-
keursarm sterkt geheven
taakduur is minder dan 1 uur

staan wordt voldoende aÍge-
wisseld met lopenl2

beide voorwerPen worden
eenhandig gedragen. Het
gewicht (stofzuiger: I 5-20
kg, jerrycan: 25-30 kg) over-
schrijdt de richtlijn (10,5 kg).

Bovendien zijn de tilomstan-
digheden ongunstig (steile

ladder, niet-vlakke vloer)

a.t.: afhankelijk van taakduur (zie kolom 4)

4.4 Ve rzwa ren de om st a n d ig h e de n

Het werk wordt verrwaarddoor de volgende omstandigheden:

o het werken in een ruimte met onderdruk, waardoor er continu een koele lucht-

stroom aanwezig is:

. meerdere malen per dag met natte haren van het douchen een onverwarmde

ruimte of de (koude) buitenlucht betreden;

. te weinig licht in het containment;

r2 Bi.l een 8-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de blootstellingsduur
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r §om§ lvordt geweÍ1d iR een omgeving met stailk;
o het wsken in oen ruimte aret stof gn vrlil ("looatie"vuil);
r hinder van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name van de adembe-

soherming;
r' vaak wordt in krappe ruinrtos gewetkt (zoals lruipnrimte§, oversr opslag.

tanks). waardoor men in belastende houdingen gedwongen wordt;
o in de..geobserveerde sifua-tie is ceu valrisico aarryeng omdat men in een a3 m

diep bassin werkt" Men moet een gteil laddertje beklimmen en afdalen, over
leidingen, Íne&.len stangen en dergelijke stappen.De vloeris nergens vlak;

o w*keri onder tijdsdnrk: de urenbegroting van Hussen in de Europoort is
meesial lrap, vanwege de grote concurrerflie daar,
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5. Havenservice overig; sjorren van lading 0p een

schip

5.1 Beschrijving van de werkzaanheden

Sjorren is het 'zeevasten' ofwel vastzetten van ladingen op of in een schip, in een

vliegtuig of op een vrachtauto. TNO heeft het sjorren van biertanks op het dek van

een schip (figuur 5.1) geobserveerd en vervolgens de fysiek belastende aspecten

van dit werk beoordeeld.

Figuur 5.1 Biertanks, gesjord op het dek van een schip

Het geobserveerde werk omvatte onderstaande activiteiten. Tussen haakjes staat

vermeld hoeveel tijd die activiteit ongeveer in beslag nam. De genoemde activitei-

ten en tijdsbesteding gelden alleen voor deze klus. Het geobserveerde werk is niet

representatief voor alle sjorwerkzaamheden. De activiteiten en de tijd besteed aan

elke activiteit zijn anders voor elke lading en elk schip. De werknemers noemden

deze klus relatief licht, omdat er op het dek gewerkt kon worden met voldoende

werk- en manoeuweemrimte. Bovendien was het hier niet nodig om houten balken

onder de tanks te leggen. Dit is een zware activiteit, omdat balken tot 50 kg hand-

matig verplaatst moeten worden. De manier van sjorren en te gebruiken spanmate-

rialen worden in een vooroverleg met de stuurman van het schip bepaald.

Voorbereiding in de loods

In de loods wordt het benodigde materiaal in een bus geladen (% lur). Dit betreft

spanmateriaal (kettingen en spanbanden) en spanhulpmiddelen (takels, ratels en

'extension handles'). Soms neemt men ook houten balken mee om onder de lading

te leggen en een keÍtingzaag om het hout op maat te zageu
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Reizen

Men rijdt van de loods naar de haven (% utr). Als men in Amsterdam werkt, is de

reistijd gering. Soms werkt men echter in Rotterdam of Zwolle, en is men dus veel
langer onderweg.

Materiaal aan boord brengen
Al het materiaal wordt vanuit het busje aan boord van het schip gebracht (% uur).
Dit gebeurt in99oÀ van de gevallen met kranen, en dus niet handmatig.

Lassen

Als er onvoldoende sjorogen aanwezig zijn op het dek, worden deze er op gelast.

Dit werk wordt uitbesteed aan derden, als het veel werk is. Om de biertanks vast te
kunnen zeÍÍen zljn 60 ogen op het dek gelast. Ook zijn 32 stalen stoppers op het
dek gelast (figuur 5.2). In dit geval was het werk uitbesteed (% uur lassen per oog
ofstopper * Yz]u:ur voorbereiding).

Figuur 5.2 Het lassen van een stalen stop-

3ö?5 j:it"k' op de voorgrond is een sior-

Uitlopen s panmateriaal
Het spanmateriaal wordt 'uitgelopen' door 2 personen (4 uur). De kettingen en
spanbanden worden naar de plaats van bestemming gebracht.

Ophangen spanmateriaal
Het spanmateriaal wordt 'opgehangen' door 2 personen (4 uur). De kettingen wor-
den aan de bierlanks vastgehaakt en de spanbanden worden erover heen gelegd.
Om de ketting boven aan de tank te haken en om de spanband erover heen te leg-
gen, moet de werknemer een ladder beklimmen (figuur 5.3).
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Figuur 5"3 Via deze ladder zijn een
ketting en een spanband naar bo-
ven gedragen

Aanspannen spanmateriaal
De ketting of spanband wordt zeer strak getrokken door 2 personen (4 uur). Als een

ketting gebruikt wordt, bestaat het aanspannen uit drie handelingen. Eerst wordt het

vrije uiteinde van de ketting in het sjoroog gehaakt. Vervolgens wordt de 'tension

lever' (ofivel 'pomp') in een schakel gehaakt. Tot slot wordt de ketting zo strak

mogelijk aangespannen. Hierbij gebruikt men een takel (ook ratel genoemd) of een

'extension handle' (een ijzeren stang; wordt door de werklui een 'pijp' genoemd).

Figuur 5.4 toont deze drie handelingen. Elk van de drie handelingen neemt onge-

veer éénderde van de tijd in beslag. Het aanspannen met een spanband bestaat uit

drie soortgelijke handelingen als beschreven voor de ketting (figuur 5.5). Er wordt

alleen niet gewerkt met een tension lever en het aanspannenzelf gebeurt altijd met

een spanratel.

Figuur 5.4 Het aanspannen met een ketting bevat drie handelingen; vasthaken van ketting aan

schip ltint<s;, inhaken van tension lever (midden) en ketting op spanning brengen met takel
(rechts)
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Het aanspannen met een spanband en -ra-

Opruimen
Als de klus klaar is, worden de spanhulpmiddelen, gereedschappen en eventueel
overgebleven materialen van boord gebracht (%:u.ur). Dit gebeurl niet altijd aanhet
eind van een werkdag. Het komt namelijk voor dat een klus niet gedurende één

dienst van een ploeg afgerond kan worden. Een volgende ploeg werknemers zet de

klus dan voort en ruimt dus op.

Pauzes

Men gaat rond 12 uur drie kwartier van het schip af om te lunchen. Daarnaast wor-
den tussendoor korte pauzes genomen op het schip zelf.

5.2 Aanuullende informatie lver het bezochte bedrijf en de werkzaan.
heden

Het sjorren gebeurt voornamelijk overdag, van ongeveer 7 uur 's ochtends tot 16

uur 's middags. Soms werkt men ook 's avonds. Dit is dan overwerk voor de werk-
nemers, omdat het bedrijf geen speciale avondploeg heeft. Het sjorwerk is zwaar
werk. Het bedrijf verricht ook een aantal havendiensten die fysiek minder zwaaÍ
zijn, zoals het assisteren bij het laden en lossen (auto's op en af een schip rijden,
met een heftruck werken, aan- en afpikken van lading). Het sjorwerk is dlnamisch
en erg gevarieerd; elk schip en elke lading is anders en vraagt een specifieke wijze
van vastzetien. Men werkt op diverse locaties in het land. Er worden niet alleen
ladingen op schepen gesjord, maar ook op vrachtwagens, treinwagons en in contai-
ners.

Figuur 5.5
tel
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Tijdens het werkbezoek heeft TNO mondeling informatie ontvangen over lichame-

lijke klachten die voorkomen bij de medewerkers van het bedrijf. Men meldt voor-

namelijk rugklachten. Ook schouder- en elleboogklachten worden genoemd. Soms

komen knie- en polsklachten voor. Men ziet een relatie tussen de lichamelijke

klachten en het sjorwerk in het algemeen en bepaalde sooften lading in het bijzon-
der. Het sjorren van auto's bijvoorbeeld is erg zwaar voor de rug en de knieën, om-

dat een autodek slechts 1,5 m hoog is. Hierdoor moet men lange tijd met gebogen

rug werken of zittend op de knieën. Het sjorren van containers daarentegen is met

name rwaaÍ voor de schouders en de polsen. De containers worden aan het dek

vastgemaakt met lange metalen stangen (5 m, 14 kg). De stang moet op 4 m hoogte

in een oog van een container gehaakt worden. Dit vraagt heel veel kracht van de

arÍn- en schouderspieren, en de medewerker werkt 'boven zljn macht'. De stang

wordt aangespannen door een spanschroef aan te draaien. Dit gebeurt deels hand-

matig en is belastend voor de polsen en handen.

Het bezochte bedrijf heeft de laatste jaren op verschillende manieren aandacht

besteed aan de vermindering van fysieke belasting. Indien mogelijk spant men de

ketting aan met takels en niet met 'extension handles'. Dit kost minder kracht.

Bovendien kan de 'gewonnen spanning' in de takel vastgezet worden. Met een

extension handle kost het veel menskracht om de 'gewonnen spanning' vast te
houden tot de tension lever-haak in een schakel gehaakt is. Ten tweede gebruikt

men steeds vaker spanbanden om te spannen in plaats van kettingen. De spanban-

den zijn veel lichter, dus het verplaatsen is minder belastend, en het aanspannen

van een band met een spanratel kost minder kracht dan het aanspannen van een

ketting met een takel. Daarnaast is het bedrijf lid van STEP (Stichting Ergonomie

en Preventie) en hebben alle werknemers instructie gehad over 'gezond bewegen'.

Ook is er structureel werkoverleg over hoe een klus het best/veiligst/minst belas-

tend aangepakt kan worden, enzijn er maandelijks 'toolboxmeetings'.

5.3 Beoordeling van de fysieke belasting van de genbserveerde werk-
zaamheden

Tabel 5.1 geeft de gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werk-

zaamheden weer. De fzsieke belasting van werkzaamheden wordt mede bepaald

door de omgeving waarin ze uitgevoerd worden. De hoeveelheid ruimte om de

persoon heen is immers van invloed op de werkhouding die ht1 aanneemt. De

werkomgeving was in dit geval relatief ruim; relatief ten opzichte van andere

werkomgevingen in de havenservice, zoals het ruim van een schip. Dit betekent dat

de beoordeling van statisch belastende werkhoudingen in dit geval relatief gunstig

is.
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Tabel 5.1 Gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werkzaamheden bij het sjor-
ren van lading op een schip

taakihandeling

aspecten
fysieke
belasting

beoordeling
situatie

grenzen bloot-
stellingsduur toelichting

aanspannen ket- kracht armen
ting, met takel of
extension handle
(figuur 5.4)

hurken en
knielen

statische be-
lasting romp

rood

geel

a.t. tot 30 min/dag:
geel
meer dan 30
minidag: rood

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

takel
de armen moeten met
kracht de hefboom van de
takel omlaag bewegen. De
eerste slagen kosten weinig
kracht, de laatste vergen
veel kracht.

extension handle
het gehele lichaamsgewicht
wordt gebruikt om de exten-
sion handle omlaag te du-
wen ofte trekken. Aanspan-
nen met deze handle vergt
meer kracht dan met een ta-
kel
in beide gevallen wordt in
een belastende romphou-
ding (voorovergebogen)
kracht geleverd

indien er onvoldoende ruim-
te is om rechtop te staan,
gebeurt het aanspannen in

gehurkte of geknielde hou-
ding

het aanspannen gebeurt op
0,6 tot 0,8 m boven het dek.
Hierdoor wordt vaak met
voorovergebogen romp ge-
werkt. Deze houding komt
ook voor bij het inhaken van
de kettinghaak en tension
lever
taakduur is ruim 1 uur
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taak/handeling

aspecten
fysieke
belasting

beoordeling grenzen bloot-
situatie stellingsduur toelichting

aanspannen
spanband, met
spanratel (figuur
5.5)

ophangen span-
materiaal

kracht armen geel

tillen en dra- ketting: rood
gen

spanband:
groen

de armen moeten met
kracht de hefboom van de
ratel omlaag bewegen. De

eerste slagen kosten weinig
kracht, de laatste vergen
veel kracht. Soms wordt bo-
ven schouderhoogte ge-
werkt, meestal eronder. De
werkhouding is acceptabel,
want rechtopstaand

een ketting weegt 22 kg, in-

clusief tension lever. De ket-
ting wordt éénhandig een
ladder opgedragen (figuur
5.3). Het gewicht van een
spanband hangt afvan de
gebruikte lengte. Meestal is
het gewicht minder dan de
groen-geel grens voor één-
handig dragen (7,5 kg)

het tillen en dragen van de
ketting (22 kg) overschrijdt
de groen-geel grens (23 kg)
weliswaar niet, maar de
handeling wordt in ongunsti-
ge omstandigheden uitge-
voerd; de ondergrond is on-
effen, kan glad zijn en ob-
stakels bevatten, de ketting
is niet optimaal vast te hou-
den, en er kunnen ongun-
stige omgevingsfactoren zijn
(windvlagen, kou, regen)

de lasser zit per sjoroog of
stopper een kwartier in de-
zelfde, voor de benen belas-
tende houding. Per dag wor-
den in elk geval meer dan 2
sjorogen en/of stoppers ge-
last

uitlopen spanma- tillen en dra- ketting: rood
teriaal gen

spanband:
groen

lassen, sjorogen, houding be- rood
stoppers (figuur nen

5"2)

tot 30 min/dag:
geel
meer dan 30
min/dag: rood
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aspecten
fysieke beoordeling grenzen bloot-

taak/handeling belasting situatie stellinqsduur toelichtinq
statische be- rood
lasting nek,
romp en
arm/schou-
derregio

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel

4-8 uur: rood

de lasser zit langdurig in de-
zelfde, belastende houding,
met de nek en romp voor-
overgebogen. De armen
worden steeds een tijdje ge-
heven
taakduur is meer dan 4 uur

a.t.: afhankelijk van taakduur (zie kolom 4)

5.4 Ve rzwa rende o m st a nd ig h e den

Het werk wordt verzwaard door de volgende omstandigheden:
. het werken in de buitenlucht (ook bij vorst werkt men buiten);
. te weinig licht in het ruim van schepen;
. lawaai van kranen, gereedschap en andere schepen;
o hinder van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name van de handschoe-

nen en de helm;
o het werken in nauwe ruimtes, zoals onderdeks, waardoor men gedwongen

wordt in belastende houdingen te werken;
o ladders beklimmen en afdalen, niveauverschillen op het schip op- en afstap-

pen:
. onveiligheid: valrisico door het werken op hoogte, uitglijdrisico door

aanwezigheid vocht ofolie op het dek, kans op letsel door het losschieten van

een gespannen ketting, kans op letsel wanneer gewerkt wordt tijdens het laden

of lossen;
. werken onder tijdsdruk. Het sjorren van stukslading (zoals auto's en contai-

ners) gebeurt onder tijdsdruk. Het sjorren van projectlading kent minder tijds-
druk. In de Amsterdamse haven is er vooral projectlading. Soms ontstaat er

tijdsdruk wanneer er onverwachte dingen gebeuren, zoals rwaar weer op

komst, dus extra sjorren, of extra lading die mee nog moet en dus vastgezet

moet worden.
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6.

6.1

I n d u st ririle ri o o lre i n ig ing

Beschrijving van de werkzaanheden

De werkzaamheden in deze deelsector bestaan uit inspectie, reiniging en het af-
sluiten van de rioolbuizen. De behandelde riolen bevinden zich voomamelijk in de
(chemische) industrie. Men werkt niet in openbare enlof gemeenteriolen. lnspectie
met behulp van meetwagen en cameÍa, en rioolrenovatie zijn werkzaamheden die
niet in deze deelsector uitgevoerd worden. Hiervoor worden gespecialiseerde be-
drijven ingezet.

TNO heeft op een militaire vliegbasis in Leeuwarden een aantal werkzaamheden
binnen de industriële rioolreiniging geobserveerd en vervolgens de f,rsiek belas-
tende aspecten van deze werkzaamheden beoordeeld. De geobserveerde werk-
zaamheden staan hieronder beschreven. Ook de werkomgeving en gebruikte mate-
rialen worden geschetst, omdat beide de aard en mate van fysieke belasting mede
bepalen. TNO mocht op de vliegbasis geen foto's maken. De getoonde foto (idem
als figuur 2.5) is afkomstig uit een informatiemap van een bedrijf, dat door TNO
bezocht is in een ander deel van het onderzoek (industriële reiniging).

Rioolinspectie
De put wordt geopend met een metalen stang. Allereerst meet men het zuurstofge-
halte (moet 20-25% zijn) en de concentratie giftige gassen of dampen (mag niet
hoger dan de MAC-waarde van deze stoffen zijn). Hiertoe hangt men enkele se-

conden een meetapparaat in de put. Vervolgens wordt het stilstaande water uit de
put gezogen met behulp van de vacuiimwagen (figuur 6.1). Indien nodig wordt het
ergste wil al weggespoten met water onder hoge druk (zie volgende paragraaf).

Daaruta inspecteert men de rioolbuizen met behulp van een bouwlamp, hetzij vanuit
de put zelf, hetzij bovengronds vanaf de kant. Op deze locatie was de put ruim
genoeg om erin te gaan. Het verblijf in de put duurt overigens maar 5 tot 10 minu-
ten. TNO heeft zowel het in en uit de put klimmen, als het in de put staan beoor-
deeld.
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Figuur 6.1 Water en rioolresten worden uit de put gezogen door een vacuumwagen

Indus tr i ël e rio o lr einiging
Bij industriële rioolreiniging worden een rioolwagen en een vacuiimwagen ingezet

De rioolwagen bevat een tank gevuld met water. Achter op de wagen bevindt zich

een mechanische haspel waarop een rubberen slang is gerold. Door deze slang

wordt zo veel mogelijk water gespoten. De spuitdruk en de snelheid van het op- en

afrollen van de slang op de haspel zljn inte stellen. Op de slang wordt een rioolkop

bevestigd. Deze kop is ovaal, van metaal en omÍingd door een aantal nozzles

(spuitmonden). Men laat de kop, aan de slang en een ketting, in de put zal<ken. Zo

nodig klimt iemand in de put om de rioolkop in het begin van de rioolbuis te leg-

gen. Door de hoge waterdruk (100 bar) kruipt de rioolkop als het ware door de buis

heen en spuit de vervuiling achteruit de put in. Vervolgens wordt het verr,uilde

water opgezogen uit de put door de vacuiimwagen. Hierbij zit een medewerker

geknield op de rand van de put. Met een hand houdt hij de pvc slang vast. De an-

dere hand houdt het touw vast dat verbonden is aan de mond van de slang, zodat de

mond gestuurd kan worden. Om de slang te verplaatsen, trekt ht de slang met

beide haaden circa 10 cm omhoog en laat de slang vervolgens op een andere plaats

vallen.

Van het werken met de rioolwagen heeft TNO de volgende zes handelingen beoor-

deeld:
o de put schoonspuiten;
o de rioolkop aan de rubberen slang aansluiten;
. de rioolkop in de put latenzak'ken;
o rioolkop in de rioolbuis plaatsen;
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. de rioolwagen bedienen;
e de tank van de rioolwagen vullen met water.

Van het werken met de vacutimwagen heeft TNO de volgende vijf handelingen
beoordeeld:
. slangen van de wagen halen (4-duims13, rubber en pvc);
. een zuigslang (4-duims, rubber) aan de vacuiimwagen aansluiten;
. slangen op de vacutimwagen terugleggen (beschreven in hoofdstuk 2);
. de vacuiimwagen legen;
o water en luil uit een put opzuigen.
Na het werken met de vacuiimwagen moet deze zelf ook schoongemaakt worden.
Bij regelmatige reiniging kunnen de gezonken vaste delen uit de vacuiimwagen
gekiept worden. Bij niet-dagelijkse reiniging of sterke verontreiniging moet men
het vuil handmatig uit de wagen scheppen of zelfs bikken. TNO heeft het scheppen
en bikken van harde, vastgekoekte verontreiniging hier niet beoordeeld. In hoofd-
stuk 2 staat wel een beoordeling van het schrappen van droge, vaste resten be-
schreven.

Afsluiten rioolbuizen
Voordat men het riool kan betreden, moeten de rioolstrengen (rioolbuizen) worden
afgesloten. Dit doet men met afsluiters. Er zljn twee soorten: één- en tweedelige
platte afsluiters en balafsluiters. De afsluiters worden door een medewerker in een

rioolbuis gelegd, op de plaats gehouden en geheel of gedeeltelijk opgeblazen. De
medewerker draagt een waadpak. De af te sluiten rioolstrengen bevinden zich over
het algemeen onder voethoogte, in een put of uitkomend op een sloot. Na de reini-
ging moeten de afsluiters weer losgetrokken en op de kant gehaald worden. Ver-
volgens tilt men de afsluiters in de laadbak van een wagen en worden ze elders
opnieuw gebruikt.

6.2 Aanvullende informatie lver de hezochte bedrijven en werkzaam-
heden

De werkzaamheden vinden bij voorkeur overdag plaats. Soms werkt men 's nachts,
bijvoorbeeld wanneer een fabriek gesloten wordt. Men werkt meestal 8 uur per dag
en begint om half 8 's ochtends. Als men 'in de kost zit' (ovemacht in een hotel),
dan werkÍ men 12 uur op een dag, tot half 8 's avonds. Rond de middag is er een

13 De diameter van een slang wordt aangeduid in 'duimen'; I duim komt overeen met2,54 cm(l
Engelse'inch').
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half uur lunchpauze, 's ochtends en 's middags een kwartier koffiepauze. Men

bepaalt zelf wanneer men deze pauze neemt. 's Winters wordt eI over het algemeen

geen rioolwerk uitgevoerd. Ook bij hevige regenval kan men niet altijd werken'

Men werkt zelden onder tijdsdruk, tenzij men gevolgd wordt door de rioolinspec-

tie, die na de reinigingswerkzaamheden het riool met een camera betreedt en in-

specteert. Door langer door te werken zorgt men in dat geval voor een voorsprong

op de inspectie, zodaÍ de tijdsdruk verdwijnt.

Men werkt meestal in een team van 3 à 4 mensen, inclusief uitvoerder. Minimaal2
personen hebben hun grootrijbewijs voor de besturing van de vacutim- en de riool-

wagen. Daarnaast beschilÍ men over specifieke kennis om de wagens te bedienen.

Het is meestal niet nodig om een put te betreden. Is dit wel nodig, dan wisselt men

dit onderling af. Over het algemeen duurt het verblijf in een put 5 tot 10 minuten.

Rouleren gebeurt bU dit bedrijf waar mogelijk tussen taken, maar vooral tussen de

verschillende werken van het bedrijf; zo werkt men de ene keer in de industriële

rioolreiniging en de andere keer in de industriële reiniging. De geiïterviewden

vinden het aantrekkelijke van de industriële rioolreiniging de afwisseling: het wer-

ken op verschillende plaatsen, het feit dat elke klus toch weer net iets anders is.

Tijdens het werkbezoek heeft TNO mondeling informatie gevraagd over lichame-

lijke klachten die voorkomen bij de medewerkers in de industriële rioolreiniging.

Omdat de medewerkers niet alleen binnen de industriële rioolreiniging werken,

maar bijvoorbeeld ook binnen de industriële reiniging, is niet te zeggen welke li-
chamelijke klachten specifiek toe te schrijver. zijn aan de rioolwerkzaamheden. De

geinterviewden geven wel aan dat de werkzaamheden in de industriële rioolreini-

ging lichamelijk de minst nvare zijn.

In de industriële rioolreiniging is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van

fysieke belasting. Door de komst van de vacui.im- en rioolwagen is veel ffsiek
TwaaÍ werk verdwenen. Ook zijn er in de loop der tijd verschillende soorten en

type afsluiters op de markt gekomen, waarvan het gewicht gereduceerd is.

6.3 Beoordeling van de fysieke belasting van de geobserveerde werk-

zaamheden

Tabel 6.1 geeft de gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werk-

zaartheden weer. De fysieke belasting van werkzaamheden wordt mede bepaald

door de omgeving waarin ze uitgevoerd worden. De hoeveelheid ruimte om de

peÍsoon heen is immers van invloed op de werkhouding die hg aanneemt. De ri-
oolput was in dit geval ruim genoeg om er in te gaan. Dit maalÍ het werk iets ge-

makkelijker, omdat men niet alle werkzaamheden vanaf de putrand hoeft uit te
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voeren. Het betekent wel dat de medewerker de put moet in- en uitklimmen, en

daar een tijdje met gebogen romp staat.

Tabel 6.7 Gezondheidskundige beoordeling van de geobserveerde werkzaamheden in de indu-
striële rioolreiniging

aspecten
fysieke beoordeling

taaUhandeling belasting situatie
grenzen bloot-
stellingsduur toelichting

rioolinspectie in statische be- a.t.
de put lasting nek

en romp

kracht armen o.g.

kracht benen rood

rioolreiniging
werken met riool-
wagen:
o schoonspuiten

put
kracht armen o.g.

knielen

statische be- a.t
lasting romp

0-1 uur: groen de romp is voorover gebo-
1-4 uur: geel gen en de nek is achterover
4-B uur: rood gebogen

taakduur is minder dan 1 uur

vasthouden aan de treden
tijdens in- en uitklimmen

expertoordeella: de afstand
tussen 2 treden is t 50 cm

de reactiekracht t.g.v. het
spuiten veroorzaakt een mo-
mentl5 op de pols, elleboog
en schouder. Dit moment
varieert tijdens het spuiten,
omdat de positie van de wa-
terstraal t.o.v. lichaam vari-
eert. Het moment wordt op-
gevangen door spieren in de
arm en schouder. De beno-
digde spierkracht is dus va-
riabel

tot 30 min/dag:
geel
meer dan 30
min/dag: rood
0-1 uur: groen
'1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

de romp is continu voorover-
gebogen terwijl men in de
put kijkt

De beoordeling is niet gebaseerd op gezondsheidkundige richtlijnen, omdat die voor dit type
belasting niet bestaan.
Moment (in Nm): kracht (in N) x momentarm (in m); de momentarm komt globaal overeen met
de afstand tussen de waterstraal en het ellebooggewricht in de arm.

l5
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aspecten
fysieke beoordeling grenzen bloot-

taak/handeling belasting situatie stellingsduur toelichting . . .

repeterende groen met twee handen wordt de

belasting ar-
men

. aansluiten ri- tillen groen

oolkop aan
slang

spuitmond heen en weer be-
wogen. De armbewegingen
vinden in een acceptabel
gebiedl6 plaats

de rioolkop (t 10 kg) wordt
getild vanaf de wagen, oP

de grond gelegd en aange-
sloten aan de slang

men laat de rioolkop (t 10

kg) ketting de Put in zakken

tweehandig tillen van koP (t
í0 ks)

0-í uur: groen de romp is voorovergebogen
1-4 uur: geel en de nek is achteroverge-
4-8 uur: rood bogen

de handen zijn weliswaar
geheven tot op schouder-
hoogte maar steunen af oP

de bedieningsknoppenlT

een (brandweer)slang (t 7
kg) wordt aan de wagen ge-
koppeld

de pvc slang (hier + 3,5 m),

weegt inclusief koppeling
ca.l 1 kg, de rubberen slang
weegt ca.17 kg. Maximaal
de helft van het gewicht
wordt tweehandig gedragen

de slang (t '10 kg, inclusief
koppeling) wordt tweehandig
hoger dan 1,75 m vanaf de
grond getild

rioolkop in put kracht armen
laten zakken

rioolkop in ri- tillen
oolbuis leggen

groen

statische be-
lasting nek
en romp

statische be-
lasting arm/
schouderre-
gio

dragen groen

dragen groen

rood

o.g.

bediening riool-
wagen

. tank rioolwa-
gen vullen

werken met va-
cuUmwagen:
. 4-duims pvc en

rubberen slan-
gen van de wa-
gen halen

groen

. 4-duims rubbe- tillen
ren slang op
wagen leggen

l6 Acceptabel gebied: bij een 8-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de blootstel-

lingsduur.
Omdat de handen afsteunen, is er bii een 8-urige werkdag geen gezondheidsrisico, ongeacht de

blootstellingsduur.

t'7
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taaUhandeling

aspecten
fysieke
belasting

beoordeling
situatie

grenzen bloot-
stellingsduur toelichting

o 4-duims rubbe-
ren slang aan-
sluiten

. 4-duims pvc
slang op va-
cuUmwagen
leggen

. legen wagen

tillen

tillen

groen

rood

groentillen

tot 30 min/dag:
geel
meer dan 30
min/dag: rood

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

er wordt tweehandig ca. I
kg getild tot elleboog-/borst-
hoogte
er wordt tweehandig ca. 7
kg hoger dan 1,75 vanaf de
grond getild

er wordt tweehandig ca. 8
kg getild tot elleboog-/borst-
hoogte

de slang weegt max. 11 kg.
De kracht wordt geleverd
met gebogen rug, onder
voethoogte en in geknielde
houding

men zit geknield op de rand
van de put

de rug is continu voorover-
gebogen terwijl men in de
put kijkt

. opzulgen ver-
vuild water uit
put

kracht armen rood

knielen

statische be-
lasting romp

kracht armen rood

statische be- a.t
lasting nek
en romp

a.t.

afsluiten rioolbui-
zen
plaatsen en ver- tillen
wijderen van af-
sluiters

0-1 uur: groen
1-4 uur: geel
4-8 uur: rood

de gewichten van de afslui-
ters zijn onbekend (in natte
toestand is het gewicht ho-
ger). Er wordt onder voet-
hoogte getild, dus met sterk
gebogen rug

er is veel kracht nodig om
de afsluiters los te rukken.
De kracht wordt geleverd
met gebogen rug en onder
voethoogte

voorovergebogen houding
van nek en romp
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taak/handeling

aspecten
fysieke
belasting

beoordeling
situatie

grenzen bloot-
stellingsduur toelichting

oveng
werkhouding staan

statische be- a.t.

lasting nek
0-1 uur: groen
1-4 uur: geel

4-8 uur: rood

de staande werkhoudingen
worden regelmatig afgewis-
seld met lopen en met zitten

in de wagenslB

omdat het werkgebied zo
laag is (in een put), is de

nek langdurig voorovergebo-
gen

tofgewichtkannietgemetenofbetrouwbaarin.
geschat worden)

a.t.: afhankelijk van taakduur (zie kolom 4)

6.4 Ve rz wa re nd e om st a nd ig h ede n

Het werk wordt yerzuvaarddoor de volgende omstandigheden:

. het werken in de buitenlucht (bij TwaÍe regenval kan men meestal niet in een

put werken);
. de verlichting in een put is niet voldoende;

. het werken in stinkende, vochtige ruimtes;

. risico op verdrinking door plotseling toetreden van water;

. de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en gassen in het riool;

. lawaai door de motoren van vacuiim- en rioolwagen en door de kruipende

rioolkop. Gehoorbescherming is noodzakelijk;
. hinder van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name van de adembe-

scherming (soms nodig), en van het waadpak;

r onveiligheid: risico op vallen in een put, uitglijdrisico door aanwezigheid van

vocht of olie, kans op brandwonden door aanraking met brandend fosfor, risico

op misstappen tijdens het betreden van een put;

. af en toe werkj men onder tijdsdruk, bijvoorbeeld wanneer de rioolinspectie

snel aan de slag gaat of wanneer een riool gereinigd moet zijn voor de fabriek

gaaÍ draaien.

18 Bi.l een 8-urige werkdag is er geen gezondheidsrisico, ongeacht de blootstellingsduur
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7. 0plossingen v00r belangrijke knelpunten in de sec-

tor lndustriËile reiniging en Scheepsonderhoud

7.1 lnleiding

Er zljn twee oplossingensessies gehouden; in de eerste sessie namen vertegen-
woordigers deel uit de industriële reiniging en het scheepsonderhoud, in de tweede
uit de asbestverwijdering, de havenservice respectievelijk de industriële rioolreini-
ging. Omdat een aantal knelpunten en oplossingen in meerdere deelsectoren van
toepassing is, worden alle punten en oplossingen hier samen behandeld.

7.2 Selectie van knelpunten

In elke sessie heeft TNO de naar haar mening belangrijkste knelpunten uit de
werkbezoeken voorgelegd. Onder elk knelpunt (willekeurige volgorde) staat ver-
meld om welk aspect van fiisieke belasting het gaat.

a. Bedienen, vasthouden en richten van gereedschap (hogedrukspuiten, gritstra-
len, naaldbikken, verf of antifouling spuiten)
statische werkhoudingen van nek, romp, armervschouders; kracht leveren met
arÍnen, inknijpen van de bediening.

b. Reinigen in krappe ruimten
Statische werkhouding van romp, knielen, kracht leveren met armen.

c. Sjouwen, ophijsen van slangen en hanteren koppelstukken
Tillen, kracht leveren met armen, dragen.

d. Onder vlak werken in scheepsonderhoud
Statische werkhouding van nek, armen/schouders, romp, pols, knielen.

e. Reinigen van de motorkamer in een schip
Tillen, statische werkhouding van romp.

f. Opklaren van een schip
Statische werkhouding van romp, nek.

g. Schrappen van droge resten uit tanks, ruimen en dergelijke
Kracht leveren met armen, statische werkhoudingen van nek, romp en ar-
men/schouders. Speelt ook bij zuurbassins, waar 'zachÍe' tegels liggen met
vloeistofdichte naden.

h. Asbesthoudende delenhandmatigverplaatsen
Tillen.
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i. Breken van asbesthoudende platen

Kracht leveren met armen enlof benen.

j Stofzuigen van ruimten waar asbesthoudende materialen zijn verwijderd

Statische werkhouding van nek, armen/schouders en romp.

k. Werken met kettingen bij het sjorren van lading op een schip

Dragen, kracht leveren met armen.

l. Opzuigen van water uit een put bij (industriële) rioolreiniging

Kracht leveren met armen, statische werkhouding van nek en romp, knielen.

m. Afsluiten van (industriële) rioolbuizen

Tillen, kracht leveren met armen, statische werkhouding van nek en Iomp.

De deelnemers onderschreven deze selectie, maar hebben enkele, naar hun mening

fysiek zeer belastende werkzaamheden toegevoegd. Er is geen gezondheidskundige

beoordeling beschikbaar van deze werkzaamheden, omdat ze in de werkbezoeken

niet zijn geobserueerd.

n. Hanteren yan ;.wate luchthamers bij reinigen wanden, vloeren en bij asbestver-

wijdering
Tillen -..la1 zÍNaar gereedschap, statische werkhoudingen, bedienen, trillingen.

o. Vastzetten van containeÍs op schepen

Tillen van stangen en spanschroeven, statische werkhoudingen, met kracht

aandr aaien van spanschroeven.

De belangrijkste verzwarende omstandigheden zijn volgens de deelnemers aan de

oplossingensessies: beschermende kleding, adembescherming (wordt steeds vaker

voorgeschreven) en trillingen resulterend in het 'witte vingers syndroom'.

Er zljnacht knelpunten geselecteerd, waarvoor vervolgens in een brainstorm oplos-

singen zijn bedacht:
o bedienen, vasthouden en richten van gereedschap;

. 'onder vlak werken';

. werken in krappe ruimtes;

. sjouwen, ophijsen van slangen en hanteren van koppelstukken;

. schrapPen van droge vaste resten;

o stofzuigenbij asbestverwijdering;
o werken met kettingen bij sjorren van lading op schepen;

o water zrigenuit putten en aanbrengen afsluitingen bij riolen.
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7.3 0plossingen

Per knelpunt wordt onderstaand steeds een paragraaf besteed. Eerst worden de

uitgewerkte oplossingen benoemd en toegelicht. Deze oplossingen zijn door de

deelnemers aan de sessie geselecteerd uit een groter aantal oplossingen. Per oplos-

sing is gezamenlijk een inschatting gemaakt van de volgende aspecten:

aspect beoordelingscategorieën

het effect op fysieke belasting zeer gunstig; gunstig; beperkt gunstig; ongunstig

de inpasbaarheid in het huidige werk grote; matige; beperkte of geen aanpassingen zijn nodig

de implementatietermijn

de kosten en baten

kort (<1 jaar); middellang (1-3 jaar); lang (>3 jaar)

verhoudinq kosten/baten is: ounstiq; neutraal: onqunstiq

Ook worden mogelijke succes- en faalfactoren gegeven. Na de tabellen met uitge-

werkte oplossingen worden de niet-uitgewerkte oplossingen opgesomd.

7.3.1 Bedienen, vasthnuden en richten van gereedschap

Tabel 7.1 Oplossingen voor bedienen, vasthouden en richten van

Lans bevestigen op een machine, bijvoorbeeld een
mini-rupskraan (zie foto: spuitkraan, een op de arm
van een mini-rupskraan bevestigd nozzleblok)

effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatieterm ijn

kosten/baten

zeer gunstig voor belasting van handen, armen en schouders: fy-
sieke belasting wordt sterk gereduceerd. Staan wordt geëlimi-
neerd. Langdurig zitten kan het minder gunstige effect zijn

aanpassingen aan het werk matig; veranderingen voor mensen
groot: minder vrijheid bewegen, veel minder belastend, minder
zicht op werk

korte termijn (al in gebruik bij een bedrijf); voor andere toepassin-
gen: middellange termijn

gunstig: tegenover de investering en extra operationele kosten
staat besparing op mensen: één man minder; minder verzuim en

uitval
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succes- en faalfactoren status van de functie neemt toe
randvoorwaarden, kansen mogelijk opleiding vereist, eisen vanuit opdrachtgever aan man en

en belemmeringen voor im- machine
plementatie in een container kan een spuitwerkplaats worden ingericht

niet overal inzetbaar; totale inzetbaarheid per jaar moet groot ge-
noeg zijn om financieel uit te komen
de eerste investering kan voor sommige bedrijven te groot zijn
er is misschien een ander tariefsysteem nodig

Statief voor lans, bijvoorbeeld driepoot op wielen of
spuit op gondel aÍsteunen
effect op fysieke belasting bij gunstig voor belasting van handen, armen en schouders: fysieke
8-urige taakuitvoering belasting wordt gereduceerd

inpasbaarheid in het werk en aanpassingen aan het werk beperkt; mensen moeten nieuwe han-
benodigdeveranderingen digheidontwikkelen

implementatietermijn kortetermijn,technischnietgecompliceerd

kosten/baten gunstig: tegenover beperkte investering en lage operationele kos-
ten staat duidelijke vermindering van vermoeidheid dus mogelijk
hogere productiviteit

succes- en faalfactoren systeem moet handig zijn, bewegingen niet beperken
randvoorwaarden, kansen er moet ruimte zijn, vlakke vloer e.d. Kan niet overal worden toe-
en belemmeringen voor im- gepast
plementatie veiligheid moet gegarandeerd zijn

vanuit een brancheorganisatie laten ontwikkelen is efficiënt; voor-
komt dat iedereen het wiel gaat uitvinden

Bediening lans: minder of geen knijpkracht
effect op fysieke belasting bij zeer gunstig omdat de knijpkracht verminderd wordt of misschien
8-urige taakuitvoering wel helemaal geëlimineerd wordt

inpasbaarheid in het werk en geen of hooguit beperkte aanpassingen aan het werk of voor de
benodigde veranderingen wijze waarop mensen werken, hooguit korte aanleertijd

implementatietermijn middellangetermUn;moetsamenmetfabrikanten

kosten/baten neutraal; tijdwinst is beperkt, terwijl er wel extra kosten zijn

succes- en faalfactoren vertrouwen in betrouwbare en veilige werking (CE-markering
randvoorwaarden, kansen o.i.d.)
en belemmeringen voor im- "wow" beleving: verrassend, slim en/of mooi ontwerp, vernieuwend
plementatie idee

precompetitieve productontwikkeling vanuit branche financieren
om fabrikanten op weg te helpen
nadeel: buitenlandse fabrikanten, NL kleine markt, dus beperkte
druk op fabrikanten
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Robot, te bevestigen met magneet of vacurim aan
installatie of scheepswand (zie foto: robot voor schu-
ren/stralen scheepswand)

effect op fysieke belasting bij
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

zeer gunstig omdat de handbediening geëlimineerd wordt

aanpassingen aan het werk groot: moet toegestaan worden; aan-
passingen voor mensen: groot maar positief

er is een type werkzaam, dus zou snel moeten kunnen

gunstig; tegenover machinekosten staat grote reductie van man-
uren. Op dit moment is de balans niet in te schatten

moet betrouwbaar en veilig zijn
moet weinig toezicht vereisen om manuren beperkt te houden
moet door opdrachtgevers toegelaten worden
vermoedelijk alleen bruikbaar bij lange en hogere verticale
scheepswanden
vanuit branche: verkenning bestaande systemen, eerste stappen
in precompetitieve productontwikkeling, zoals een programma van
eisen ontwikkelen (mogelijk door SIR?)

Andere oplossingsrichtingen die in de sessie naar voren kwamen:
o lengÍe van de lans aanpassen aan het werk;
. andere bekleding van de straalslang, waardoor deze meÍ minder wrijving is

mee te trekken;
o mobiele wasstraat met hoge druk voor kleinere losse onderdelen;
o reactiekracht opheffen door water ook 180" andere kant op te spuiten;
r schakelaar met een touwtje (speedboat idee);
. voetbediening, in combinatie met ander veiligheidssysteem;
. soepeler slang;
. slang aan riem bevestigen, waardoor minder getild hoeft te worden.

Samenvattend zijn er diverse mogelijkheden om zonde.r handbediening of met

ondersteunde handbediening te spuiten of stralen. Afhankelijk van de situatie kan

uit een aantal mogelijkheden worden gekozen. Deze vereisen alle investeringen,

die vanzelfsprekend eerder terugverdiend kunnen worden, naarmate de inzet toe-
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neemt. Het verdient aanbeveling als niet elk bedrijf zijn eigen oplossingen gaat

ontwikkelen; initiatieven vanuit de brancheorganisaties in productontwikkeling zijn
zeker nuttig om de oplossingen in vele bedrijven ingevoerd te krijgen.

7.3.2

Tabel 7.2

'0nder vlak werken"

voor "onder vlak werken"

Machine die onder het schip door kan rijden met
gereedschap, bijvoorbeeld hydraulische graafmachi-

ne zonder cabine aan de graafarm (zie foto: lage ma-
chine voor "onder vlak" schuren e.d.)

effect op fysieke belasting bij
B-urige taakuitvoeri ng

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

im plementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

zeer gunstig voor belasting van nek, rug en benen. Het is wel van
belang dat de zitting achterover kan kantelen en de nek wordt af-
gesteund

aanpassingen aan het werk zijn matig tot groot. De werf moet het
toestaan, machine moet dok in en daar kunnen rijden. Voor men-
sen betekent het een heel andere manier van werken, dus wennen

middellange termijn. Er is een machine (foto), die mogelijk al

sneller inzetbaar is. Deze is echter nogal groot en zal daardoor
vermoedelijk beperkt inzeÍbaar zijn

gunstige verhouding verwacht tussen enerzijds machinekosten en
anderzijds hogere productiviteit, minder uitval door klachten, ver-
zuim, uitstroom naar ander werk

status van de functie neemt toe
machine moet in staat zijn aan verschillende hoogtes te werken
belemmeringen bij rijden door dokblokken
voorbeeld: trekker waarop een spindelbak is gemonteerd

Schip op hogere blokken zetten, zodat er rechtop
staand kan worden gewerkt

effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

im plementatieterm ijn

gunstig. Het werk blijft boven schouderhoogte en dus erg belas-
tend

aanpassingen in werk zijn beperkt, maar de werf moet eraan den-
ken dit te doen en er zelf geen last van hebben. Het betekent meer
werk voor hen

kan in beginsel op korte termijn
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succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

kosten/baten vermoedelijk neutraal. Het werk wordt minder zwaar, waardoor de
mensen mogelijk minder rustmomenten zullen nemen. Voor werf
iets hogere kosten

collectieve aanpak vanuit de sector t.b.v. alle bedrijven is een be-
langrijke voorwaarde voor implementatie
de werf is mede verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden
onderhoudsmedewerkers op basis van art. 30 arbowet
technisch is er geen belemmering; bij schepen met grote diepgang

speelt de hoogte van de blokken wel een rol

mogelijk wordt de stabiliteit van schip en dok minder en komt de
veiligheid in gevaar

Andere oplossingsrichtingen die in de sessie naar voren kwamen:
o ligfiets of skelter met goede ondersteuning van het lichaam;
o gereedschap aan robot met magneten, bijvoorbeeld een zespoot, waarvan er

steeds minimaal vier vast ziÍten;
o idem met vacuiimbevestiging;
. vormgeving en positie van de bediening van gereedschappen geschikt maken

voor omhoog werken;
o balancer met magneten aan scheepshuid om gewicht van gereedschap te

reduceren;
o 'omgekeerde balancer': een statief met veerkracht die de zwaartekracht groten-

deels opheft, al dan niet in combinatie met hogere blokken onder het schip;

. orde en netheid in het dok, geen snoeren en kettingen op de vloer;

. kleine mensen selecteren voor dit werk;
e werktUd beperken bij onder vlak werken.

We zien in het voorgaande dat er enkele mogelijkheden zljn om de problemen rond

fysieke belasting bij het oonder vlak' werken te beperken. Echt oplossen zal nieÍ.

lukken. De machine die onder de scheepsboden door rijdt, biedt wel veel verbete-

ring. In het dok zijn er echter beperkingen aan de inzetbaarheid: blokken die in de

weg staan, eventuele niet vlakke delen van de dokvloer, slangen en leidingen.

De brancheorganisatie kan voor zijn leden opkomen door met veftegenwoordigers

van de weryen te praten over hun rol in het zorgerr voor goede arbeidsomstandig-

heden.
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7.3.3 llVerken in krappe ruimtes

Tabel 7.3 Oplossingen voor werken in krappe ruimtes
Oplossingen in ontwerp van schepen, opslagtanks
e.d. zoals meer mangaten, hogere ruimten, grotere
gaten in randen
effect op fysieke belasting bij mits goed uitgevoerd zijn de effecten zeer gunstig voor de Íysieke
B-urige taakuitvoering belasting van het hele lichaam

inpasbaarheid in het werk en grote aanpassingen zijn nodig: ontwerpers moeten anders gaan
benodigde veranderingen denken, reders moeten belang zien; voor de werknemers zijn er

geen belangrijke veranderingen

implementatietermijn langere termijn voor ontwerpers overtuigd zullen zijn. Pas op zeer

kosten/baten

lange termijn zal deze bronaanpak effect hebben

sterk afhankelijk van de aard: sommige oplossingen zullen vrijwel
geen extra kosten met zich meebrengen, andere hoge extra kos-
ten, bijv. voor hogere ruimten

succes- en faalfactoren schoonmaken van dit soort ruimten is incidenteel werk, bijv. voor
randvooruvaarden, kansen reparaties; de urgentie voor dit soort aanpassingen is, zeker voor
en belemmeringen voor im- reders, beperkt
plementatie branche zou een voorbeeldboek met ontwerpoplossingen kunnen

maken en daarmee reders en ontwerpers kunnen bewerken

Ondersteuning van drijvend dak van opslagtanks
hoger maken
effect op fysieke belasting bij de effecten zijn gunstig voor de fysieke belasting van met name
8-urige taakuitvoering nek en rug

inpasbaarheid in het werk en aanpassingen per opslagtank zijn beperkt: moet eenmalig gebeu-
benodigde veranderingen ren door de eigenaar van de tank

implementatietermijn kan op korte tot middellange termijn. Hier en daar is het al gereali-
seerd

kostenibaten verhouding tussen kosten en baten is neutraal tot ongunstig: de
eigenaar moet kosten maken en verdient dat pas op termijn terug
in eventueel goedkopere contracten

succes- en faalfactoren voor eigenaar is er ook een voordeel: voldoende ruimte om rechl
randvooruuaarden, kansen op te staan bij inspecties. Dit benadrukken
en belemmeringen voor im- door aanpak vanuit de brancheorganisatie ontstaat collectieve
plementatie druk en dus meer kans op succes

ideale hoogte nog vaststellen
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Rein vaarbedrijf
effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoonvaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

de effecten zijn beperkt gunstig en deels ook ongunstig: de taak-
belasting neemt iets af door mogelijk minder tijdsdruk, maar wer-

ken op varend schip kan de belasting doen toenemen

aanpassingen zijn groot: mogelijk moeten andere mensen de

reiniging doen

kan alleen op langere, eventueel op middellange termijn

verhouding tussen kosten en baten is onduidelijk: winst door korte-

re tijd in dok. Kosten van de nieuwe methode zijn nu niet te over-

zien

er is meer tijd, waardoor ook trage reinigingstechnieken een kans

kunnen krijgen (verwarmen, biologisch, milieuvriendelijke che-

mische processen)
nieuwe marktkansen voor reinigingsbedrijven: 'service on de-

mand', 'doe het zelf pakketten' of verhuur van systemen

reder heeft beperkt belang bij reinigen; meestal is een noodzake-

lijke reparatie de enige reden voor het binnenlopen van een schip

Gasolie in plaats van stookolie: minder vervuiling

etfect op tlrsete Uelasting bij de effecten zijn gunstig: het reinigen wordt eenvoudiger en minder

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

zwaaf

aanpassingen voor reder zijn groot

kan alleen op lange termijn op redelijke schaal effect hebben

verhouding tussen kosten en baten is ongunstig: gasolie is duur-

der, dus operationele kosten scheepvaart gaan omhoog. Daar

staan maar zeer beperkte baten tegenover

milieueisen stellen dit mogelijk verplicht
het is onwaarschijnlijk dat vanuit de branche hier met succes druk

op kan worden uitgeoefend

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

Andere oplossingsrichtingen die in de sessie naar voren kwamen:

. "Rotorjet", een apparaat met roterende waterstraal dat in besloten ruimtes kan

worden geplaatst (foto);
. andere reinigingsmethode, bijvoorbeeld chemisch reinigen, COz stralen, ultra-

soon reinigen;
. residuverwarÍnen enafzuigen;
o tanks in schepen van buitenaf bereikbaar maken (door de scheepshuid);

. dit soort werk niet meer uitvoeren;
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a

a

gecontroleerd schoon laten branden;
alleen kleine, smalle personen dit werk laten doen.

Rotorjet

Voor het werken in krappe ruimtes zijn verschillende mogelijkheden aangegeven
om de fysieke belasting terug te dringen. Voor de opslagtanks met een drijvend dak
is de oplossing eenvoudig; via overleg met (een koepel van) opdrachtgevers moet
deze oplossing snel tot resultaat kunnen leiden. Voor het werk in schepen zijn de

oplossingen complex en ze z-ullen pas op middellange tot lange termijn succes

kunnen hebben. Het verdient aanbeveling voor de sector om de niet uitgewerkte
oplossingsrichtingen nog eens kritisch op hun waarde te beoordelen.

7.3.4 Sjouwen, lphijsen van slangen en hanteren koppelstukken

Tabel 7.4 Oplossingen voor sjouwen, ophijsen van slangen en hanteren koppelstukken
Glijpunt voor slangen aanpassen: geen scherpe
hoek, kruiwagenwiel, buis om railing e.d.
effect op íysieke belasting bij mits goed uitgevoerd zijn de effecten gunstig voor de fysieke be-
B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

lasting van het hele lichaam, vooral handen, armen en schouders

aanpassingen aan werkomgeving zijn matig, maar wel omvangrijk
(veel plekken). Voor mensen nauwelijks veranderingen in aard van
het werk, beperkt opleiden in slim werken

veel kan op korte termijn

gunstig. Tegenover relatief goedkope oplossingen staan bedui-
dend minder vermoeidheid en minder gevolgen van lichamelijke
belasting
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succes- en faalfacioren universele 'handige' oplossingen die makkelijk mee te nemen zijn,

randvoorwaarden,kansen zijnideaal
en belemmeringen voor im- onderhoud en reiniging kan probleem vormen

plementatie opdrachtgever moet gebruik toestaan; regime op 'plants' kan te-

genwerken
wijzen op art. 30 arbowet!
in toolboxmeetings oplossingen bedenken
vanuit de branche een oplossingenboek samenstellen

Vaste leidingen, vaste hijsogen aan installatie of fa-
briek

-effect 

op lrsieke behsting bij zeer gunstig, vooral voor handen, armen en schouders door veel

B-urige taakuitvoering minder sjouwen en hijsen

inpasbaarheid in het werk en aanpassingen aan werkomgeving zijn groot: vaste installaties.

benodigde veranderingen Voor mensen geen wezenlijke aanpassingen in aard van het werk

implementatietermijn veel kan op korte termijn, in andere situaties duurt het langer

kosten/baten onduidelijk, erg afhankelijk van de situatie; waar vaak gereinigd

moet worden al gauw positief

succes- en Íaalfactoren betreft vooral verticale leidingen en hoog liggende horizontale

randvoorwaarden, kansen vanuit de branche een rekenmodel aanleveren om opdrachtgevers

en belemmeringen voor im- te kunnen overtuigen
plementatie nadeel: minder materieelkosten aan de klant door te berekenen

(tijdens oplijnen worden machines vaak ook doorbelast, hoewel dit

steeds meer ter discussie komt)

nieuw soort koppeling voor slangen: bijvoorbeeld
magnetisch, of zonder dood Punt
etfect op tysleke belasting bij zeer gunstig, vooral voor handen, armen en schouders

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en aanpassingen aan materieel zijn matig, maar de slangen worden

benodigde veranderingen geregeld vervangen. Voor mensen geen wezenlijke aanpassingen

in aard van het werk

implementatietermijn middellange termijn, de nieuwe koppeling moet eerst ontwikkeld

en getest worden, daarna kan vervanging na enkele jaren gereali-

seerd zijn

kosten/baten de ontwerpeis is neutraal, en dat lijkt zeker haalbaar

succes- en faalfactoren eisen waaraan tenminste voldaan moet worden, zijn: handig, be-

randvoorwaarden, kansen trouwbaar, veilig, ergonomisch verantwoord, eenmansbediening,

en belemmeringen voor im- bestand tegen vervuiling
plementatie door de precompetitieve productontwikkeling vanuit de sector te

initiëren en te financieren, komt er beweging
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Andere bekleding van slangen en ze lichter maken,
waardoor ze makkelijker over metaal e.d. glijden
effect op fysieke belasting bij zeer gunstig, vooral voor handen, armen en schouders
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en aanpassingen aan materieel zijn matig; de slangen worden gere-
benodigde veranderingen geld vervangen. Voor mensen geen wezenlijke aanpassingen in

aard van het werk

implementatietermijn middellange termijn, de nieuwe slangen moeten eerst ontwikkeld
en getest worden, daarna kan vervanging na enkele jaren gereali-
seerd zijn

de ontwerpeis is neutraal, en dat lijkt zeker haalbaarkosten/baten

succes- en faalfactoren vereisten: duurzaam, en veilig (er worden immers gevaarlijke stof-
randvoorwaarden,kansen fendoorheengevoerd)
en belemmeringen voor im- vanuit de branche fabrikanten benaderen
plementatie let op dat slangen niet te makkelijk terugglijden

Andere oplossingsrichtingen die in de sessie naar voÍen kwamen:
. hUstouw door katrollen/blokken voor vertraging en daarmee vermindering van

benodigde hijskracht;
o giek aan vacuiimwagen, zoals de betonpomp;
. slangen laten zakken in plaats van hijsen, mits lift in gebouw;
. met motor of lier (bijvoorbeeld aan vacuiimwagen) hijsen;
. koppelpunt aan vacuiimwagen lager maken (circa 1 m hoog);
. langere slangen: minder koppelingen.

Er zijn allerlei oplossingsprincipes bedacht om het sjouwen met en hijsen van slan-
gen en het hanteren van koppelingen met minder ffsieke belasting te kunnen doen.
Sommige zijn redelijk makkelijk uit te werken tot praktijkoplossingen; daarvoor is
vaak wel hulp van de opdrachtgever nodig. Voor andere, zoals een nieuwe koppe-
ling of andere bekleding van slangen, is productontwikkeling nodig. De sector zou
collectieve energie en middelen kunnen inzetten om fabrikanten te ondersteunen bij
het ontwikkelen van oplossingen.
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7.3.5 Schrappen van droge vaste resten

Iabel 7.5 Oplossingen voor schrappen van droge vaste resten

Betere reinigingsmiddelen gebruiken: chemische

middelen, biologische middelen, heet water, langer laten
inweken

gunstig tot zeer gunstig: kracht die wordt geleverd door de armen

wordt veel minder als steken geëlimineerd wordt en minder als

voorgeweekte vervuiling met minder kracht afgestoken kan wor-

den

effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

aanpassing van het primaire proces en de werkorganisatie is ma-

tig tot groot: insproeien-intrekken-spuiten-opzuigen i.p.v. steken.

Bij gebruik van chemische middelen: aanleren kennis en vaardig-

heden van omgaan ermee

kan op middellange termijn

nog onduidelijk omdat de systemen niet bestaan of gekozen zijn.

Vervuiling is sneller te verwijderen, dus minder manuren nodig

afname fysieke belasting is een groot voordeel
afzuigen vervuild water of chemische vervuiling kan een nadeel

zljn

Aangedreven/pneumatische steekmiddelen, scher-
pere steekmiddelen
eÍfect op fysieke bel gunstig tot zeer gunstig: de kracht die geleverd wordt door de ar-

men wordt duidelijk minder. Romphouding kan matig tot slecht blij-

ven

aanpassingen zijn matig: het werk verandert bij aangedreven mid-

delen; dit vergt een aanpassing van kennis, vaardigheden, attitude

en gedrag van medewerkers

kan op middellange termijn

nog onduidelijk omdat de systemen niet bestaan of gekozen zijn.

Vervuiling is sneller te venruijderen, dus minder manuren nodig

eenmaal ontwikkeld zijn systemen snel door te voeren

werk kan aantrekkelijker worden

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

Andere oplossingsrichtingen die in de sessie naar voren kwamen:

o handvat van steel verbeteren;
. ultrasoon reinigen;



62

o droogiisstralen;
o verwisselbare matten in tanks, ruimen: opvangen vervuiling: bronoplossing;
o steken door middel van trekbeweging;
o impregneren/coaten wanden en vloeren (eenmalig, half jaarlijks, dagelijks):

voorkomen aanhechting venuiling.
Technologische ontwikkeling is een stap die moet volgen op de uitgewerkte oplos-
singsrichtingen. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de doelstelling om de

§zsieke belasting te reduceren en andere arbo- en milieueisen. Door hier van meet
af aan alert op le zijn, kunnen optimale oplossingen ontstaan. Ook hier verdient het
aanbeveling de niet uitgewerkte oplossingsrichtingen nog eens kritisch te beoorde-
len op hun kansen.

7.3.6 S t o fz u ig e n b ij a s h e st v e rwijd e ring

Iabel 7.6 Oplossingen voor stofzuigen bij asbestverwijdering

verstelbaar
effect op fysieke belasting bij
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvooruruaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

gunstig, omdat effectiever en dus minder lang gezogen wordt

geen aanpassingen; probleemloos inpasbaar

kan onmiddellijk na ontwikkeling worden toegepast

gunstig: tegenover vermoedelijk bescheiden kosten van de zuig-
mond staat toename van de productiviteit

gewicht van de zuigmond moet beperkt blijven
betrouwbaar
duurzaam of goedkoop
samen met werknemers ontwikkelen. Positief ingestelde werkne-
mers laten testen

Spuiten met perslucht en afzuigen via onderdruk-
of met speciale afzuiger

effect op fysieke belasting bij zeer gunstig: de fysieke belasting wordt geëlimineerd (niet hand-
B-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

bediend spuiten) of duidelijk verminderd (handspuit: lichtere slang,
minder nauwkeurig positioneren). Eventueel komt er wel bij: het
verplaatsen van afzuigapparatuur

grote aanpassingen: het betekent een duidelijk andere manier van
werken. Medewerkers en klanten moeten het vertrouwen krijgen
dat deze methode ook goed werkt

implementatietermijn kan op middellange tot lange termijn
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kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

nog onduidelijk omdat de systemen niet bestaan of gekozen zijn.
Veruuacht wordt lagere kosten door minder manuren

technische haalbaarheid moet bewezen worden
flinke investering als extra afzuiging moet komen. Zo'n investering
kan indruk maken op werknemers en zo implementatie ondersteu-
nen
demo's helpen overtuigen
nadeel: extra geluid van spuiten en extra afzuigen

Onderzoek in hoeverre respectievelijk in welke mate
stofzuigen noodzakelijk is
effect op fysieke belasting bij zeer gunstig als blijkt dat er met minder of zelfs zonder stofzuigen
8-urige taakuitvoering volstaan kan worden; dan wordt de fysieke belasting geëlimineerd

of duidelijk verminderd

inpasbaarheid in het werk en beperkte tot matige aanpassingen: het betekent een duidelijk an-

benodigde veranderingen dere manier van werken. Medewerkers en klanten moeten het ver-
trouwen krijgen dat deze methode ook goed werkt

implementatietermijn

kosten/baten

kan op redelijk korte termijn na positieve ondezoeksresultaten

gunstig als met minder of geen stofzuigen kan worden volstaan

succes- en faalfactoren nader te bepalen op basis van uitkomsten
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

Andere oplossingsrichtingen die in de sessie naar voren kwamen:
o bedienen van de slang verbeteren, bijvoorbeeld met telescoopstang afgesteund

op de heup om wanden en plafons te zuigen;
. gewicht slang verminderen;
o slang achterlangs aan dem hangen, zodat beide arÍnen kunnen worden gebruikt

voor het richten;
. verlichting optimaliseren, zodat beter kan woÍden gezien waar al gezogen is en

of er voldoende gezogen is; denk ook aan bijvoorbeeld 'black light' om as-

besthoudende deeltjes te tonen;
o gel op de oppervlakken smeren, laten inwerken en als vlies er weer aftrekken;
. met water schoonspuiten.

Voor de knelpunten van ffsieke belasting bij het stofzuigen na het verwijderen van

asbesthoudende materialen, zou de eerste stap moeten zijn om nate gaan hoeveel

werk er in het stofzuigen gestoken moet worden. Met andere woorden: wanneer is

het schoon genoeg en hoe kunnen de mensen die dit doen hun prestatie beoorde-

len?
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Daarnakan blijken welke van de andere oplossingsrichtingen de meest kansrijke is.

Beperk die beschouwing niet alleen tot de twee uitgewerkte oplossingsrichtingen.

7.3.7 lllerken met kettingen bij slonen van lasten 0p schepen

Tabel 7.7 Oplossingen voor het werken met kettingen bij sjorren van lasten op schepen
Spanbanden in plaats van kettingen
effect op fysieke belasting bij gunstig: omdat spanbanden minder zuraar zijn. Ook het aanspan-
8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvooruraarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

nen met een spanratel kost minder kracht. Daar staat tegenover
dat de sterkte van spanbanden kleiner is, waardoor er wel meer
moeten worden aangebracht

beperkte aanpassingen, makkelijk inpasbaar

kan snel worden toegepast; de spanbanden zijn op de markt

neutraal tot ongunstig: meer werk tegenover sneller werken omdat
het minder zwaar is. Banden zijn iets goedkoper dan kettingen,
maar kans dat ze terug komen is vermoedelijk geringer

nadeel van spanbanden is dat de kwaliteit niet makkelijk te beoor-
delen is; bovendien zijn banden kwetsbaar. Daarom uit veiligheids-
oogpunt eigenlijk maar één keer gebruiken
nadeel is dat een ketting niet veel meer dan 22 kg weegt; als de
huidige tilnorm (23 of 25 kg) fors overschreden zou worden, dan
zou men eerder overstag gaan

Rugtas of een vergelijkbaar hulpmiddel om kettingen
mee ladder op te lopen
effect op fysieke belasting bij gunstig: de last wordt op een betere plaats op het lichaam overge-
8-urige taakuitvoering bracht. Omdat men zo met twee handen ladders kan beklimmen,

is ook die fysieke belasting gunstiger

inpasbaarheid in het werk en
benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

beperkte aanpassingen: inpasbaarheid in het werk is goed; voor
mensen is een tas of tuig lastig

kan op korte termijn na succesvolle proeven en eventuele product-
ontwikkeling

nog onduidelijk omdat de systemen niet bestaan of gekozen zijn.
lets hogere kosten voor hulpmiddel is logisch

voor incidenteel klimmen met een ketting zal dit wel niet lukken; bij
meerdere achter elkaar mogelijk wel
veel hangt af van makkelijk en comfortabel gebruik, met name af-
nemen van een ketting vanaf de rug moet veilig kunnen!



65

Bij fabricage van de te vervoeren lasten al maatrege-
len nemen, bijvoorbeeld al kettingen aanbrengen

-effect 

op fysieke belasting bij gunstig, omdat met niet met kettingen hoeft te klimmen en deze

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

niet meer op moeilijke plaatsen hoeft te bevestigen

matige aanpassingen: het betekent een andere manier van wer-

ken, maar makkelijker. Klanten moeten inzien dat deze methode

ook voor hen gunstig is (zekerheid van goede bevestiging)

kan op redelijk korte termijn na positieve onderzoeksresultaten

eventuele baten komen ten gunste aan de opdrachtgever van het

havenservice bedrijf. Laatstgenoemde kan wel medewerkers aan

zich binden doordat een zwaar onderdeel van het werk weg is

minder werk voor havenservice bedrijf, dus geen direct belang bij

hen
zeer veel partijen (klanten en niet klanten) moeten bewerkt worden

tijdens transport voorafgaand aan zeeschip mag geen schade ont-

staan

Hijsmiddel gebruiken om de ketting omhoog te krij-
gen, bijvoorbeeld gevelridder (zie Íiguur 7.1)

effect op fysieke belasting bij gunstig, omdat met niet met kettingen hoeft te klimmen en deze

8-urige taakuitvoering niet meer op moeilijke plaatsen hoeft te bevestigen. Voonvaarde is
dat het plaatsen van het hijsmiddel geen grote fysieke belasting

met zich meebrengt

matige aanpassingen, het betekent een andere manier van wer-

ken, maar makkelijker. Hijsmiddel moet wel meegenomen worden

kan op middellange termijn na positieve ontwikkelings- en testre-

sultaten

nog onduidelijk omdat het hijsmiddel niet gekozen is. Tegenover
de kosten van het hijsmiddel staat enige productiviteitswinst

moet handig en multi-inzetbaar ziin om kans te maken
alleen zinnig als een zekere hoeveelheid kettingen omhoog moet

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en íaalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

Er zljn geen andere oplossingsrichtingen in de sessie naar voÍen gekomen.



66

Figuur7.1 Een voorbeeld van een hijsmiddel (gevelridder, ontwikkeld voor kozijnen en ruiten)

Voor het werken met kettingen bij het sjorren van lasten op schepen is maar een
beperkt aantal oplossingen bedacht, die ook nog eens de fysieke belasting maar
beperkt kunnen terugdringen. De voordelen van de oplossingen (minder §usieke
belasting per handeling) worden vaak weer teniet gedaan door meer handelingen of
door nieuwe handelingen, die naar verwachting nieuwe §rsieke belasting zullen
opleveren (bijvoorbeeld opstellen van een hijsmiddel).
In de oplossingssessie is het maken van kettingen met voldoende treksterkte van
een lichter materiaal niet besproken. Op dit moment is dan ook onduidehjk of dit
een optie is.

7.3.8 Water zuigen ait putten en aanbrengen afsluitingen bij riolen

Iabel 7.8 Oplossingen voor het water zuigen uit putten en aanbrengen afsluitingen bij riolen
Driepoot boven put o
effect o
8-urige taakuitvoering niet meer hoeft te worden getild. Aanvoer en opbouw van de drie-

poot hoeft geen hoge fysieke belasting op te leveren
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inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

matige aanpassingen: technisch vermoedelijk zonder duidelijke
problemen inpasbaar. Het hulpmiddel moet beschikbaar zijn en

opgezet worden; voor mensen betekent het op een andere manier

werken. Een driepoot kan de werkruimte beperken

kan snel worden toegepast na uittesten. De principes bestaan, ze

moeten zo nodig iets aangepast worden

neutraal: tegenover materieelkosten staat hogere productiviteit,

minder verzuim

moet makkelijk werken, overal toepasbaat ziin
stabiel, veilig
moet er professioneel eruit zien
als werk minder zwaar wordt, kunnen meer mensen dit doen (bijv.

mensen met klachten, ouderen)

Lichtere afdichters
effect op fysieke belasting bij

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

gunstig voor tillen, maar matige tot slechte werkhoudingen blijven

geen aanpassingen vereist: voor werknemers geen andere werk-

methode

kan kort na productontwikkeling en succesvolle proeven worden

doorgevoerd. Natuurlijk moeten oude aÍsluiters eerst worden afge-

schreven voor ze vervangen kunnen worden

neutraal: tegenover vermoedelijk wat duurdere afsluiters staan

minder klachten en lager verzuim

als de afdichters duidelijk lichter zijn, 'verkopen' ze zichzelÍ
betrouwbaarheid is absoluut vereist
als het werk minder zwaar wordt, kunnen meer mensen dit doen
(bijvoorbeeld mensen met klachten, ouderen)

Ring met handgrepen die snel en op elke hoogte om
slangen heen geslagen kan worden
effect op fysieke belasting bij beperkt gunstig: hoewel het te tillen gewicht iets toeneemt, kan het

8-urige taakuitvoering

inpasbaarheid in het werk en

benodigde veranderingen

implementatietermijn

kosten/baten

tillen kan in gunstiger houdingen en met ideale grip gebeuren. Min-

der belasting van handen, armen, schouders en rug

beperkte aanpassingen: voorwerknemers even wennen aan de

nieuwe werkmethode

kan kort na productontwikkeling en succesvolle proeven worden

doorgevoerd

neutraal: tegenover de (naar verwachting lage) kosten van het
hulpmiddel staan minder klachten en lager verzuim en eventueel
hogere productiviteit
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succes- en faalfactoren
randvoorwaarden, kansen
en belemmeringen voor im-
plementatie

moet snel en betrouwbaar om slangen van diverse diameters be-
vestigd kunnen worden (eventueel met'inlay')
moet handig zijn en tot goede werkhouding leiden

Andere oplossingsrichtingen die in de sessie naar voren kwamen:
o een systeem dat de slangen mechanisch oprolt;
o via een televisiecamera zicht op het werk: minder nekbuiging, vooroverbui-

gen;
o goede verlichting van het werk, kleur afstemmen op aaÍd van de vervuiling

N. : moet vonkvrij zljn en niet in de weg zitten);
. handgrepen aan opblaasbare rubber afsluiters;
. uitschuifbare slang of buis in combinatie met een systeem van automatische

hefboom;
. klep op vacuiimmachine om vacuiim snel op te heffen.

Om de $,sieke belasting bij het werk in en rond riolen te verminderen is gekozen
om oplossingen te bedenken voor het water zuigen en het aanbrengen van afslui-
tingen. De drie uitgewerkte oplossingsrichtingen bieden reële perspectieven voor
implementatie op redelijk korte termijn in meerdere bedrijven. Ook hier zou de
brancheorganisatie druk op fabrikanten kunnen uitoefenen of hen kunnen onder-
steunen bij de verdere productontwikkeling.
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8. Verantwoording

Dit onderzoek is gestart met een literatuur- en bronnenonderzoek. Gehjktijdig is
een interview gehouden met de secretaris van de werkgeversorganisatie en een

uitgebreide discussie met de BBC. Op deze wqze is een eerste beeld verkregen van

de blootstelling aan fysieke belasting in de sector. De aandacht is daarbij met name

gericht op de volgende zes werkzaamheden: het bedienen van mobiele units, hoge-

drukreiniging, industriële rioolreiniging, asbestverwijdering, scheepsonderhoud en

sjorren van lading op een schip.

Op basis hiervan zijn werkbezoeken en observaties verricht op zes werkplekken

waar de vermelde zes werkzaamheden werden uitgevoerd. Tijdens de werkbezoe-

ken is op basis van interviews met zowel werknemers als leidinggevenden het

beeld van de taken en omstandigheden waar nodig aangenrld of gecorrigeerd. Zo

kon een beoordeling van de fysieke belasting worden gemaakt in deze deelsecto-

ren.

Vervolgens zijn twee oplossingensessies gehouden met vertegenwoordigers uit de

betreffende deelsectoren. In de eerste oplossingensessie zijn behandeld: scheeps-

onderhoud en industriële reiniging; in de tweede asbestverwijdering, sjorren van

lading op een schip respectievelijk industriële rioolreiniging. In elke sessie zijn

eerst de bevindingen en conclusies over de blootstelling besproken en zo nodig

bijgesteld. Voor de, door de aanwezigen als meest serieus beoordeelde knelpunten

zijn oplossingen en oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

De kracht van de onderzoeksmethode is dat op een efficiënte wtlze inzicht is ver-

kregen in de belangrijkste knelpunten van fysieke belasting in de sector en in de

belangrijkste oplossingen. De door de onderzoekers bezochte werkzaamheden

konden goed worden beoordeeld. Er waren voldoende mogelijkheden en tijd om

het onderzoek uit te voeren. De inzichten die uit de interviews en in de gesprekken

met deelnemers vanuit de branche aan de oplossingensessies naar voren kwamen,

zijn meegewogen bij de beoordeling van de taakbelasting. TNO is dan ook van

mening dat de beoordelingen van deze werkzaamheden maatgevend zijn voor die

taken.

Minder maatgevend voor de hele sector zijn de paragrafen 2.2, 3 .2, 4.2, 5 .2, en 6.2;

deze geven een toelichting op de specifieke aard van de objecten, werkzaamheden

en werkorganisatie van de bezochte bedrijven.

De gehanteerde methode heeft ook beperkingen voor het verkrijgen van een fepre-

sentatief beeld van de hele sector. De werkbezoeken zi-jn vooral verricht bij grotere

bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie (Werkgeversvereniging

SITO). Onduidelijk is of en in welke mate de omstandigheden in kleine bedrijven
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en bedrijven die niet bij de brancheorganisatie zijn aangesloten, afwijken van wat
in dit rapport is beschreven.

Het bronnenonderzoek en de discussie met de BBC en de interviews op de werk-
plekken hebben naar verwachting een verantwoorde selectie opgeleverd van de

belangrijkste risicowerkzaamheden in de verschillende deelsectoren. Twee :uitzon.

deringen moeten worden gemaakt voor het sjorren van containers op schepen res-
pectievelijk het werken met luchthamers bij slopen van asbesthoudende materialen
ofreinigen van tanks. Tijdens de oplossingensessie kwam naar voren dat ook deze

werkzaamheden Srsiek zNvaaÍ zijn. Deze zlj1.niet in het onderzoek betrokken, om-
dat ze niet uit het bronnenonderzoek en de discussie met de BBC naar voren kwa-
men. Daardoor ontbreken hier zowel de beoordeling van die werkzaamheden als

mogelijke oplossingen.
De oplossingensessies zijn gehouden met vertegenwoordigers van bedrijven en van
de branche en met experts van TNO. Ook in dit project is gebleken dat de daarin
gevolgde methode goed werkt om tot nieuwe ideeën te komen. Die methode is als

volgt. Als eerste wordt kort uitgelegd wat de rol is van de oplossingensessie in het
convenant. Dan wordt toegelicht wat de bevindingen zljn van de voorgaande stap-
pen en welke knelpunten in het werk zijn geconstateerd. Hiervan wordt vastgesteld
of dit naar de mening van de aanwezigen een juist beeld geeft; zo nodig wordt dat
beeld nog aangepast. De aanwezigen selecteren uit alle knelpunten de belangrijk-
ste; criteria zljn de mate van fusieke belasting en de mate waarin die taak wordt
uitgevoerd. Vervolgens wordt open gediscussieerd over mogelijkheden voor oplos-
singen. Uit alle oplossingen voor een bepaald knelpunt worden drie tot vier gese-

lecteerd voor nadere beschouwing van de effecten op fusieke belasting, de nevenef-
fecten op het werk en de mensen, de verwachte termijn waarop een oplossing inge-
voerd kan worden, de kosten/baten verhouding. Als laatste worden punten be-

noemd die de invoering kunnen bevorderen respectievelijk kunnen belemmeren.
Omdat in de sessies voor oplossingsrichtingen zijn uitgediept, was het niet moge-
lijk duidelijke uitspraken te doen over effecten op de fysieke belasting, op de ver-
anderingen die de oplossingen in het werk teweeg brengen en op kosten en baten.
De deelnemers aan de oplossingensessies, en daarmee ook de auteurs van het rap-
port, hebben zich beperkt tot indicatieve uitspraken over deze effecten; deze :uit-

spraken kunnen wel als "expertoordeel" worden gezien.
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9.1

9. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Het doel van dit project was het vinden van werkzaamheden in de sector Indu-

striële reiniging en Scheepsonderhoud waarbij hoge §zsieke belasting optreedt, de

f,isieke belasting van die werkzaamheden te beoordelen en het vinden van moge-

lijkheden om die fysieke belasting te verminderen.

In de eerste fase is een selectie gemaakt van belastende werkzaamheden op grond

van bronnenonderzoek en gesprekken met mensen uit de sector. Het veldwerk heeft

aangetoond dat in al deze werkzaamheden hoge flrsieke belasting voorkomt. Di-
verse taakelementen vallen in het 'rode' gebied, waar sprake is van duidelijke

overbelasting en directe risico's voor de gezondheid. Veel andere taakelementen

zljn'geel' (verhoogd risico voor de gezondheid); ook die dienen aangepakt te wor-

den.

De belangrijkste oorzaken van overbelasting zijn:
o krachten die geleverd moeten worden bij bedienen van gereedschappen en

dergelijke (overbelasting van de armen en schouders) of bij tillen (overbelas-

ting van de rug);
o gedwongen ongunstige werkhoudingen zljnhet gevolg van de werkomgeving

(bijvoorbeeld krappe werkruimten) of door de vormgeving van hulpmiddelen.

Verzwarende omstandigheden hebben een negatieve invloed op de taakbelasting.

Met name het gebruik van adembescherming, dat bovendien steeds vaker wordt
voorgeschreven en van beschermende kleding worden door de werknemers als

belastend ervaren. Ook trillingen maken het werk zwaarder.

Voor elk van de gekozen knelpunten zijn meerdere oplossingsrichtingen bedacht.

Deze bieden reële kansen om te worden omgezet tot oplossingen die in de bedrij-
ven met succes kunnen worden toegepast. Voor één knelpunt, het werken met ket-

tingen bij het sjorren van lading op een scheepsdek, is de kans op succes beperkt.

De meeste oplossingsrichtingen liggen op het terrein van werkmethoden en hulp-

middeten. Er zljn goede mogelijkheden om op een termijn van enkele jaren de

fysieke belasting in diverse taken duidelijk te verminderen.
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9.2 Aanbevelingen

De sector heeft met dit rapport inzicht in de knelpunten rond fl,sieke belasting en in
de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Voor de volgende stappen is het van
belang dat op sectorniveau keuzes worden gemaakÍ voor verdere uitwerking tot in
de praktijk bruikbare oplossingen. Veel van de oplossingsrichtingen vereisen ver-
dere technologische detaillering. Vanuit de collectieve sterkte kunnen de verdere
ontwikkeling en introductie op de werkvloer worden ondersteund.

Een gezamenlijke aanpak is belangrijk omdat de meeste bedrijven in de sector
alleen niet in staat zljn oplossingen verder te ontwikkelen. De vereiste kennis, era-
ring en financiële mogelijkheden kunnen met meer kans op succes worden ingezet
als dit in een consortium gebeurt.

Voor enkele oplossingsrichtingen blijken al technische realisaties te zijn. De sector
kan helpen deze bij alle bedrijven onder de aandacht te brengen. Alhoewel deze

technische oplossingen 'op de plank liggen', vÍaagt een verspreiding in de sector
nog wel nader onderzoek naar voorwaarden voor een succesvolle implementatie.
Pilot-projecten kunnen opgezet worden om de bruikbaarheid van oplossingen in
andere bedrijven te toetsen. Ook dient er aandacht te zljn voor de wijze waarop
deze oplossingen gecommuniceerd worden met de sector.

Een aantal oplossingsrichtingen is in dit rapport op hoofdlijnen uitgewerkt. Dat
neemt niet weg dat ook de niet uitgewerkte op hun kansen moeten worden bezien.
Voor sommige oplossingen moeten klanten overluigd worden van hun verantwoor-
delijkheid en ro1 om te zorgenvoor goede arbeidsomstandigheden. Deels kan dat in
de directe contacten tussen reinigingsbedrijf en opdrachtgevers. In contracten kan
vastgelegd worden aan welke eisen de arbeidsomstandigheden bij de klant moeten
voldoen, voordat het reinigingsbedrijf aan de slag gaat. Dergelijke besprekingen
kunnen met meer succes gevoerd worden, als ook vanuit de sector druk wordt uit-
geoefend. Door op sectorniveau te bespreken en onderhandelen wordt voorkomen,
dat individuele bedrijven tegen elkaar worden uitgespeeld.
Een drempel voor het toepassen van oplossingen is vaak onvoldoende inzicht in de
kosten en baten die het invoeren met zich meebrengt. Vanuit de sector zouden
kosten-baten voorbeelden helpen om bedrijven te overtuigen van het nut.

Twee werkzaamheden die door deelnemers aan de oplossingensessies als zeer be-
lastend zljn aangemerki, zljn in de eerste fase van dit project niet naar voren geko-
men en daarom buiten dit onderzoek gebleven:
o het slopen van asbesthoudend materiaal/schoonbikken van ruimen en derge-

lijke met luchthamers;
. sjorren van containers irlop een schip.
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Indien deze werkzaamheden qua omvang belangrijk zijn voor de sector, verdient

het aanbeveling om alsnog de fysieke belasting te bepalen en oplossingsrichtingen
vast te stellen.
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Bijlage I Vragenlijst interview

Algemeen

Deelsector

Bedrijf
Jaren werkervaring

ïlerktijden
Werkdagen
Pauzes, vast

Pauzes, flexibel

Oriënterend

o Wat doe je de hele dag?
o Wat zljnru,are taken?
o Hoe lang duren die taken?
o Ben je's avonds vermoeid?
o Welke taken vind je leuk?
o Wat is de minst leuke klus (dat is vaak de zwaarste)?

o Welke zware werkzaamheden zie ik nu niet?
o Waar loop je tegen aan?

Werkinhoud, -organisatie en verzwarende omstandigheden

Zljn er roulatiemogelijkheden? Zo ja, w elke?

Zijn er regelmogelijkheden? Zo ja, w elke?

Zijn er norÍnen voor het afgeleverde werk? Zo ja, welke?
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Welke verzwarende omstandigheden komen in je werk voor?

Klachten en verzuim

Welke lichamelijke klachten komen brj jou en je collega's veel voor?

la toelichting
klimaaUtemperatuur
slechte lichtomstandigheden
stank
vocht
stof, vuil

toxische stoffen
lawaai
trillingen
hinder pbm's

krappe werkruimte
onveiligheid
tiidsdruk

Wat zijn de redenen voor verzuim van jou erlofje collega's?

Verbeteringen fysieke belasting

Welke verbeteringen rond §,sieke belasting hebben er de laatste jaren plaatsgevon-

den?
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Bijlage 2 Bepaling en beoordeling van de fysieke belasting en

g e h a nt ee rde ri c htlijn en

Bepaling en beoordeling van de fusieke belasting
Fysieke belasting komt voor bij de volgende activiteiten en houdingen:
o krachthandelingen: tillen, dragen, duwen, trekken, en kracht zelÍen met de

handen (maar niet tillen, dragen, duwen, trekken);
o statische werkhoudingen van de benen: staan, zitten, hurken en knielen;
o statische werkhoudingen en repeterende bewegingen van het bovenlichaam:

- nek: buiging (voorover), strekking (achterover), draaiing, zijwaartse bui-

ging;

- romp: buiging (voorover), strekking (achterover), draaiing, zijwaartse bui-
ging;

- bovenarm/schouder: armheffing voorwaarls ofzijwaarts, schouderheffing;

- onderarm: draaiing om de lengteas (lronatie/supinatie), polsbuiging.

Er is sprake van een statische houding (ofwel statische belasting), wanneer een

Iichaamsdeel duidelijk zichtbaar meer dan 3 tot 4 tellen (3 seconden lang) in één

bewegingsgebied verblijft. Er is sprake van een repeterende beweging (ofwel re-

peterende belasting) wanneer men vaak, gemiddeld meer dan 2 keer per minuut,

kortdurende bewegingen op nagenoeg dezelfde wijze herhaalt.

Tijdens werkbezoeken zljn de werkzaamheden geobserveerd die door de Branche

Begeleidingscommissie als zwaar bestempeld waren. Waar toegestaan zljn video-

opnamen of foto's gemaakt van de werkzaamheden, of van de meest belastende

aspecten ervan. Ook zijn er metingen verricht, zoals van het gewicht van voorwer-

pen die medewerkers verplaatsen.

De observaties en metingen zijn uitgevoerd om de mate van fysieke belasting te

schatten. Hiertoe zijn de volgende aspecten van de zs\raÍe werkzaamheden vastge-

legd:
o tillen: éénhandig of tweehandig tillen, gewicht van voorwerp, frequentie van

tillen;
. dragen: éénhandig of tweehandig dragen, gewicht van voorwerp, frequentie

van dragen; afstand waarover voorwerp gedragen wordt;
o duwen: duwkracht, frequentie van duwen, afstand waarover object geduwd

wordt;
o trekken: trekkracht, frequentie van trekken, afstand waarover object voortge-

trokken wordt;



78

c kracht zetten met de handen'. grootte van kracht, krachtrichting, werkgebied,
houding en bewegingen bovenlichaam, duur en frequentie van krachtuitoefe-
ning;

. staan'. duur aaneengesloten staan, totaalduur staan op een dag;
o zitten: duur aaneengesloten zitten;
. hurken, knielen: duur aaneengesloten hurken/knielen, totaalduur hurken/knie-

len op een dag;
c statische werkhouding en repeterende bewegingen bovenlichaan: statisch of

repeterend, stand van segment (hoek), totaalduur van voorkomen houding of
bewegingen op een dag.

De mate van fysieke belasting van de zware werkzaamheden is vervolgens verge-
leken met richtlijnen voor f,zsieke belasting voor de werkende populatie. De ge-

bruikte richtlijnen zij n:
o ISO-FDIS 11226: 1999 (E), Ergonomics: Evaluation of static postures;
o Arbouw. Richtlijnen voor fzsieke belasting in de bouwnijverheid. Amsterdam:

Stichting Arbouw, 2001 ;

o Grinten MP van der. Arbouwrichtlijnen voor f,,sieke belasting bij gebruik van
handgereedschap en hanteren van verpakkingen in de bouwnijverheid. Am-
sterdam: Stichting Arbouw, 1 999.

Op deze wijze is beoordeeld welke krachthandelingen, statische houdingen en re-
peterende bewegingen een risico op gezondheidsschade met zich meebrengen. De

resultaten van de beoordeling zijn weergegeven met het zogenaamde 'stoplichtmo-
del':
. groen: de belasting vormt geen verhoogd risico op gezondheidsschade voor

g0o^1e van de mannelijke en75Yo van de vrouwelijke werknemers;
c geel: de belasting vormt een verhoogd risico op gezondheidsschade;
o rood: de belasting vormt een sterk verhoogd risico op gezondheidsschade

voor 75o/o van de mannelijke en 100o220 van de vrouwelijke werkne-

mers.

'e I.r d" richtlijn voor tweehandig tillen betekent een groene beoordeling geen verhoogd risico voor
99Yo van de mannen.

20 In de richtlijn voor tweehandig tillen betekent een rode beoordeling een sterk verhoogd risico
voor 99Yo van de vrouwen.
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Gehanteerde richtlii nen

Richtlijnen voor blootstelling aan krachthandelingen

Tweehandig lil/er.' NIOSH (tiI-ADVISEUR)

AL2r RWL uit NIOSH. Maximum 23 kg

vrouw).

(geldig voor 99oÀ man en 75o/o

MAL22 RWL btj tilindex van 3. Maximum van 25 kg (geldig voor 25oÀ man en

loZ vrouw).

Eenhandip tillen: Franse norÍn (frequentie <2xlmin).
mannen

(AL, P95)
mannen

(MAL, P25)

frequentie kg kg

1 x per uur
30x per uur
1x per minuut
í,5x per minuut

7,5
6,3
5,0
3,8

17,0
14,3
11,4
8,6

Tweehandig dragen: Arbouw-richtlijn 2001 (: Mital et al., 1993) aangepast met23

en 25 kg grens.

AL zie onderstaande tabel. Maximum van 23 kg (geldig voor 90oó man en

circaT5oA vrouw).

MAL zie onderstaande tabel. Maximum van25 kg (geldig voor 25oÀ flfq4).

wicht afstand

0-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-23 kg

23-25 kg

>25 kg

<2,0 m

2-8,5 m
<2,0 m

2-8,5 m
<2,0 m
2-8,5 m
<2,0 m

2-8,5 m
<2,0 m

2-8,5 m

<2,0 m

2-8,5 m

groen
groen
groen
geel
geel
geel
geel
geel
geel
rood
rood
rood

groen
groen
groen
groen
groen
geel
geel
geel
geel
geel

rood
rood

groen
groen
groen
groen
groen
groen
geel
geel
geel
geel

rood
rood

groen
groen
groen
groen
groen
groen
groen
groen
geel
geel

rood
rood

21 AL: actie limiet, de grenswaarde tussen een groene en gele beoordeling.
22 MAL: maximale actie limiet, de grenswaarde tussen een gele en rode beoordeling.
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Eenhandig dragen (infrequenÍ).' Arbouw-richtlijn 2001 (: Mital et a1.,1993).
AL 6 kg (geldig voor 90o/o man en 75%o wortw).
MAL 10,5 kg (geldig voor 25oAman).

Duw en- aanzetkrac ht met gebruik hele lichaam.' Arbouw-richtlijn 200 I .

AL maximum van 30 kg (geldie voor 90oÀ man en 750% vrouw).
frequentie

<2,Sx/min->'1xlmin <1xlmin->1x/5 min <1xlS min->1xl8 uur <1xl8 uur
duwkracht 30282625

MAL maximum van 64 kg (geldig voor 25oÀ man)
Írequentie

<2,5/min->1xlmin <1xlmin->íxl5 min <1xlS min->1xl8 uur <1xl8 uur
duwkracht 51 65

Duw en-volltoudkrqcht met gebruik hele lichaam; Arbouw-richtlijn 200 1.

AL maximum v3! ]! l(L@eldig voor 90oÀmanen75oÀ vrouw).
duwkracht frequentie
afstand <2,Sx/min->íxlmin <1></min->1xlS min <1></5 min->1xl8 uur <1></B uur

5449

2-15 m

15-30 m

30-60 m

11

6

6 '13

12

I

16
'16

11

= deze combinatie van factoren is niet mogelijk

MAL maximum van34 kg (geldig voor 25o/oman).
duwkracht
afstand

Írequentie
<2,5x/min->1xlmin <lyJmin->íxl5 min <1xlS min->1í8 uur <1xl8 uur

2-15 m

15-30 m
30-60 m

14 19

14
28
25
16

34
33

23

= deze combinatie van factoren is niet mogelijk

Tr e kke n - ct an z e t kr ct c h t m e t geb r u ik h el e I i c h a am.' Arbouw-richtlij n 2 00 1 .

AL

MAL

20 kg; onafhankelijk van frequentie (geldig voor 90%o man en circa 75oA

wouw).
maximum van 54 kg (geldig voor 25Yo man).

frequentie
<2,Sx/min->'1xlmin <1xlmin->1xl5 min <1xl5 min->1xl8 uur <1xl8 uur

trekkracht 40 42 45 54
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AL maximum van 17 voor 90olo man en 7 5%o wotrw
frequentie

<1xlmin->1xl5 min <1></5 min->1xl8 uur <1xl8 uur
trekkracht
afstand <2,5x/min->1ímin

Trekken-volhoudkracht met gebruik hele lichaam: Arbouw-richtlijn 200 I .

2-15 m

15-30 m

30-60 m

12

7

14
12

9

17
17

12

= deze combinatie van factoren is niet mogelijk

MAL maximum van32 ldis voor 25oÀ man
duwkracht
afstand <2,Sx/min->1xlmin

frequentie

<1xlmin->1xl5 min <1í5 min->1xl8 uur <1í8 uur

2-15 m
15-30 m

30-60 m

14 't8

14

26
23
16

32
32

22

- = deze combinatie van factoren is niet mogelijk

Kracht zeÍten met de handen

De volgende eigenschappen van de krachthandeling zljnvan invloed op het risico

op gezondheidsschade:

o de grootte van de kracht;

o de krachtrichtingr
o het werkgebied;
o de houding en beweging tijdens de handeling;

o de duur en frequentie van de handeling.

Hieronder wordt per eigenschap beschreven wanneer deze gunstig of ongUnstig is'

1. Grootte van de kracht

Maak een zo goed mogelijke inschatting van de hoeveelheid kracht die uitgeoefend

wordt. Rukken, sjorren en met het hele lichaam een beweging inzetten willen vaak

betekenen, dat er met veel kÍacht gewerkt wordt en dus het risico rood is' Probeer

de kracht weer te geven in kilogramforce.

2. Krachtrichting
Kracht leveren in opwaartse richting is ongunstiger (rood) dan het leveren van

kracht in neerwaartse richting (groen), het trekken van grote gewichten is ongun-

stiger (rood) dan duwen (groen), kracht leveren met de vingers is ongunstiger

(rood) dan met de hele hand (groen). De werklijn van de kracht dient zo veel mo-

gelijk samen te vallen met de boven- en onderarmas.
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3. Werkgebied (zie figuren op de pagina hiernaast)
Voor de verschillende krachtrichtingen is in de figuren aan het einde van deze bij^
lage aangegeven in welk gebied het zeer gunstig, gunstig en ongunstig is om kracht
te leveren. Zeer gunstig en gunstig betekenen een groen risico voor de component
werkgebied, ongunstig een rood risico en overig een geel risico. Het is gunstig om
kracht dicht bij het lichaam te leveren (groen). Het leveren van l«acht ver van het
lichaam afis ongunstig (rood).

4. Houding en beweging
Houdingen en bewegingen die kunnen voorkomen tijdens het uitoefenen worden
beschreven in de paragraaf 'Richtlijnen voor beoordeling van statische werkhou-
dingen en repeterende bewegingen van het bovenlichaam'. over het algemeen kan
gesteld worden dat het risico groen is wanneer de lichaamsdelen zich in neutrale
stand bevinden. Extreme standen van de lichaamsdelen betekenen een rood risico.

5. Duur en frequentie
Hoe vaker de krachtuitoefening herhaald wordt en hoe langer dat per dag duurt, des
te lager de toegelaten krachten mogen zijn. Een krachtuitoefening is repeterend,
wanneer deze meer dan 2 keer per minuut voorkomen, bij minder dan 2 keer per
minuut is de krachtuitoefening intermitterend. Het risico op grond van de duur en
de frequentie van de handelingen entaak, kan opgezocht worden in onderstaande
tabel.

taakduur per dag
aard van de krachtuitoeÍening <1 uur 1-8 uur
intermitterend
repeterend
statisch (>3 sec)

Na vaststelling van bovenstaande 5 aspecten, kan de beoordeling van het risico per
krachthandeling vastgesteld worden:
. wanneer er I of meer eigenschappen rood zijn, in combinatie met 1 of meer

geel, dan is het totale risico rood;
. wanneer er 1 of meer eigenschappen rood zt1n, in combinatie met de rest van

de eigenschappen groen, dan is het totale risico geel;
. wanneer er 1 of meer eigenschappen geel zijn, in combinatie met de rest van

de eigenschappen groen, dan is het totale risico geel;
. wanneer alle eigenschappen groen zijn, is het totale risico groen.

geel
rood
rood

groen
geel
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zeer gunstige armstand
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U: uitwaarts (van het lichaam
af)

I: inwaarts (naar het lichaam
toe)

O: omhoog
N: neerwaarts
V: voorwaarts
A: achterwaarts

rh: reikhoogte
sh: schouderhoogte
vh:vuisthoogte

kh:kruinhoogte
eh:ellebooghoogte
rw: reikwijdte

l* íl = ze"r gunstig giitr* = gunstig § = onrrn.,'n = overig
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Richtlijnen voor beoordeling van statische werkhoudingen van de benen (Ar-
bouw-richtlijn 2001: prEN 1005-4)

Staan

Geel: >l uur aaneengesloten per dag.
Geel: >4 uur verspreid over de dag.

Zitten
Geel: >2 uur aaneengeslotenper dag.

Hurken en l*tielen
Geel: >30 seconden aaneengesloten hurken/knielen, maximaal gedurende 30 mi-
nuten per dag.

Rood: >30 seconden aaneengesloten hurken/knielen, gedurende meer dan 30 mi-
nuten per dag.

Richtlijnen voor beoordeling van statische werkhoudingen en repeterende
bewegingen van het bovenlichaam

Statische houdingen
We spreken van een statische blootstelling, wanneer een lichaamsdeel duidelijk
zichtbaar meer dan 3 toÍ 4 tellen (3 seconden lang) in één bewegingsgebied ver-
bltjft.

Rep eterende bewegingen
we spreken van repeterende bewegingen wanneer men vaak, gemiddeld meer dan
twee keer per minuut, kortdurende bewegingen op nagenoeg dezelfde wijze her-
haalt.
De beoordeling van houdingen en bewegingen is gebaseerd op zowel de statische
belasting door werkhoudingen als op de repeterende belasting door werkbewegin-
gen. Bewegingen die minder dan 2 keer per minuut voorkomen worden niet mee-
genomen. 

I

De mate van het risico voor de verschillende lichaamsregio's wordt per regio apart
bepaald. Per regio moeten één of twee aspecten van de houding of beweging be-
oordeeld worden.
. Romp -) rompbuiging en romp draaiinglzljwaartse buiging.
r Nek -> nekbuiging en nek draalin/zljwaartse buiging.
e Arm/schouderregio -+ armheffing en schouderheffing.
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o Onderarmen
o Pols

-) draaiing van de onderarmen (pronatie/supinatie).

-) polsbuiging.

Opbouw van de beoordeling

Per lichaamsregio staan de houdingen en bewegingen die van toepassing zijn, be-

schreven en toegelicht met een plaatje. In de figuren staan verschillende bewe-

gingsgebieden aangegeven. ln deze bewegingsgebieden staan de tekens -, * en * :

o + betekent een gunstige stand van het lichaamsdeel;

o * geeft aan dat de beoordeling verschillend is bij statische houdingen en

repeterende bewegingen;
. - houdt een ongunstige stand van het lichaamsdeel in.

Per figuur staat de betekenis van de tekens beschreven.

Aan de figuren zijn richtlijnen gekoppeld waarin de mate van het risico op het

ontstaan van gezondheidsklachten staat vermeld, uitgesplitst naar statische houdin-

gen en repeterende bewegingen . Deze gegevens zljn te vinden in de tabel onder de

figuur. Met deze tabel is vast te stellen hoe groot het risico is voor de betreffende

lichaamshouding. Het risico als gevolg van de statische belasting en het risico als

gevolg van de repeterende beweging moeten apart worden vastgesteld. Voor beide

risico's ontstaat op deze wijze een groene, gele of rode beoordeling.

Voor sommige lichaamsregio's worden meerdere houdingen beoordeeld. Voor de

romp wordt zowel buiging als draaiing beoordeeld. Ook voor de nek wordt zowel

gekeken naar buiging als naar draaiing. Het is nodig om de afzonderlijke beoorde-

lingen van de statische belasting en de repeterende belasting samen te voegen tot

één beoordeling per lichaamsregio. De regel hierbij is dat de rwaatste beoordeling

telt. Hieronder staat hoe deze tot stand dient te komen.

Criteria voor het bepalen van het risico per lichaamsregio:

. wanneer één of meer houdingen/bewegingen aan een lichaamsdeel rood zijn,

betekent dit dat het risico voor de gehele lichaamsregio rood is;

. wanneer één of meer houdingen/bewegingen aan een lichaamsdeel geel zijn,

betekent dit dat het risico voor de gehele lichaamsregio geel is;

. wanneer alle houdingen/bewegingen groen zijn, betekent dat het risico voor de

gehele lichaamsregio groen is.



86

Romp

Rompbuiging
Het naar voren buigen van het bovenlichaam.

romphoek
zijaanncht

Beoordelins bui

Rompflexieiextensie

+ groen: kleine buiging 0-20"
* oranje: grote buiging 20-60'
- rood: zeer grote buiging

devan de ro
1-4 uur 4-B uur

groen qeel rood groen qeel rood
statisch 0-20 >20 0-20 >20

repeterend 0-20 20-60 >60 0-20 >20

Romp draaiing/zijw aarts e bui ging
Het draaien of naar de zijkantbuigen van het bovenlichaam.

Beoordeling draaiinel ziiwaartse buieins van het bovenlichaam
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Nek

Nekbuiging
Het naar voren buigen van het hoofd.

hoofdhoek
zijaanzicht

Nekbu ig ing/nekstrekken

+ groen: kleine buiging 0-25"
* oranje: grote buiging 25-85'
- rood: zeer grote buiging >85 of <0"

haftlijn
hoofd

1-4 uur 4-8 uur

groen geel rood qroen geel rood

statisch 0-25 >25 0-25 >25

repeterend o-25 25-85 >85 o-25 >25

N ekdraaiing/zij w aart s e buiging

Het draaien of naar de ziikant bui van het hoofd.
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Arm/schouderregio

Armhffing
Het heffen van de rechter enlof linker arm.

heÍhoek bovenarm
(voor- of zijwaarts)

Schouderheffing

Het zichtbaar heffen van één of beide schouders.

Armheffing

+ groen: kleine heffing 0-20"
* oranje: grote heffing 20-60'
- rood: zeer grote heffing >60'

1-4 uur 4-8 uur
groen geer rood qroen geel rood

statisch 0-20 <0 & >20 0-20 <0 & >20

repeterend 0-20 <0 & >20-60 >60 0-20 <0 & >20

1-4 uur 4-8 uur
groen qeel rood groen qeel rood

statisch afirueziq aanwezrq atwezig aanwezig
repeterend afwezig aanwezg atwezig aanwezio



Onderarmen

Onderarmdraaiing
Het omplaag (pronatie, men kijkt op de handrug) of omhoog (supinatie, men kijkt
op de handpalm) draaien van de handpalm vanuit het ellebooggewricht'

draaihoek rechter
onderarm (om zijn as)

OU

+ groen: kleine draaiing
* oranje: grote draaiing
- rood: zeer grote draaiing

1-4 uur 4-B uur

groen qeel rood groen qeel rood

statisch 0-40 >40 0-40 >40

repeterend 0-40 & 40-80

als F<10/min

40-80 als

F>10/min & >80

0-40 & 40-80

als F<1O/min

40-80 als

F>10/min & >80
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Pols

Polsbuiging
Het omlaag richting palm of omhoog richting handrug buigen van de pols.

buighoek pols
(omhoog-omlaag)

0o

+ groen: kleine buiging
* oranje: grote buiging
- rood: zeer grote buiging

60"

1-4 uur 4-8 uur

qroen qeel rood groen geel rood

statisch 0-30 >30 0-30 >30

repeterend 0-30 & 30-60

als F<'10/min

30-60 als

F>10/min & >60

0-30 & 30-60

als F<1O/min

30-60 als

F>1O/min & >60



'Arboconvenonten' vormen een belangrijke pijler van het overheidsbeleid om de arbeids-

omstandigheden te verbeteren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit

deze convenanten af met werkgevers en werknemers van zogenaamde hoogrisico-bedrijfs-

takken en met bedriifstakken die zichzelf melden bij het ministerie. Met het afsluiten van

arboconvenanten wil het kabinet de blootstelling aan een aantal arbeidsrisico's verminderen.

Het gaat om tillen, werkdruk RSl, schadelijk geluid en een aantal gevaarlijke stoffen (oplos-

middelen, allergene stoffen en kwarts). Een relatiefgroot deel van de beroepsbevolking heeft

met deze arbeidsrisico's te maken.
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