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INLEIDING

"Leuk die Arbowet, maar wat wordt er nu van me verwacht?rl

Deze 'arbo-checklist' geeft u daarop het antwoord. En laat u zien op welke manier u geld kunt besparen door de huidige

wetgeving goed toe te passen. De checklist is de reactie op de gewijzigde Arbowet die op I januari 1994 is ingegaan.

Deze wet heeli nogal wat consequenties voor ondememers'. De volgende twee zaken zijn daarbij van groot belang:

1. U bent vanaf 1 januari 1994 verylicht een inventarisatie op papier te maken van alle gevaren op het gebied van

veiligheid, gezondheid en welzijn voor uw eigen personeel en voor personeel van derden, stagiaires, uitzend-

kachten, klanten en bezoekers.

2. Na de inventarisatie volgt een verplichte evaluatie. In deze evaluatie stelt u op welke maatregelen u neemt om

de gevaren en risico's die u niet aanvaardbaar vindt te verminderen. In deze evaluatie geeft u daamaast aan

welke maatregelen prioriteit hebben en binnen welke termijn de maatregelen moeten worden getroffen.

De bovenstaande verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie is geen eenmalige verplichting. Zovaak als ervaringen,

gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden daartoe aanleiding geven moet de inventarisatie en evaluatie wor-

den aangepast. Voorbeelden: klachten van werknemers, uitbreiding of verandering van de bedrijfsactiviteiten, nieuw-

bouw of verbouwing van uw bedrijf.

ARBODIENSTEN: VOOR DESKUNDIGE HULP EN CONTROLE

Arbodiensten kunnen u helpen bij de bovenstaande inventarisatie en evaluatie. Immers: zij hebben alle vereiste des-

kundigheid in huis om ondernemers bij te staan met de nieuwe verplichtingen. Daamaast kunt u bij een arbodienst

terecht voor de volgende zaken:
* hulp bij het formuleren van het verzuimbeleid in uw ondememing;
* het uitvoeren van het vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
* advies ten aanzien van de verbetering van de arbeidsomstandigheden in uw ondememing.

Daamaast heeft elke arbodienst een arbeidsgezondheidskundig spreekuur.

Arbodiensten zijn er echter niet alleen voor deskundige hulp. Vanaf 1 januari 1996 bent u verplicht de inventarisatie en

evaluatie voor te leggen aan een geceÍtificeerde arbodienst. Deze arbodienst moet daaraan de goedkeuring geven.

Alleen arbodiensten die aan de deskundigheidseisen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vol-

doen mogen zich 'gecertificeerd' noemen. (Waar in het vervolg 'arbodienst' staat moet u lezen 'gecerlificeerde arbodienst').

DE INVENTARISATIE EN EYALUATIE MAAKT U MET DE ARBO-CHECKLIST

Voor de verplichte inventarisatie is deze checklist een handzaam hulpmiddel. De checklist is bedoeld om zelfstandig

aan de slag te gaan. Bij het invullen van de checklist zult u echter merken dat er aandachtspunten zijn waarbij u des-

kundige hulp van een arbodienst nodig heeÍï. Deze punten zijn in de kantlijn met een'S'(van Specialist) aangegeven.

Als u de checklist heeft ingevuld en u heeft al een contract met een arbodienst, dan kunt u met al deze opengebleven

punten naar de arbodienst toegaan.

Nadat u de checklist heeft ingevuld gaat u verder met stap 2: de evaluatie. Achter de checklist is daarom een handlei-

ding opgenomen waarin u informatie vindt over het evalueren en verminderen van risico's. Aan de hand van deze

handleiding maakt u een plan van aanpak om de tijdens de inventarisatie geconstateerde risico's te verminderen.

BETREK UW WERKNEMERS IN HET OVERLEG

Het is van belang om over de uitvoering van taken overleg te voeren met uw personeel oi indien aanwezig, met de

ondememingsraad (OR). Op een groot aantal van de nieuwe verplichtingen heeft de OR zelfs instemmingsbevoegd-

heid. Belargrijker is weilicht nog dat een verzuim- en arbobeleid dat wordt gedragen door het personeel beduidend

meer kans op succes heeft. Wij adviseren u om in overleg met uw werknemers de evaluatie vast te stellen. In de nieu-

we wet bent u zelfs verplicht vooraf met hen over het plan van aanpak overleg te voeren. Is er een OR in uw bedrijf

dan zullen de te treffen maatregelen de instemming van de OR moeten hebben.

,ALLEEN wANNEER U EEN ONDERNEMING DRIJF].wAARBIJ WERKNEMERS IN I-oONDIENST ZIJN CELDT vooR U DE
ARBOWET EN DE DAARTJI'T VOORTVI-OEIENDE VERPL-ICHTINCEN. DRIJFT U EEN ONDERNEMINC ZONDER PERSONEEL
DAN HOEIT U GEEN RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE UIT TE YOEREN. LEEST LI DE CHECKLIST TOCH EENS
DooR. u KfrNT WEI.LICHT op cOEDE IDEEËN woRDEN GEBRACHT.



Mo'I oRENREVISIEBEDRIJF ínleidin g, 2

HOE WERKT DE CHECKLIST?

De checklist is opgebouwd in modules. Elke module behandelt een ruimte. Bijvoorbeeld de werkplaats of het maga-

zijn. In deze ruimte kunnen meerdere werkplekken zijn. Onder een werkplek wordt verstaan: een plek waar iemand

gewoonlijk meer dan twee uur per dag zijn arbeid verricht. De eerste module van deze checklist 'Algemeen' gaat

over algemene voorzieningen. Aan het einde van deze module kunt u bepalen welke van de volgende modules voor uw

bedrijf van toepassing zijn en welke niet.

Voor alle duidelijkheid: u hoeft alleen de modules in te vullen die gaan over werkplekken waar iemand meer dan twee

uur per dag werkt.

Soms zijn functies gecombineerd.

Voorbeeld: de receptiewerkzaamheden in u-- bedrijf worden uitgewerd door een of meer nonteurs uit de werkplaats

die elk minder dan 2 uur dit so.ort werk doen. U hoefi dan niet perse de nodule 'Receptie' in te vullen, omdat het niet

gaat om aparte werkplekken. Het is wel aan te bevelen cle module eens door te lezen om te kijken of er toch niet enkele

zaken te verbeteren zijn.

Maar soms zijn ook werkplekken en/of ruimtes gecombineerd.

Voorbeeld: bii u werkt een receptioniste die niet een eigen recepÍieruimte heeft maar in een gedeelte van het kanÍoor

werkt. U vuh dan de module'Receptie' in, daarbij rekening houdend met de omstandigheden in het kantoor. De over-

lappende vrag,en in de modules 'Kantoor' en'Receptie' hoeft u uiteraard dan maar eenmaal in íe vullen.

De modules zijn vervolgens onderverdeeld in aandachtspunten (herkenbaar aan de vetgedrukte koppen, aangegeven

met een hoofdletter). Per aandachtspunt wordt een aantal vragen gesteld.

Op de rechter pagina vindt u de eigenlijke vragen. Deze gaat u nalopen. Op de linker pagina vindt u per vraag een korte

toelichting. Daarin staat wat het belang van het aemdachtspunt is, welk gevaar u checkt, hoe u het kunt checken (bij-

voorbeeld in de vorm van een kort invullijstje) en waar u nadere informatie kunt vinden. De verwijzingen naar publika-

ties om verder te iezen betreffen grotendeels publikatie- of voorlichtingsbladen van de Arbeidsinspectie. Achterin deze

checklist vindt u een compleet overzicht van de in de teksten genoemde publikaties en de status van de bladen van de

Arbeidsinspectie.

De vragen zijn grotendeels zo geformuleerd dat wanneer u de vraag met Ja' kunt beantwoorden het betreffende aan-

dachtspunt geen probleem oplevert in uw bedrijf (u kruist dan een vierkantje aan). Beantwoordt u de vraag met 'nee'

dan is er sprake van een mogelijk gevaaÍ waaÍvoor u actie moet ondetnemen (u kuist dan een cirkel aan). In sommige

gevallen is van deze systematiek afgeweken omdat anders de vragen te onduidelijk geformuleerd zouden moeten

worden. In die gevailen staat bij het antwoord Ja' een cirkel, het teken dat er sprake is van een mogelijk gevaar.

Wanneer de vraag niet van toepassing is omdat bijvoorbeeld een bepaalde machine niet in uw bedrijf wordt gebruikt

dan vult u het vierkantje bij 'nvt' in. In onderstaand voorbeeld vult u 'nvt' in wanneer er in uw bedrijf niet met een

beeldscherm wordt gewerkt. U vult 'nee' in wanneer er wel met een beeldscherm wordt gewerkt maar minder dan twee

uur per dag. U vult ja'in wanneer betrokken werknemers inderdaad minstens twee uur per dag met een beeldscherm

werken. Alleen wanneer u ja' heeft ingevuld, beantwoordt u de volgende vragen onder dit aandachtspunt.

VRAGEN
nvtja

Indeling van de arbeid

Wordt door de betrokken werknemer(s) gewoonlijk minstens 2 uur per

werkdag met een beeldscherm gewerkt?

Zo ja:

Wordt het werk minimaal na elke 2 uur onderbroken door andersoortig

werk of door een pauze van minimaal 10 minuten?

trtrtr

tr C
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Bij het beantwoorden van de vragen moet u zich realiseren om welke werknemers het gaat, namelUk diegenen die

dagelijks op een bepaalde werkplek hun arbeid verichten. Het is in ieder geval Íaadzàam met de betreffende werkne-

mers te overleggen om te kijken wat hun visie op het aandachtspunt is. Het wordt ten sterkste aanbevolen de checklist

met het personeel van de betreffende afdeling (bijvoorbeeld in het werkoverleg) af te werken. De Arbowet legt deze

samenwerkingsverplichting op. Bij verschil van mening over de risico's of onzekerheid daarover is het gewenst om de

deskundigen van de arbodienst te raadplegen. Dus ook als in de checklist geen 'S' is vermeld kan het nodig zijn specia-

listen te raadplegen. Als in uw bedrrjf een OR aanwezig is dienen de adviezen van de arbodienst ter kennis van de onder-

nemingsraad gebracht te worden. Adviezen aan de ondememingsraad moeten op hun beurt aan u worden doorgegeven.

Het P-blad Arbo- en Verzuimbeleid (P 190) geeft nadere richtlijnen voor het uitvoeren van de risico-evaluatie.

NOG EVEN IN HET KORT:

Ja

Vult u ja'in: R
dan is er niets aan de hand en kunt u verder

gaan met de volgende vraag.

Vult u'nvt'in: tr
dan is er niets aan de hand en kunt u verder

gaan met de volgende vraag.

trVull u'nee' in (cirkel!):

dan gaat u met dit aspect verder naar het

'plan van aanpak'dat achterin deze checklist is opgenomen.

Dus: een cirkel betekent actie.

WAT U VERDER NOG WETEN MOET

CP

Welzijnsrisico's

Artikel 3 van de Arbowet behandelt de algemene zorgverplichting van de werkgever voor de veiligheid, de gezondheid

en het welzijn op het werk. Wat onder veiligheid en gezondheid wordt verstaan zal u duidelijk zijn. Over het begrip

'welzijn' in de Arbowet volgt hier een korte toelichting.

Onder het 'beperken van welzijnsrisico's' wordt verstaan dat

- een werknemer aan zo weinig mogelijk stressrisico's wordt blootgesteld (denkt u hierbij ook aan risico's met

betrekking tot agressie van klanten en gewetd);

- de werknemer voldoende leermogelijkheden in het werk heeft;

- de werknemer een werkplek heeft die op ergonomische wijze is aangepast aan zijn capaciteiten.

Per functie zullen de welzijnsrisico's gecheckt moeten worden die te maken hebben met de organisatie van het werk,

de functie-inhoud en de ergonomische aanpassing van de werkplek en de werkomgeving. De organisatie van het werk

heeft een directe, grote invloed op de arbeidsomstandigheden. Bij organisatie moet u onder andere denken aan:

- de functies die uw werknemers vervullen;

- het overleg dat u voefi met werknemers(vertegenwoordigers);

- de relaties die er zijn tussen de verschillende afdelingen in uw bedrijf;

- de hiërarchische sÍuctuur;

- de stijl van leidinggeven door directe chefs.

Bij de organisatie van het werk moet rekening worden gehouden met arbeidskundige inzichten.

In het algemeen is het aantal welzijnsrisico's in het motorenrevisiebedrijf gering. Meestal hebben de werknemers

afwisselende werkzaamheden te verrichten (niet de hele dag hetzelfde onderdeel vervangen of alleen maar tekstver-

werken) en hebben zij ook invloed, binnen zekere grenzen, op werktempo, werkvolgorde en werkmethode. Een ander

aspect van welzijn is werkdruk. In de motorenrevisiebedrijven komt het bijvoorbeeld vaak voor dat er onverwachte,

niet geplande, werkzaamheden gedaan moeten worden. Dit kan tot spanningen leiden.

Welzijnsrisico's zijn voor nieldeskundigen moeilijk te meten. In deze checklist hebben we ervoor gekozen waÍr moge-

lijk deze in te vullen in concrete vragen (bijvoorbeeld over afwisseling in het werk, agressie en geweld jegens werkne-

mers, werkoverleg en inrichting van de werkplek). Het kan zijn dat voor de situatie in uw bedrijfdeze invulling niet

helemaal volledig is.

nee nvl

Ctr

tra
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Krijgt u signalen dat er welzijnsrisico's in uw bedrijf zijn die u nader geïnventariseerd zou willen hebben dan is het

raadzarn de arbeids- en organisatiedeskundige van uw arbodienst te vragen om assistentie bij het inventariseren van

deze risico's.

'arbo'ingevuld
De Arbowet stelt eisen, maar die zijn niet allemaal even concreet. De wetgever heeft een bedoeling met deze eisen.

Goede arbeidsomstandigheden creëren in een bedrijfmoet meer zijn dan het checken van een rij wettelijke verplichtin-

gen. Het moet een vanzelÍ\prekendheid zijn, dat bespreekbaar is van hoog tot laag in de ondememing. In deze chec-

klist wordt dan ook rekening gehouden met deze bedoeling van de wetgever. Niet-concrete beleidsbepalingen in de

Arbowet en de Uitvoeringsbesluiten zijn voor u ingevuld naar concrete vragen. U wordt op gang geholpen met de

inrichting van een arbeidsomstandighedenbeleid waar zowel u als uw werknemers beter van worden.

Een voorbeeld van een niet met zoveel woorden in de wet neergelegde eis die wel aansluit bij de bedoeling van de wet-

gever is bijvoorbeeld het aandachtspunt'Onderhoudscontract apparatuur' (module Werkplaats). Hierbij is het uitgangs-

punt dat u niet zelf alle eisen die aan de apparatuur worden gesteld, nagaat maar het overlaat aan een deskundig onder-

houdsbedrijf. Wanneer u de aanwijzingen van dat bedrijf opvolgt mag u err'an uitgaan dat u aan de wettelijke eisen

voldoet.

Een tweede voorbeeld is het aandachtspunt 'Netheid' (module Algemeen). De wet eist dat in het bedrijf hygiënisch

wordt gewerkt. Deze algemene eis is voor u ingevuld naar vier concrete vragen die u eenvoudig kunt nalopen.

Een derde voorbeeld zijn de vragen over welzijnsrisico's.

Wanneer u in uw bedrijf werkt volgens de gangbare, risico-geringe methoden, zoals die in de checklist zijn aangege-

ven, besteedt u op een goede manier aandacht aan de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf!

Samenhang van aspecten

Bij de opzet van de checklist is ervoor gekozen om de vragen zoveel mogelijk per aspect per werkplek te groeperen.

Het voordeel hiervan is dat u bij het invullen van de checklist zich kunt concentreÍen op een bepaalde werkplek of een

bepaalde werkruimte in uw bedrijf. Een gevolg van deze opzet is dat vragen die voor alle afdelingen in uw bedrijf gel-

den telkens weer terugkeren. Realiseert u zich dat deze vragen telkens over een andere werkplek of werkruimte gaan!

Een nadeel van de gekozen systematiek is dat de samenhang tussen verschillende aspecten minder duidelijk kan over-

komen. Een voorbeeld ler illustralie.

In het kantoor moet voldoende daglicht toetreden.Wettelijk is yereist dat licht kan toetreden via openingen die mini-

maal ll20 deel van de vloeroppervlakte beslaan. Dit gebeurt via vensters en in mindere mate door daklichten ('licht-

straten'). Bij toepassing van beeldschermen in het kantoor mogen echter geen reflecties en spiegelingen van verlich-

tingsarmaturen en rensters in het beeldscherm optreden. Om dit te yoorkomen dient een goede positie van het beeld'

scherm ten opzichte ran de \ensters gekozen te worden. Lichtarmaturen moeten zijn voorzien van een zijdelingse

afscherming. In sommige gevallen ontkomt men er nieÍ aan de daglichtopening geheel of gedeeltelíjk af te schermen

om spiegelingen in het beeldscherm te voorkomen. Een ander aspect hierbij is het klimaat. Direct invallend zonlicht

moet kunnen worden geweerd (ook een wettelijk voorschrift) om de temperatuur niet te hoog te doen oplopen.

Het doel van de door u uit te voeren risico-inventarisatie en -evaluatie is dat u zich dergelijke verbanden gaat realiseren

en op een wijze die bij uw bedrijfssituatie past tot verbeteringen van de arbeidsomstandigheden komt. De checklist is

daarbij niet meer maar ook niet minder dan een hulpmiddel.

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op een groot aantal plaatsen in de checklist wordt gevraagd naar het beschikbaar zijn van persoonlijke beschermings-

middelen (werkkleding, veiligheidsschoenen, -brillen, handschoenen, ademhalingsbescherming, enzovoort). Hoewel

daar niet nader expliciet naar wordt gevraagd zal het u duidelijk z4n dat deze middelen op de individuele werknemer

moeten zijn afgestemd. Dat wil zeggen niet alleen de juiste maat schoenen maar ook het juiste type beschermingsmid-

del. Biivoorbeeld de iuiste handschoenen bij het werken met bepaalde gevaarlijke stoffen. Persoonlijke beschermings-

middelen zijn het laatste redmiddel. Andere verbeteringen van het werk verdienen uitdrukkelijk de voorkeur. Indien de

toevlucht moet worden genomen tot persoonlijke beschermingsmiddelen is naast aanpassing aan de individuele werk-

nemer vooral ook het draagcomfort een belangrijke factor in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Let

op: persoonlijke beschermingsmiddelen dienen regelmatig gecontroleerd te worden op hun betrouwbaarheid.

Bovendien vragen ze regelmatig onderhoud.
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TOT SLOT

In dit voorwoord heeft u veel informatie gekegen over doel en opzet van de checklist. U kunt er nu mee aan de slag
gaan. Neemt u er de tijd voor. Werkt u de lijst niet zo snel mogelijk in één keer af maar gun uzelf de tijd om uw
gedachten erover te laten gaan. En, niet in de laatste plaats, overleg met uw werknemers(vertegenwoordigers) en

betrek het personeel bij het opstellen van uw risico-inventarisatie en -evaluatie. Werkgever en werknemers zijn immers
samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Wij wensen u hierbij veel succes!

LIJST VAN VAÀK VOORKOMENDE AFKORTTNGEN

OR Ondememingsraad

PBM Persoonlijke beschermingsmiddeien

R+S 'Risk - en 'Safety -(zinnen)

VGW Veiligheid, gezondheid en welzijn

AÍkortingen in de Iiteratuurverwijzingen:
AJ Arbeidsbesluit Jeugdigen

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

BA Besluit Arbeidsplaatsen

CV Concept-voorlichtingsbladvandeArbeidsinspectie

EV ElektrotechnischVeiligheidsbesluiti93S

ISO IntemationalOrganisationforStandardization

NEN Nederlandse normen uitgegeven door hetNNI
NIA NederlandslnstituutvoorArbeidsomstandigheden

NNI NederlandsNormalisatielnstÍuut

P Publikatieblad uitgegeven door de Arbeidsinspectie

Stb Sraatsblad

V Voorlichtingsblad van de Arbeidsinspectie

VBF Veiligheidsbesluit voor Fabrieken en werkplaatsen 1938

WMS Wet Milieugevaarlijke stoffen
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Vraag Toelichring

A Organisatie en beleid
l-2 Werkoverleg

Door het houden van Arbo-werkoverleg (art. 16 Arbowet) v,orden werknemers betrokken bíj het verbeteren van de

arbeidsomstandigheden op de eigen werkplek. Bovendien moken leidinggevenden op deze wijze gebruik wn de kennis,

ervaring en vaardigheden yan de medewerkers ten behoeve van een betere kwalíteit van het produkÍ en het bedrijf. Zo

is het bijvoorbeeld handig om vooraf her invoeren van nieuwe machines of werkmethoden met de werknemers in het

werkoverleg te bespreken, om ïe yoorkomen dat in de praktijk pas blijkt dat men hier niet mee kan werken. Aan het

werkoverleg moeten in beginsel alle werknemers deel kunnen nemen en het moet plaatsvinden op afdelingsniveau, bij

de directe werkeenheid. Het werkoverleg kan soms ook eenfunctie vervullen bij het geven van voorlichting en onder-

richt. Meer informatie over het organiseren van arbozorg vindt u in P 190.

Aandacht voor veiligheid en gezond.heid van derden
Artikel 1 I wn de Arbower stelt dat u aandacht moet besteden aan veiligheid en gezondheid van derden. Hiermee wordt

bedoeld dat uw klanten, leyeranciers, uitzendkrachten en anderen geen gevaar mogen lopen wanneer zij uw bedrijf

bezoeken. Voorbeelden van risico's in het motorenrevisiebedrijf zijn:

- onduidelijk aangegeven nctctduitgangen;

- klanten die in de werkplaats verblijven lopen risico's met betrekking tot hijvoorbeeld veiligheid en gevaarlijke stoffen.

O nderhoudsc o ntracte n

Een groot aantal installaties en werktuigen in uw bedrijf moet yoldoen aan weÍtelijke eisen die u als werkgever nieÍ

allemaal kunt checken. Daarom is bij de opzet ran deze checklist gekozen voor de 'systeem'-henadering. Dat houdt in

dat u checkt of in uw bedrijf systematisch aandacht wordt besteed aan deze installaties doordat een erkend installateur

of andere controleur de insÍallaties controleert op gebreken en voldoen aan de voorschriften. Wanneer u dergelijke

contracten heeft afgesloten en u volgÍ de aanbevelingen die worden opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde

inspecties nauwgezet op, dan mag u ervan uitgaan dat u aan de voorschriften voldoet. Het betreft hier algemene voor-

zieningen, bijvoorheeld de elektrische installatie. In de overige modulen gaat het om specifiekere installaties, zoals bij

voor be eld de metaalb ew e r kingsmac hine s.

P e r s o o nlij ke b e s c he r min g s midde le n

Elk type werk vraagt om eigen specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn vele typen en variëteiten in de

handel. Ze dienen in yoldoende mate aanwezig te zijn (minstens elke blootgestelde werknemer ter beschikking te

staan), goed te worden onderhouden en opgeborgen. Bij de introductie van (nieuwe) persoonlijke beschermingsmidde-

len hoort ook een goede instructie over de manier waarop men de middelen dient te dragen, het onderhoud, het opber-

gen en de beoordeling van de noodzaak tot vervanging. Ook nieuwe medewerkers dienen Íe worden vctorgelicht.

Persoonlijke beschermingsmifulelen dienen regelmatig op hun werking te worden getoetst. Het verdient aanbeveling

altijd enkele reserve-exemplaren bij de hand te hebben. (VBF art. 173a, 179a en 184; Arbowet art.6).

Bronbeleiil
In artikel 3 van de Arhowet staat dat de gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel moge-

lijk in eerste aanleg hij de bron daarvan moeten worden voorkomen of worden beperkt. Wanneer dit niet kan moeÍen

andere maatregelen worden getroffen, waarbij maaïregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang hebben

bo,-en maatregelen gericht op individuele bescherming (zoals PBM). Zie voor verdere uitleg de handleiding achterin

deze checklist. IJ kunt VGW-risico's bij de bron aanpakken door ernaar te streven het dragen van PBM overbodig te

maken door maatregelen te treffen op organisatorisch of technisch gebied. Ook kunt u bij een verbouwing en nieuw-

bouw en bij investeringen in machines en gereedschappen e.d.. deze beoordelen op VGW-risico's en deze beoordeling

meewegen in uw besluinorming. Hierbij kunt u ook denken aan de inkoop van bijvoorbeeld kantoormeubilair en -

apparatuur.

3-4

7-8
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a Zo ja; gebeun dat in werltijd?

b Worden veÍbeteliug yaÍí om$aïrdigheden besprotel in het weik§villeg?

2 ïVordt de aanse.haf van gereertsehap en andere hulpmiddelen vooraf overlegd rnet het

betref,feade pcrsqneel?

3 Wordt er aandacht besteed aan de veitigheid van derden (bezoekers. leveranciers)?

4 Wordt er aandaotf besteBd aan ds veiligfreid en gezondheidvanpersoneel van derden?

5 Zijn er onderhoudscontracten voor:

a - de verwaÍuringsinslanatie

b 'de bÍandblusfliddelen.

c - deveutilatierinstallatieG).

d de elekuische installatie

6 Zijnvoldoendeperwonltjkobesehenmingsmiddelen (P8tr4)bes'chikbaer?

a Zo ju worden ze oderhorrdbn?

b Worden ze gedragen?

7 .Zijnerplanns: om he{ dragenvan PBM-on o.verbodig te m.almfl door techÍtischeedof

otgauisatori§ehe maatregolen?

'Worden investeringen beoordeeld op aspecten van VGW?

JA

n
tr
tr

NET N.vT

otr
\_,

trotr
tro
trotr

trotruotrtrou
notr
trotrtro
tro

trotr
trotr



MoToRENREVISIEBEDRTJF module algemeen, 4

Vraag Toelichting

9-10 Overleg met de Onilernemingsraad

Een belangrijk dspect van beleídsvoering is dat de werkgever er voor zorgí dat er goed wordt samengewerkt met zijn

werknemers. Samenwerking kan niet zonder goed overleg. Een onderneming met meer dan 35 werknemers dient een

ondernemingsraad in te stellen. Het overleg met de OR dient zich ook uil te strekken toÍ het gebied van de arbeidsom-

standigheden en het íerugdringen van het ziek'teyerzuim (Arbowet art. 13, l4 en l5).

Voorlic hting

Een van de meest zware verplichtingen voor de werkgever is voorlichting te gewn aan de werknemers over de risico's

in het bedrijf en hoe daarmee on te gaan. De voorlichting moet betrekking hebben op alle aspecten van veiligheid en

gezondheid en welzijn bij het werk. Voorbeelden van zaken waarover voorlichting gegeNen moeÍ worden in een moto-

renrevi siebedrijf zij n :

- welke chemicaliën c.q. gevaarlijke stoffen er in het bedrijf aanwezig zijn en hoe men daarmee noet omgaan;

- welke persoonliike beschermingsmiddelen worden yerstrekt, heÍ nut enan en hoe ze moeten worden gebruikt en

onderhouden:

- uitleg aanwerkplaatspersoneelwaarom er niet gerookt magworden;

- instructie over de juiste instelling van de kanloorstoel en -tafel aan administratieve medewerkers;

- instructie over EHBO en brandbestrijding, bijvoorbeeld via georganiseerde cursussen.

Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft u een idee waaraan te denken. Alle nieuwe medewerkers moeten voorlichting

krijgen bij hun indiensttreding. U hoeft niet alle voorlichting zelf te geven. U kunt gebruik maken yan cursussen die

bijvoorbeeld georganiseerd worden doar de arbodienst. U moet de voorlichting regelmatig actualiseren, bijvoorbeeld

na ingrijpende verbouwingen, bij wijzigingen in de werkmethoden, bij de introductie van nieuwe (kantoor)machines en

gereedschappen enzoroorts. Naast het geren van de voorlichting moet u ook nagaan of de voorlichting doeltrffind is

geweest, dat wil zeggen of de werknemers begrijpen wat er is verÍeld en het kunnen toepassen in hun werk. Dit moet u

ook (laten) toetsen en dit schriftelijk (laten) vastleggen (bijvoorbeeld door de instantie die de cursus geeft). Hierbij
moet u speciale aandacht besteden aan werknemers die de Nederlandse taal minder goed beheersen (art. 6 Arbowet).
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Vraag Toelichting

c Verzuimbegeleiding
In het nieuwe sysÍeem is de werkgever verannvoordelijk voor de controle van verzuimende werknemers gedurende de

eerste ht)ee of zes weken. De grens yan tw*ee of zes weken hangt af van de loonsom, het omslagpunt ligt ongeveer bij 15

werknemers. Verzuimbegeleiding is een taak Nan de werkgever. De werkgever moet ahijd het terzuim registreren en de

yerzuimende werknemers begeleitlen. Begeleiding is alles wat gedaan kan worden om de verzuimduur te beperken.

Verrler moet de werkgever zich laten bijstaan door een deskundige arbodienst (verplicht vanaf I januari 1996). Dat

betekent dat afspraken gemaakt moeten worden voor de aard en inhoud van het ziekteverzuimbeleid van de werkgever.

Aantlachtspunten zijn: ziekmeldingsprocedure, kunnen chefs verzuimgesprekken voeren, ziin er verzuimkaarten per

afdeling, oproepbeleid van de bedrijfsarts, gedragsregels ziekmelding, sancties(opgenomen in arbeidsreglement, gede'

poneerd bij Sriffie), hervaringsplannen, aanpassing werk, opname WAO-ers, bonussenlmalussen, ziekmeldingen aan

de bedrijfsvereniging, toepassing art. j0 ZW, controle, spoedcontroles, looninhoudingen, vertrouwenspositie bedrijfs-

arÍs gewaarborgd, etc.lnformatie over beroepsziekten is in Nederland niet uitgebreid aanwezig. Uw bedrijfsverenigíng

kan u wellicht nadere informatie verschffin wanneer u het vermoeden heeft dat een werknemer aan een beroepsziekte

tijdt.

De vragen I tlm 7 hebben niet alleen betrekking op de situatie uit het verleden en het heden maar ook op de toekomst.

Heeft u in het verleden geen ongevallen in uw bedrijf gehad dan moeï u toch een (administratieve) voorziening hebben

getroffen of gaan trffin om een dergelijk ongeval wanneer het zich voordoet ïe kunnen registreren.

R e gistratie

In een centraal register moet vastgelegd zijn welke gevaarlijke stoffen in het bedriif gebruikt worden. U herkent een

gevaarlijke stof aan het etiket op de verpakking. Veelal betreft het oranje-kleurige etiketten met gevaarsymbolen als

een kruis, een doodshoofd, een ylam. Zie bijvoorbeeld de verpakking van thínner. De leverancier moet op het etiket in

symbolen en teksr de belangrijkste ge\)aren (R-zinnen worden die genoemd) vermelden en adviezen voor veilig gebruik

(S-zinnen). Alle stoffen die onder de definitie van'gevaarlijk'vallen moetenworden opgenomen in een register. Het

register moet ondersraande informatie over een stof bevatten:

- gevaarscategorie (schadelijk, (zeer) gíftig, irriterend, corrosief, (licht) onnlambaar, oxiderend);

- chemische naam, handelsnaam, stoÍnummer;

- bij een meervoudige stof de gewichtspercentages van de componenten;

- de gevarenvan de stof;

- de afdeling(en) waar de stoffen in het bedrijf voorkomen (VBF art. li&c,Wet Milieugevaarliike StoJfen art. 34 lid 2)

Als her gaat om kankenerwekkende stoffen (lijst Arbeidsinspectie) dienen ook nog geregistreerd te worden:

- de hoeveelheden van de stof die iaarliiks worden gebruikt;

- het aanÍal werknemers dat met de stof in aanraking komt;

- het soort werk dat met de stofwordt verricht;

- de mogelijke wijze waarop werknemers kunnen hloorstuan;

- de maatregelen die zijn genomen om hlootstelling Íe yoorkomen. (VBF art. 188c, lid 4).

De Europese richtlijn gl I 155lEEG verplicht de fabrikant, importeur of leverancier van een Sevaarlijke stof u gratis

een veiligheidsidormatieblad (Material Safety Data Sheet) te leveren. Dit blad kent een aantal verplichte rubrieken in

de Nederlandse taal die u roor uw register kunÍ gebruiken.
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Vragen

C Verzuimbegeleiding
1 Wordenbedrijfsongevallengeregistreerd?

2 Worden bedrijfsongevallen gemeld aan de Arbeidsinspectie en

(voor zover deze er is) aan de OR?

3 Worden beroepsziekten geregistreerd en aangemeld?

4 Wordt ziekteverzuim minimaal naar duur en frequentie geregistreerd?

5 Wordt ziekteverzuim gemeld aan de arbodienst en de bedrijfsvereniging?

6 Wordt ziekteverzuim geanalyseerd door de werkgever of arbodienst?

7 Wordt een verband gelegd tussen arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim(-patronen)?

S 8 Wordt ziekteverzuim begeleid?

9 Is er sen contract met een arbodienst afgesloten en is dit opgestuurd naar de

bedrijfsvereniging?

10 Heeft de Ondememingsraad ingestemd met verzuimbeleid en -maatregelen?
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Re gistratie

Beschikt het bedrijf over een registratie voor alle schadelijke stoffen die vrij kunnen komen

of waarmee huidcontact mogelijk is (minimaal stofnaam en R+S-zinnen)?

Zo ja: is dit register toegankelijk voor de werknemers?

Is produktinformatie over veilig gebruik (bijvoorbeeld een veiligheidsinformatieblad)

beschikbaar voor werknemers?

Zijn de werknemers voor alle stoffen die gebruikt worden op de hoogte van de

voorscluiften voor hygienisch gebruik, persoonlijke bescherming, eerste hulp, enz.?

(etikettering + opslag gevaarlijke stoffen).

Wordt er een beleid gevoerd om stoffen te veryangen door minder schadelijke?

Is inkoop in staat om technische eigenschappen af te wegen tegen gezondheidsschadelijke?

Wordt de arbodienst geraadpleegd bij de introductie van nieuwe stoffen?
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Vraag Toelichting

E Bedrijfshulpverlening
Een bedrijf moet in overleg met de werknemers voorzieningen treÍíen, maatregelen nemen en één of meer werknemers

aanwijzen voor het uitvoeren van de volgende taken:

- eerste hulp bij onge,"allen;

- het bestrijden van brand;

- het in noodsituaties evacueren van werknemers en andere aanwezigen;

- communicatie en afstemming \)erzorgen met hulpverleningsorganisaties (politie, brandweer en ambulance);

Bij de opzet van bedrijfshulpverlening moet met de volgende factoren rekening worden gehouden:

- de aard, de grootÍe en de ligging van het bedrijf;

- de aanwezige risico's en de ongerallen die ttoorstelbaar zijn;

- het aantal aanwezige werknemers en derden;

- de verwachte opkomsttijd en mogelijkheden van exterile hulpverleningsorganisaties:

- samenwerking tussen bedrijven in een bepaald gebied.

De wijze waarop bedrijfshulpverlening is georganiseerd moet schrifÍelijk zijn vastgelegd en op een begrijpelijke wijze

aan de werknemers hekendgemaakt zijn. Een bedrijfshulpverlener moet te allen tijde in stdat zijn snel (binnen enkele

minuten) en ffictief op te treden bij een ongeval of brand toÍ het moment waarop de hulpverlening wordt overge-

nomen door politie, brandweer en ambulancedienst (zie ook P 190, hoofdstuk 4.5).

Het aantal bedrijfshulpverleners aanwezig in werktijd hangt af van het aantal u,erknemers:

I - l4 werknemers: tenminste I bedrijfshulpverlener (mag zowel werkgever als werknemer zijn);

l5 - 50 werknemers: tenminste I bedrijfshulpverlener;

50 250 werknemers: tenminste I bedrijfshulpverlener per 50 werknemers.

F Jeugdigen

ln de Arbowet wordt speciale aandacht gevraagd voor voorlichting en onderricht van jeugdige werknemers (werkne-

mers jonger dan l8 jaar). Naast specifieke voorlichting over mogelijke gevaren (zie B) moet daarbij ook meer algeme-

ne voorlichting worden gegeven over de taak en de taakeisen, vormings- en opleidingsmogelijkheden, mogelijkheden

van promotie, het personeelsbeoordelingssysreem, de arbeidsyoorwaarden, het medisch aanstellingsonderzoek en,

indien van toepassing, de regelingen meÍ betrekking tot de medezeggenschap (bedrijf met meer dan 35 werknemers). ln

het Arbeidsbesluit Jeugdigen is voorgeschreven dat bepaalde soorten t)an arbeid futor jeugdige personen niet mogen

worden verricht. ln het motorenrevisiebedrijf betekent dit dat de volgende werkzaamheden niet door jeugdigen mogen

worden gednan:

- werken met asbest (art.2)

- arbeidwaarbij zonder gehoorbeschermer het geluidsniveau in de gehoorgang hoger is dan90 dB(A) (art.5)

- arbeid waarbij zware lasten worden getild; hierbij kunt u een waarde van 25 kg aanhouden (art. 7 en I )

- arbeid aan de volgende werktuigen ofmachines:

- werktuigen waarbij de beveiliging afhankelíjk is van degene die het werktuig bedient (art. 10.1 )

- handdoorslijpmachines (art. 10.2)

- handbediende spuitpistolen en spuitlansen, waarmee met vloeistofstralen onder een druk van meer dan 25

atmosfeer overdruk oppervlakken worden gereinigd (art. 1 0.2 )

- heftruck(art.10.2)
- aan- of afkoppelen van aanhangwagens aan een trekkend voertuig (art. 10.2 )

- arbeid verrichten met, aan of in nabijheid van elektrische installaties waarbij een wisselspanning van meer dan

42 volt of een gelijkspanning van meer dan I l0 volt bestaat c.q. kan ontstaan met uitzondering van apparatuur

voor elektrisch lassen of snijden van metalen (art. 25 )



Vraggn

E Bedríjfshwlp.verlen;ing
1 Is er een voldoende Afltal beörÍsftrÍpVeíenel§, aanwezig in weiktijd?
2 Zijndebedrijtshu.lpverleners opgeteid en getraind om de op uw risico's afgesemde zorg re

verlenen?

a Za ja: wotdsa keÍinis en vaadighedenvan bedrijfshulpverleners op her vereiste niveau
gehmdhaafd door oefEaingsa en/of herhalingscursussen?

3 Heb-ben de bodrijfshulpvedenenmiddelen (brandbluxeaq E[{80-hqmmÈIs)dracr rsr
besohilfting orn ariequaatop te treden?

4 Kunnen bedrijfohulpverleners binnen e.n&-€le minuten do hulpverlening aanvangen?

§ Is de wii'ze waarop de befuiifrhulpverlening is georganiseerd sehriftelijk vastgelegd?
6 Zijner afspraken gernaakt met externe hulpvedeningsorganisaties?

1

a

b

Jeugd,igen

Zi;h er w:erknernen, joager dan 18 jear werkzaam in uw bedrijfl
Zo j4 wordter op hen afgesterndovoorliehlirg on onderriótgegpyèn?
Worden zij uitgssloten van bepaalde grvaarlijke werkuaainheden (zie roeliehtin€f
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Vraag Toelichting

c Overige biizondere groepen
In artikel 4 van de Arbowet wordt speciale aawlacht gevraagd voor bijzondere Sroepen werknemers. Naast jeugdige

werknemers (zie F) worden hiertoe gerekend ouderen, etnische minderheden, minder validen, zwangere vrouwen en

ingehuurd personeel. Bij bijzondere risico's yoor ouderen moet u denken aan lichameliike belasting (zwaar tillen, wer-

ken in ongemakkelijke houdingen). Na het 50e levensjaar neemt, over de totale mannelijke werkende hevolking beke'

ken, de lichamelijke belastbaarheid af (HandboekBedrijfsgezondheidszorg). Oudere werknemers hebben een langere

herstelijd nodig na een zware lichamelijke inspanning. Individuele verschillen spelen uiteraard een grote rol' Bij de

bepaling van het aantal ouderen in uw bedrijf wordt aanbevolen uit te gaan van de grens van 55 iaar. Ri'sicrt's voor

etnische minderheden hebben betrekking op het wellicht minder goed beheetscn t'an de Nederlandse taal' Met name

bij schriÍtelijke en mondelinge informatie-overdracht moet u erop letÍen dat de informatie voldoende duideliik is en

wordt begrepen. Risicovolle werkzaamheden roor zwangeren zijn met name het werken ntet bepaalde gevaarliike stof-

fen, tillen en werken in ongemakkelijke houdingen (ook langdurig zittend werk op kantoor biivoorbeeld). Risico's voor

minder validen zijn vaak ffiankelijk van de handicap. Wanneer in uw bedrijf werknemers uit de bijzondere Sroepen

(anders dan jeugdigen) werken kunt u yoor een meer gedetailleerde risico-inventarisatie voor deze personen een

beroep doen oP de arbodienst.

H Agressie en geweld jegens werknemers
Werknemers die contacten hebben met klanten maken zich nogal eens zorgen over agressief gedrag van klanten, dief-

stal en vandalisme. Naast het nemen van veiligheir)smaatregelen is het belangriik dat de werknemer wordt geleerd hoe

Íe reageren in een bedreigende situatie.Dit kan door middel van het volgen van cursussen en door goede afspraken

tussen werkgever en werknemer. Mocht zich een bedreigende situatie hebben,:oorgedaan dan is het belangrijk dat de

werknemer goed wordt opgevangen, bijvoorbeeld door collega's of door professionele hulpverlening.

I Sanitaire voorzieruingen
Tot tien personen kan volstaan worden met één toilet met voor de mannen bovendien nog een urinoir. Bij tien of meer

personen moeten roor mannen en yrouwen afzonderlijke toiletten met gescheiden toegdngen aanwezig zi.in en wel in

een zodanig aanral dat yoor elke t5 of minder rrouwen en voor elke 25 of minder mannen één toilet aanwezig is' Het

sanitair moet dagetijks schoon gehouden worden en binnendoor bereikbaar zijn. ln de nabijheid van de toiletten die-

nen wasbakken aanwezig te ziin met zeep en afdroog mogelijkheden (P j0) 
'

6-7 Bij gebruik van bedrijfskteding dienen cle werknemers te beschikken over een omkleedruimte en een eigen afsluitbare

kledingber gPlaats.

g Bij meer dan l0 werknemers is een kantine of ander schaftlokaal verplicht. Dit lokaal moet schoon zijn, voldoende

groot (t ,25 m' en 3 ,5 mt p.p.), verwarmd, geventileerd, en verlicht'

Bij minder dan l0 werknemers: schone ruimte om te kunnen schaften

Hoeveel bedraagt het oppervlak van uw kantinel schaftruimte?

Vermenigvuldig het dantal werknemers met 1,25:

Hoeveel bedraagt de inhoud van uw kantinelschaftruimte?

Vermenigvuldig het aantal werknemers met 3,5:

I N etheid
Rij- en looppaden moeten vrij zijn van obstakels ter voorkoming van struikelen. Het opgeruimd houden van g'ereed-

schappen e.d. voorkomt tevens langdurig zoeken (tiidterlies) en ergernis '

Ruimten dienen schoon en zoveel mogelijk stofiirii gehouden te worden'

K Modulen
Voor alle te onderscheiden werkplekken (ruimïes) dienen de betreffende modules te worden ingevuld.

LeÍ op: de module hoefr alleen te worden ingevukl als op d.e betreffende werkplek (afdeling, ruimre) gewoonliik door

minimaal I werknemer meer dan 2 uur per dag werkzaamheden worden verricht.

Dus als u een'receptie' heeft, die door een monteur alleen bemand wordt wanneer er een klant binnenkomt, dan is dit

hoogstvvaarschijnlijk geenwerkplekwaar meer dan2 uur per dag gewerktwordt. Il kunt deze module dan overslaan'

Verder is het aan te raden de modules die u overslaat eens door te lezen. Wellicht wordt u toch op het spoor gezet ttan

zaken die verbeterd kunnen worden.

....m' (a)

.. m'(b) ja nee

Is a groter dan b? tr C
.... m' (c)

....m' (d)

Is c groter dand? tr C
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Vragen

S G Overige bijzondere groepen
1 Werken in uw bedrijfmedewerkers die tot een van de volgende bijzondere groepen behoren:
a Ouderen (werknemers ouder dan 55 jaar,zie toelichting)
b Etnische minderheden

c Minder validen

d Zwangere vrouwen

e Ingehuurd personeel

2a Zoja, houdt u rekening met bijzondere risico's voor deze werknemers (zie toelichting)?
2b Wordt er op hen afgestemde voorlichting en onderricht gegeven?

H Agressie en geweld jegens werknemers
I Kunnen de werknemers bij problemen alarm slaan, bijvoorbeetd door middel van een

alarmknop?

2 Hebben de werknemers duidelijke instructies hoe te handelen bij diefstal en vandalisme?
3 Wordt er aandacht besteed aan de opvang van werknemers wanneer zich een bedreigende

situatie heeft voorgedaan?

I Sanitaire voorzieningen
I zijn er voldoende sanitaire voorzieningen (oiletten, urinoirs, wasbakken met zeep)

aanwezig, separaat voor mannen en vrouwen?

2 Worden deze sanitaire voorzieningen dagelijks schoongemaakt?

3 Is er een warmwatervoorziening?

4 Is er gelegenheid tor douchen ir werktijd?
5 Is de vuile en schone afdeling gescheiden?

6 Wordt er regelmatig (wekelijks) schone bedrijfskleding verstrekt?
7 ztjn er goed geventileerde gescheiden bergplaatsen voor de eigen kleding en de

bedrijfskleding?

8 Is er een kantine of andere schaftruimte, apart van de werkplaats?

J N e theid
1 Worden gereedschappen en hulpmiddelen direct na gebruik opgeruimd?
2 Wordt er minimaal wekelijks schoongemaakt?

3 Worden verontreinigingen direct op geruimd?

4 Is daar voldoende tijd voor ingeruimd in de planning?

K Modulen
In dit bedrijf worden de volgende werkplekken onderscheiden
(al dan niet in aparte ruimten ondergebracht)

(alleen invullen als er werkzaamheden worden verricht gedurende meer dan 2 uur per dag):
I werkplaats

2 magazijl

3 kantoor

4 receptie

Indien een bovenstaande waag met Ja'beantwoord is, dient de betreffende module te worden
ingevuld.

Indien u 'nee' heeft ingevuld is het aan te raden de modules die u overslaat toch eens door te
lezen. wellicht wordt u op het spoor gezet van zaken die verbeterd kunnen worden.
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MoToRENREVISIEBEDRIJF module werkplaats, 2

Vraag Toelichting

A

1

Gebouwen en materieel
Met name bij toegangsdeuren ran het type hefdeur, kanteldeur, roldeur enlof overheaddeur speelt fisieke kracht

een rol. Voor het openen geldt als vuistegel dat men de deur gemakkelijk met een hand moet kunnen openen. Voor

alle type deuren geldt dat de consÍructie deugdelijk dient te zijn, meÍ inbegrip van de ophanging, de vanginrichting en

de bevestiging aan het gebouw. Het geheel moet zijn vervaardigd van deugdelijke materialen. Delen die door losraken

gevaar kunnen veroorzaken, moeten doehrelïend zijn geborgd. Plaatsen waar ook knelgevaar kan optreden (tandwie-

len, kabelschijven) moeten tot een hoogte van 2,40 m worden afgeschermd. Bii toepassing van trekveren moeten root-

zieningen zijn getrffin, die bij breuk het wegspringen van delen yan de veer, alsmede knelgevaar tiidens het ontspan-

nen van de yeer voorkomen. Afhankelijk van het gewicht moeten deuren en hekken met een wrticale sluitbeweging

(massa meer dan 20 kg) of met een gecombineerde sluitbeweging (massa meer 50 kg) zijn voorzien van een vangin-

richring (P47).

O nde rhouds contracte n

Een groot aantal installaties en werktuigen in uw bedrijf moet voldoen aan wettelijke eisen die u als werkget,er niet

allemaal kunt checken. Daarom is bij de opzet van deze checklist gekozenvoor de'systeem'-benadering. Dat houdt in

dat u checkt of in uw bedrijf systematisch aandacht tilordt besteed aan deze installaties doordat een erkend installateur

of andere controleur de installaties controleert op gebreken en voldoen aan de voorschriften. Wanneer u dergelijke

contracten heeft afgesloten en u wlgt de aanbevelingen die worden opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde

inspecties nauwgezet op, dan mag u ervan uitgaan dat u aan de voorschriften voldoet.

Nooiluitgangen speleneenrolbijhetvoorkomenenbeperkenvanongevallenbijbrandofontvluchting.Oferéén

of meer nooduitgangen moeten zijn hangt af ran de r:olgende factoren:
I niveauverschillentussenvloeren;

2 aantal aanwezige personen;

3 aanwezigheidttan brandgevaarlijke stoJfen;

4 maakt een werklokaal deel uit van een bedrijf dat brandgevaarlijk is door de daarin aanwezige stoffen, de inrich-

ring. bouwwijze o[ ligging:

5 toegang direct naar buiten. (VBF, art. 33 tlm 43).

Over het algemeen geldt voor werkplaatsen:

1 de werkplaats is ahijd gesitueerd op de begane grond, dus geen niveauverschillen;

2 het aantal aanwezige personen bedraagt zeker voor de kleinere werkplaatsen niet meer dan 50;

3 in de meeste werkplaaÍsen wordt nog steeds gebruik gemaakÍ van brandgevaarlijke stoffen: acetjleen, propaan,

zuurstof enlof er komen brandgevaarlijke werkzaamheden voor, zoals lassen (ook elektrisch) en warmstoken.

AIs tie motorbrandstoffen, zoals benzine, diesel en LPG en de venuarming middels aardgas of olie ook hierin wor-

den betrokken, dan wordt een werkplaats gezien als een werklokaal waarin brandgevaarlijke stffin aanwezig zijn;

4 als de opslag van (afgewerkte) oliën niet voldoende brandwerend is afgescheiden van de werkplaats, dan geldt

voor de werkplaats dat deze deel uitmaakt van een bedrijf dat brandgevaarlijk is;

5 de toegang tot de werkplaats is ahijdvia buiten.

Op grond van de punten 3 en 4 kan worden geconcludeerd dat voor een werkplaats een tweede uitgang is vereist, die

zoveel mogelijk gesitueerd moet zijn in tegenoyergestelde wanden yan de werkplaats. Een standaard deur, breder dan

75 cm met boven de deur een bordje 'Nooduitgang' voldoet aan de eisen.

In somnige g,emeenten zijn op grond van gemeentelijke verordeningen en brandweenoorschriften nog extra eisen

gesteld aan nooduitgangen. Plaatselijke omstandigheden maken beoordeling door een deskundige noodzakelijk.

De nooduitgang en vluchtroute moet veilig zijn, voorzien van noodverlíchting en bewegwijzering volgens het Beslui

Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats en NEN 30I I en vrij van obstakels. De uitgang moet naar buiten openen.

Brandgangen en noodtrappenhuizen moeten vrij van rook gehouden kunnen worden en evenals de brand.deuren van

brandwerend materiaal zijn vervaardigd. Klapdeuren dienen van een doorzichtig deel te zijn voorzien.

V lo e r e n moeten schoon, ordelijk en niet te glad zijn. Vloeropeningen moeten zijn afgedekt of zijn afgeschermd met

een geleiding, voorzien van kantplanken tegen het vallen (VBF , art. 69 , 124, I 25 ).



Yragen

À Gebouwem en tnatericel
1 Bij hirtrdbedièndo to(lgàígsdeuren: is geringe fysieko kaqhf voldosÍdo om. do deu te

openen?

2 ls er een ondertoudscontract voor de toegangsdeuren?

§ 3 Zijn Of voldoerrde nooduitgangen, vni van okgkels, g$rd ziohtbaar en bofeilebaar!

4 Is de vloer stroef, schoon. vlak en zijn obstakels afwezig?
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MoToRENREVISIEBEDRIJF module werkplaats, 4

Vraag Toelichting

vervolgA Gebouwen en materieel
S Trappen dienen yoldoende breed te zijn (60 cm + l,l x aantal personen dat er regelmatig gebruik van maakt). De

hoek betlraagt ca. 15". De treden dienen gaaf en uniform in hoogte en diepte te zijn. Traptreden buiten een gebouw

kunnen gemakkelijk glad worden en dienen yan anti-slip profiel te zijn voorzien. Aan beide zijden van de trap dienen

doelmatige leuningen aanwezig te zijn. lndien de trede minder diep is dan22,5 cm dient de optree open te zijn' Indien

geen goede bescherming kan worden geboden dienen valbeveiligingsmiddelen (Tordels, vangnetten enzovoort)

gebruikt te worden (VBF, art. 125 en 129).

6 Ladilerschoenen dieneningoedeconditietezijn.Eenhoutenladdermagnietgeverfdzijnenmoetvriizijnvanolie

of vet. De ladder moet onder een hoek van 70o tot 75o geplaatst ziin en tenminste I meler uitsteken boven de plaats

waar zij toegang geeft. Trapleren hoger dan I m moeten van een hanr)greep of steun voorzien zijn, die tenminste 60 cm

boven de hoogsre fi.ede uitsteekt. tnclien de ladder voor een deur is geplaatst dient de deur geblokkeerd te ziin. De lad'

der mag niet direct tegen een raam zijn geplaatst: ín dit geval dient de ladder voorzien te zijn van dwarssteunen.

Teyens dienen ladders voorzien te zijn van een sticker van de warenwet (VBF, art. 130 tlm 132; Besluit draagbaar

klimmaterieel).

7 Kleine of onregelmatige yoot-werpen moeten goed ondersteund gestapeld u'orden. Alle stapelingen moeten sïabiel

zijn en beveiligd tegen instorten, yerschuiyen of omvallen. De maximale belasting van vloeren en rekken moet aange-

geven zijn (VBF, art. 148 en 149).

B Op plaatsen met brandgevaar tiienen voldoende brandblusmiildelen aanwezig te ziin. Deze middelen moeten in

goede staat verkeren en minstens één maal per jaar worden gecontroleerd. De midrlelen moeten Soed zk:htbaar en

bereikbaar ziin. Over het algemeen zal naast de toegang en de nooduitgang(en) een poederblusser van 7 kg aanwezig

moeten zijn. Veelal zullen brandweer en verzekering hogere eisen stellen. De brandslanghaspel wordt vaak gekozen

om de continui)teit van het blusmiddel (VBF, art. 12 tlm lB' 20)'

9-10 Globale richtlijnenwanneer mechanische afzuiging enventilatie nodig is:

- bij merkbaar vrijkomen ran gassen, dampen en stoffen (plaatseliike en ruimteventilatie gecombineerd);

- als onder bepaalde omstancligheden natuurlijke ventilatie onvoldoende is (bijl. zonnig weer, bepaalde wind)

(ruimteventilarie);

- als dat wlgens de stancl van de techniek gangbaar is bij het proces (bijv . bij lassen en vefspuiten)

(plaatsetijke en ruimteventilatie gecombineerd)

Voor dit gspect dienï een deskundige te worden geraadpleegd, zeker wanneer de werknemers klachten hebben (VBF,

art. 87 ).

Daglicht en verlichting

Wettelijke eisen voor daglichttoetreding (bii plaatsgebonden werk) zijn:

De gezamenlijke oppervlakte van 6e lichtopeningen waardoor daglicht naar binnen kan komen moet ten minste gelijk

zijn aan ll20 rieel van de vloeroppervlakte van het vertrek (VBF, art.8; BA, biilage I en II, punt 8; P186)'

Degezamenlijkoppervlaktevandelichtopeningenwaardoordaglichttoetreedt: ....m'(A)

(denk ook aan daklichten)

Vloeroppervlakte van het Yertrek:

Vloeroppervlaktel20 =

ls A groter dan B? (zo ia, dan is de hoeveelheid daglicht loldoende)

.,.. m,

....m'(B)
jaA neeC

In een ruimte waar arbeid wordt verricht moet rechtstreeks invallend zonlicht kunnen worden geweerd. De werkne'

mer(s) moet(en) zelf de zonwering kunnen hedienen. Voorbeelden van goede zonwering zijn zonneschermen aan de

buitenzijde van het gebouw aangebracht (tevens goer)e voorziening tegen teveel warmte in de ruimte) en ialoezieën.

Vitrage en getint Blas weren het zonlichí onvoldoende (VBF art' l0)'
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Yragen

verv'olgA Gebouwen en mete?ieel
5 Zijn uappenvuldoende breed, ffi@f; vlak en,rj! cr leunihgen?

6 Zijn ladders" trapleren en verplaat*bare tlappen in goede eoídit§ §troefengoeil Opgesteld?

7 Zijn goederen en rhffenzodad§gemapelddatergeenrisjcoisvoorinzakkeq versehuiveÍr

of omvallcn?

8 Ztjn brandhtnmriddclen vrij van obstakels, goed zlehtbaar eu btréikbaal?

§ I Iq er vo.ldoetde ventilarie/afeuigi.ng in dezo ruiurte?

§ 10 Zdn vaxo adoquate v-orrtilatieroo§ters aangobraphti

Daglicht en verliehting

Zijn in deze ruirrte.«laglichropenurgen van voldoende afinetingenvglgqns de wqtÍellit

voorsclriften aanwezig?

Is or eonvocrzieÀing o,mrgphtstÍse!§ inva[end zsn]ioht tewgren?

module werkplaats. 5

NEE

o

trotr
trotr
trotr
trotr

1§VT

n

n

JA

tr

tr

B

1 trotr
notr



MoToRENREVISIEBEDRTJF module werkplaats, 6

Vraag Toelichting

vervolgB Daglicht en verlichting
3 Wenelíjke eisen voor uirzicht (VBF, art.8; BA, bijlage I en ll, punt 8: P )86) zullen in het nieuwe arbobesluit van

1995196 nieÍ meer worden gesteld. Deze eisen komen echter wel terug in het houwbesluit voor íngrijpende yerbouwin-

gen of nieuwhouw. Heeft u geen verbouwing (waarvoor een t-ergunning nodig is) of nieuwbouw op stapel staan, dan

kunt u hier 'nvÍ' invullen en verder gaan met yraag 4.

De eisen luiden:

a) De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen (vensters op ooghoogte) waardoor uilzicht op de omgeving

wordt verschaft moet tenminste gelíjk zijn aan I I l0 deel van de omtrek van het vertrek.

b) Als het uitzicht wordt gerealiseerd via een scheidingswand die voor meer dan de helft uit doorzichtig, helder

materiaal bestaat dan is dit ook toegestaan.

Gezamenlijke breedte van de lichtopeningenwaardoor.uitzicht op de omgeving plaatsvindt

(alleen openingen op ooghoogte)

Omtrek yan het vertrek:

Omtrekll0 =
ls C groter dan D? (zo ja, dan is het uitzicht voldoende gewaarborgd)

....m (c)

.,.,m

....m (D)

jal neeO

C

Zowel te veel als te weinig licht kan beïekenen dat het werk onvoldoende gezien wordt. Te weinig licht komt bijvoor-

beeld voor bij het werken in ruimten met te weinig daglichttoetreding of te weinig kunstlicht (ook: verouderde lam-

pen! ). Te veel licht komt voor wanneer de zon ongehinderd in de werkplaats kan schijnen. MeÍ name wanneer daklich-

ten zijn aangebracht of hoge ramen kan het lichtniveau hinderlijk te hoog worden. Goede zonlichtwering, bijvoorbeeld

in de vorm van zonneschermen aan de buitenzijde van de werkplaats is dan noodzakelijk.

Met name bij het werken in lage verlichtingniveaus is het noodzakelijk dat de werknemer zelf het lichtniyeau kan aan-

passen. Dit kan bi.jvoorbeeld gebeuren door een looplamp te gebruiken.

Gevaarlijke stoffen

Van elke stof die onder de definitíe 'gevaarlijk' valt moet de directe gebruiksverpakking (fles, wt, tank, blik, spuitbus,

etc.) voorzien zijn van een etiket (VBF, art.l53;WMS, art.31 tlm 39). U herkent gewarlijke stoffen aan het oranje

vierkant met daarin een zwart kruis, vlam of doodshoofd op het etiket op de verpakking. Op het etiket moet ook ver-

meld staan om welke stof(fen) het gaat (naam, samenstelling), welk risico de stof kan inhouden ('Risk'- of R-zinnen) en

adviezen met betrekking tot veilig gebruík (opslag, veruerking en beschermingsmiddelen) ('Saíety' of S-zinnen).

Gettaarlijke stffin zijn onder andere: acetyleen, propaan, zuursïof, ontvetters (oplosmiddelen zoals thinner), benzine,

oliën, smeermiddelen, koelvloeistffin en sommige reinigingsmiddelen. Door het volgen van de adyiezen op het etiket

gaat u verantwoord om met de stof. Als een produkt niet van eefi etiket is voorzíen mag u aannemen dat u in principe

mer een betrekkelijk onschuldige stof te doen heeft.

Tanks en vaten dienen van geschikt materiaal vervaardigd te zijn. De tanks en verpakkingen mogen niet kunnen omval-

len. Voor lekkage en morsen dient een veilige opvangmogelijkheid aanwezig te zijn (VBF, art. 183). De opslagkasten

moeten goed afsluitbaar zíjn, brandbestendig en geventileerd zijn. Er mag niet gerookt worden in de buurt van de

opslag. De verpakkingsmaterialen van de stoffen moeten gekenmerkt zijn. (Ophergkastenvoor gevaarlijke stoffen moe-

ren voldoen aan CPR 15-l (Commissie Preventie Rampen)).

Voor een veilig gebruik wn de stof moeten in ieder geval de aanwijzingen in de S-zinnen worden gevolgd. Wanneer

persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt moeten deze uiteraard ter beschikking staan van de werk-

nemer en moet erop worden toegezien dat hij deze ook gebruikt.



Yragen

vervolgB D aglie.ht en, v erlic htin g
3 Zijn rn deze ruiuÍeuitzi$topeningm vsr voldoende afmetingen?

4 Wordt de waarneming van het werk gehinderd door te veel (zonJicht) of te weinig licht?

5 Ic er yotorzisn in oen goedq verplaatsbare lichtbron op plaatsen waar het algemene verlich-

ti1gsniveau (to) laag is eur kan dezo extra b. ron (bv. loop.lamp) gsed geplaatst (neergozet of
oÈgehangon) cn gerieh worden (bijvoorbeeld bij werkeaarnheden aao d:e werkb'ínk)?

s C Gevqarlijke stoffen.

I Zrja chemiealiën en brandsloffen voorzien van de vi»rgescllteven aandui'dingen?

2 Ztjr;, chemicaliën eu brauds@.ffèr op sen yeilige wijze op.geslagen?

3 Wordt bijlet gebruik vau de smf eiop gelet l*itvolgens de voorsctriften met de sof wordt

omgegaan?
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MoToRENREVISTEBEDRIJF module |9erkplaats, I

Vraag Toelichting

Klimaat
Wanneer men werkkleding draagt met een overall moet

len van de optimale temperatuur ('C) kan de volgende

erop worden g,elet dat het niet

tabel volgens NEN ISO 7730

te warm wordt. Voor het instel-

(P MV-index) gebruikt worden.

Arheid zomerkleding idem + overall winterkleding idem + overall

Matig t1

De luchtvochtigheid speelt in de meeste situaties een geringe rol. Vermeden moet worden dat men op de tocht staat.

Zeker bij klachten dienl een deskundige te worden geraadpleegd (P30; VBF, art. 79 tlm 84; BA, bijlagen I en II, punt 7 ).

Lawaai

Het geluidsniveau kan alleen nauwkeurig vastgcsteld worden met een geluidsniveaumeïer. Een deskundige arbodienst

beschikt over zo'n meter en de deskundigheid om het geluid te meten en te beoordelen.

Er is wel een yuistregel lt)aarmee men kan inschatten of het geluidsniveau te hoog is: als men Íegen elkaar op een

afstand van I meter met stemverheffing moet spreken is het geluidsniveau zeker meer dan 80 dB(A). Voor impulsachti-

ge geluiden, zoals hameren,wordt de beoordeling al veel moeilijker.

In de Arbowet worden 3 grenswaarden genoemd voor werkzaamheidgebonden geluidsniveaus:

a) de schadelijkheidsgrens ligt bij een geluidsniveau van 80 dB(A). Bij deze en hogere niveaus moeten er in

aantal voldoende en qua demping geschikte gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking gesteld worden;

b) bij 90 dB(A) en hoger is men verplichr gehoorbeschermingsmiddelen te dragen;

c) bij 85 dB(A) en hoger is de werkgever verplicht iets aan lawaaibestrijding te doen. Deze grenswaarde

wordt in de toekomst op B0 dB(A) gesteld (VBF, art. l79a).

Daarnaast zijn er bij overschrijding van bovengenoemde grenswaarden nctg enkele andere terplichtingen waaraan de

werkgever moet voldoen.Voor lawaai op de arbeidsplaats geldt ook een regisÍratieverplichting.

Voor een aantal lawaaiige werkzaamheden die in een werkplaats kunnen voorkomen zijn geluidsniveaus bekend. Ze

worden hieronder in een tabel gegeven. Het zijn echter richtwaarden die van situatie tot situatie kunnen verschíllen. Ze

hangen onder andere af van het materiaal dat bewerkt wordt, het yermogen en de staat van onderhoud van de appara-

tuur, de manier waarop met de apparatuur gewerkt wordt, enzoyoorÍ. De rekenregels voor decibellen, de maat waarin

de geluidssterkte wordt uitgedrukt, zijn tamelijk ingewikkeld. In feíte is namelijk niet alleen de geluidssterkte van

belang, maar ook de duur van de blootstelling.

Men moet er zich ook Íerdege rekenschap van geven dat niet alleen degene die het lawaai yeroorzaakt wordt blootge-

steld, maar ook de mensen die in de directe omgeving werken.

Bij perslucht is vaak geconstateerd dat de werkdruk te hoog is, waardoor onnodig hoge geluidsniveaus worden opge-

v,ekt.

werkzaamheid geluidsniveau in dB(A)

t415t9

2-3

aang edr ev e n handger e e ds c hap

moeraanzetter

slijpmachines

autogeen lassen

elektrisch lassen

aftramen

85-95

90-100

95-100

86-92

75-82

90-100

Nogmaals, de hier gegeven waarden zijn richrwaarden. In de praktijk kunnen deze waarden sterk uiteenlopen. Voor

een juiste beoordeling is het daarom noodzakelijk de lawaaisituatie door een deskundige te laten beoordelen, zeker bij
langdurig en intensief gebruik van lawaaiige apparatuur of het uinoeren van lawaaiige werkzaamheden. In P-blad

166 vindt u nadere informatie over het beperken van lawaai op de arbeidsplaats.
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§ D Klitnaat
1 Klaagt Íilen vaak dat het to $mm ic?

2 Klangt mon vaak da.t het te koud is?

3 Klaagt men vaak dat het tocht?
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Lawaa.i

Zijn er *erkzaamheden waàrbij hot gerniddelde (= e.qlivalerrte) geluidsnivearmeer dao

80 dB(A) bedraagt?

WordÍ met onderstaande apparatuur o-f werkzasmbeid ih tqtaal langer gewertt dan de

aangegeven tijd?

- slagmoersleutoymoeraanzettff, meer dan 15 minuten per dag?

- harneren,richten, los§la4rLr-n§erdau 1 ulrper dag?

- slijpcn, mett dan 15 urinuten per dag?

- autogeen lassen, meer dan 30 minuten per dag?

Wodt er gebruik gpmaakt van porslucht?

Zaier

Staat de compressor in een aparte geluiddichte ruimte?

I{eeft do pe,rrlueht de juiste werkdruk?

Worden geluidanrra aÏblaasdempË$ op de vpolgeJ&luËven wljze toegepast?

Wordt érmeer diln 30 minuten/dag gewerkt met aange&ovènhàndge&od§ahad

otrtr
ontrotrtr
ontr
trtr

n
n
tr
u

ra'\

o
o
u

E
D
tr
o



MOToRENREVISIEBEDRIJF module werkplaats, 70

Vraag Toelichting

P e rs o o nlij ke b e s c h e rmirtg s midde le n

Elk type werk vraagÍ om eigen specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn vele typen en variëteiten in de

handel. Ze dienen in voldoende mate aanwezig te zijn, goed te worden onderhouden en opgeborgen. Bij de introductie

van (nieuwe) persoonlijke beschermingsmiddelen hoort ook een goede instructie over de manier waarop men de mid-

delen dient te dragen, het onderhoud, het opbergen en de beoordeling van de noodzaak tot vervanging. Ook nieuwe

medewerkers dienen te worden voorgelicht. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen regelmatig op hun werking te

worden getoetst. Het verdient aanbeveling ahijd enkele reserve-exemplaren bij de hand te hebben. (VBF art. 173a,

l79a en 184;Arbowet arï.6).

Daar waar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is, dient dit te worden aangegeven door een

gebodsbord met pictogram. Bijvoorbeeld bij het gebruik van een slijpmachine is het dragen van een veiligheidsbril

verplicht. Bij deze machine dient een gebodsbord geplaatst re zijn.

De leidinggevende(n) dienen er op toe te zien dat persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze worden toege-

past.

Lasapparatuur

Verwarmingstoestellen of werktuigen meí hoge oppervlakte-temperatuur zijn verboden, tenzij er speciale constructieye

voorzieningen zijn getroffen (zie P-blad 163).

Voor het ven)oer, opslag en gebruik van las- en snijapparatuur zijn veel voorschriften. De belangrijkste eisen zijn in

de hiernaaststaande vragen gevdt. In publikatiebladen P 7, P 17 en P 46 kunt u veel hierover terugvinden-

Er worden eisen gesteld aan de apparatuur (o.a. deugdelijk, onbeschadigd, Jles, flesdruk, slangdiameters, -lengte,

slangklemmen, drukregelaar, manometer) en aan het gebruik (o.a. staand, opsporen lekken, afsluiten, vacuiimventiel,

beveili gingsventiel, doorsÍroombegrenzer, ventilatie, brandblusmiddelen, handschoenen).

Ook van toepassing zijn Milieuwetten, VBF art. 20,93, 123, 162, 163, Arbowet art.ó, 12, Arbeidsbesluit Jeugdigen,

NEN 5654,N4N 1010 enNEN 3083 voor elektrischlassen.

Het bedienend personeel dient vakbekwaam ïe zijn en ouder dan 17 jaar.

Kolomboormachine

Een kolomboormachine dient goed geaard te zijn en te zijn voorzien van een thermische beveiliging tegen oververhit-

ting (NEN I 0 )0). De werkschakelaar moet goed bedienbaar zijn. Tevens dienen bewegende delen te zijn afgeschermd,

waaronder een automatische afscherming van boorkop, boorhouder en spil. Boorkopsleutel moet voorzien zijn van

veeruitdrijver.

Het bedieningsvoorschrift dient in de taal van de gebruiker te zijn opgesteld. De gebruíker moet ouder zijn dan 17 jaar

en voldoende instructie en kennis van materialen hebben (Arbowet art.6, Arbeídsbesluit Jeugdigen).

F

1



Vragen

F Persoonlijke beschermingsmiddelen
I Ztjnonderstaandepersoonlijkebeschermingsmiddelenbeschikbaar

gesteld en in voldoende mate aanwezig?

- werkkleding en veiligheidsschoenen (algemeen gebruik)

- handschoenen(ontvettingsmiddelen,lassen)

- (veiligheids)bril (algemeen,slijpen, ontvettingsmiddelen)

- gehoorbescheming(moeraanzetter,slijpen)

c

d

e

f
o

h

H I{olomboormachine

1 Is de boormachine vast opgesteld?

2 Kan het werkstuk worden vastgezet?

MoToRENREvTSTEBEDRTJF module werkplaats, 17
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1

Zo ja, worden deze middelen ook gebruikt door de werknemer(s)?

Zijn er gebodsborden geplaatst bij apparatuur/werkzaamheden waarbij het gebruik van

persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is?

Houdt de cheffleidinggevende toezicht op het gebruik door de werknemers?

Is er een goed werkende, snel bereikbare oogdouche aanwezig?

Lasapparatuur

Is er lasapparatuur aanwezig?

Zo ja:

Is er een onderhoudscontract voor de gasflessen en appendages?

Is iedere werkplek waar wordt gelast voorzien van lokale afzuiging?

Autogeen lassen:

- Zijn de flessen geborgd tegen omvallen?

- Is er een periodieke controle op lekkage?

- Is de kwaliteit van de slangen (barstjes) voldoende?

- Zitten de afsluiters (sleutels) op de flessen?

- Is er een brandscherm tussen de flessen?

- Is er een lasbril aanwezig?

Elektrisch lassen:

- Is de voedingskabel van de transformator onbeschadigd?

- Is ereen veiligheidsbril (tbv. bikken lasslak)?

- Isereen laskap aanwezig'!

Warrnstoken:

- Zijn er verwarmingstoestellen of werktuigen met een hoge oppervlaktetemperatuur?

- Bij gebruik propaan: staat er een norm op de slang?

trotr
notr
trotr
trotr
uo

!o!

trotr
trotr

trtr

a

b

I

j
k

o
o

tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

o
o
o
o
o
o

o
o
o

tr
tr
!

tr
o

o
u

l
m

trotr
trotr



IEBEDRIJF module werkplaats, 12

Vraag Toelichting

I Vastopgestelde slijpmachine
Een vastopgestelde slijpmachine dient goed geaard te zijn en te zijn voorzien van een thermische beveiliging tegen

oververhitting (NEN 1010). De werkschakelaar moet goed bedienbaar zijn.Tevens dient er een verstelbare bescherm-

kap of kap voorzien van regelplaat aanwezig te zijn, geconstrueerd van voldoende stevig materiaal (b.v. staal), alsme-

de een slijpruítje enlof vonkenscherm van voldoende afmetingen. Het werkstuksteun (support of leunspaan) moet dan-

wezig zijn en juist ingesteld ( < 2 mm afstand). Ook dient er een bordje met pictogram "oogbescherming verplicht"

aanwezig te zijn (VBF art.l2) en 121). Er dient dus ook een aansluitende oogbescherming (slijpbril) aanwezig te zijn,

alsmede veiligheidshand,schoenen voor het afbramen (Arbowet art.l2, VBF art.217 ).

Het bedieningsvoorschrift dient in de taal van de gebruiker te zijn opgesteld. De gebruiker moet voldoende instructie

en kennis van materialen hebben (Arbowet art.6).

J Vastopgestelde metaalbewerkingsmachines

De belangrijkste gevaren van de metaalbewerkingsmachines zijn:

- geen afscherming van bewegende delen middels beveiligingen:

- wegslingeren van kleine deeltjes;

- onvoldoende verankering in de vloer;

- het gebruik van koel- en snijvloeístffin.

Ga voor iedere metaalbewerkingsmachine in uw bedrijf na: ja nee nvt

- zijn de draaiende delen op voldoende wijze afgeschermd? tr O tr
- zijn er (doorzichtige) afschermkappen aanwezig? tr O tr
- is de machine op voldoende wijze verankerd in de vloer? tr O tr
- wordt de snii- enlof koelvloeistof regelmatig ververst? tr o tr
- is er een aansluitende veiligheidsbril aanwezig? tr O tr
- is er een gebodsbord aanwezigwaarop het dragen van de veiligheidsbril

wordt aangegeven? tl O tr
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t Vasiapgestelde slijpm.aehine
1 bdosliipmachineo.p'voorgesehÍerrcnwijzoafgesche.nnfl

2 Is er een aansluitend€ veiÏghe,ids:bril aanweeigl

3 Is er een gebodsbord aanwezig waarop het dragen van d§.veiligheidstril wordÍ aangegeven?
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Yraag Toelichting

K Fysieke belasting
l-Z per 10 februari 1993 is het Besluir Fysieke belasting van kracht geworden. Dit Besluit verplicht een werkgever de

arbeidsomstandigheden zo te yerzorgen dat de fysieke belasting Seen Seraren met zich meebrengt voor de veiligheid

en de gezondheid van de werknemer.

In het Besluit wordt onder fysieke belasting verstaan de door een werknemer in te nenten houding, uit te voeren bewe'

gingen of uit te oefenen krachten. De genoemde verplichting betekent dat het werk afgestemd moet zijn op de mogeliik'

hedenyan de we*nemer. Het blijkt echter clat bij vele werkzaamheden een te hoge of eenzijdige fysieke belasting ont'

staat. Dit soort.fysieke overbelasting kan lichamelijke klachten en aandoeningen van gewrichten en spieren lieroorza-

ken (biivoorbeeld aan rug, nek en schouder).

Oorzaken kunnen zijn:

1) De lichaamshouding is ongunstig.

2) De te leveren kracht is te groot.

3) De krachtrichting is ongunstig.

4) Het tterplaatsen lan grote lasten in zeer korte tiid.

5) Het frequent uitvoeren van dezelfde bewegingen (bijv. vaak dezelfde handeling).

6) Een lange duur van (statisclt) belastend werk (bijv. weinig variatie in houding, of langdurig een knoplpedaal

in gedr ukt houd e n. Ian gdu ri g staan ).

Het toekomstige P-blad Fysieke belasting geeft concreet aan welke situaties ontoelaatbaar zijn'

Volgens de - ook in Nederland gehanteerde - Amerikaanse richttiin (van het NIOSH) mag men onder de Sunstisste

omstandigheden maximaal 25 kg tillen met tuvee hand.en. Voor eenhandig tillen geldt een maximale waarde van 6 kg'

Naarmate de houding enlof enkele andere variabelen (onder andere de afstand tot het lichaam en de hoogte van het te

tillen voorwerp) ongunstiger worden, wordt het maximaal toelaatbare tilgewicht minder '

Het gebruik van tilhulpmiddelen, zoals aangegeyen, vermindert de fysieke belasting. Tilhulpmiddelen dienen met name

te worden toegepasÍ bij voorwerpen die zwaar zijn (25 ks bij gunstige houdingen), voorwerpen die zo groot ziin dat ze

ver van het lichaam gedragen zouden moeten worden, of bij voorwerpen die moeilijk vast te pakken zijn doordat ze

glad zijn (vet) of scherpe randen hebben.

Inrichting vctn de werkPlek

Een goecle bereikbaarheid van het gereedschap voorkomt dat men in ongunstige lichaamshoudingen moet staan (ver

reiken, bukken). Een gereedschapswagen zorgt ervoor dat men niet steeds hoeft te lopen. Een overzichteliike inrichting

ervan voorkomt (langdurig) zoeken en ergernis.

O nde rho uds c ontrac te n apparatuur

Een groot aantal installaties en werktuigen in uw bedrijf moet voldoen aan wetteliike eisen die u als werkgever niet

allemaal kunt checken. Daarom is bij de opzet yan deze checklist gekozen voor de 'systeem'-benadering' Dat houdt in

dat u checkt of in uw bedrijf systematisch aandacht wordt besteed aan deze installaties doordat een erkend installateur

of andere controleur de installaties controleert op gebreken en voldoen aan de voorschriften. Wanneer u dergeliike

contracten heeft afgesloten en u volgt de aanbetelingen die worden opgesteld naar aanleiding ttan de uitgevoerde

inspecties nauwgezet op, dan mag u ervan uitgaan dat u aan de voorschriften voldoet.

3-4

5-7

M



Yragen

K Fysieke belasting
1 Wordt er werk liggend onder de machine/motor/voertuig venicht?
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Is er voldoende afwisseling in de werkzaamheden voor wat betreft de houdingen (handen

boven hoofd, gebukt, geknield, gehurkt, gebogen, asymmerrisch (= gedraaid))?

worden er regelmatig voorwerpen (bv. onderdelen) van meer dan 25 kg met twee handen

getild of gedragen?

Worden er regelmatig voorwerpen van meer dan 6 kg met één hand gedragen?

Wordt bij het werken aan een werkstuk, dit werkstuk op de goede hoogte geplaatst
(bijvoorbeeld bij het werken onder de motorkap, wordt dan de auto'op hoogte'geplaatst
m.b.v. een hefbrug)?

Wordt er gebruik gemaakt van tiihulpmiddelen? Bijvoorbeeld:
- heÍbrug(gen)

- hijskanen, bok, loopkat

- gebalanceerd gereedschap (slagmoersleute/moeraanzetter)

Wordt anderszins het tillen/trekkerVduwen verminderd? Bijvoorbeeld door:
- venijdbarekitken/heÍbomen

- verrijdbare ondersteuningsbokken

- venijdbare gasflessenflasapparatuur

- gebruik steekwagen

- elektrischedeuropener

Inrichting van de werkplek

Is het gereedschap goed bereikbaar?

Wordt gebruik gemaakt van een gereedschapswagen?

Zo ja: is deze overzichtelijk ingericht?

Is het merkspecifieke gereedschap goed bereikbaar?

Zo ja: is dit overzichtelijk opgeborgen?

O nde rho uds c o rutrac te n apparatu ur
Is er een onderhoudscontract voor:

- de compressor(en)?

- alle aangedreven (luchr, elektrisch-, hydraulisch) gereedschap?

- alle(hulp)hrjsgereedschappen?

- de vorkheftruck?

- de (goederen)1ift?

- (verplaatsbare)ladders?

- de elektrische installatie?
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Vraag Toelichting

A Geboureen en materieel
I Nooiluitgangen speleneenrolbij hetvoorkomenenbeperkenvanongevallenbij brandof onnluchting.Of eréén

of meer nooduitgdngen moeten ziin hangt af van de volgende factoren:

I niveauverschillen tussenvloeren;

2 aantal aanwezige personen;

3 aanwezigheidvanbrandgetaarlijke stoffen;

4 maakt een werklokaal deel tit van een betlriif dat brandgevaarlijk is door de daarin aanwezige stoffen, de inrich'

ting, bouwwijze of ligging;

5 toegang direct naar buiten. (VBF, art.33 tlm13).

Over het algemeen geldt voor magazijnen:

I magazijnen zijn niet altijd gesitueerd op de begane grond, dus kunnen niveauverschillen aanwezig zijn;

2 het aantal aanwezig,e personen bedraagt voor de magaziinen niet meer dan l0;

3 in de meeste magazijnen wordt geen gebruik gemaakt van brandgevaarlijke stoffen: acetyleen, propaan, zuurstof

enl of komen brandgevaarlijke werkzaamheden voor, zoals lassen (ook elektrisch) en warmstoken;

4 als de opslag van (afgewerkte) oliën niet yoldoende brandwerend is afgescheiden van het magaziin, dan geldt

ttoor het magazijn dat deze deel uitmaakt van een hedríjf dat brandgevaarlijk is;

5 de toegang ÍoÍ het magaziin is meestal via binnen.

Op grond van de punten I en 4 kan worden geconcludeerd dat \)oor een magaziin een tweede uitgang is vereist, zoveel

mogelijk gesitueerd in tegenovergesfelde wanden. Een standaard deur, breder dan 75 cm met erboven een bordje

'Nooduitgang'voldoet aan de eisen. ln sommíge gemeenlen zijn op grond t'an gemeenteliike vetordeningen en brand-

weervoorschriJien nog exÍra eisen gesteld aan nooduitgangen. Plaaíseliike omstandigheden maken beoordeling door

ee n de skundi ge noodzake lii k.

De nooduitgang en yluchÍroute moet veilig zijn, voorzien van noodverlichting en bewegwijzering volgens het Besluit

Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats en NEN 301 I en vrij van obstakels. De uitgang moet naar buiten openen.

Brandgangen en noodtrappenhuizen moeten t;rii van rook gehouden kunnen worden en evenals de branddeuren van

brandwerend materiaal zijn vervaardigr). Klapdeuren dienen van een doorzichtig deel te zijn voorzien.

2 Een aanttoeropening in een entresol (= verdieping tussen gelijktloers en eerste verdieping) brengt het risico met

zich mee dat personen of goederen naar beneden vallen. De aawoeropening \)an een entresol mag alleen open staon

wanneer goecleren worden gelost op het entresol. Op alle andere momenten moet de opening afgesloten ziin met een

deugdelijke voorziening,. Hierbij moet worden gedacht aan een afsluitbaar draai- of schuifhek.

3 Vloeren moeten schgon, orrlelijk en niet te glad zijn. Vloeropeningen moeten ziin afgedekt of zijn afgeschermd met

een geleiding, voorzien van kantplanken tegen het vallen (VBF , art' 69, 124 
' 

125 )'

4 Trappen dienen yoldoencle breed te zijn (60 cm + 1,1 x aantal personen dat er regelmatig gebruik van maakt). De

hoek bedraagt ca. 45". De treden dienen gaaf en uniform in hoogte en diepte te ziin. Traptreden buiten een gebouw

kunnen gemakkelijk glad worden en dienen van anti-slip profiel te zíjn voorzíen. Aan heide zijden van de trap dienen

doelmatige leuningen aanwezig te zijn. Indien de trede minder diep is dan 22,5 cm dient de optree open te zijn. Indien

geen goede bescherming kan worden geboden dienen valbeveiligingsmiddelen (gordels, rangnetten enzol)oort)

gebruikt te worden (VBF, art. 125 en 129).

5 Laililerschoenen dieneningoedeconditietezijn.Eenhoutenladdermagnietgeverfdziinenmoetvrii ziinvanolie

of vet. De ladder moet onjer een hoek van 70o tot 75' geplaatst zijn en ten.minste I meter uilsfeken boven de plaats

waar zij toegang geeft. Trapleren hoger dan I m moeten van een handgreep of steun voorzien zijn, die tenminste 60 cm

boven de hoogste trede uitsteekt. Indien de ladder voor een deur is geplaatst dient de deur geblokkeerd te zijn. De lad-

der mag niet direct tegen een raam zijn geplaatst: in dit geval dient de ladder voorzien te ziin van dwarssteunen.

Tevens dienen latlders vctorzien te zijn van een sticker van de warenwet (VBF, art. 130 tlm 132; Besluit draagbaar

klimmaterieel).

6 Op plaarsen met brandgevaar dienen voldoende branilblusmiildelen aanwezig te ziin. Deze middelen moeÍen in

goede staat verkeren en minstens één maal per jaar worden gecontoleerd. De middelen moeten goed zichtbaar en

bereikbaar zijn. Over het algemeen zal naast de toegang en de nooduitgang(en) een poederblusser van 7 kg aanwezig

moeten zijn. Veelal zullen brandweer en verzekering hogere eisen stellen. De brandslanghaspel wordt vaak gekozen

om de continuïteit van het blusmiddel (VBF, art. 12 tlm 18,20).



Vragen

-A. Gebauwen en materieel
S 1 Zijn nooduitgangen vrij van obshkols, goed elehtbaa,t en beÍeikbaar?

2 Bij aanwezigheid van een enhesol; zijn er voorgioningsn gptroffen om.de,'aanvoeropening,
op makketijke wijze af te sluiJen?

Is dp vloerstroef, schoo4 vlak en ziln o sakols afwezi§?

4 zijntappen en bordesson voldoondebrcsd,s-roef,vlake.n zijner goede leuntngen?

5 Zijnladdom, nsplereR envslphatsbaÍe trapponingoedeconditie, strgefen goedopgesteld?

6 Ztjn brandblusmiddeten wij van obrtakels, goed zichtb{tr eu öoreikbriar?
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MoToRENREvIStEBEDRIJF module magaziin' 4

Vraag Toelichting

vervolgA Gebouwen en materieel
7-t Kleine of onregelmatig,e r)ooru)erpen moeten goed ondersteund gestapeldworden. Alle stapelingen moeten stabiel zijn

en beveiligd tegen instorten, verschuiven of omvallen. Alle stellingen moeten verankerd zijn aan vloer, wand of pla-

fonrl. De maximale belasting van vloeren en rekken moet aangegeren zijn (VBF, art. 148 en 149).

B Daglicht en verlichting
I Wettelijke eisen voor daglichttoetreding (bij plaatsgebondenwerk) ziin:

De gezamenlijke oppervlakte wn de lichtopeningen waardoor daglicht naar binnen kan komen moet ten minste gelijk

zijn aan tl20 deel t;an de vloeroppervlakte van het vertrek (VBF, art.8; BA, biilage I en II, punt 8; P1B6).

De gezamenlijk oppervlakte van de lichtopeningenwaardoor daglicht toetreedt: ....mt (A)

(denk ook aan daklichten)

Vloeroppervlakte van het vertrek:

Vloeroppervlaktel20 =

Is A groter dan B? (zo ja, dan is de hoeveelheid daglicht voldoende)

Z Wettelijke eisen voor uitzicht (VBF, art.8; BA, bijlage I en II, punt 8; P 186) zullen in het nieuwe arbobesluit van

1995lgó niet meer gesteld worden. Deze eisen kctmen echter wel terug in heÍ bouwhesluit voor ingrijpende verhouwin-

gen of nieuwbouw. Heeft u g,eenverbouwing (waarvoor een vergunning nodig is) of nieuwbouw op stapel staan, dan

kunt u hier 'nvt' invullen en verder gaan met vraag 3.

De eisen luiden:

a) De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen (vensters op ooghoogte) waardoor uitzicht op de omgeving

wortfu verschaft ntoet tenminste gelijk zijn aan I I l0 deel van de omtrek van het vertrek.

b) Als het uiÍzicht wordt gerealiseerd via een scheidingswand die loor meer dan de helft uit dootzichtig,

helder materiaal bestaut dan is dit ook toegestaan.

Gezamenlijke breedte yan tle lichtopeningen waardoor uitzicht op de omgeving plaatsvindt: .... m (C)

(alleen openingen op ooghoogte)

Omtrek 1)dn het vertr ek :

Omtrekll0 =
Is C groter dan D? (zo ja, dan is het uirzicht voldoende gewaarborgd)

3 Zowel te veel als te weinig licht kan berekenen dat her werk onvoldoende gezien wordt. Te weinig licht komt biivoor'

beeldvoor in ruimten met te weinig daglichttoetreding of te weinig kunstlicht (ook: verouderde lampen!).Te veel licht

komt voor wanneer de zon ongehindertl naar binnen kan schijnen. Met name tranneer daklichten zijn aangebracht of

hoge ramen kan het lichtniveau hinderlijk te hoog worden. Goede zonlichtwering, biivoorbeeld in de l)orm ran zonne'

schermen aan de buitenzijde is dan noodzakelijk.

4-5 Spiegeling v(m 1)ensters of lampen kan leiden tot oogvermoeidheid en ongunstige lichaamshoudingen. Spiegeling moet

worden yoorkonten door een goede opstelling van beeldscherm, microfiche en verlichtingsarmaturen.

6 In een ruimte waar arbeirl wordt verricht moet rechtstreeks invallend zonlicht kunnen worden geweerd. De werkne-

mer(s) moet(en) zelf de zonwering kunnen bedienen. Voorbeelden van goede zonwering ziin zonneschermen aan de

buitenzijde van het gebouw aangebracht (tevens goede voorziening tegen teveel warmte in de ruimte) en ialoezieën.

Vitrage en getint glas v'eren het zonlicht onvoldoende (VBF art. 10).

C Gevaarliike stoffen
1a Van elke stof die onder de definitie'gevaarlijk' valt mctet de directe gebruiksverpakking (fles, vat, tank, blik, spuitbus'

etc.) voorzíen zijn van een etiket (VBF, art.153; WMS, art.31 tlm 39). U herkent gevaarliike stofJen aan het oranie

vierkanÍ met daarin een zwart kruis, vlam of doodshoofd op het etiket op de verpakking. Op het etíket moet ook ver-

meld staan om welke stof(fen) het gaat (naam, samenstelling), welk risico de stof kan inhouden ('Risk'- of R-zinnen) en

adviezen met betrekking tot reilig gebruik (opslag, vemerking en beschermingsmiddelen) ('SaÍety'- of S-zinnen).

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere: acetyleen, propaan, zuurstof, ontvetters (oplosmiddelen zoals thinner), benzine'

oliën, smeermiddelen, accuzuur, koelvloeistffin, lerNen en sommige reinigingsmiddelen. Door het volgen van de

adyiezen op het etiket gaat u verantuoord om met de stof. Als een produkt niet van een etiket is voorzien mdg u aanne-

men dat u in principe meÍ een betekkelijk onschuldige stof te doen heeft '

,.,, m'

....m'(B)
jal neeC

,'..m

....m (D)

jal neeC



Vragen

vervolgA Gebouwen en rnaterieel
7 Z\jn stellingen veranterd zodat omvallen en instorten niet mogelijk is?

I Zijngoederen en stoffen zodanig gestapeld dat er geen risico is voor inzakken, verschuiven

of omvallen?

MoToRENREvTsIEBEDRIJF module magazijn, 5

Daglicht en verlichting

Z\jn in deze ruimte daglichtopeningen van voldoende afmetingen volgens de wettelijk

voorschriften aanwezig?

Zijn in deze ruimte uitzichtopeningen van voldoende afmetingen?

Wordt de waarneming van het werk gehinderd door te veel (zonlicht) of te weinig licht?

Wordt de waameming op het beeldschenn/microfiche gehinderd door spiegelingen of glans?

Wordt de waameming van de produkten op de stellingen gehinderd door spiegelingen of glans?

Is er een voorziening om rechtstreeks invallend zonlicht te weren?

Gevaarlijke stoffen

Wordt er in het magazijn met gevaarlijke stoffen gewerkt?

Zo ja:

Zijn gevaarlijke stoffen voorzien van de voorgesch,reven aanduidingen?

trotr
trotr
ontr
otr!
otr!
trotr

tro

JA

n

tr

NEE NVT

otr

B

1

2

3

4

6

SC

1

a

otr

otr
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Vraag Toelichting

vervolg C G e v aarlij k e s t offe n
b Tanks en vaten dienen van geschikt materiaal vervaardigd te zijn. De tanks en verpakkingen mogen niet kunnen omval-

len. Voor. lekkage en morsen dient een veilige opvangmogelijkheid aanwezig te zijn. De opslagkasten moeten goed

afsluitbaar zijn, brandbestendig en geventileerd zijn. Er mag niet gerookÍ worden in de buurt van de opslag. De ver-

pakkingsmaterialen van de stoffen moeten gekenmerkt zijn. (Opbergkasten roor gevaarlijke stoffen moeten w)ldoen

aan CPR l5-l (Commissie Preventie Rampen)).

Voor een veilig gebruik van de stof moeten in ieder geval de aanwijzingen in de S-zinnen worden gevolgd. Wanneer

persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt moeten deze uiteraard ter beschikkittg stuan t)an de werk-

nemer en moet erop worden toegezien dat hij deze ook gebruikt.

Klimaat

De Íemperatuur mag in de winter liggen tussen 20 en 24oC. In de zomer mag de temperatuur (omdat men dan meestal

minder dik gekleed is) liggen tussen 23 en 2óoC. Wanneer men werkkleding draagt met een oyerall moet erop worden

gelet dat het niet te warm wordt. Voor het instellen van de optimale temperaÍuur (nC) kan de volgende tabel volgens

NEN ISO 7730 (PMV-index) gebruikt worden.

Arbeid zomerkleding idem + overall winterkleding idem + overal.l

D

20222225Licht

De luchtvochtigheid speelt in de meeste situaties een geringe rol. Tocht moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bij klachten over het klimaat dient een specialist te worden geraadpleegd (VBF, div. art.; Besluit Arbeidsplaatsen,

Bijlage I,punten6,7 en l0,Bíjlage II,punten6 en7).

P e r s o o nlij ke b e s c he rmin g s midde le n

Het werk in een magazijn brengt het risico met zich mee dat voorwerpen van de stellingen vallen of op andere wijze

naar beneden komen. Het dragen van veiligheidsschoenen kan de ernst van eventuele verwondingen beperken. Door

werkkleding te dragen kan worden voorkomen dat de medewerker ergens achter blffi haken. Wanneer gevaarlijke

stffin worden opgeslagen in het magazijn dienen daarop afgestemde persoonlijke beschermingsmiddelen yoor de

medewerkers ter beschikking te worden gesteld.

Fysieke belasting

Per l0 februari 1993 is het Besluit Fysieke belasting van kracht geworden. Dit Besluit verplicht een werkgever de

arbeidsomstandigheden zo te verzorgen dat de flsieke belasting geen get)aren met zich meebrengt voor de veiligheid

en de gezondheid van de werknemer.

In het Besluií wordt onder fysieke belasting verstaan de door een werknemer in te nemen houding, uit te voeren bewe-

gingen of uit te oefenen krachten. De genoemde verplichting betekent dat het werk afgestemd moet zijn op de mogelijk-

heden van de werknemer. Het blijkt echter dat bij vele werkzaamheden een te hoge of eenzijdige fysíeke belasting onï
staat. Dit soorÍ fysieke overbelasting kan lichamelijke klachten en aandoeningen van gewrichten en spieren veroorza-

ken (bijvoorbeeld aan rug, nek en schouder).

Oorzaken kunnen zijn:

1) De lichaamshouding is ongunstig.

2) De te leveren kracht is te groot.

3) De krachrrichring is ongunstig.

4) Het verplaatsen van grote lasten in zeer korte tíjd.

5) Het frequent uitroeren van dezelfde bewegingen (bijv. vaak dezelfde handeling).

6) Een lange duur van (statisch) belastend werk (bijv. weinig variatie in houding, of langdurig een

knopl pedaal ingedrukt houden, langdurig staan).

Het toekomstige P-blad Fysieke belasting geefï concreet aanwelke situaties ontoelaatbaar zijn.
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Vragen

S vervolg C Gevaarlijke stoÍÍen rÀ NEE Nvr

h Zijngevaarlijke stoffen op een veilige wijze opgeslagen? tr O

c Wordt bij het gebruik van de stoferop gelet dat volgens de voorschriften met de stof

wordtomgegaan? tr O

S D Klimaat

1 Klaagt men vaak dat het te warm is?

2 Klaagt men vaak dat het te koud is?

3 Klaagt men vaak dat het tocht?

otr
otr
otr

E Persoonlijke beschermingsmiddelen

I Zijn werkkleding en veiligheidsschoenen (voor algemeen gebruik) beschikbaar gesteld en in

voldoende mate aanwezig? tr O tr

2 Bij opslag van gevaarlijke stoffen in het magazijn: worden daarop afgestemde persoonlijke

beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld aan de werknemers? tr O tr

a Zo ja: worden deze middelen ook gebruikt door de werknemer(s)? tr O

r Fysieke belasting

S 1 Is er sprake van fysieke belasting in de zin van ongunstige lichaamshoudingen, leveren van

grote kachten, ongunstige kachtrichtingen, verplaatsen van grote lasten, frequenl uitvoeren

van dezelfde bewegingen, asymmetrische houdingen? O tr tr
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Vraag Toelichting

vervolg F F y s ie ke b e la s ting
2 Langdurig staan is vermoeiend. Een sroel is dan onontbeerlijk. Het is aan te raden een stoel ter beschikking te stellen

voor korte pauzes. Wanneer er zonder beeldscherm wordt gewerkt kan ook worden gekozen voor een sídsteun. Bij

beeldschermwerk is een goede kantoorstoel onontbeerlijk, zie 'inrichting van de werkplek'.

Volgens de - ook in Nederland gehanteerde - Amerikaanse richtlijn (van het NIOSH) mag men onder de gunstigste

omstandigheden maximaal 25 kg tillen meÍ ïwee handen. Voor eenhandig tillen geldt een maimale waarde van 6 kg.

Naarmate de houding enlof enkele andere variabelen (onder andere de afstand tot het lichaam en de hoogte van het te

tillen voorwerp) ongunstiger worden, wordt het maximaal toelaatbare tilgewicht minder. De heuphoogte is een opti-

male hoogte om goederen te tillen, c.q. neer te zetten.

Door gebruik te maken van tilhulpmiddelen kan de fysieke belasting bij het tillen en dragen van mare vooruerpen

worden gereduceerd. De hier opgenomen lijst van hulpmiddelen is niet uitputtend. Gaat u ook na of andere hulpmidde-

len in uw magazijn worden gebruikt door de werknemers.

c Inrichting van de werkplek
Voldoet de werkplek aan onderstaande voorwaarden?

3-5

ja nee

o
o
o

'ja' invullen. In

De balie moet voldoen aan de volgende voorwaarden (concept P-blad):

- minimale voeÍenruimte bij stadnd en zittendwerken: 60 cm breed en 60 cm diep tr
- de hoogte van het werkblad moet minimaal 74 cm zijn l
- de dikte van het werkblad mag maximaal 5 cm zijn D

Alleen indien alle vragen met betrekking tot de halie met 'ja' beantwoord zijn, dan mag u bii vraag Gl

alle andere gevallen moet u met 'nee' antvvoorden.

Een stoel die voldoet aan NEN l812 is goed. Is de stoel niet gekeurd dan moet deze voldoen aan de volgende voor-

waarden:

- zitting in hoogte verstelbaar D o
- minimaal een lage rugleuning tr O

- zitdiepte instelbaar (zitting of rugleuning naar voren en achteren in te stellen) tr O

- onderstel draaibaar tr O

- minimaal 5 poÍen, voorzien van zwenlouielen of glijdoppen tr O

Korte, verstelbare armsteunen zijn wenselijk. Alleen indien alle vragen met betrekking tot de kantoorstoel met'ja'

beantuoord zijn, dan mag u t)raag G2 met 'ja' beantwoorden, in alle andere gevallen moet u met 'nee' antwoorden.

Een werktafel die voldoet aan NEN 2449 is goed. Is de tafel niet gekeurd dan moet de werktafel waarop het beeld-

scherm staat voldoen aan deze voonuaarden:

- minimaal 800 mm diep tr O

- minimaal 1200 mmbreed tr O

- mat, lichtgekleurd oppervlak van werkblad D O

- dikte werkblad maximaal 50 mm tr O

- been- en roetenruimte minimaal 600 mm diep en 600 mm breed tr O

- hoogtebijvoorkeurinstelbaarzijn,ofvastTïl+ l}mm tr O

Alleen indien alle vragen met betrekking tot de werktaÍel met'ja'beantwoord zijn, dan mag u vraag G3 met'ja' beant-

woorden, in alle andere gettallen moet u met 'nee' antwoorden.



MoToÈeNREYIS.IE B ED &r JF nlo d:ul e rn ag&zij ïÍ, I

VÍagen

rcryolgF F y s ie ke bela,sting
2 Moet men langdurig staan? (stóalie)

a Zoja: isoreenstoelaanwezig?

3 Worden grote ?wars voo-ïwerpsn op houphoogte geplaanit?

4 Worden eÍ regelmatig voorwerpen van meer dan ?5 kg met twee handen getild of gedragpn?

5 Worden er regelrnaíig voorwefpen var mÈer :dan 6 kg met één hand getild of gedragen?

6 Wordterggbruikgenraaktvantilhulpmiddelen?

JA NEE NIr'T

otrtr
tro
trou
otr
o-n

- kratlr
- vqrkh€ftrusk
- steekry'ageÍl

- elektrisehedeuropener

Bij gebruik van eqn vorkhpf6usft; 2qn denledewerker,§ op dQ hoogtÉ vsh hetjuiste geb.Íxik

vm eeR vorkheftruck?

c Inrie.hting vdrr de werkpl.ek

I Vbldoet di balic run de voorrva,ardËn?

2 Vo-ldoet dekantgorsÍsel aau de vooflraardenl

3 Voldoet de kantoofiafel aan de voorwaarden?

u
tr
tr
tr

o
O
O
o

n
tr
tr
tr

tron

uotr
tro!
trotr
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Vraag Toelichting

vervolgG Inrichting van de werkplek
4a Een beeldscherm dat roldoet aan de NEN-ISO 9241-3 is goed. Is het beeldscherm niet gekeurd dan moet het voldoen

aan deze voonuaarden:

- toetsenbord los

- scherm horizontaal verplaatsbaar (kijkafstand instellen)

- scherm verticaal instelbaar (kiikhoogtelhoek instellen)

- helderheid en contrasÍ instelbaar

- scherm draaibaar en kantelbaar

- recht voor de medewerker te plaatsen (m.n. van belang bij baliewerk)

tro
tro
tro
tro
tro
tro

4f

Bij voorkeur donkere tekens op lichte achtergrond (minimaal VGA-kwaliteit). Alleen indien alle vragen met betrekking

tot het beeldscherm met'ja' beantwoord zijn, dan mag u vaag G4a met 'ja' beannuoorden, in alle andere gevallen

noet u meÍ'nee' antvvoorden.

4b-d Om te voorkomen dot de werknemer hinder heeft van spiegeling vm ramen in het scherm moet het scherm als volgt

zijn opgesteld: zo ver mogelijk van het raam vandaan en haaks op het vlak waarin het raam zich bevindt. Dat wil zeg-

gen dat het raam niet voor of achter de werknemer mag zijn.

4e Om spiegelingshinder van de (TL-)lampen te voorkomen moeten armaturen worden Íoegepast die voorkomen dat de

lampen zijdelings lichr uftstralen (bijt,oorbeeld spíegeloptiekarmaturen). 'Kale' TL-balken zijn niet toegestaan.

Te drog,e lucht kan statische elektriciteit opwekken.Wanneer met een beeldscherm wordt gewerkt is het belangrijk dat

de lucht niet te droog is. Een relatieye vochtigheid yan meer dan 30la is nodig. U kunt temperatuur en relatieve voch-

tigheid zelf meten door een thermometer en hygrometer op te hangen (zie ook'klimaat').

O nderhoudscontracten

Een groot aantal installaties en werktuigen in uw bedrijf moet voldoen aan wettelijke eisen die u als werkgever niet

allemaal kunt checken. Daarom is bij de opzet ran deze checklist gekozen voor de 'systeem'-benadering. Dat houdt ín

dat u checkt of in uw bedrijf systematisch aandacht wordt besteed aan deze installaíies doordat een erkend installateur

of andere conÍroleur de installaties controleert op gebreken en voldoen aan de voorschriften. Wanneer u dergelijke

contracten heeft afgesloren en u volgr de aanbevelingen die worden opgesteld naar aanleiding van de uilgevoerde

inspecties nauwgezet op, dan mag u ervan uitgaan dat u aan de voorschriften voldoet.
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Yiagen

vervolg e Iariehting van do workplek
4 Wordt er m€t een beeldscherm gewerkt?

a

b

c

d

G

f

JA

!
NEE NVT

n

H

Za ja:

Voldoethet beeldselcrm aàn de fimrwefiden?

I{Éeft de Í/è*neÍner het venster aan zijn linker- of rechteÍzijd€fl (niet voor of aehterzioh)J

Stàat trot boetdseherm zover mogelijk van het venster vandaan?

Is er daglichtwering in de vor,rnvan vertiealo sf hor-izo.ntale lafrellen eanwe?ig?

Zijn de armaturen van de Tl--verfichting voorzien van afscherming? 
'

Klaagt men vaak dat de lucht te droog is?

Q nde rh o ud s c o ntract,e n

Zijn er ondertroudeoontraeten vqor:

- (goeder-er)lift(euJ?

- vorkhcftrupk?
- (hulp)hiiswerkuigen?

- deurer0

tr
!
tr
tr

o
o
o
o
tr

D
tr
u
u
tr
O

n
tr
tr
tr

o
o
o

n
tr
tr
tr
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Vraag Toelichting

A Gebouwen en materieel
I Nooiluitgangen speleneenrolbij hetvoorkomenenbeperkenvanongevallenbij brandof ontvluchting.Of eréén

of meer nooduitgangen moeten zijn hangt af van de volgende factoren:
I niveauverschillentussenvloeren:

2 aantal aanwezige personen;

3 aanwezigheid van brandgevaarlijke stoJfen;

4 maakt een werklokaal deel uit van een bedrijf dat brandgevaarlijk is door de daarin aanwezige stffin, de inrich-

ting, bouwwijze of ligging;

5 toegang direct naar buiten. (VBF, art. 33 tlm 13).

Over het algemeen geldt voor kantoren:

I niet altiid op de begane grond;

2 vaak niet meer dan l0 personen;

3 geen gebruikvanbrandgevaarlijke stoffen;

4 bij onvoldoende brandwerende afscheiding van werkplaats, dan maakt heÍ kantoor deel uit van een brandgevaar-

lijk bedrijf;

5 toegang tot het kantoor is meestal binnendoor.

Op grond van de punten I ,4 en 5 kan worden geconcludeerd dat yoor de groÍere kantoren een tweede uitgang is ver-

eist, die zoveel mogelijk gesitueerd moet zijn in Íegenovergestelde wanden. Een standaard deur, breder dan 75 cm met

boven de deur een bordje 'Nooduitgang' voldoet aan de eisen.

In sommige gemeenten zijn op grond ttan gemeentelijke verordeningen en brandweervoorschriften nog extra eisen

gesteld aan nooduitgangen. Plaatselijke omstandigheden maken beoordeling door een deskundige noodzakelijk.

De nooduitgang en vluchtroute moet veilig zijn, voorzien van noodverlichting en bewegwijzering volgens het Besluít

Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats en NEN 301 I en vrij van obstakels. De uitgang moet naar buiten openen.

Brandgangen en noodtrappenhuizen moeten vrij van rook gehouden kunnen worden en evenals de branddeuren van

brandwerend materiaal zijn vervaardigd. Klapdeuren dienen van een doorzichtig deel te ziin voorzien.

De toegang naar de werkplekken mag niet belemmerd worden door prullenmanden, dozen, losliggende kabels, en der-

gelijke.

Vloeroppervlakte: Voor bestaande kantoorvverkplekken wordt aanbevolen per werkplek 8 m' te reserveren. Per

ruimte waarin kantoonuerk wordt verricht moet I m2 worden gerekend als toegang,stoeslag. Onder een kantoonuerk-

plek wctrdt 1)erstaan een werkplek met de volgende elementen: een kantoorstoel, een werktafel, een bergruimte onder

de werktafel, een sÍaande kast en een beeldschermopstelling. Voor elke extra staande kast moet I m' worden gerekend.

Voor een staande kast minder kan I m' van de benodigde vloeroppervlakte worden afgetrokken. Voor het aantal werk-

nemers moet een geheel getal worden ingevuld, namelijk het maximaal aantal dat normaliter in het vertrek werkt.

Voor nieuwbouw gelden dezelfde waarden, maar dan niet als aanbeveling maar als eís.

Voor elke kantoorruimte :

Aantal werknemers (n):

Per werknemer B m'? nodig: n x 8 =
ToegangstoeslaS:

Exíra staande kasten: aantal .... x I =

Staande kasten minder: aantal .... x I =

T otaal b e nodi gd kanto or op p erv lakt e :

T otaal aanw e zi g kanto oropp erv lakte :

Als b groter dan a is, dan wordt er aan de norm voldaan.

..,.., m,

+ lm'?

...... m2 + (optellen)

....m'

.... m' - (aftrekken)

,.,m'(a)

...m' (b)
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Yragen

A Gebouwen en materieel JA NEE Nvr

S 1 Zijn de vereiste nooduitgangen aanwezig? tr O tr

a Zo ial
Zijn de nooduitgangen vrij van obstakels, zrjn ze goedzichtbaaÍ en bereikbaar? n O

2 Voldoet de vloeroppervlakte aan de eisen? tr O
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Vraag Toelichting

B Daglicht en verlichting
I Wettelijke eisenvoor daglichttoetreding (bij plaatsgebondenwerk) zijn;

De gezamenlijke oppervlakte van de lichtopeningen waardoor daglicht naar binnen kan komen moet ten minste gelijk

zijn aan ll20 deel van de vloeroppervlakte von het vertrek (VBF, art.B; BA, bijlage I en II, punt B; P 186).

Degezamenlijkeoppervlaktevandelichtopeningenwaardoordaglichttoetreedt: ....m, (A)

(denk ook aan daklichten)

Vloeroppervlakte van het verÍrek: .... m,

Vloeroppervlaktel2) = .... m, (B)

Is A groter dan B? (zo ja, dan hoeveelheid daglicht voldoende) jal nee C

2 Wettelijke eisen voor uitzicht (VBF, art.8; BA, bijlage I en ll, punt 8; P 186) zullen in het nieuwe arbobesluir van

1995196 niet meer worden gesteld. Deze eisen komen echter wel terug in het bouwbesluit voor ingrijpende verbouwin-

gen of nieuwbouw. Heeft u geen verbouwing (waarvoor een vergunning nodig is) of nieuwbouw op stapel staan, dan

kunt u hier 'nNÍ' inrullen en wrder gaan meÍ vraag 3.

De eisen luiden:

a) De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen (vensters op ooghoogte) waardoor uilzicht op de omgeving wordt

verschaft moet Íenminste gelijk zijn aan I I l0 deel van de omtrek yan het vertrek.

h) Als het uitzicht wordt gerealiseerd via een scheidingswand die voor meer dan de helft uit doorzichtig, helder mate-

riaal bestaat dan is dit ook toegestaan.

Gezamenlijkebreedtevandelichtopeningenwaardooruitzichtopdeongevingplaatsvindt: ....m (C)

(alleen openingen op ooghoogte)

Omtrek van het yertrek: .... m

Omtrekll) .. m (D)

Is C groter dan D? (zo ja, dan is het uitzicht voldoende gewaarborgd) joJ nee C

3 In een ruimte waar arbeid wordt verricht moet rechtstreeks invallend zonlicht kunnen worden geweerd. De werkne-

mer(s) moet(en) zelf de zonwering kunnen bedienen. Voorbeelden van goede zonwering zijn zonneschermen aan de

buitenzijde van het gebouw aangebracht (tevens goede voorziening tegen te\)eel warmte in de ruimte) en jaloezieën.

Virrage en geÍint glas weren het zonlicht onyoldoende (VBF art. l0).

C Klimaat

De temperatuur mag in de winter liggen tussen 20 en 24oC. ln de zomer mag de temperatuur (omdat men dan meestal

minder dik gekleed is) liggen Íussen 23 en 26oC. Tocht moet zoyeel mogelijk worden yoorkomen.

Bij klimaatklachten dient een deskundige geraadpleegd te worden.

D Inrichting van de werkplek
voldoet de werkplek aan onderstaande yoorwaarden? ja nee

I Een kantoorstoel die voldoet aan NEN 1812 is goed. Is de stoel niet gekeurd dan moet deze yoldoen aan de volgen-

de voorwaarden;

- zitting in hoogte verstelbaar tr C
- minimaal een lage rugleuning E] C
- zitdiepte instelbaar (zitting of rugleuning naar toren en achteren in te stellen) tr C
- onderstel draaibaar tr C
- minimaal 5 poten, yoorzien yan zwenhuielen of glijdoppen tr C
Korte, verstelbare armsteunen zijn wenselijk. Alleen indien alle vragen met betrekking tot de kantoorstoel meÍ 'ja'

beantwoord zijn, dan mag u bij Dl 'ja' invullen. In alle andere gevallen moet u met 'nee' antwoorden.

(zie ook volgende bladzijde)
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Vragen

B Dagllcht en verlichting
I Zijn in deze ruirrrtn daglichtopeningen van vsl.doende afmsting,en volgell. de wecelijk

voorschriften aanwezi g?

2 Ztl\n dÈze ruirnÍe uitzichropeningen van voldoende. aftnetingpn?

3 Iser cen voorzieningom rechtstreekg invallend zonliehrtewer€n?

S C Klimaat

I Kl,mgt rnen vaak dat het ts waun iS?

2 Klaagt men vaak dat her te koud is?

3 Klaagt menvaak dathet tocht?

4 Kaa de @mp§ratuur door de medewerker zelf geregold wonleu?

5 Is de ventilatie vanhst kantoar,ger.cheiden van de veffilatie vande werlqplaats?
(geangcur van de werkplaatS(en) waameembaar)

6 Isernreehanischevendlatie ofkanhetr*amgwpend.woïden?

D Inrichting van de werkplek

I Voldoet de kantoorstoel aan de voorwaarden?

ncodale kdrltaot. 5

J.A NEE NVT

otr
ou
otr
tro

trotr
uon
trotr

n

trotr
tro

trotr



Yraag Toelichting

vervolgD Inrichting

voldoet de werkplek

van de werk7lek
a.an onder sÍaande v o oru aar den?

MoToRENREVISIEBEDRIJF module kantoor, 6

trc
trC

la

2 Een werktafel die voldoet aan NEN 2449 is goed. Is de tafel niet gekeurd dan moet de werktafel waarop het heeld-

scherm staaï voldoen aan deze voonvaarden:

- minimaal 800 mm diep tr C
- minimaal 1200 mmbreed tr C
- mat, lichtgekleurd oppervlakvanwerkblad tr C
- dikte werkblad maximaal 50 mm tr C
- been- en roetenruimte minimaal 600 mm diep en 600 mm breed tr C
- hoogte bij voorkeur instelbaar of een vaste hoogte tussen 74 en 76 cm tr O
Alleen indien alle vragen met belekking tot de werktafel met 'ja' beantuvoord ziin, dan mag u bii D2 'ia' invullen. In

alle andere gevallen moet u met 'nee' antwoorden.

3a Een beeldscherm dat voldoet aan je NEN-ISO 9241-3 is goed. ls het beeldscherm niet gekeurd dan moet het vol-

doen aan deze voorwaarden (P 184 ) :

- toetsenbordlos

- scherm hor iz ontaal v e r plaatsbaar (kii kafstand instelle n )

- scherm verticaal op de iuiste hoogte in te stellen (kiikhoogtelhoek instelLen)

- helderheid en contrast instelbaar

- scherm draaibaar en kantelbaar

- recht voor de medewerker Íe plaatsen

tr
tr
tr
tr

c
c
c
C

3f

Bij voorkeur donkere tekens op lichte achtergrond (minimaal VGA-kwaliteit). Alleen indien alle vragen met betrekking

tot het beeldscherm met'ja' beanttvoord zijn, dan mag u bij D3a'ia' intullen. In alle andere gevallen moet u met'nee'

antwoorden

3b-d Om te voorkomen dat de werknemer hinder heeft van spiegeling van ramen in een schermbeeld van de computer moet

het scherm als volgt zijn opgesteld: niet pal naasÍ het raam en haaks op het tlak*aaiin het raam zich bevindt. Datwil

zeggen dat het raam niet voor of achter de werknemer mag zijn.

3e Om spiegelingshinrJer yan de (TL-)lampen te yoorkomen moeten armaturen worden toegepast die voorkomen dat de

lampen zijdelings licht uitstralen (bijvoorbeetd spiegeloptiekarmaÍuren).'Kale'TL-balken zijn niet toegestaan.

Te droge lucht kan statische elektriciteit opwekken.Wanneer met een beeldscherm wordt gewerkt is het belangrijk dat

de lucht nieÍ te droog is. Een relatieve vochtigheid van meer dan 307a is nodig. IJ kunt temperatuur en relaÍieve voch-

tigheid zelf meten dr.tor een thermometer en hygrometer op te hangen (zie ook'klimaat').

Printers
Bij gebruik van lawaaiige printers, bijyoorbeeld matrixprinters, wordt aanbevolen deze in een aparte ruimte op te stel-

len of te vóorzien van geluiddempende omkastingen.

Voor laserprinters geldt dat deze ozon prc.tduceren die in hoge concentraties kan voorkomen bij veelvuldig gebruik van

deprinter.Omdezereclenwordtgeëistdatu eenrandedrieonderstaandemaatregelenheeftgetroffen.Beantvvoordt

u de volgende vragen:

Ja

- staat de laserprinter zover mogelíik van de werkplek opgesteld? tr
- is de ruimte geventileerd? tr
- is de printer voorzien van een ozonafioer? tr

Wanneer u bij een van de drie vragen'ja' heeft geanttvoord kunt u bij vraag D5a 'ja' invullen. In het andere geval vuh

u'nee'in.Zie P 184.

nee

C
C
C
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Yngcn

vervolgll Inriehting van de werkplek
2 Voldoetdekantoortafelaandevooiwaarden?

3 Wordt er ggbruik gernaakt van esnbeeldscherÍn?

ZnSa:

a

b

c

d

J.A. NEE

uo
utr

N.YT

tr

Voldoet het beeldschriÍm aan de voorwaarden?

Heeft de wqrknsmer het venstÈr aau zijn linker- oï rcr*uarzijde (niet voor of achter zieh)?

Smat het brjeldsehBirn zover Ínogelijk van het venster vandaan?

Is,er daglichtvaoriRg in de vonn vau vertic.ale qfhotizoutale lamEllen aanwezig?

trotr
trOtr
tr o'tr
trOtr
uotr
Otr
Etr

e Zip da armamren van Tt-verliÉhting Íoorzien vari afscherming?

f Klaagt men vaak dat do lucht te droog i$/-

4 Maahu in'dÍ verU'ek gebruik.vam eenoÍmeer rnatrixprinrers?

Zo ja, staat rlezoprinierin osn ap$te ruimto opgesreld ofif de ptinter VoorAign vcn een

gelui{dernpende oÍnl«stug?

Maakt u in dit vertrek gebruik van een of nuer laserprintere?

Zo ja, heeft u dan maatregèlen getroÍftn ou.i hinder van ozonrsvoorkomeÍi
(zie toelichting)?

tro
trtr
fto
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Vraag Toelichting

vervolgD Inrichting van de werkplek
6 Kopieerapparaten

Bij het gebruik van kopieerapparaïen kunnen klachten oNer ozon, geluid en wannte ontstaan. In principe horen deze

apparaten niet op de werkplek te staan maar in een aparte ruimte te worden opgesteld. Wanneer dit niet kan, bijvoor-

beeld omdat er maar één kantooryertrek is en er worden nieÍ meer dan 5000 kopieën per maand gemaakt kan worden

toegestaan het apparaat in het kantoon,ertrek op te stellen. ln dat geral moet het kopieerapparaat zover mogelijk van

de kantoormedewerkers Íe worden opgesteld, moet een goede yenÍilatie van de ruimte plaatsvinden en moet het appa-

raat zij n voorzien van een goed intern enl of extern ozonfílter. Zie P I 8ó.

Voorwaarden voor plaatsing in vertrek:

staat het kopieerapparaat zover mogeliik van de werkplek opgesteld?

is de ruimte geventileerd?

is het kopieerapparaat voorzien van een ozonafvoer?

Alleen indien alle vragen met berrekking tot de vooru)aarden met'ja' beannvoord zijn, dan mag u bii D6c 'ja' invullen.

ln alle andere gevallen moet u met 'nee' antwoorden.

Indeling van de arbeid

Het werken met een computer betekenr yaak dat langdurig in eenzelfde houding wordt gewerkt. Dit houdt in dat een

consÍante lichamelijke belasting optreedt. Ook is het werken met een beeldscherm vaak intensief en onder hoge werk'

druk. Om te \)oorkomen dat het werken met de computer tot gezondheidsklachten leidt wordt geëist dat werknemers die

minstens 2 uur per werkdag met een beeldscherm werken hun beeldschermarbeid voldoende kunnen onderbreken. Dit

houdt concreet in dat in ieder gettal na tyvee achtereenvolgende uren het beeldschermwerk moet worden onderbroken

door ander werk of door een pauze van minimaal l0 minuten. De voorkeur heeft andersoortige arbeidwaarbij andere

lichametijke en geestelijke inspanningen worden gevraagd. Dit geldt voor iedereen die minstens 2 uur per werkdag

met een beeldscherm werkt (Besluit Beeldschermwerk).

Verder wordt aanbevolen werknemers niet langer dan 5 à 6 uur per werkdag achter een beeldscherm te laten werken.

Dit laatste geldt met name voor werknemers die intensief beeldschermwerk venichten zoals tekstverwerk(st)ers. Ziin in

de functie ook andere taken opgenomen (zoals telefoneren, archiveren, kopiëren, afspraken maken e.d.) dan wordt de

arbeid op natuurlijke wijze regelmatig onderbroken.

Het is verder belangrijk dat de werknemer zelf, binnen zekere grenzen, ziin werk kan indelen zodat kan worden voor-

komen dat de werknemer zich geheel gestuurd voelt door de computer.

Ja nee

trc
tro
trc
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Vragen

vervolgD Inrichting van de werkplek rA NEE Nvr

6 Maakt u gebruik van een kopieerapparaat? tr tr

Zo 1a:

a Maakt u meer dan 5000 kopieën per maand? O tr

b Staat het kopieerapparaat in een aparte ruimte of op een goed geventileeÍde gang? tr O

c Indien in vertrek opgesteld: voldoet de opstelling aan de voorwaarden, genoemd in de

toelichting? (afstand werkplek, ventilatie, ozonfilter) n O tr

7 Bestaat er kans op verwondingen door te weinig loopruimte in het venrek, te weinig ruimte

op de werkplek, scherpe randen en hoeken aan het meubilair? O n

8 Bestaat er kans op struikelen door losliggende kabels en leidingen? O tr

9 Bestaat er kans op defecten aan apparatuur door statische elektÍiciteit (veroorzaakt o.a. door

combinatie stoel-vloerbedekking, tlroge lucht)? O tr tr

F, Indeling van de arbeid

1 Wordt door de betrokken werknemer(s) gewoonlijk minstens 2 uur per werkdag met een

beeldschermgewerkt? tr tr n

Zo ja:,

a Wordt het werk minimaal na elke 2 uur onderbroken door andersoortig werk ofdoor een

pauze van minimaal i0 minuten? tr O

b Wordt door de werknemer(s) gewoonlijk meer dan 6 uur per werkdag met een

beeldscherm gewerkt? O !

c Kan door de werknemer(s) het werk binnen zekere grenzen zelÍstandig worden ingedeeld? tr O





N{ODTILE
RE,CE,PTIE,



EVTSIEBEDRTJF module receptie, 2

Vraag Toelichting

A Gebouwen en Ínaterieel
I Vloeroppervlakte: DereceptiemoetminimaaleenoppervlaktevanSm2perwerkplekhebben,zekerwanneermet

een computer v)ordt gewerkt. De toegang naar de werkplekken mag niet belemmerd worden door prullenmanden,

dozen, losliggende kabels, en dergelijke.

2 Op plaatsen met brandgevaar dienen voldoende brandblusmiitdelen aanwezig te ziin. Deze middelen moeten in
goede staat verkeren en minstens één maal per jaar worden gecontroleerd. De middelen moeten goed zichtbaar en

bereikbaar zijn. Over het algemeen zal naast de toegang en de nooduitgung(en) een poederblusser van 7 kg aanwezig
moeten ziin. Veelal zullen brandweer en verzekering hogere eisen stellen. De brandslanghaspel wordt vaak gekozen

om de continui)teít van het blusmiddel (VBF, art.l2 tlm 18,20).

3-4 Ventilatie
G lobale ric htl ij nen w anne er m e c h a ni s c h e afzuigi n g en v entilati e n o d i g i s :

- afzuiging (plaatselijke en ruimÍeventilatie gecombineerd) bij merkbaar vrijkomen van gassen, dampen en stoffen
(bijvoorbeeld bij onvoldoende scheiding tussen werkplaats en receptie);

- als onder bepaalde omstandigheden natuurlijke ventilatie onvoldoende is (bijv. zonnig weer, bepaalde wind)
(ruimteventilatie);

Er dient een specialist geraadpleegd te worden, zeker wanneer de werknemers klachten hebben. (VBF, arr. 87).

5 De ventilatie-installatie moet voldoen aan wettelijke eisen die u als werkgever niet allemaal zelf kunt checken. (J yol-

doet aan de eisen wanneer u

a) een onderhoudscontract heeÍt aÍgesloten en

b) de aanbevelingen nauwgezet opvolgt, die naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie door een erkend installa-
teur of andere controleur worden gegeven.
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Vragen

A Gebouwen en materíeel
1 Voldoot de vloeroppervlakie aan de eireo?

? Tijn de brandb.lusmiddèlen wij vanobrtakels, zijnze goed ziehtbaar enboreikbaar?

§ 3 I*ervoldoendeventilatic/afzuigingindezeruimie?

§ 4 Zijn vaste adgquate veRtilaÍisÍoosters aangebraiht?

5 Is er een onderhsudscontÍact voor de ventilatie-inrtallatie?

JA

tr

tr

u

!

tr

NE.E NVT
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otr
o

o

otr
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Vraag Toelichting

n Daglicht en verlichting
I Wettelijke eisenvoor daglichttoetreding (bij plaatsgebonden werk) zijn:

De gezamenlijke oppenlakte van de lichtopeningen waardoor daglicht naar binnen kan komen moet ten minste geliik

zijn aan 1120 deel van de vloeropperylakte van het vertrek (VBF, art.B; BA, bijlage I en II, punt 8; P 186).

Wertelijke eisen voor uitzicht (VBF, art.8; BA, bijlage I en ll, punt 8; P 186) zullen in het nieuwe arbobesluit van

1995196 niet meer worden gesteld. Deze eisen komen echter wel terug in het bouwbesluit voor ingrijpende verbouwin-

gen of nieuwbouw. Heeft u geen verbouwing (waarvoor een vergunning nodig is) of nieuwbouw op stapel slaan, dan

kunt u hier 'nvt' invullen en verder gaan met ttraag 3.

De eisen luiden:

a) De gezamenlijke breedte van de lichtopeningen (yensters op ooghoogte) waardoor uitzicht op de omgeving wordt

verschaft moet tenminste gelijk zijn aan I I l0 deel van de omtrek van het vertrek.

b) Als het uítzicht wordt gerealiseerd via een scheidingswand die voor meer dan de helft uit doorzichtig, helder

materiaal bestaat dan is dit ook toegestaan.

De gezamenlijke oppervlakte van de lichtopeningen waardoor daglicht toetreedt:

(denk ook aan daklichten)

Vloeropp ervlakte I an het t) ertr e k :

Vloeroppervlaktel20 =
Is A groter dan B? (zo ja, dan is de hoeveelheid daglicht voldoende)

Gezamenlijke breedte van de lichtopeningenwaardoor uitzicht op de omgeving plaatsttindt

(alleen opening,en op ooghoogte)

Omtrek van het vertrek:

Omtrekll0 =
Is C groter dan D? (zo ja, dan is het uitzicht voldoende gewaarborgd)

....m'(A)

..-. m'

. ..m' (B)

jaE neeC

....m (c)

....m

....m (D)

jal neeC

ln een ruimte waar arbeid wordt verricht moet rechtstreeks invallend zonlicht kunnen worden geweerd. De werkne'

mer(s) moet(en) zelf de zonwering kunnen bedienen. Voorbeelden van goede zonwering ziin zonneschermen aan de

buitenzijde van het gebouw aangebracht (tevens goede voorziening tegen teveel warmte in de ruimte) en jaloezieën.

Vitrage en getint glas weren het zonlicht onvoldoende (VBF art. l0).

Klimaat

De Íemperatuur mag in de winter liggen tussen 20 en 24"C. In de zomer mag de temperatuur (omdat men dan meestal

minder dik gekleed is) liggen tussen 23 en 26oC. Wanneer de receptionist werkkleding draagt met een overall moet

erop worden gelet dat het niene warmwordt in de receptie (VBF, div. art.; Besluit Arbeidsplaatsen, Bijlage I, punten

6,7 en 10, Bijlage II, punten 6 en7).

Vermeden moet u)orden dat de receptionist op de tocht staat.

Bii klachten dient een specialist geraadpleegd te worden.
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Vragen

I Daglicht en verlichting JA NeE Nyr
1 Zijnindezeruimte daglichtopeningen van voldoendeafinetingenyolgons dpwettelijkvoor. tr O tr

sehrifton aanwezig?

2 Zijtm d:eze ruimtc uirzichtopeniugen van voldsende afmetingen?

3 Is er een voorziening om r-edrtsEoEh inva.llond zonliclil t€ ftefen?

s C Klimqat

I Klaagtrnenva*dathettewaffnis?

2 KaagÍ men vaak dar het re koud is?

3 Klaag[rnen vaak dat het tooht?

trotr
trotr

otr
ou
otr
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Vraag Toelichting

D Inrichting van de werkPlek
vokloet de werkplek aan onderstaande voorwaardenT ia

I De balie moet voldoen aan de volgende vooruaarden (concept P-blad):

- de receptionist moet zittend over de balie heen kunnen kiiken D

- minimale yoetenruimte bij staand en zittend werken: 60 cm breed en 60 cm diep tr
- de hoogte van het werkblad moet minimaal T4 cm ziin

- de dikte van het werkblad mag maximaal 5 cm zijn

trc
trC

tr
tr

nee

C
C
c
c

Alleen indien alle vragen met betrekking tot de balie met'ia' beant*-oord zijn, dan mag u bij vraag Dl 'ja' invullen. In

alle andere gevallen moeÍ u met' nee' antwoorden.

2 Een stoel die voldoet aan NEN 1812 is goed. Is de stoel niet gekeurd dan moet deze voldoen aan de volgende voor'

waarden:

- zirting in hoogte verstelbaar D C
- minimaal eenlage rugleuning tr O
- zitdiepte instelbaar (zitting of rugleuning naar voren en achteren in te stellen) f C
- onderstel draaibaar tr C
- minimaal 5 poten, voorzien van zwenkwielen of glijdoppen tr O
KorÍe, yerstelbare armsteunen zijn wenseliik. Alleen indien alle vragen met betrekking tot de kantoorstoel met 'ja'

beantv)oord zijn, dan mag u bij vraag D2 'ja' invullen. In alle andere gevallen moet u met'nee' antwoorden.

3 Een werktafel die voldoet aan NEN 2449 is goed. Is de tafel niet gekeurd dan moet de werktafel waarop het heeld-

scherm staat voldoen aan deze voorwaarden:

- minimaal 800 mm diep

- minimaal 1200 mm breed

- mat, lichtgekleurd oppervlakvanwetkblad

- dikte werkblad maxinrual 50 mm

- been- enroetenruimte minimaal 600 mm diep en 600 mm breed

- hoogte bij voorkeur instelbaar, of vast 750 + l0 mm

Alleen indien alle vragen met beÍrekking Íot (le werktafel meï 'ja' beantu)oord ziin, dan mag u bii vraag D3 'ia' invul'

len. ln alle andere gevallen moel u meÍ 'nee' antwoorden.

4a Een beeldscherm dat t)oldoet aan de NEN-ISO 9241-3 is goed. Is het beeldscherm niet gekeurd dan moeï het voldoen

aan deze voorwaarden:

- toetsenbordlos tr C
- scherm horizontaal verplaaÍsbaar (kijkafstand instellen) tl C
- scherm rerticaal instelbaar (kiikhoogtelhoek instellen) tr C
- helderheid en contrasÍ instelhaar tr C
- scherm draaibaar en kantelbaar tr O
- recht voor de medewerker te plaatsen (m.n. van belang bij baliewerk) tr C
Bii voorkertr: donkere tekens op lichte achtergrond (minimaal VGA-hanliteit).

Alleen indien alle vragen meÍ betrekking tot het beelclscherm met'ia' beannvoord zijn, dan mag u bij vraag D4a'ia'

invullen. In alle andere gevallen moet u met 'nee' antwoorden.

b-d Om te yoorkomen dat de werknemer hinder heeft van spiegeling ran ramen in heï scherm moer hd scherm als volgt

zijn opgesteld: zo ver mogelijk yan het raam vandaan en haaks op het vlak waarin het raam zich bevindt. Dat wil zeg-

gen dat het raam niet voor of achter de werknemer mag zijn.

e Te grote contrasten treden op wanneer de werknemer in zijn blilcveld grote donkere vlakken (bijvoorbeeld het heeld'

scherm) zieÍ en grote lichte vlakken (bijvoorbeeld een heldere witte wand, een venster ofTL-verlichting). De werkne'

mer mag dus niet rechtstreeks in een lamp kijken of naar een venster v)anneer hii opkijkt van het beeldscherm. Het

beeldscherm m()eI bij voorkeur een witte achtergrond hebben met donkere letters.

tr
tr
tr
tr

C
c
c
c



Vragen

D Inrieh.ting van de werkplek
I Yoldoet de halie aan de voorwaaiden?

2 Voldoel dp hnloorstoc"l aau de voorwaardenT

3 Voldoet de kantoortafel aan de voorwaarden?

4 IVórdI er gebruik geuraakt van een beeldseherrn?

Za ja:

a VoldoeÍ heíbeeldschorm aan de voorwaarden?

h{ o:rsR'BNRÉvrsrEB EDRTJF m o ií u I e í e e ë p tí e \ 7

JA NEE. NVT

trotr
trotr
trotr
tr!

!o
b He-eft de werknemer het v'ëastsrasn zij11 linker- of rechterzijde (nier voor of achtor zioh)? n O tr

c &aathet beeldeeherrn zover mogolijk van hot v-§nstetvqodaan? tr O

d Is er daglichtworing in de vtrm van vsÍiesle of horizontale lamellen? tro
e Wordt de waameming op hetrchumgehi-nderd <!oor to grote oontraston

.0rqlderheidsovqgangeri)? tetook op vcrblinding door liohtbm.unen. O n
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Vraag Toelichting

vervolgD Inrichting van de werkplek
4f Om spiegelingshinder van de (TL-)lampen te yoorkomen moeten armaturen worden toegepasÍ die voorkomen dat de

lampen zijdelings licht uitstralen (bijvoorbeeld spiegeloptiekarmaturen). 'Kale' TL-balken zijn niet toegestaan.

49 Te droge lucht kan statische elektriciteit opwekken. Wanneer met een beeldscherm wordt gewerkt is het belangrijk dat

de lucht niet te droog is. Een relatieve vochtigheid vdn meer dan 30Va is nodig. U kunt temperatuur en relatieve voch-

tigheid zelf meten door een Íhermometer en hygrometer op te hangen (zie ook'klimaat').

Printe rs
Bij gebruik van lawaaiige printers, bijvoorheeld matrixprinlers, wordt aanbevolen deze in een aparte ruimte op te stel-

len of te voorzien van geluiddempende omkastingen.

Voor laserprinters geldt dat deze ozon produceren die in hoge concentraties kan voorkomen bij veelvuldig gebruik van

de printer. Om deze reden wordt geëist dat u een ran de drie onderstaande maategelen heeft getroffen. Beantwoordt u

de volg,ende vragen:

- staat de laserprinter zover mogelijk van de werkplek opgesteld?

- is de ruimte geventileerd?

- is de prinÍer voorzienvan een ozonafitoer?

Wanneer u bij een van de drie vragen 'ja' heeft geantvvoord kunt u bij vraag D6a 'ja' invullen. In het andere geval vult

u'nee'in.Zie P 186.

Kopie erapparaten
Bij het gebruik van kopieerapparaten kunnen klachten orer ozon, geluid en warmte onlstaan. In principe horen deze

apparaten niet op de werkplek te staan maar in een aparle ruimte te worden opgesteld. Wanneer dit niet kan, biittoor-

beeld omdat er maar één vertrek is en er worden niet meer dan 5000 kopieën per maand g,emaakt kan worden toege-

staan het apparaat in het vertrek op te stellen. In dat geval moet het kopieerapparaat zover mogelijk van de medewer-

kers te worden opgesteld, moet een goede ventilatie van de ruimte plaatsvinden en moet het apparaat zijn voorzien van

een goed intern enl of extern ozonfílter. Zie P I 86.

Voorwaarden voor plaatsing in vertrek:

staat het kopieerapparaat zover mogelijk van de werkplek opgesteld?

is de ruimte gerenÍileerd?

is het kopieerapparaat voorzien van een ozonafitoer?

Alleen indien alle vragen met betrekking tot de wonaaarden met'ja' beanrwoord zijn, dan mag u bij D7c 'ja' inttullen.

In alle andere gevallen moet u met 'nee' antwoorden.

Indeling van de arbeid
Het u,erken met een computer betekent vaak dat langdurig in eenzelfde houding wordt gewerkt. Dit houdt in dat een

constante lichamelijke belasting optreedt. Ook is het werken met een beeldscherm vaak intensief en onder hoge werk-

druk. Om te voorkomen dat het werken met de computer tot gezondheidsklachten leidt wordt geëist dat werknemers die

minsíens 2 uur per werkdag met een beeldschetm werken hun beeldschermarheid voldoende kunnen onderbreken. Dit

houdt concreet in dat in ieder geval na tvtee achÍereenvolgende uren het beeldschermwerk moet worden onderbroken

door ander werk of door een pduze yan minimaal l0 minuten. De voorkeur heeft andersoortige arbeid waarbij andere

lichamelijke en geestelijke inspanningen worden gevraagd. Dit geldt voor iedereen die minstens 2 uur per werkdag

met een beeldscherm werkt.

Verder wordÍ aanbevolenwerknemers niet langer dan 5 à 6 uur per werkdag achter een beeldscherm te laten werken.

Dit laatste geldt met name yoor werknemers die intensief beeldschermwerk verrichten zoals tekstverwerk(st)ers. Zijn in

de functie ook andere taken opgenomen (zoals telefoneren, archiveren, kopiëren, afspraken maken e.d.) dan wordt de

arbeid op natuurlijke wijze regelmatig onderbroken.

Het is verder belangrijk dar de werknemer zelf, binnen zekere grenzen, zijn werk kan indelen zodat kan worden voor-

la nee

trc
trc
trC

la nee

trC
trC
trC



MoTORENREVTSTEBEDRTJF module receptie, 9

Vragen

vervolgD Inrichting van de werkplek rA NErr Nvr
4f Zijn de armaturen van de Tl-verlichting voorzien van afscherming? tr O tr
49 Zijn er klachten over te droge lucht? O tr

5 Maakt u in dit vertrek gebruik van een of meer matrixprinters? tr tr
a Zo ja, staat deze printer in een apafle ruimte opgesteld of is de printer

voorzien van een geluiddempende omkasting? tr O tr

6 Maakt u in dit vertrek gebruik van een ofmeer laserprinters? tr tr
Zo ja, heeft u dan maatregelen getroffen om hinder van ozon te voorkomen
(zie toelichting)? tr O

7 Maakt u gebruik van een kopieerapparaat? ntr
Zo ja:

a Maakt u meer dan 5000 kopieën per maand? tr n
b staat het kopieerapparaat in een aparte ruimte ofop een goed geventileerde gang? tr o
c Indien in vertrek opgesteld: voldoet de opstelling aan de voorwaarden, genoemd in

de toelichting? (afstand werkplek, ventitatie, ozonfilter) tr O tr

8 Bestaat er kans op verwondingen door te weinig loopruimte in vertrek, te weinig ruimte op
de werkplek, scherpe randen en hoeken aan het meubilair? O n

9 Bestaat er kans op struikelen door losliggende kabels en leidingen? O tr

10 Bestaat er kans op defecten aan apparatuu door statische elektriciteit (veroorzaakt o.a. door
combinatie stoel-vloerbedekking, droge lucht)? O tr tr

n Indeling van de arbeid

I Wordt door de betrokken werknemer(s) gewoonlijk minstens 2 uur
per werkdag met een beeldscherm gewerkt? ! tr tr

Zo ja:

a Wordt het werk minimaal na elke 2 uur onderbroken door andersoortig
werk of door een pauze van minimaal 10 minuten? n O

b Wordt door de werknemer(s) gewoonlijk meer dan 6 uur per werkdag
met een beeldschem gewerkt? O tr

c Kan door de werknemer(s) het werk binnen zekere grenzen zelf-
standig worden ingedeeld? tr O
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PLAN VAN AANPAK

Bij het invullen van de checklist heeft u een groot aantal veÍschillende aandachtspunten gecontroleerd. Bij bepaalde

vragen heeft u de cirkel aangekruist. Dit kan.zowel het antwoord ja' of 'nee' zijn.Zo'n cirkel betekent een mogelUk

risico of gevaar waarvoor u stappen moet nemen om deze aan te pakken. Daarom bent u nu aangekomen bij stap 2: de

evaluatie van alles wat u met deze checklist heeft geconstateerd. We hebben daartoe voor u een stappenplan gemaakt.

In de volgende alinea worden deze stappen stuk voor stuk toegelicht.

STAPPENPLAN:

Stap 1: Bepaal om wat voor risico's het gaat (organisatorisch, technisch of anders). U kijgt daarbij de hulp.van

bijgevoegde prioriteitenmatrix.

Stap 2: Bepaal hoeveel werknemers aan deze gevaren worden blootgesteld.

Stap 3: Welke gevaren wilt u het eerst aanpakken?

Stap 4: Welke maatregelen wilt u per gevaar nemen?

Stap 5: Stel per maatregel vast of deze financieel, operationeel of technisch haalbaar is.

Stap 6: Aan de hand van de eerste 5 stappen maakt u een plan van aanpak waarin staat wanneer u welke maatrege-

len gaat nemen.

Achter dit stappenpian treft u een prioriteitenmatrix en een pian van aanpak. Beide schema's heeft u nodig voor het

stappenplan. Hou deze dus bij de hand.

STAP 1: DE INVENTARISATIE VAN GEYAREN
In deze stap bekijken we welke risico-punten er in uw bedrijf zr.1n en waar de oorzaken liggen: op organisatorisch,

technisch of ander niveau. Dat gaàt als volgt: per moduie zijn de vragen geordend naar aandachtspunten. Een aan-

dachtspunt is bijvoorbeeld 'Organisatie en beleid' (module Algemeen) of 'Inrichting van de werkplek' (module

Kantoor). Per aandachtspunt dat voor uw bedrijf van toepassing is heeft u een aantal malen een vierkant (geen gevaar)

of een cirkel (potentieel gevaar) aangekruist en misschien ook bij een aantal wagen 'niet van toepassing'.

In de bijgevoegde prioriteitenmatrix gaat u nu bij de aandachtspunten waarbij u minimaal 1 keer een cirkel heeft aan-

gekuist het aantal aangekuiste cirkels invullen. U kunt achter het aandachtspunt met een steekwoord aangeven waaÍ-

over de aangekruiste cirkels gaan (bij Werkplaats: 'vastopgestelde slijpmachine'bijvoorbeeld'ontbreken veiligheids-

bril','ontbreken gebodsbord').

U kijgt nu een overzicht welke gevaren zich binnen de verschillende modules voordoen.

STAP 2: VASTSTELLEN AANTAL BLOOTGESTELDE WERKNEMERS
U kunt per gevaar aÍingeven hoeveel werknemers hieraan worden blootgesteld. In een klein bedrijf kan het voidoende

zijn dit per module (met hoofdletters aangegeven in de prioriteitenmatrix) te doen wanneer een klein aantal mensen op

een bepaalde werkpiek werken. Bij grotere bedrijven is het verstandig wel onderscheid te maken tussen de verschillen-

de aandachtspunten: in een werkplaats zullen bepaalde werkzaamheden door iedereen worden uitgevoerd maar andere

werkzaamheden door slechts een paar mensenl dus is er sprake van verschillende aantallen blootgestelden. Verder is

het belangrijk te bedenken dat meer mensen dan degene die een bepaalde werkzaamheid uitvoert hinder of schade kun-

nèn ondervinden van een bepaald gevaar. Voorbeeld: wanneer een machine door één persoon wordt bediend maar staat

opgesteld in een ruimte waar 10 andere personen er hinder van ondervinden moet u er rekening mee houden dat 11

personen worden blootgesteld. Denkt u bijvoorbeeld aan lasdampen of lawaai.

Wanneer meer werknemers aan een bepaald gevaar worden blootgesteld kan het een goed idee zijn om dit als eerste

aan te pakhen, omdat dan voor veel mensen tegelijk een probleem wordt opgelost. Daamaast is het belangrijk om te

weten of sommige werknemers om extra aandacht vragen (denkt u hierbij aan minder validen, zwangere vrouwen,

jeugdigen en ouderen).
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STAP 3: WELKE GEVAREN HEBBEN PRIORITEIT?
Bij deze stap (èn stap 4) is hulp van een arbodienst onontbeerlijk. De arbodienst kan u in de eerste plaats informeren

over gevaren waarbij duidelijk een relatie is tussen ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Daamaast

is de arbodienst verylicht (op grond van artikel 4 van de Arbowet) u aan te geven welke maatregelen eerst moeten wor-

den uitgevoerd en van welke maatregelen het meeste effect mag woÍden verwacht. Samen met de arbodienst moel u

inschatten welke gevaren grote gevolgen hebben voor de werknemers en welke minder grote. Daarbij moet rekening

worden gehouden met de mogelijke gevolgen van de gevaren voor de gezondheid en veiligheid.

STAP 4: WELKE MAATREGELEN NEEMT U IN WELKE VOLGORDE?
Belangrijk bij deze stap is: hoe vindt u de goede oplossing voor de gevonden gevaren? In eerste instantie is dit gewoon

een kwestie van gezond verstand. Wanneer bijvoorbeeld de kantoorstoel niet voldoet aan de eisen is het duidelijk dat er

een goede kantoorstoel moet komen. Wanneer bepaalde organisatorische voorzieningen ontbreken is het duidelijk dat u

moet gaan zorgen dat deze er wel komen. Bijvoorbeeld wanneer werkoverleg ontbreekt of registratie van gevaarlijke

stoffen. In de meeste toelichtingen bij de vragen is een verwijzing opgenomen naar documentatie waarin u de eisen

kunt vinden. Deze verwijzingen staan nader uitgewerkt in de literatuurlijst met de adressen waar u de informatie kunt

halen.

Maar niet alles is even eenvoudig. Wanneer u bijvoorbeeld constateert dat lawaai een probleem is in uw werkplaats,

hoe pakt u dat dan aan? Lawaai verminderen kan immers op veel manieren: stillere apparatuur gebruiken, de machines

in een afgeschermde ruimte onderbrengen, etc. Eventueel kunt u oordopjes verstrekken. Bovendien is het noodzakelijk

te meten hoe groot het lawaaiprobleem in feite is. Voor dit laatste is het verstandig om de arbodienst in te schakelen.

De arbodienst is verplicht u duidehjke informatie te geven over de wijze waarop u de risico's aan de bron kunt aanpakken.

Bronaanpak

Met name wanneer risico's onderling met elkaar samenhangen kan de arbodienst oplossingen aanreiken die meer dan

één risico tegelijk verminderen. De bronaanpak kunt u gebruiken bij het vinden van oplossingen voor gevaren zoals

lawaai, werken met gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

De bronaanpak houdt in dat u om een gevaar te verminderen eerst bekijkt of het mogelijk is het gevaar direct bij zijn

ontstaan te voorkomen (1). Wanneer dit niet mogelijk is, om bijvoorbeeld zwaarwegende technische, operationeie of
economische redenen (redelijkheidsbeginsel, zie volgende paragraaf). dan moet u proberen de gevaarsbron af te scher-

men (2). Als dit niet mogelijk is of onvoldoende resultaat oplevert is het zaak dat u het aantal blootgestelde personen

en de duur van de blootstelling zoveel mogelijk beperkt (3). Als al deze maaÍegelen zijn genomen en er desondanks

nog steeds personen zijn blootgesteld aan het gevaar dan moet u uw toevlucht nemen tot het gebruik van persoonlijke

beschermingsmiddelen (4). Om deze rangorde var maatregelen te verduidelijken wordt het voorbeeld van lawaai ver-

oorzaakt door een machine uitgewerkt.

(1) Beperking aan de bron: gebruik maken van een geluidsarme machine door bijvoorbeeld een machine aan te

schafíen met een andere produktietechniek

Afscherming tussen bron en blootgestelde personen: beperken van de geluidsoverdracht door bijvoorbeeld het

omkasten van de machine

Beperking blootstelling(sduur): afschermen van de machine door deze in een aparte ruimte onder te brengen

(minder mensen blootgesteld, voorbeeld: compressor) en beperking van de duur door taakroulatie toe te passen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: gebruik van gehoorkappen, dopjes en otoplastieken.

Redelijkheidsbeginsel

Door de bronaanpak te volgen hanteert u de juiste strategie om maatregelen te bedenken die de gevaren 'in de kiem

smoÍen'. Niet altijd zal deze aanpak voor uw bedrijf mogelijk zijn. In de door u na te leven wettelijke besluiten wordt

het 'redelijkheidsbeginsel' gehanteerd. Een beroep op het redelijkheidsbeginsel kan worden gebaseerd op de technische,

operationele of economische onhaalbaarheid van bepaalde maatregelen. Wanneer u hierop een beroep meent te kunnen

doen moet u dit met redenen omkleden.

(2)

(3)

(4)
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Wat wordt verstaan onder'technische, operationele en economische haalbaarheid'?
Bij technische haalbaarheid wordt gekeken naar de stand van de techniek in een bepaalde bedrijfstak. Wanneer een

bepaalde maafiegel in uw collega-bedrijven behoort tot de normale bedrijfsvoering kunt u geen beroep doen op het
redelijkheidsbeginsel. Bijvoorbeeld wanneer het omkasten van een bepaalde machine normale praktijk is ziet de we!
gever dit als een redelijkerwijs te vergen maatregel.

Onder operationele haalbaarheid worden verstaan de eisen die de bedrijfsvoering aan de maatregel stelt. Men moet er
immers in uw bedrijf wel mee kunnen werken. Wanneer de maatregel een nadelige invloetl heeft op bijvoorbeeld de

brandveiligheid, de overige arbeidsomstandigheden, de installatie en appaÍatuur, het proces, de bediening van de appa-

ratuur of de produktkwaliteit dan kan de wetgever niet verlangen dat u de maatregel invoeÍ, al is deze technisch haalbaar.

Hoge investeringen kunnen uw concunentiepositie sterk beihvloeden en de concunentie-verhoudingen verstoren. Het
is ook denkbaar dat de investeringskosten van een maatregel absoluut te hoog oplopen. Als dit het geval is kan de

werkgever zich beroepen op economische onhaalbaarheid van de maatregel. Het is niet zo dat u dan bijvoorbeeld te

hoge geluidsniveaus in uw bedrijf kunt rechtvaardigen met een beroep op de redetijkerwijsclausule. Er wordt van u
verwacht dat u op termijn plannen maakt hoe u het schadelijk geluidsniveau kunt reduceren. In bestaande situaties kan
de wetgever eenvoudige maatregelen direct verlangen.

Uw arbodienst kan u helpen bij het bepalen of een beroep doen op het redelijkheidsbeginsel haalbaar is.

Vult u de mogelijke maatregelen per gevonden risico in de prioriteitenmatrix in. Aan de hand van de ontstane lijst van

maatregelen en de adviezen van de arbodienst kunt u nu aangeven welke maatregelen het eerst genomen zouden moe-
ten worden.

STAP 5: HAALBAARHEID VAN DE MAATREGELEN
Het resultaat van stap 4 is een lijst maatregelen waarvan u per maatregel hebt aangegeven ofhet belangrijk is de maat-
regel direct te trefÍèn of op langere termijn. U kunt nu gaan inschatten wat de technische en financiele haalbaarheid
van de verschillende maatregelen is. Dit kunt u globaal inschatten door een'+'te zetten bij maatregelen die u haalbaar
acht en een'-'bij de overige maatregelen. Denkt u bij deze afweging niet alleen aan de kosten maar ook aan de moge-
lijke baten: minder verzuim, betere produktiviteit en/of kwaliteit, beter gemotiveerrl personeel.

STAP 6: PLAN VAN AANPAK
Alle belangrijke informatie heeft u verzameld in de prioriteitenmatrix. Nu moet u zelf de afweging maken wat u wan-
neer gaat aanpakken: u kent ais geen ander de mogelijkheden binnen uw bedrijL Het is te verwachten dat niet alles bin-
nen een jaar gerealiseerd kiur worden. Het door u op te stellen plan van aanpak zal waarschijnlijk een meerjarenplan
worden. In het plan van aanpak (ook bijgevoegd, achter de prioriteitenmatrix) geeft u aan welke maatregelen u van
plan bent te treffen, de planning vern de invoering en wie daarvoor verantwoordelijk is. Komt u er niet uit dan kunt u de

arbodienst om advies vragen.

Op basis van dit plan van aanpak kunt u vervolgens aan de slag gaan om de risico's voor veiligheid, gezondheid en

welzijn in uw bedrijf te vetminderen. De wetgever ziet het vaststellen van de prioriteiten van de maatregelen als een
zaak van werkgever èn werknemer. Op grond van afiikel 4 in de Arbowet bent u verplicht met uw werknemers overleg
te voeren over het plan van aanpak dat u vastlegt.

TOT SLOT

Na de invoering van een aantal maatregelen, zeker wanneer deze ingrijpend zijn, is het veÍstandig de risico's opnieuw
te evalueren. Het spreekt vanzelf dat u zich dan richt op de werkplekken waei. deze veranderingen hebben plaatsgevon-
den. Door het proces van inventariseren, prioriteren, verbeteren en evalueren telkens te herhalen geeft u het arbobeleid
in uw ondememing sturing en kunt u gericht werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
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LITERATUUR

In deze lijst zijn de literatuurverwijzingen uit de checklist per aandachtspunt opgenomen. De aandachtspunten (in de

checklist met een hoofdletter aangeduid) zijn in alfabetische volgorde vermeld. Er is geen onderscheid in modulen

gemaakt. Eqn aantal veeivuldig voorkomende aÍkortingen in de verwijzingen is opgenomen in de inleiding.

Bij het Sdu Servicecentrum kunt u zich gratis abonneren op de nieuw te verschijnen catalogus fubeid om op de hoogte

te blijven van nieuwe uitgaven op het terrein van de Arbeidsinspectie, Aïbowetgeving en Arbeidsvoorwaarden.

Hoewel onderstaande uitgaven misschien niet het volledige vakgebied van uw bedrijfssoort dekken zijn de uitgaven

hier toch opgenomen vanwege de korting op de normale verkoopprijs. Het betreft de intekening bij het Sdu

Servicecentrum op alle nieuwe uitgaven die betrekking hebben op het garagebedrijf (signaalintekening). U ontvangt

dan automatisch alle nieuwe publikaties van de Arbeidsinspectie. Ook kunt u een complete cluster bestellen met alle

publikaties. Voor het garagebedrijf is dit:

cluster: bestelcode DGAGARAGE, ca. / 350,- (prijspeil april1994)

signaalintekening: bestelcode BGSIGARAGE.

Publikatiebladen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen en zijn derhalve richtinggevend en hanteerbaar binnen het

kader van de wet. Door de in de publikatiebladen gegeven aanwijzingen in acht te nemen, voldoet men naar het oor-

deel van de Arbeidsinspectie aan de wettelijke bepalingen. Mocht op een a:rdere wijze een even hoog niveau van vei-

ligheid worden bereikt, is uiteraard evenzeer aan bedoelde wettelijke bepalingen voldaan.

Uitgaven van de Arbeidsinspectie (Publikatie-bladen) kunnen verkegen worden bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverij

Plantijnstraat, Postbus 20014,2500 EA DEN HAAG

telefoon 070-3789880

Íax 0'1 0-3'7 897 83

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een brochure uitgegeven waarin alle artikelen uit de

Arbowet zijn opgenomen: 'De Arbowet, toelichting en achtergronden'.

Deze brochure is te bestellen bij:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Centrale Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie (DVBD)

Postbus 90801

2509 LV DEN HAAG

Bij het NIA zijn uitgaven over de Arbowet en het VBF te bestellen. Elk boekje geeft de complete tekst, een toelichting

daarop plus een register en adreslijst.

Uitgaven van het NIA kunnen verkegen worden bij:

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden

Afdeling Verkoop

De Boelelaan 30-32, Postbus'75665,10'10 AR AMSTERDAM

telefoon 020-549861 1 I 404 I 465

Uitgaven van het NNI kunnen verkregen worden bij:

Nederlands Normalisatie-instituut

Kalfjeslaan 2, Postbus 5059,2600 GB DELFT

telefoon 015-690390

fax 015-690190
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Verwijzingen per aandachtspunt

Algemeen: gereedschappen, werktuigen en machines

VBF Artikel 1 18 (gevaar voor snijden, knellen, pletten)

Artikel 123 (goed onderhoud van gereedschap)

EV Artikel 1 1 (eisen voor elektrische werktuigen)

Artikel 42 (goede conditie elektrische uitrusting, in combinatie met NEN 1010)

ArbowetArtikel 3 lid e (ergonomische gereedschappen)

Artikel 6 (voorlichting en ondenicht)

Artikel 12 (verplichtingen van de werknemer)

AJ Artikel 10.1 (werktuigen waarbij de beveiliging aÍhankelijk is van de bediener)

Artikel 25 (arbeid met, aan ofnabij elektrische installaties met wisselspanningen > 42V of
gelijkspanning > 1 10 V wissel, uitgezonderd elektrisch lassen)

Werktuigenwet

P 146 Elektrisch handgereedschap; elektrotechnische voorschriften.

NEN 1010 Veiligheidsbepaiingen voor laagspanningsinstallaties, NNI, Delft, 1984

CV 6 Verantwoord werken met metaalbewerkingsvloeistoffen voor koelen en smeren

Bedrijfshulpverlening

Arbowet Artikel22,23 en23a

Besluit Bedrijfshulpverlening

P 190 Arbo- en Verzuimbeleid, de wettelijke basis voor de zorg voor arbeidsomstaldigheden en het

terugdringen van het verzuim nader toegelicht

Daglicht en verlichting

VBF Artikel 8 (daglicht en uitzicht)

Artiket 10 (weren van direct zonlicht)

Artikel 1 1 (daglicht in trappen, toiletten enzovoort)

Artikel 63 (kunstverlichting)

Artikel 64 (kunstverlichting op trappen, toiletten enzovoort)

Artikel 65 (noodverlichting)

AJ Artikel 27 (verbod voorjongeren te werken bij slechte lichtomstandigheden)

P 30 Bouw en inrichting van bedrijfsruimten

P 186 Kantoren. Infomatie, organisatie en besluitvorming bij kantoorbouw- en inrichtingsprojecten

NEN 3087 Visuele ergonomie in relatie tot verlichting; principes en tospassingen. NNI, Delft, 1991

BA Bijlage I en II (noodverlichting, zonwering, daglichttoetreding, kunstlicht)

Draaibank

AJ Artikel 10.1 (werktuigen waarbij de beveiliging aÍhankelijk is van de bediener)

VBF Artikel 98, 114, 188c,217

Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 Artikel 10 en 11

WMS Artikel 34

P 41 Zittend en staand werk, ergonomische aspecten

P'77 Het tegengaan van beroepshuidaandoeningen

CV 6 Verantwoord werken met metaalbewerkingsvloeistoffen voor koelen en smeren

Fysieke belasting

Arbowet Artikel 3 lid a (geen bedreiging van de gezondheid)

Artikel 3 lid e (ergonomische inrichting)

Artikel 3 1id f (aanpassing aan persoonlijke eigenschappen)

Besluit Fysieke Belasting, Art. 1 (houding/beweging/kracht), Art. 2 (geen schadelijke belasting)

AJ Artikel 7 (zware lasten tillen ofeen slechte werkhouding aannemen)

Artikel 8 (geen overmatige belasting doorjeugdigen)

Arbeidsbesiuit 1920 futikel 1 (ni6t zwaar tillen, dragen, duwen en trekken door vrouwen)
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P 179 Zwangerschap en arbeid

concept P-blad Fysieke Belasting

Y 25 Herkennen en voorkomen van fysieke belasting

CV 19 Lichamelijke belasting en arbeid, een stapsgewijze aanpak voor voorlichting

Gebouwen en materieel

VBF Artikel 12 t/m 18 (voorkoming en beperking brand in werkruimte)

Artikel 20 (brandblusmiddelen)

Artikel 33 t/m 41 (verschaffen gelegenheid tot ontvluchting)

Artikel 69 (doelmatige vloeren)

Artikel 7l (schoonmaken vloeren)

Artikel 72 (verwijderen afval)

Artikel 87, lid 3 (ventilatie)

Artikel 124 (deugdelijke gebouwen en vloeren)

AÍikel 125 (beschutting vloeropeningen)

Artikel 129 (leuningen trap)

Artikel 126 (aanbrengen bordes)

Artikel I 30 (voorziening tegen uitglijden verplaatsbare trap)

Artikel 131 (uitvoering ladders)

Artikel 132 (verbod schilderen houten ladder)

Artikel 148 (voorkomen vallen of schuiven van voorwerpen)

Artikel 149 (voorzieningen bij stapelen)

tutikel 188b

Arbowet Artikel 6 (voorlichting en onderricht)

P 30 Bouw en inrichting van bedrijfsruimten

P 47 Deuren en beweegbare hekken; constructie en onderhoud

P 75 Aanwijzingen voor het beveiligen van wand en vloeropeningen opbouwwerken en

onderhoudswerken, alsmede voor een veilige constructie en opstelling van bouwladders, trappen,

loopplanken en loopbruggen.

WarenwetBesluit draagbaar klimmaterieel, Staatsblad 1986, 86, 29 jan.1986

BA Artikel 3 (vrijhouden van vluchtwegen, goed onderhoud en reiniging) idem, bijlage I en II
Besluit Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats

NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens, NNI, Delft, 1986

Gevaarlijke stoffen

VBF Artikel 1b (definitie van de schadelijkheid in werklokalen)

Artikel 44a (kleedlokalen, kledingbergplaatsen)

Artikel 47 (schaftlokalen)

Artikel 70 (schoonhouden van vloeren)

Artikel 74 t/m 77 (wasgelegenheden)

Atikel 78 (beschermende kleding bij verontreiniging)

Artikel 87 (luchtverversing)

Artikel 92 (vrijhouden van dampen en gassen)

Artikel 95 (meten van aanlvezigheid van dampen en gassen)

Artikel 96,97 en 97a (bescherming tegen de inademing van dampen en gassen)

Artikel 153 (verpakking en aanduiding van gevaarlijke stoffen)

Artikel 157 t/m 160a (voorkoming van uitstroming van gassen en stoffen)

Artikel 180 (ontsmetting van de vloer)

Artikel 181 (wasgelegenheden)

Artikel 182 (beschermende kleding in schadelijke vertrekken)

Artikel 182a (voorkoming van blootstelling aan toxische stoffen)

Artikel 182b (afvoer van verontreinigde lucht)

Artikel 183 (bewaren van toxische stoffen)

Artikel 183b t/m I (werken met vinylchloridemonomeer)
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Artikel I 84 (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Artikel 185 (eten in schadelijke vertrekken)

Artikel 186 (slapen in schadelijke vertrekken)

AJ Artikel 2 (schadelijke stoffen inwendig)

Artikel 4 (schadelijke stoffen uitwendig)

P 30 Bouw en inrichting van bedrijfsruimten

P 69 Veilig werken in besloten ruimten

P 112-1 Ademhalingsbeschermingsmiddelen, Overzicht en toepassing

P 112-2 Ademhalingsbeschermingsmiddelen, Overzicht en beschrijving

P 112-3 Keuzetabel Ademhalingsbeschermingsmiddelen

P 139 Verfverwerking

P 145 Nationale MAC-lijst 1994

P 186 Kantoren. lnformatie, organisatie en besluitvorming bij kantoorbouw- en inrichtingsprojecten

(waarin opgenomen: Verantwoord werken met fotokopieerapparatuur)

Indeling van de arbeid

Besluit Beeldschemwerk

P 184 Werken met beeldschermen

Inrichting Yan de werkplek

VBF Artikel 2 (definitie van hoogte werklokalen)

Artikel 3 t/m 7 lhoogte van werklokalen en vrije luchtruimte)

Artikel 113 (voldoende ruimte langs machines en werktuigen)

Artikel I 86b (doelmatige zitgelegenheden)

Arbowet Artikel 3 lid e (ergonomische inrichting)

BA Bijlage I, punt 15 (afmetingen werkuimte)

P 30 Bouw en inrichting van bedrijfsruimten

P 41 Zittend en staand werk, ergonomische aspecten

P 184 Werken met beeldschermen

P 186 Kantoren. Informatie, organisatie en besluitvorming bij kantoorbouw- en inrichtingsprojecten

concept P-blad Stabalies

NEN 1824 Ergonomie: Ergonomische aanbevelingen voor de afmetingen van kantoorvertrekken,

NNI, Delft, 1990

NEN 1812 Ergonomie: Ergonomische criteria voor kantoorwerkstoelen en kantoorwerktafels, eisen voor

afmetingen en uitvoering, meet- en beproevingsmethoden, NNI, Delft, 1990

NEN 2449 Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels. Eisen voor afmetingen en uitvoering,

NNI, Delft, 1990

NEN-ISO 9241-3 Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen. Deel 3: Eisen voor het beeldscherm

Besluit Beeldschermwerk, Bijlage punt 1 (eisen apparatuur en meubilair), punt 2b (verlichting/verblinding), punt 2c

(refl ecties, helderheidswering)

Jeugdigen

Arbowet Artikel 7

AJ Artikel 2 (gevaarlijke stoffen)

Artikel 5 (lawaai)

Artikel 7 en 8 (tillen, fysieke belasting)

Artikel 10 (werktuigen)

futike1 25 (elektrische installaties)

Klimaat

VBF Artikel 10 (weren van direct zonlicht)

Artikel 79 (beschutting tegen buitenklimaat)

Artikel 80 (introductie van temperatuur-index L)

Artikel 8 1 (aanbrenging van meetinstrumenten)
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Artikel 82 (grenzen L voor warme klimaatsituaties)

Artikel 83 (grenzen L voor koude klimaatsituaties)

Artikel 84 (hoge luchtsnelheden, sterkte warmtesfaling)

Artikel 85 (bescherming tegen regen)

Artikel 86 (bescherming tegen grote temperatuurwisselingen)

Artikel 87 (luchtverversing)

AJ Artikel 27 (verbodjongeren te werken onder slechte klimaatomstandigheden)

P 30 Bouw en inrichting van bedrijfsruimten

P 186 Kantoren. Informatie. organisatie en besluitvorming bij kantoorbouw- en inrichtingsprojecten

NEN ISO 7730 Gematigde thermische binnencondities, Bepaling van de PMV- en de PPD-waarde en

specificatie van de voorwaarden voor thermische behaaglijkheid, NNI, 1989

Besluit Beeldschermwerk, Bijlage punt 2e (warmte), punt 29 (luchtvochtigheid)

BA Bijlagen I en II, punt 6 (luchtverversing), 7 (temperatuur) en 10 (bediening ramen, ventilatie)

Kolomboormachine

fubeidsbesluit Jeugdigen

VBF Artikel 98, 114,217

Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 Arrikel 10 en 1 1

P 4l Zittend en staand werk, ergonomische aspecten

P77 Het tegengaan van beroepshuidaandoeningen

CV 6 VerantwooÍd werken met metaaibewerkingsvloeistoffen voor koelen en smeren

Lassen

VBF Artikel 20

futikel 93 (lasapparatuur elektrisch)

Artikel 123,162,163

AJ

P 163 Garageverwarming

P 7 Aanwijzingen voor de opslag, vervoer, opstelling, gebruik van acetyleenflessen

P 17 Las- en snijgereedschap voor acetyleen; gebruik en onderhoud.

P 46 Propaan, gebruik uit flessen

P l'7'7-1 Gaspakketten; Acetyleen

NEN 5654 Rubberslang met inlagen voor butaangas en propaangas, NNI, Delft, 1980

NEN 3083 Elektrisch lassen, Booglassen met de hand. Richtlijnen voor lastangen (elektrodehouders),

NNI, Delft, 1966

Lawaai

VBF Artikel 179a (grenswaarden voor geluid en gehoorbescherming)

AJ Artikel 5 (verbod voorjongeren re werken bij reveel lawaai (>90 dB(A)))
P 166-l Lawaai op de arbeidsplaats - algemeen

P 166-2 Lawaai op de arbeidsplaats - gehoorbeschermingsmiddelen

V 20 Lawaaibestrijding, verzamelband

V 20-1 Geluidarm construeren

Y 20-2 Geluidarm installeren

V 20-3 Celuid van perslucht

Y 20-7 Lawaai en lawaaibeheersing van handgereedschap

Organisatie en beleid

Arbowet: Artikel 4 (beleidsvoering,jaarplan)

Artikel 6 (voorlichting en onderricht)

Artikel 7 (voorlichting en ondenichr aanjeugdigen)

Artikel 9 (melding en registratie beroepsziekten)

Artikel 10 (aarverslag)

Artikel 11 (bescherming derden)
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Artikel 1 3 (samenwerking werkgever-werknemers)

Artikel 14 (rechten medezeggenschapsorgaan)

Artikel l6 (werkoverleg)

Artikel 17 (welzijnstaken)

Artikel 1 8 (bedrijfsgezondheidsdienst)

Artikel 19 (veiligheidskundige of -dienst)

AÍike1 20 (samenwerking tussen de deskundigen)

Artikel 30 (samenwerking meerdere werkgevers)

Artikel 3 1 (bevoegdheden bij delegatie arbo{aken)

P 179 Zwangerschap en arbeid

P 190 Arbo- en Verzuimbeleid, de wettelijke basis voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en het

terugdringen van het verzuim nader toegelicht

concept P 13 Melding en registÍatie van ongevallen en beroepsziekten

Overige bijzondere groepen

Arbowet Artikel 4

Persoonli.ike beschermingsmiddelen

VBF Artikel 6 (voorlichting en ondenicht)

Artikel 121, i73 en 184 (handbescherming)

Artikel 97, 177 ,182a,184 en2l7 (adembescherming, aÍhankelijk van omgevingslucht)

tutikel 121, l'7 2, l'7 3, 1'7 9 en 184 (gehoorbescherming)

ArbowetArtikel 6 (voorlichting en ondericht)

Artikel 12 (verplichtingen werknemer)

P 22 Oogbeschuttingsmiddelen

P 60 Aanwijzingen voor de constructie en beproeving van veiligheidsbrillen

P 65 Werkhandschoenen

P 130 Laboratoria, veiligheid bq gebruik van gevaarlijke stoffen (o.a'oogdouche)

P 166-2 Lawaai op de arbeidsplaats - gehoorbeschermingsmiddelen

P 1 12-1 Ademhalingsbeschermingsmiddelen, Overzicht en toepassing

P tl2-2 Ademhalingsbeschermingsmiddelen, Overzicht en beschrijving

P 112-3 Keuzetabel Ademhalingsbeschermingsmiddelen

P 145 Nationale MAc-lijst 1994

NIA Koopwijzer Gehoorbescherming uitgegeven door het NIA

Registratie-verplichtingen

VBF Artikel 179 (geluid)

AÍikel 182a, I88c (toxische stoffen)

Arbowet Artikel 24 (fysieke -lichamelijke- belasting)

Asbestbesluit

Loodbesluit

Besluit Beeldschermwerk, Artikei 3 (analyse risico's arbeid aan beeldscherm)

AMvB PBM AMvB Persoonlijke Beschermingsmiddelen, Artikei 4 (inventarisatie en evaluatie van gevaÍen

die met persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden vermeden);

WMS Artikel 34, lid 2, Artikel 61 (leveren veiligheidsinformatieblad door leverancier stoffen)

AMvB op basis van Artikel 24 Arbowet, Lijst Arbeidsinspectie (kankerverwekkende stoffen)

Sanitaire voorzieningen

VBF Artikel 11, 55 t/m 61 en 67 (toiletten en urinoirs)

Artikel 74 t/m 77 (wasgelegenheden)

Artikel 44 t/m 46 (kleedruimte, berging)

Artikel 47 en 48 (schaftlokaal)

P 30 Bouw en inrichting van bedrijfsruimten
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VBF Artfte-l 114, 120,121,188c.,217

WMS Arrikel 34

EV Artikel 10en 11

Veiligheids,besluit gev.aarlijke werktuigen, A{ikgl 1.0 en 1I

Verzuimhegeleidtug

P 190 A,rbo- on Vuzuimbeleid, de wette,lijke b.asis vosr de aorg vooïarbei(lsoms:tandigheden en het
terugdrlngen vilr het verzuim nëde{ tosgbliclu

Vorkh-cftrueks

AJ Anikel 10.2 (hefruc( aan- of afkoppoloq van aanhagwagens aan eÉn ÍïÈkke.nd voefiuig)
\fBF Nt.l43 atlmd
P 143 Tmnsport in bedrijven; hefuucks, trellrer§, irag§n§r'transpoÍhoute,s en stapelplaatss4
Ondemsmors Organisatie voor Loglrstiek en Tralrsport @V0)'opleiding
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