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Voorwoord

Vanaf 1975 lrcrden door het l4inisterie rran Sociale Zaken en werkge-

legenheid net instenming rrair de centrale werkgevers- en rrerkne-

nersorganisaties subsidies aan bedrijven verstrekt ten beLroeve

r,ran uaatregelen - investeringen, techni sch-organi satori sche naat-

regelen en dergelijke - die de arbeidscnrstandigheden van serkne-

rers helpen verbeteren.
In de loop der jaren rlerden duizenden aanvragen ingediend rrcor

bijvoorbeeld een gerichte aanpak rran lawaaibestrijding op de ar-
beidsplaats, stpfbestrijdingsmatregelen, rrennindering mn de fy-
sieke arbeidsbelasting, klinnatverbetering en dergeli jke.

Sinds 1975 is o6> basis van de diverse regelingen '.roor arbeids-
p1-aatsverbetering ruim f.300 miljoen aan subsidies a.ul bedrijven

toegezegd.

lila 1981 zijn de subsidienogeli.jkheden, a1s uitvloeisel van de

ncodzaak tot bezuiniging o5> de overheidsuitgaven, overigens be-

Iangrijk ingekrcnpen. De firnnciële stimulering vran arbeids-
plaatsverbetering is tlnns uitsluitendr €n oP beperkte schaal' ge-

richt op honorering rran initiatieven ran bedrijfstakorganisaties,
en voorts op de ontwikkeling van "arbeidsvriendelijke" produktie-

middelen, en op naatregelen ter vrerbetering rran de taakinhoucl rran

rrrerknemers.

Een tenrgblik cp de respons van bedrijven in vroegere jaren wijst
uit, dat er een grote'rerscheidenheid van konkrete knelpunten en

konkrete oplossingen via subsidieaanvragen bij het l,tinisterie is
aangenreld. Ik acht het een nuttige zaak crn het bedrijfsleven hier-

'rran een gedetailleerd overzicht aan te bieden. C,erangschikt naar

bedrijfsklassen ontstaat het beeld van een groot aantal waardevol-

Ie naatregelen - rraak getuigend van een grote vindingrijkheid -
crn de op grote schaal voorkcrnende bezwarende arbeidscrnstandighe-

den te helpen tenrgdringen.
Vanuit deze achtergrond is in septernber 1984 aan de Stidrting
@OZ te Ansterdan oplracht verleend voor de sarrenstelling van een

eenvouilige toegankeli jke publikatie.
De l-aatste jaren is door het aantrekken rran de algehele invreste-

ringsbereidheid van het. bedrijfsleven, alwede door de inrroering

ran nieuhre technologiàr. in ta1 rran bedrijren een grootscheepse



rpdernisering doorgevoerd. Deze had rranzelfsprekend een belangrij-
ke invloed op de arbeidscrnstandigheden en arbeidsinhoud 'uan zeer
veel rerknsrcrs. De opsorining \ran kategorieën rran taatregelen,
zoals in deze prblikatie, is in zoverre hier en daar niet rEer ak-
tueel.
Aktueel is echter vret de nog steeds bestaande rpodzaak cÍn de ar-
beidscÍr'standigheden stelselnatig te orderzoeken en in het be-
drijfsbeleid te betreld<en. Niet aLleen uit sociaal, rraar ook uit
d<orsnisch @gpunt. De enraring rrEt tien jaar regelingen rvoor ar-
beidsplaatsverbetering wijst uit dat in talloze gerrallen het zeer
wel nogelijk is gebleken crn bedrijfsekononische oognerken voor in-
rrcsteringen te kcnÈineren ret gerichte naatregelen ter rrerbete-
ring rran arbeidscrnstandigheden.

Ik spreek de lrcop uit, dat dezè ptrblikatie een nuttige funktie
zal kr.uuren verrnrllen bij tle diskussies rran vuerkgevers- en verkne-
nersorganisaties, individuele rerkgevers en ondernsningsraden en

dergelijke over de Imaliteit van de arbeidsonstandigheden, en het
streven rnar verbetering,lra1yarr.

22 oktober 1985.

DE DIREKTEUR{ENERA.AL VAI.I DE ARBETD

Ir. A.J. de 8@s
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Sinds 1975 rrprden door het l,Iinisterie rran Sociale Zaken en hlerkge-

legenheid subsidieregelingen arbeidsplaatsverbetering uitgerroerd.

Deze regelingen hebben de afgelopen jaren bedrijven in uiteenlo-
pentle bedrijfstakken gestimuleerd tot het Írenen van een groot aan-

ta1 naatregelen ter verbetering van belastende arbeidssituaties.
Veel instruktieve infornatie over de aard rran de aangepkte knel-

trunten en \ran de getroffen naatregelen is in &ssiers over deze

projekten aanwezig. Het doel r,an deze prblikatie is dan ook, de

beschikbare gegevens overzichtelijk en systanatisch te presente-

ren, zodat deze infornratie rredercrn een ro1 kan spelen bij het be-

leid van afzorderlijke bedrijven en tmn de bedrijfsorganisaties.

SJBSIDIER,TFÍ.T TiGEN ARBETDSPI.AAT$/ERBEIERThG

I\rssen 1977 en 1981, de periode vrrarop deze inventarisatie betrek-
king heeft, zí)rt een aantal verschillende subsidieregelingen ',ran

kracht geweest. Er zijn algenene regelingen geureest lín L977,

1978 en 1981) die cpen storden voor allerlei soorten arbeids-
plaatsverbeteringsprojekten uit alle bedrijfstakken. Daarnaast

zijn er specifieke regelingen gerrreest, gericht heÈzij op de aan-

pak van één specifiek knelpr:nt hetzij op de aanpak van een be-
perkt aantal \ree1 'uoorkcnende knelpunten in één bedrijfsgroep.
Zo zíjn er subsidieregelingen genee§t gericht op de aanpak van la-
mai (1979) en van fysiek zrrare arbeid of een slechte r'erkhouding
(1980).

f zijn bedrijfsgroepsregelingen ga*eest voor

- de pluimveesladrterijen (1979), marbij het ging crn naatrege-

len tegen fysiek avare arbeid en een slechte rrerkhorrding (zit-
tend werk) 7 tegen slecht binnenklirmat en tegen stof , stank en

daneen.

- de rubberindustrie (1980), marbij het ging crn naatregelen te-
gen stof of vuil, daneen of gassen, tocht, nachinegeborden ar-
beid, hitte en uater(dary>).

- de rassief-kartonirdustrie (1980) gericht op matregelen @en
stof of vnil, darpen of gassen, tocht en hitte.



- de ijzergieterijen (1981) \rcor lraatregelen tegen fysiek aeare

arbeid en een slechte rerkhouding, tegen een slechte verkorge-

ving (dampen, gassen' stof, vuil, lawaai, hitte en vocht) en

@en rrcrken in de c4:en lucht.
In de periode 1977-1981 is r,rcor circa 6800* projekten subsidie

aangewaagd. In 4545 gevallen (568) werd subsidie ook toegekend,

in totaal een bedrag 'mn ruim 165 miljoen gulden. In de andere ge-

rrallen rroldeden de projekten niet aan de subsidievoor,rnarden, bij:
voorbeeld qÍdat het projekt behoorde tot de nornnLe bedrijfsvoe-
ring of cndat het on wettelijk verplichte rmatregelen 9in9.

HET BASISAIERTÀÀL \DOR DE INVNMARISATTE

Vor de indeling van aIle arbeidsplaatsverbeteringsprojekÈen naar

bedrijfstak en bedrijfsklasse is gebruik gernaakt van de indeling
rran bedrijven nr.rr aard rran ekononische aktiviteit van het CBS,

de zogenaande Standaard Bedrijfs lrdeling (de SEI-kode).

De 6800 projekten klealren van bedrijven uit 41 verschillende be-

drijfsklassen. Bij het Directoraat Generaal van de kbeid is een

@in genaakt ÍÍret de ven'erkinE en saÍpnvatting \ran gegevens uit
23 van deze 41 bedrijfsklassen. Dit zijn de 19 bedrijfsklassen
uit de industrie en 4 niet-industrieële bedrijfsklassen. Het

gaat hierbij cn ongeveer 4500 projekten t€arvan er 3400 zijn sa-

rengevat. Van de restererxle 1100 projelcten lnren de dossiers in
verband ret de financieëIe afwikkeling niet beschilöaar. Saren-

vattingen van deze 3400 projekten vormibn het basigrateriaal rran

deze inventarisatie. Het ging hierbij crn zowel niet- a1s rel ge-

subsidieerde projekten.

In de sanenrrattingen zijn orrler meer gegevens van elk projekt q>-

genqrr3n 6/er

* De circa 8000 projekten in de landbouw en de binnenscheepvaart

zijn hierbij buiten beschor-l,ring gelaten, evenals de zogenaarde
fimrateriëler projekten. De 6800 genoernde projekten zLlo \ran

overvrcgend tnateriëIer aard, d.w.z.; gericht op fysiek neetbare

of zichtbare arbeidsonstarrtigheden.



aard \ran ekononische aktiviteit van het bedrijf (SEI-kode)

aantal rrerknesers in het bedrijf
doeleinden van het projekt., waarbij de volgende knelpunten ge-

noenl zijn: a. hitte, veroorzaakt door het produktieproces

b. kouile, \reroorzaakt door het produktieproces

c. stof en vuil
d. water en raterdamS>

e. dampen en gassen

f. lamai
g. fysiek amre arbeid
h. nachinegebonden arbeid
i. fysiek slechte nerkhording
j. gebrek aan bewegingsruimte

k. slecht binnenklinnat
1. rrleersinvloeden

m. overige
aantal bij het projekt betrokken r,rcrkneners

verloop in het hele bedrijf en in de betrokken afdeling
ziekteverzuim in het hete bedrijf en in de betrokken afdeling
investeringskosten
aard rran de oplossing en flBatregelen

ITiIDFÍ.ÍIG PROJEKÍEN IN BRAI{}IES

Voor deze inrrentarisatie is een opzet gekozen , r.aarbij telkens
een reeks rran projekten beschreven rordt \roor eeÍr groep rran t€r-
geli jlöare bedrijven (branctre). De bnanches rrocfrEn enerzi jds

niet te lclein r,prden cnr de inventarisatie van de projekten voor
een r,roldoende grote doelgroep van betdcenis te laten zijn. Àrder-
zijds rochten de branctres niet te groot en te divers vprden cndat
dan de herkenbaarheid yan de knelpunten grt rleellps de relevantie
rran de oplossingeen af zou nertEn.

De aaruezige spreidirry van de projekten wer 23 bedrijfskJassen
r*rs \roor deze opzet daarcrn niet geschikt. Een beschrijving van

elk van deze bedrijfsk-I-assen afzonderlijk zou te crnsladrtig zíjn,
teveel orrerlalping geven elr in scunige gevallen ok niet tot een

relevante beschrijving leiden ondat bijvoorbeeld het aantal pro-
jekten te gering lns of de doelgroep te beperkt.



Bij de indeling van de projekten in een beperkter aantal groepen

van onderling vergelijkbare bedrijven hebben de volgende over.ii,e-

gingen een rol gespeeld:

- het aantal aanvragen: in elke te beschrij\ren groep rceten, t@n-

uit een oogpunt \.,'an representativiteit, een voldoende groot

aantal projekten aan de orde kcrren

- het aantal arbeidsplaatsen: het is, vanuit het oogErnt \ran re-
levantie rran de beschrijving, nooalzakelijk een substantiele

sektor rran de ekoncrnie te kururen bestrijken

- de spreiding over de probleengebieden: raarrate er voor IIEer

rrerschillende soorten knelpunten raatregelen gesuggereerd lnrn-

nen ucrden, ne€Ínt de relevantie van de beschrijvingen rran de

projekten toe.

@ grond van deze oveneegingen is tot een indeling van de projek-

ten in 11 zogenoenle branches gekozen, nanelijk:
1. Voeding- en genotmiddelenindustrie (SBl-l<odes 20, 2Ll

2. Te:<tiel-, kleding- en leerindustrie (SBl-l<odes 22, 23, 24,

3. Papier- l<arton en gr:afische indusÈrie (SBl-l<odes 26t 271

4. Hout- en neubelindustrie (SBI-kode 25)

5. Bourrrrijverheid en bowsnaterialenind. (SBI-kodes 32, 51, 521

6. Chsnie, aardolie, garen- en vezelind. (SBI-kodes 28, 29, 30)

7. Rubber- en kunststofverrruerkende ind. (SEI-kode 31)

8. Itletaalirdustrie (SBl-l<odes 33' 34)

9. !{achine- en transportrniddelenindustrie (SBI-l<odes 35137, 682,

10. Elektrotechnische en overige industrie (SBI-kodes 36, 38, 39)

IL. hlasserijen (SEI-kode 983)

De projekten uit deze branches zijn in eIf afzorderLijke rappor-

ten beschreven.

OPZET VA}I DE BRA}.IGIreE$EJZE BESHRT.JI/I}G \AÀI DE PROJEKTEN

Het doel rran de inventarisatie is voor elke branclre te beschrij-
ven n=tke knelpunten zijn aangegnkt en \roor e1k knelpunt te be-

schrijven velke naatregelen zijn getroffen.
Van een branche rrorden eerst enkele achtergrordgegevens gepresen-

teerd, zoals:

- het aantal bedrijven

- de cnrvang rran en ontwikkelingen in de rerkgelegenheid (I)*(2)*



het ziekteverzuim, als indikator van npgelijke problanen (3)r

het aantal vrouwelijke rterknerers (1)*

het produkteqnkket en de crnzet (1)*

De kern rran elk rapport bestaat uit de beschrijving varl de raat-
regelen die in de branche tegen de reest voorkcnrende knelpunten

zijn getroffen.

Beschrijving van de knelpunten per branche

De eerste stap \En de inventarisatie is de systematisering van de

knelpunten per branche. Teneinde de projekten per branctre te kun-
nen analyseren is een schena ontwikkeld waarin voor elk knelpunt
€Engegeven kan rrorden relke de bron is en uelke naatregelen er ge-

ncren zijn. Projekten die in doelstelling of oplossing overeenko-

ren zijn bij elkaar gezet. Op deze wijze is per branche een over-
zicht rrerkregen 'ran de aangetrnkte knelpunten en \ran geplande rmat-
regelen. De knelpunten vorden in rrolgorde van belangrijkheid, dat
wil zeggen naar het aantal keren dat ze in de branche voorkonen,

beschreven. Deze volgorde is rrcor elke branctre verschillend.

Beschriiving rran de naatrege.Ien per knelpunt
Vor de systomtiek van de beschrijving van de naatregelen is een

schena ontwikkeld, waanrEe de naatregelen naar de ogrzaak of bron

\ran het aan te pakken knelpunt zijn gerubriceerd. Volgens deze

nethode uprdt rran elk knelpunt aangegeven rmar dit zich rrcordoet

en wat de bron is.

* De cijfers hierover zijn ontleend aan:
(1) C.B.S.: raandstatistiek voor de industrie, oktober 1984; gegevens over

1983, over het alganeen rnn bedrijven rrEt rreer dan 10 werkne-

TIETS.

(2) C.B.S.: statistisch zakboek 1984, gegevens over 1980, 1981 en l-982,

over het alganeen rran bedrijrrcn net lteer dan 10 werkneners.
(3) C.B.S.: sociale naandstatistiek 83/12i loonkostenonderzoek nijverheid,

handel, bank- en verzekeringsvrezen, jaar J-981.

Vor enkele branches is rran deze bronnen afganeken. In deze gevallen is de

brontrenrcl-ding in het betrefferde tpofdstuk op(Eenonen.



A PTOOUKEte-raSe: Bron:

I
2
3
4

\roorberelÖng
troofdbewerking
afrrerkirg
orxlersteuning

B Transport Bron:

I o(tern
2 intern
3 produkLie intern

C Proàrktie-ongeving Bron:

I bouwkundÍge staat
2 buitenterreinen
3 rroorzieningen
4 inrictrting arbeids

plaats

lbelichting op rrolgend schsna:

À1: instellen en crnboulen rnn nachines

A2 : feiteli jke produktie ( transfornatie ) harxtelingen d.m. v. :

- belverking van produkten, werkstukken

- bediening van rmchines

A3: reinigen rran prodr:kten, rerkstr:kken
A4: onderhord en repa.ratierrerkzaamheden, kontrole en ondersteunen-

de installaties als l<cnpressoren, [unpen en ÍrDtoren

B1: transport van en naar bealrijf
82: transporE binnen bedrijf, tussen en binnen afdelirgen
83: transport aan de nachine: vuflen en leeghalenr doseren etc.
CI: De bout*kurrtige staat van behuizing, indeling van de gebourcn

C2: onverharde, niet-egale en ono',rerdekte terreinen yaar gelrerkt

npet rciden
C3: afzuig- en vetrdarrningsinstallaties en venÈilatiesystenren
C4: specifieke kategorie el-enenten \Dor arbeidssitr:aties als

kraankabirps, kontroleruimtes etc.

Het zo verkregen overzicht rmakt het nogelijk crn af te lezen Ícaar

een knelpunt in een bnanche vporkcnrt en relke de orzaken zijn.
De naatregelen hiertegen zijn volgens dit sctrerm beschreven.



De gegevens uit de oorspronkelijke dossiers zijn sanengevat en

als rrolgt verwerkt in deze inventarisatie:

Dossier per projekt
I
0

Samenvatting projekten per bedrijfsklasse (DGA)
I

J
Sarenvatting projekten per knelpunt per branche (C@Z)

Iv
ScLrernatisering bron per knelpunt per branche (COOZ)

I
v

Beschrijving naatregelen per knelpunt per branche (C@Z)

REPRESENTATIWTEIT

Het in deze inventarisatie beschreven nateriaal is vanuit het ge-

zichtspunt van de aanwezigheid rran knelpunLen in de l<waliteit rran

arbeidsplaatsen - ondanks het grote aantal geïnventariseerde pro-
jekten - helaas niet gehee1 representatief. Het zal blijken dat
in deze inventarisatie de nate waarin knelpunten voorkcren in een

bepaalcle branche kan verschillen ran de uitkcnrsten 'mn ander on-

derzoek. Vor deze verschuivingen zijn een aantal rrerklaringen te
geveÍr.

De bedrijven hoeven in de projekten niet het grootste knelpunt

aangelnkt aan te hebben. De subsidieregeling stelt geen vporrwrar-

den aan de wijze !{aarop de selektie \,lan aan te pakken knelpunten
plaats vindt. als è doeleinden \ran een projelct binnen de doelein-
den en 'rioorvaarden \ran een regeling passen, kont het bedrijf in
principe voor subsidie in aannerking. De vraag in hoeverre hier-
nee ook het reest voorkcrerrle of grootste probleenr in de arbeids-
onstandigheden rtordt aangetrnkt, speelt geen rol.*

* Eerr uitzordering hierop is de Stimuleringsregeting 1981, vaar
in de kans op subsidie groter r.ras naamate rreer naar rintegraler

oplossingen rerd gesteefd, d.w.z. naar rrnte nreÈ de rrcorgestelde
aanpa.k reer knelpunten @e1ijk konden hlcrden oprEelost.



De verschillende subsidieregelingen \an de geÏnventariseerde pe-

riode hebben zelf ook een .selekterende ruerking uitgeoefend. Er

zijn een aantal regelingen die o<pliciet gericht waren op de aan-

trnk van één knelpunt of op één bedrijfstak.
Nietternin rrngen lie veronderstellen dat de hier gepresenteerde ge-

gevens, naast de r,rele suggesties voor een aantrnk. ook een rede-

lijk betrow,baar beeld geven '\ran probleren die zich in de prak-

tijk voordoen. Uit de algercne regelingen (77, 78 en 81) is een

clergelijk overzicht rr,el te halen, crdat het in deze regelingen on

een groot aantal projekten gaat (2700 projekten; 40t). l,laar ok
de gerichte regelingen verschaffen hierover infornatie. Ze zí)n
inners tot stand gekcren rn overleg net de bedrijfstakorganisa-
ties en hebben gezien het aantal reakties (4000), aansluiting ge-
'vonden bij de problenatiek in de bedrijrrcn.
Aan het eind rran het rapport is een samen',ratting net konklusies
o[Xrenqen. De samen\ratting bevat onder andere een schesa ÍÍEt aan-

tallen bedrijven, rrerkneners, projekten en betrokken arbeidsplaat-
sen en een scherm ret de procentuele rrcrdeling van de knelpunten

over de branches.

ltot slot willen r.,e de rrEnsen bedanken zorder wie dit ral4nrt niet
tot stand had kunnen konen.

Theo Effinger, redaoerker bij het l"tinisterie van Sociale Zaken

en hlerkgelegenheid, die ons vregwijs heeft geraakt in de enor:rE

hoeveelheid dossiers o\rer de projekten. Peter Willqnsen, nedev*er-

ker bij de O@2, die ons gehotpen heeft bij de 'uoorbereiding van

de arnlyses. lílaar vooral Ctrristy van den Putten en Slzlvia Witte
rroor hun §paoerk en eirdeloze geduld bij het vele lorrektiererk.

Ben Tappèl

Nico Terra



DE PAPIER- EN KARIONINDUSTRTE, DE GRAETSCTIE ITiIDUSTRTE EN DE UIr
GEVERTJEN

INLETDITG

In de papier- en kartonindustrie bieden J-90 bedrijrten rrerk aan

22.900 rrEnsen. De rcrkgelegenheid is de afgelopen jaren in deze

branche teruggelopen: sedert 1980 ret 3200 arbeidsplaatsen, een

da'ling ran ruim 12t.
De 1072 bedrijven in de grafisctre industrie, inklusief uitgeverij-
en, hebben cirka 59.400 rensen in dienst. Od< hier is de werkgele-
genheid enigszins teruggelopen. Sinds 1980 is er een teruggang

ret 4300 arbeidsplaatsen, een daling van bijna 78.

Het aandeel rran wourrelijke arbeidskradrten bedraagt rroor de pa-

pier- en kartonindustrie 12t en voor de grafische industrie 23t.
Vor de gehele industrie liqt ctit q 15t.
In 1981, het laatste jaar rnn de onderzochte periode, beclroeg het
ziekteverzuim in de pa.pier- en kartonindustrie 12r1t en in de gra-
fische industrie en de uitgeverijen 8r2t. Ter vergelijking: het.

ziekteverzuim ',rcor de gehele industrie lag dat jaar q> 10r1t.

De papier- en kartonindustrie betraalde, lolgens de reest recente
jaargegevens, een totale jaaronzet rran 6 miljard gulilen. De grafi-
sche industrie ms goed voor een qnzet rran 1015 miljard cp jaarba-

sis. De rnlgende opscmrÉng geeft een globaal beeld rran het produk-

tenpakket dat door de tr+ee beatrijfsKtassen vrcrdt geleverd.

- grafische papier- en kartonsoorten in velIen en rolIen
- papier en karton voor de golfkartonindustrie
- pa.pier voor verpakkingsdoeleinden

- goJ-fkartonr massief karton en kartonnages

- bladen en tijdschriften
- boeken en jaanerslagen

- drukrerk voor ve4)al*ing, zoals etiketten, vrikkels, özen etc.
- reklamedrukvrerk

- drulserk,zoals kalenders,lxentbriefkaartenr kettingformulieren
- produktcn rran grafische reproduktie- en a.rnenante bedrijrten,

zoals clicttés, fotolithots, Ioonzetluerk.



DE PRO'EKTEN

In totaal hebben de papier- en kartonindustrie en de grafisctrc in-
dustrie trr.ssen L977 sr 1981 314 projekten op het gebiecl van mate-

riële arbeidsplaatsverbetering ter sr:bsidiering ingedierrl. Hier-
rran is 75t gesrÈsiclieerd. Tabel I geeft een overzicht van het
aantal Euffrragen per bedrijfsklasse. Een volledig overzichtt \ran

de aantallen per bedrijfsgroep treft nen aan in bijlage 1.

Iabel 1: Verdeling rnn de projekten over de verschillende
sektoren van de mpier- en kartonirdustrie, de

grafisdre industrie en de ui@everijen

Bedrijfsklasse Àantal aanwagen

papier- en kartonimlustrie
graf ische irrlusÈrie, uitgeveri jen

49r

51t

L00r

= 314

De totale bruto kosten bedragen voor de gesubsidieerde projek-

ten 40,9 niJ-joen gulden. Àan ÀP\I-srbsidie rerd 1518 miljoen toege-

kend.

In totaal mren bij tla gesubsidieerrile projekten 5780 arbeidsplaat-
sen betrol<ken.
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3.1

I(NE,PUNTEII EN IEAIR,reE,EN

In vijf paragrafen zullen de reest aangepakte knelpunten bespre
ken rrcrden. Adrtereenvolgens zijn dit:
1. lavnai en trillingen (30t)

2. fysiek zrcare arbeid en fysiek slechte werkhouding (24t)

3. Door het produktieproces veroorzaakte hitte (16t)

4. Slecht binnenkltunaat (I2t)
5. Stof en wil, dampen en gassen (9t)

De besc-hrijving van deze vijf knelpunten bestrijkt 90t van de pro-
jekten. Hierbij Íroet ÍÍEn bedenken dat de nEeste projelcten op nEer

dan één knelpunt gericht zijn. De bovenstaarde opscmning gaat

echter uit rran één lroofdproblean, zodat deze cijfers niet nreer

dan een globale indikatie van de spreiding van de problernatiek

bieden.

Iawaai en triUinqen
Produktie- en beï,erkingsrachines zijn de belangrijkste bronnen

rran overlast.
Orderstaarxl schrerna geeft een overzicht van de diverse bronnen:

A ProduktÍefase: Brcn:

I voorbereiding

2 hoofdbeoerking

3 nabeuerking

- bererc[ng van Fplergrondstotten
- rrennalen van afvalkarton
- balerpersen
- papierbelreidingsmdrines
- zuigrpers*alsen \ran papiernactrines
- sniSpewentilator rran de rcrnrollerl
- produktieradrines golf karton
- aandrijving, kettingen en koSpelinger

van pa.pienarerunachines
- (aardrukrollen van) golfinactrines
- golfkartonnachines
- cliepdruk- en offset (rotatie-) tErser
- (roIlen-) snijmadrines en shredders
- vourmachines
- rillenualsen
- dxroogovens
- birÈmchines
- (verzanel-) hedrtmadrines
- planovergaarcters en stapelaars
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4 qdersteunend - lwhtJccrpressoren
- mderhoud- en repa.ratiererk (T.D. )

- pa.pierrefiners
- olie- en rzakur-uqurpen e.d.

B Iïans[nrt: Bron:

1 ortern
2 inÈern

3 produktie-intern

( trneurati sche ) transportleidingen
( snipper- ) af zuiginstallaties

C PrcdukUie-argeving: Brcn:

I borJrrrnrndige staat
2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

: ouale, te kleine gebou!Èn

- stofaf zuiginstallaties

Overlast van lavlaai en trillingen kcrnt in de Ínpier- en karton-
industrie in alle produktiefasen voor.
Bij de bereiding van pa.pier wcrdt oud trBpier, ter<tiel en dergelij-
ke gemalen en onder toevoeging rran bloern en raater verrerkt tot
een 'ezelachtige mp. Deze riezelpap lrordt vervolgens tot papier
gerral-st en gedroogd. tila het droogproces rcrdt het papier in stuk-
)<en geknipt en opgerold. Bij de grorrlstoffenbereiding rrcrdt veel
lawaai veroorzaakt door raal- en fulpinstallaties, irdikkers, cen-

trifiners, trilzerzen, sorteerders en dikstofreinigers.
Bij de bereiding rran kartongrorrlstoffen luortt veel laraai \reroor-

zaakt door zogenaande rreifelventilatorenr, \rraarrrEe afrralkarton
vermalen vprdt.
Bij de produktie tan pa.pier zijn het rrcora1 de papierrmctrines die
lamai rmken. Snipperventilatoren en bij de produktie \ran papier
gebruikte zogenaanrle rcrnrol-lersr zijn andere laraaibronnen.
veeL lardaai bij de pro&:ktie rran golfkarton rrcrilt rreroorzaakt

door de aandrukrollen \ran Eolfinachines.
Bij de produktie van serrretten en kastrollen rcrden ractrines ret
lauaaierige srlerdelen, zoals ketLingen, kolpelingen en dergelij-
ke gebruikt.
Problqen net l-awaai en trillingen bij de afirerking en nabevrcr-

kirry \ran produkten ontstaàn door (ro11en-)srilnachines, zoals
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rsheetersr. De problenen hier norden vooral veroorzaakt door de

slag rnn de sni!rcssen op de onderplaten \,'an de nachine.

Ardere lawaaibronnerr in deze produktiefase zí1n ril-lenmlsen,
rear:ree golfkarton rrcrdt geribbeld, shredders, ÍÉalnee kartonres-
ten rorden versniSperd, stapelaars e[r rr,or,rwnactrines.

ÀILerIei produktie-crdersteunende installaties veroorzaken even-

eens lawaai. Voorbeelden hiervan zijn (elektrq-)nrctoren, olie- en

vakuuporpen, de ,,oor het goed funktioneren van papiennachines op
gestelde refiners, hlchtkcrpressoren en clergelijke. vaak zorgen

1unpen ook voor andere vorÍren rran overlast, zoals hitte, stank en

(oIie-)darpen

Het tranqDrt rran grondstoffen, produkten en afvaL gaat ook met

het rndige lawaai gepaard. Er rrcrdt onder neer gerrcrkt ret gretlra-

tische translnrtleidingen en afzuiginstallaties rrcor pa.piersnip-

pers en dergelijke.
In verreÍveg de neeste gevallen is als oplossing voor het lawaai-
probleen in deze bedrijven rioor crnkasting \,'an de bron gekozen.

l,íaaIinstalIaÈies, snipperrrentilatoren, baler[nrsen, golfinactrines,

snijractrines en rr,olndnachines, ze zí)n voorzien rran crnkastil4ren en

afschernkappen, marin orxler andere gebruik genaakt is rran steen-

uotplaten en nrbberfolie.
Als cmkasting rrran de bron niet nogelijk ras, is gekozen voor de

instaLLatie van geluidsdichte bedieningskabines voor het trnrso-
reel. Voral bij de grordstoffenbereiding en de papierbereiding

is deze oplossing veel toegepast.

On trillingen tegen t€ gaan zijn nactrines en installaties, zoals

Frpen en rotoren, voorzien rran ontdreuningsrateriaa'l en zijn ruF
berbuffers aangebracht tussen nachine en verkr,rloer.
Ten slotte zijn er aller1ei aanvullende lavnafunaatregelen getrof-
fen. Bij zuig6nrs*aIsen en zeefzuigwalsen zijn de lawaaierige on-

derdelen verÍrangen. Hetzelfde is gebeurd bij cle nadrines voor de

pnodulctie \,'an sewett€n en kastrollen !Ëarvan de kettingen en ko1>-

pelingen door geJ-uidsarne rrarianten zijn venurngen. Lanaaierige

translnrtslzstslen zijn door larrraai-ame \renElngen, bijvoorbeeld
fur transl»rtleidingen te bekleden net nrbberfolie. Cn de ver-
spreiding mn lawaai tegen t€ gaan zijn baffles aan plaforrts ge-

tnngen en al<oestische gordijnen geplaatst.
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3.2

In de Grafiscle irrtustrie en de uitqeverijen kcnen veel o\rereen-
kcrnstige Lawaaibronnen \roor, zoals lorpressoren, vouwnachines,

snijnachines, vat<uiirpcnpen en snipper-afzuiginstallaties. Daar-
naast \reroorzaken hier drulqnrsen, diepdnrkrotatiepersen en off-
setrotatiepersen lawaai. Ardere lawaaibnonnen zijn tassenvowua-
chines, (verzamel-)hectrtmachines, [flarnvergaarders, bandeer- en

insteelqachines en dlergeli jke.
De lawaaioverlast is op allerJ.ei tanieren aangepakt. Een aantal
(rotatie-)persen is rran cmkasting voorzien, er zijn geluidsisole-
rende qarden tussen nachines en afdelingen geplaatst en er zijn
geluidsame bedieningskabines geïnsta1leerd. In enkele drukkerij-
en zijn, sede uit het oogpunt rran lawaaibestrijding, rrerouderde

ilrulpersen \Jervang'en door minder lawaaierige nectrines, die borren-

dien van cmkasLing rerden voorzien.
ltssen de bordesssr en ale tErsen zijn trillingdanpers aange-
bracht.
Iassenrpuusctrines zijn neestal \roorzien \ran antilawaaikappen.
Bij hechtmachines zijn boverrtien denpers op de luchtafvoeren ge-
plaatst. Irdien trectrtmactrines Eren voorzien \ran sni jsekties,
zijn oolc deze sekties voorzien van cnrkastingen. Ter vermindering
van de geluidsorrerlast zijn in biruterijen en borzen de achterkant
rran droogorrens rrerJ.aagde plafonds aangebractrt, voorzien rran baf-
fles.

EVsiek zmre arbeid en sl-echte fvsieke rrcrkhording
Iiet vele h:k-, til-en (orr-)stapelnerk in deze beclrijven leidÈ tot
problanen.

Orrlerstaarxl sctrema geeft een overzicht van de belangrijkste orza-
ken van znare arbeid en een slechte rterkhouding.

A Prccluktietase: Eron!

r \roorDerercu.ng

2 trcofdbarrerking
3 nabetrerkirg
4 cdersteuning

- toe\roegen van chsnikaliën
- verrijcbren van rmil uit papierplp
- verkleinen \ran afgekeurde rollen

_ 
papier

- vergaren van (boek-)katerns
- q>trnkken, $egen en stapelen mn sta-

peJ.s karton en papier
- op- en cmstapelen rran karton, papier

en boelcen
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- stapeLen van dozen op Ellets
- vErken q) \rerkeerile ÍErkhoogte
- order-picking in mgazijnen
- tillerr \ran zurare letterbakken
- werken in staarde horrding
- \rerieerken van pa.piersnippers tot

ba].en

B tíansports Bron:

e>(tern
2 intern

3 produkLie-intern

- lacten en Iossen 
"an 

wachtlgagens
- horizontaal til- en sjounrrerk
- vertilcaal til- en sjour*'erk
- transport ret hardbedierde hefwagen-

tjes
- translnrt over tJansportrollen
- van rmdrine afnsren van rcIlen pa.pier

en dergelijke
- venrisselen zvare assen en rcllen
- tillen en btrkken in gedraaide hou-

ding
- keren van stapels karton en papier
- het roeden \ran kartonnagenachines,

snij- en vowcnachines en dergelijke

c ProduJctre-qgevrng: Brcn!

bouwl«mdige staat

2 buitenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- ongelijke vloeren beLenneren trans-
port

- slectrt geplaatste nurren belqnneren
transport

- te ueinig ruimte voor nectnnisch

: 

**"*t'

In de papier- en kartonirdusÈrie !rcÍren probleten Íret zr,eare

arbeid onder rrEer voor bij de grordstoffenbereiding.
Chenikalien, vertrnkt in zakken en \raten, rDeten toege\roegd
trcrden €ran een nengseL rian od papier en Eter. Dit arare vrerk is
verrrallen &or de ctrernikalien in silors en clergelijke op te
slaan en de &sering (autgnatisctr) te raten praatsvinden &or
middel \ran een leidingenqlstesn.
Zmar werk is ocJ< het net de harut vendjderen van rnril en onq[XJe-
roste nateriaren uit papierpflp. Bovendien nroet dit in een slech-
te rrcrkhoudirq vorden uitgevoerd. Een oplossing hiervoor is het
§Iaatsen van een loopkat net grijper.
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Vor het bereiden rran grondstoffen rpeten rollen afgekeurd papier

stukgesneden of jezaagd vprden. Dit zrare r.lerk is rrerlictrt door

de aanschaf \ran een autanatische zaagrnachine rtEt eeÍl aarn- en af-
voerbarxl.

Veel- voorkcrende rrerkzaamheden zijn het cgpakken, !Íegenr stapelen

en cmstapelen \ran stapels karton, papier en dozen. Dit is amar

rrerk, dat vaak in een gebogen en gedraaide lichaamshouding tordt
uitgevoerd. Bij stapelwerk, bijvoorbeeld op pllets, dient rran

laag (30 centireter) tot. hoog (tlrce rEter) gestapeld te taorden

marbij nen voortdurend npet bukken en strekken en op het laatst
borren de nacht npet werken. Dergelijke ongunstige onstarrligheden

zijn aangepkt door redranisering en autcrnatisering. Allerlei rm-

óines zijn hiertoe aangeschaft, zoals heftafels, elektrisch-tty-
draulische sctnartafels, heftafels ttEt autcnratische besturing
voor het wegzetten cp 5»11ets, etcetera. voor het gelijkschdden
en stapelen rnn karton heeft ren een rachine geÏnstalleerd, die
ret een trilrectnnisrE en lrrchtkussens rerkt.
Het e<peditie*rerk gaat net zware arbeid gepaard. on het lossen en

laden van wactrtmgens te verganakkelijken heeft ren de $agens

uitgerust ret los- en laadkleppen.
Intern transport levert e\reneens probleuen op. Het \renoerrran
karton en rollen papier rct behulp yan handbediende heftuagentjes

gaat ÍEt veel til-, stapel- en trekrrerk gepaard. Deze probleren

zijn aangepakt door de aansctaf rran elektrcrragentjes en rechani-
sche stapelaars. zmar rerk is het riervoer van de bij cte produk-

tj.e rran papier benodigde grorrlstoffen. Zo vrerden in een aantal be-

drijven balen ce1lr:Iose over transportrollen naar de grorrtstoffen-
afdeling vervoerd. Hier is overgegaan op nechanisering rran het
transSnrt en is de opslagruimte uitgebreid, zodat de voorraden

mirxier yaak trceven te rprden aangevuld. Het. inte.rne transport'uan
ppierafrral naar de balenpers heeft ren trren ar4ren door gebruik te
gaan naken van een nieuw transportslzste<n rtEt een cykloon-afvulin-
richLirg.
Hstnaldetijk noeten zr,Eue assen en kokers uit produktienactrines
gellcrten rcrden crn rreranderd of venrisseld te rrcnlen. Dit arare
verk is aangepakt door net asloze nachines te gaan cerken. Ardere

bedrijven hebben, nede crn het zqare rrerk te verlictrten, een ryeci-
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ale nachine aangeschaft voor het venrisselen \ran te ven$erken en

gereed produkt, zodat de assen en wikketdoorns in de nachine kun-

nen blijven. Daarnaast is overgegaan op het gebruik rcn lidtte
kartonnen kokers.

Het vullen en leeghalen rran kartonberuerkingsnachines gebeurt in
veel gevallen in een slechte rrerkhouding. Dit is aangepakt door

de in- en uitvoer te autcnratiseren Íet behulp rran rollerbanen,
voedingsapparatuur en pa1let-crtladers.
Het. keren rran stapels karton voor opeenriol-gende barerkingen is
arsaar roerk. Deze situatie is verbeterd door de aanschaf \ran sta-
lelkeerders. Vergelijlöare problenen kcÍren voor bij cte produktie

\ran zware pa.pierzakken. De zakken kcÍren gevouÈn uit de rachine
en nroeten afgencren, sanengevoegd, gebundeld en c6rgestapeld vpr-
den. Hier is een autcÍratische verzarnelaar geÏnstalleerdl wààr-

door heÈ afnenen en burxlelen overbodig is gelrcrden. Wel mcet er
nog gestapeld ucrden.

Bij de rzewaardiging ran (ryiraa1-)kokers m)et€n lange kokers q>

een handsnilnachine getild r,orden, qaarna ze loL kortere stukken

gesneden l<unnen rrcrden. Het buk- en tihlerk hier is overbodig ge-

rrcrden door te gaan verken ret een hefautcrnaat die zes kokers te-
gelijk in de snilrachine kan invoeren.

Scrns kan zwaar werk niet aangepkt rrcrden cmdat er rioor nieurre of
grotere rmchines geen plaats is. In voorkccende gevallen heeft er
eeÍr rrerbouwing of zelfs nieuuÈouw plaatsgevonden zodat er ooJ<

iets aan de zware arbeid gedaan kan vprden. Een voorbeeld is een

nagazijn, dat te klein r'as \Dor rlEchanisering \ran transport. In
dit geval heeft ren een nieuw mgazijn gebourrd, dat uitgenrst
r,rrerd net mllettrucks en dergelijke.

In de grafisctre irdustrie kcnen voor een belangrijk aleel dezelf-
de problenen \roor ret zmre arbej.d als in de papierindustrie. Het

optillen rran papier van de vrerkvloer naar snij- en riouwnachines,

het met gestrekte arren afnsren en stapelen van zviare pakken pa-

pier rran planovergaarders, snijders en vournachines, het keren

rran stapels papier en karton zijn enkele voorbeelden. De q>lossin-
gen zijn vergelijlöaar. Er zijn hier stapelaars, hefplators, hef-
tafels, stapeLliften, verrijdbare stapelkeerders, Iuchttafels ret
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afladers en afvoerinrichtingen voor snijnacàines geÍnstalleerd.

Secifieke problanen doen zich voor bij korrekLiernachines en de

bij reprografie gebruikte lichttafels. mat deze nadrines eÍl

tafels niet in trogte verstelbaar zijn, staan veel rensen hier in
een geforceerde lichaamshording aan te rerken. Daarcm zijn er
korrektieqrachines en lichttafels aangesctraft die hrel in hoogt€

rrerstelbaar zijn.
Bij bepaalde zetnetfroden nrrest staande gerrerkt rcrden marbij her-
traalalelijk zware letterbakken getild nnesÈen rprden. Deze slectrte

onstarrligheden zijn verbeterd bij de overgang naar fotografische
zetmethodes.

Zyaar rerk kcrnt voor bij de verurcrking rran papiersnippers. De

snip4nrs rcrden ret de hantl ververkt tot balen or-rl papier. Dit is
verbeterd door over te gaan op autcrnaÈisctre afzuiging naar de ba-
Ieryrers.
In rmgazijren en orpeilitieardelingen, bij het verzendklaar naken

van boel(bestellingen bijvoorbeeld, roet veel getild en gesjourtd

rcrden. Hier zijn try(lraulische schaarhefplators en verrijdbare
stapelaars aangesctnft, zíjo goederenliften geïnstalleerrl \roor

het rrertikale tr.ansport en zijn vlakkebandtraÍrEprteurs Erange-

bracht ',oor het horizontale rrerroer rran boeken en pakketten. Voor

het vervoer mn Snllets over grotere afstanden heeft ren vorkhef-
tJucks aangeschaft.
Heftrucks heeft uen ook aangeschaft crn zware pa.pierrollen te til-
len en in nachines te plaatsen.
ltensloÈte zijn ongelijke vloeren geèlaliseerd en zijn slecht ge-

plaatste muren vreggehaald, zodat het interne transport beter kan

verlopen.
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3.3 Door het produkLieproces veroorzaakte hitte
Voral in de grafische industrie zijn veeJ- naatregelen getroffen

cm hitte-overlast te bestrijclen. Onderstaard schqna geeft een

overzicht rnn de bronnen.

A Produktiefase: ErcN:

I \roorbererc[ng
2 tnofdbaoerking

3 nabarerking

4 orderstcr:ning

- appa.ratuur off set',roorbereicling
- papienachines
- kartomachines
- aandrijvingsrotoren
- droogproc.es
- finishing van lcleefbarxl
- drulqnrsen en offseta;4nratuur
- zetapparatuur
- (beker-)\DrÍIÈ- en drukag4nratutrr
- droogbanen en ilroogovens
- Iilrmachines
- olie- en rrakuiinporpen; elektrcroto-

ren
- beeldschemen
- proefpers- en doka-a;4nratuur
- beelddragerverrraanti gi ng
- xenon- en hatogeenlaÍÍpen etcetera
- ontwikkeLnachines

B fiíansport: Bron:

I o<tern
2 intern
3 produktie-intern

u P1@Ur(E1e-CÍn9eVrn9: BIOn:

I bourvlsrrdige st at
2 buitenterreinen
3 rroorzienirqen

4 inrichting arbeids-
plaats

] rrerouaerae betruizing
- cnvoldoerde afzuiging van Ermte
- anrnldoerrle isolatie tegen de zon

Hitte rcrdt in de papier- en kartonirxlustrie in belangrijke na-

te veroorzaakt door stralingsvlarmte rran produktienactrines. Papier-
rachines, golfkartorurachines, aarxtrijfttotoren en drooginstalla-
ties zorgen \roor t€ír[Eraturen die in kgnbinatie rtet zonneÍÍËmte

zoqren \roor orgunstige arbeidsonstardigheden in het hele bedrijf .

De \roor het produktieproces rran golfkarton benodigale stoqn zorgt

voor en onaangenaam Harm en vochtig k1fuEat. De naatregelen hier-
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tegen zijn grofweg te orrierscheiden in twee kategorieën: rnaatre-

gelen ter rrermirulering rran de warmte-afgifte en raatregelen ter
rrerbeÈering rnn de cirkulatie van verse Ircht.
Cn de r.aarnrteafgifte te verminderen zijn de nacfrines afgeschernd

en geisoleerd net speciale hittebestendige kleden. In andere ge-

vallen zijn boven of op cpeningen in de uachines afzuigkaSpen ge-

plaatst, r{aartee de vmrne lrrht direkt kan rrcrden oprge\zangen en

afgevoerd. Bestaande afzuigkappen zí1n troorzien van baoeeg'bare

deuren, zodat desgerenst een gesloten afzuigsysten ontstaat.
on een betere luchtcirkulatie te bereiken zijn ventilatoren IrEt

bijbelrorende lrrhtkaralen en rzerdeelstukken aangebracht. Ool<

heeft nen rntuurlijke lrrchttoerroersysteflEn \rervangen door recha-

nisch rrcrkende systeIlen, vEar:IIEe de gerrcnste boeveelheid verse

hrcht beter kan uorden geregeld. In sormige gevallen zijn robiele
ventilatoren aangebracht of rientilatorjalouzieën.
Hitte ontstaat bij de produktie en finishing van kleefband. Hier

kunnen de terperaturen hoog oplopen. Dit probleen is aangepakt

door het aanbrengen van rrentilatiekoepels in het dak.

Bij het rsee]t-Eersen ontstaat hitte en laterdarp tat tot Qaange-

nane arbeidsonstandigheden leidt. De aanraezige (pnt-)afzuiging
is rraak onvoldoerde, zodat nen een syst€€ÍÍl rran ventilatie heeft
aangebradrt net nechanische trrchttoevoer- en luchtafzuigventilate-
ren.
Vernrelding rrerdienen hier rrcg de bij naclrines q>rgestelde olie- en

vakuiinporpen, die al in pa.ragraaf 3.1 aan de orde \i,aren. tilaast

lar,{aai, stank en (olie-)danpen geven deze poÍnpen veel hitte af.
Deze problenren heeft nen c4rEelost &or over te gaan oP een oen-

traal pcnpensysteem, dat in een geïsoleerde ruimte odergebracht

is.

In de qrafische industrie kcÍIen hitteproblenen in alle fasen

rnn het produkLieproces \roor. zo zorgL a64nratuur bij de offset-
voorbereidirry voor fnge texrperaturen. Deze atparatuur is .l,arcrn

nlrar een agnrte ruimte verplaatst.
Ioodgnel-tbaden, zetrnachines, fotografische zetapparatuur, drukper-

sen en offsetal4nratuur geven t€rmte af . qn de o\rerlast te vermin-

deren zi jn nodernere luchtbehandelingsinstallaties aangebracht.
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In andere gevallen zijn koel-ventilatiesysteren geplaatst en zijn
bestaande r,entitaLiesysteÍEn cmgebou!'fri en rrerbeterd. Bij
produktiemachines, zoals de nactrines, waarrlee kartonnen bekers

rcrden gerrcrnd en bedrukt en de hierbij oprEestelde droogbanen,

ontstaan onaangenaam hoge t€Írperaturen. Ivien heeft dit aangepakt

door de bedieningspl-aatsen bij de vonr en drulsladlines af te
schernen en een afzuig- en koelinstallatie aan te brengen.

Hitte kcÍnt rioor in birxlerijen, waar orrler andere het verhitt€n
\ran 1ijm en het drogen 'En gelijnde produkten belangrijke
mrmtebronnen zijn. Het installeren van airkorditioning is hier
een veel gekozen oplossing. In andere situaties heeft nen lucht-
en'octrtbetnndelingsalparatuur geÏnsta1leerd, niet alleen ter
rrerbetering van de arbeidscnrstardigheden naar ocik ter rrerbetering

van de kvnliteit van het produkt.

Beeldschernen, die bij fotozetwerk en korrektiewerk gebruikt tor-
den, proefpersen, elektrqnctoren, fotografie-plaatmaak: en andere

beeJ-ddrageral4nratuur, doka-ag4nratuur, ontwikkelÍnadrines en

(:<enon- en halogeen-) IaÍÍpen zorgen voor lroge tanperaturen. In de

rEeste gerrallen heeft ren dit hitteproblean aangepakt door het in-
stalleren rran lrrchtbetrandeli ngs- en rrenti latiesystenen. I n enkele

bedrijven is nen overgegaan tot het plaatsen van koelunits in de

verschillende kleine ruimten.
Tenslotte kan de borxd<urdige staat \,ran de gebourcn aanleiding ge-

\ren tot hitteproblanen. De rierorderde gebourrcn zijn niet aange-

EEst aan de ontwikkelingen in de gr:afische produktietechniek. I"Iet

ingrijpende bouwkundige aanpa.ssingen en de installatie \,lan

klimaatbeheersingsqgsteren heeft nen deze problercn opg'eIost.
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3.4 Slecfrt binnenklinaat
Erigszins in het rrerlengde rran door het proà:ktieproces \reroor-

zaakte hitteprobleen liggen problanen ret een slecht. binnenlcli-
rmat. ffierstaarr:l sctrcrm geeft een overzictrt rran de bronnen.

A ProdlrkLiefase: 6ton:

I \roorberercEng
2 tmfdbaoerking

3 naberrerkirg
4 andersteuning

] arutor"r"ctrillen rreroorzaken tocht ert

: 
*ao*schomelingen

B T]ansgnrt: BIon:

1 e:<tern
2 intern
3 produktie-intern

- openstaande (tocht-) hriterrleuren
- open rrerbirrlingen en tussendeuren

Li P1lCrUKEre-fi4FV1I{r: BrcN!

bouwlsrrdige staat
van gebouren

buitenterreinen
voorzieningen

inrichting arbeids-
Éaats

2
3

- \reror5eme Enr[zrng
- verrotte raar0<ozi jren
- inyallende zonngÍeErrmte
- sLecfit€ dakisolatie

- rrcrstorde lclimaatbeheersing
- qrtbrelcerde of onvoldoende lrchtbetnr

deling erlof rrentiLatie
- todrt &r verkeerde ventilatie en/of

eenzijdige afzuiging
- toctlt door hete lrcbtvennarming, in
_ 

lrcrnbinatie ret sterke ventilatie

lbcht is in de papier- en kartonindustrie een belangrijke oor-
zaak van een slecht binnenldjraat. lbcfit onÈstaat op dirierse nra-

nieren. Zo krmnen lrrhtsÈrcrnen ontstaan öor de overdruk, die
fur mrrÉe-afgifte \ran bepaalab prodr:ktienadrines \reroorzaakt
rrcrdt. In tlergelijke situaties heeft ren rÍEctnnisctre rrentilatie-
strtstsrcn aangebracht, Earmse dnrkrrerschillen kunnen rprlen gekcnr

penseerd.

llocht kan ok rcrden rrcroorzaakt door laa& en

ten behoeve \ran het e:rterne transport. Hierbij blijven herhaalde-
Iijke (toctrt-)deuren openstaan, zodat rilerknsrers op irynk- en e!(-
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peditieafdelingen en, wanneer afdelingen in open rrerbinding uet
elkaar st an, verknerers rran andere afdelingen hirrler orrlervinien
van kolde lwhtstrcrnen. De aanleg yan dockshelters, vaardoor een

lrchtdichte verbirding rrEt te laden of lossen wactrtnagens

bereikt rordt en het installeren van lrrhtgordijnen bij de los-
en laa@laatsen zijn hiervoor oplossingen.
Scheuren en kieren in mrren en pJ-afonds, qleningen van or"de venti-
latiesystanen en dergelijke kunnen hirxierlijke lrrtrtstrcnren \rer-
oorzaken. In tbrgelijke situaties is ren o\rergegaan tot bowrdcurdi-

ge verbeteringen en het afsctrutten \ran openingen net platen.
Odc afzuiginstallaties kunrren voor tocht zorgen. De installaties
zijn dan rrerbeterd zodat od< venarrde lrrht kan vorden inge-
bracht.
In enkele betlrijrten bleek tocht veroorzaakt te vprden door de kcrr
binatie rran hete lrrht-rrenrarming nret sterke ventilatoren. Dit
probleeín is aangepakt door o6r verschillerde plaatsen in het be-
drijf kleinere mrnrtqcissel€tars a.ut te brengen zonder rrent^ilato-

ren.
ScÍns bleek de uitbreiding rnn de bedrijfsruimte een ',ierstoring
yan de klimaatbeheersing tot gevoJ-g te hebben. In dergelijke ge-

vallen is het bestaande systesn aangenrld net nenglrrctrtverwar-
ners, ventilatoren, roosters, afsluiters en dergelijke. In bedrij-
iten, mar sprake vËs \ran afzonlerlijke nieuuborlv, heeft men de be-
staande installatie tdoorgetrokkenr naar de nieure r,rerkruimten.

In de grafische industrie is de l<cnrbinatie \ran zonnsííarmte en

de Lijdens het prodr:ktieproces wijkorcnde ÍBrmte de orzaak van

draangenaam hoge terperaturen. Veel bedrijven hebben grote gevels
tret \ree1 rarren en onrroldoende geïsoleerde daken. Bovren raren
zijn narkiezen aangebractrt en daken zijn geïsoIeerd. Borreryiien

is in veel bedrijven een airkorditioning geÍnstalleerd of een ge-
lqnbineerd afzuig- en ventilaÈiesyste€ín.
De zon kan ok indirekt tot tochtproblsren leiden. In bedrijven
zorder goede ventilatie of klfunaatbetreersing ontstaat toctrt r.ran-

reer de len tegen elkaar qrengezet vorden. Dit probleen is o1rye-

lost fur in alle rerkruirnten airkorditioning te plaatsen.
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3.s Stof ery'of rmil, gassen erlof daÍpen

In de papier- en kartonirxlustrie ligt de nadruk op problaren net

stof en vuil, tenrijl de grafische industrie relatief IIEer over-
l-ast rran wijkorende dampen ondervindt.
Orderstaand sctrsna geeft een overzictrt van de bronnen.

A Produktiefase: Brcn!

r voorDerercEng

2 hoofdbaoerking

3 naberrerking

4 ordersteunerd

- storten van za.l(ken blo€Íl (stot)
- rzer"wijderen rran vuil uit papierpulp
- stof rran papieurachines
- stanzen rran papierrraren (stof)
- schatlelijke darpen bij (diep-)druk-

proces
- latexdanpen bij papierbeoerking
- (zetmeel-) lijrdanpen bij lijmproces
- IiÍdarpen bij droogproces
- snippers en stof bij snij-en binlpro-

ces
- leeEnaken tussenbunker papierafml
- korrektisactrines (dampen)

B Tliansport: BIONs

t ert€rn
2 intern
3 proörktie-intern

C Produktie-ongeving: Brons

I bour,l<urrlige st:at

2 hritenterreinen
3 voorzieningen

4 inrichting arbeids-
plaats

- ongelrlke vloeren
- richels in vloeren

- cpnrangzd<ken papierstofaf zuiging
- stofafzuig- en bundelinstallatie

Grcrlast door stof en vuil kcrnt in de papier- en kartonirdus-
trie onder IIEer rvoor bij de grorrlstofbereiding. Bij cle bereiding
mn papierpulp rnret uit zal*en bloan bijgewld rcrden, marbij
\reel stof wijlont. Dit stofprobleerr is aangepakt door over te
gpan op nreelsilors, rnnmaruit reel set vater vemengd wprdt.

24



Vuil uerk ontstaat bij het venrijderen van onopgelost nateriaal-

uit oudpapierpulp. Het han&natige werk, dat @k net andere proble-

ren geSnard gaat, \rervangt nen door gebruik t€ gaan rBken \ran een

loopkat net gri jperinstallatie.
Papiernachines veroorzaken stof en vuit. ooor de randensnij-appa-

ratuur van de nnchines te voorzien \ran een direkte afzuiging naar

de balerpersen is dit probleem opgelost. Stof ontstaat bij stans-

rmchines bij het uitstanzen van vensters uit envelopEEn, marbij
rieel papierstof ontstaat. Hier is afzuiging direkt aan de machi-

nes toegepast, waardoor het stof &or middel ran aangepa.ste

qlkloonventilatoren naar gesloten kontainers geleid vrcrdt.

Papierafval en stof tprden dikwijls veggeblazen naar een bergruim-

te of bunker. Bij het leeglÍEken van deze rujmten ondervindt ren

echter dernate rreel hinder van het cpstuiverde stof, dat net stof-
naskers goterkt nnet rcrden. De ptaatsing ran een korplete afval-
verrrerkingsinstallatie is hier',roor de oplossing.

Bij de baoerking of nabelnndeling van papier- en kartonwaren ont-

staan in een aantal situaties dampn. Order neer koren darylen

wij bij het aanbrengen van een latex strijkvloeistoflaag en bij
het lijnren en het aanbrengen van (zetneel-) Iijmlagen. Deze laats-
te clampen verspreiden bovendien een penetrante stank. Deze damp-

en stank-overlast is aangepakt door het aanbrengen of verbeteren

rran ventilatiesystanen. Ook is nen in een aantal gevallen overge-

gaan op direkte afzuiging, in kcnrbinatie net een systeem, \daarllee

r,erse lucht rircrdt aangerioerd.

In een aantal bedrijven ordervindt nren hirder rran stof door de

r.erkirg van de afzuiginstallatie en de afrralverrrcrkingsappara-

tuur. Plastik zakken bijvoorbeeld, rraarin afgezogen papierstof

lordt otrryevangen, flDeten rege}natig rcrden \renangen &or lege

zakken. Bij het venrangen rran zakken naar ok !Énneer deze scheu-

ren, kont veel stof wij. Daaron is nen in tlergelijke siÈrraties

overgegaan op een ander systeem, r,vaarbij het stof door middel van

een ventilator naar een trectrtersilo geleid rcrdt. Deze silo is
uitgerust ÍÍEt een schroeftransporteur, die stof en zaagsel rrer-

dicht en Wvijzelt naar een buiten het gebouw oppstelde kontai-
ner.
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In de qnfische irutustrie doen zich problanen met dampen rroor

bij het (diep-)dnrlproces. De gebruikte drukinkt be\rat benzine en

tolueen en andere schadetijke stoffen. In veel gevallen is de be-
staarule afzuigirg onvoldoende. Errcnals in de papier- en kartonin-
dustrie ondervirxtt het personeel boverdien hinder van dangnn rran

lijm en andere rontagestoffen. In alle gevallen is orrcrgegaan tot
de plaatsing van Lrrctrtbetr,andelingsinstallaties, waarnee de lucrrt-
strocrn en de lrctrttsperatuur geregeld kan rprden.
In drukkerijen, broctreerderijen en bandeerderijen ontstaaÈ over-
last mn papiersnitpers en -stof , a1s gevolg rran het verken net
snilrachines en bin&rachines. Ter rrcrbetering rran deze situatie
zi jn pner-uratische afvaltransportinstallaties aangesctraf t.
Probleren ret darpen kcÍnen voor in proefdnrkafdelingen, bij kor-
rektiemachines, die onvol&rrle rnn dampafzuiging zijn voorzien.
Verorderde nachines heeft men daarcnr \renrangen door nodernere kor-
rektieapparatuur net goecle danpafzuiging.
Pnob1grcn net stof en rnril doen zidr tenstotte nog \Dor ats ge-
volg van gebreken in de bormtcundige staat van bedrijfslErxlen. Het,

gaat hier rrcoral cm vloeren, die ongelijk zijn of veel rictrels en

oneffenheden bevatten. On het scttoomaken en -houden van de vloe-
ren te vergenakkeJ-ijken frceft nren vloeren geegaliseerd of voor-
zien rran een oatinglaag. Daarnaast teeft rrEn rreegrwaÍJerrs en derge-
lijke aangeschaft.
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Bijlage 1: Aantal projekten in de papier- en kartonirdustrie
en in de grafisctre industrie en uitgeverijen,
volgens de Standaard Bedrijfsiruteling (SBI 1974)

Sektor Àantal
projekten

1. Papier('w:aren) en karton-irdustrie:
- papier- en kartonfabrieken

- zakken- en ag)araatrollenfabrieken

- envelogpen- en kantorberndigdheden-

fabrieken

- belnngselpapierfabrieken

- mpierrarenfabrieken n.e.g.
- golfkartonfabrieken

- kartonrngefabrieken

2. Grafisctre lrdustrie, Uitgerrerijen:
- dagblacHruklcerijen

- boekdrukkerijen

- oÉfsetdrukkerijen

- cliepdrukkerijen

- dradgrafische en fotolitlrografische
bedrijven

- grafisckre bedrijrien n.e.g.
- dagbladuitgeverijen

- ti jclsctrrif tuitgeveri jen

- boehritgwerijen
- birrteri jen, brocheerderi jen

50

7

16

1

26

27

24

4

19

70

29

2

6

3

4

I
2L

Totaal 314
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1. SAII,IET.fiTATITIG

Sinds 1975 lprden door het l,linisterie rnn Sociale Zaken en Werkge-

J_egenheid subsidies aan bedrijven versÈrekt ten beboeve \ran raat-
regelen die tot een rrerbetering noeten leiden van de arbeidscrn-

standigheden \rian lÈrknenErs. In cb loop der jaren is op basis rran

de diverse regelingen voor arbeidsplaatsverbetering ruim 300 nil-
joen qulden aan subsidies toegezegd rioor rujm 15.000 projekten in
ret nanre de landbouw, de binnenscheepvaart en de industrie. Hier-

door zijn er rree1 gegevens beschikbaar over & aard rnn de aange-

pakte knelpunten en over de getroffen of geplande rmatregelen.

!Èt deze prblikatie is beoogd de beschikbare gegevens overzichte-

Iijk en systernatisch te presenteren, zodaÈ deze opnieuw een ro1

l«rrnen spelen bij het beleid rnn afzonderlijke bedrijrren en rrln

de bedrijfsorganisaties. Deze inventarisatie heeft betrekking op

de periode tussen L977 qr 1981 en spitst zich toe oP de projek-

ten, die zijn gepland in fabrieken en r.erkplaatsen in industrie,

bouwni jverheid, bogurinstallatiebedri jven, autoreparatiebedri jven

en vasserijen. In totaal ging het hierbij crn cirka 4500 projeJ<-

ten. van ongeveer 3400 projekten v*aren de dossiers beschikbaar.

Deze dossiers vormden de basis van deze prblikatie. De 19 irdus-
triële en ab 4 niet-irxlustriele bedrijfsklassen zijn sarenge-

voegd tot. 1I branches die afzonderlijk zijn beschreven (zie sche-

na I). aij de indeling in branches is rekening getrctden net de

vergelijklaarheid van het produktieproces, de onrrang mn het aan-

ta1 projekten en de spreiöng over de diverse knelpunten. In sche-

na I rlcrden rran de 1I branches het aantal bedrijven, het aantal

rerkneners, het aantal projekten en de hierbij betrokken arbeids-

plaatsen gepresenteerd. Uit het schsra kan nen onder neer aflei-
den in welke rmÈe de verschillende branches rran de subsidierege-

lingen gebruik gerraakt hebben, afgemeten aan het aantal bedrijven

en aan het aantal werkneners in de branche. Hierbij dient ren Lel

te bedenken dat een bedrijf reer dan é61 projekt kan hebben ge-

pland en aangevraagd. E<akte gegevens staan ons hiercrntrent ech-

ter niet ter beschikking.

28



lr:ianche

Àantal
bedrijven
(1)

Aantal
r,ilerkneners
(r)

Aantal
projekten
(2)

Betrokken
arbeids-
plaatsen(3)

I.Voeclings- en genot-
middelenindustrie

2. lto<tiel-, kleding-,
en leerindustrie

3.Papier-, karton- en
grafische industrie

A.Hout- en rrEubel-
industrie

5.Bouwnijverheid en
-*ateriafenindustrie

6.Ctranie, aardolie, ga-
ren en vrezelindustrie

T.Rubber- en kunststof-
verwerkende industrie

S.I"letaalindustrie
9.I,!achine- en transport-

middelenindustrie
l0.Elektrotechnische en

orrerige industrie
IL.9íasserijen

1.550

690

L.262

750

39 .520

353

330
1.433

L.624 (4t

562
700

r35.000

41.500

82.300

24.700

295.l_00

91.800

23.800
98.500

169.82s (

120.200
7.500

I.468

L92

314

31s

479

236

168
679

) 4s1

149
107

13.793

3.395

s.780

3. 578

4.774

4.734

2.679
L2.528

11.360

2.984
1.000

Ibtaal tló. I t4 L.UvU.tZ5 4.55U 66.605

SIEMA 1 Het aantal bedrijven (1), rterkneners (1), projekten (2) en de
hierbij betrokken arbeidsplaatsen (3) per branche.

Bij de interpretatie van deze cijfers dient nen te bedenken dat:
(1) het doorgaans bedrijven betreft reL 10 of rÍEer r,rcrknerers, ret

uitzondering van de branches 5 en 1I, waarin voor de bouwnijver-
heid, de bouvrinstr'llatiebedrijven en de wasserijen de cijfers van

aIle bedrij'.ien ge|nnteerd zijn;
het hier gaat. cÍn het totale aantal subsidie-aanvragen, dat wi1

zeggen zorel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde projekten;
het bij de beÈrokken arbeidsplaatsen alléén gaat cÍn de gesubsi-
dieerde projekten;
in bnanctre 9 voor de autorepa.ratiebedrij\ren geen o<akte cijfers
over het aantal bedrijrcn err de r+erkgelegenheid beschikbaar zijn.

(2t

(3)

(4)
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Sdrsm 2 geeft een overzicht rran de rtate waarin bepaalab knelpun-

ten in een branche zijn aangepakt. In de orderste rij van dit
schgm rralt bovendien af te lezen in rrclke volgorde knelpunten in
de l§{aliteit rran de arbeid zijn aangepakt:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

fysiek zware arbeid en een slechte rerkhor.löing

lawaai en trillingen
stof en vuil
slecht binnenklfunaat

dareen en gassen

hitt€, \reroorzaakt door het produktieproces

reersinvloeden

Problsren rret fysiek zware arbeid korcn in alle fasen mn het
produktieproces \roor, van de produktierroorbereiding - het &seren
en nEngen rran grondstoffen bijvoorbeeld - tot de afwerking en \rer-
pakking van gereed produkt. Ook het in- en e:rterne transport van

grorrlstoffen, halffabrikaten en eirr:lprodukten en het produktie-in-
terne transport zijn l,elangrijke bronnen rr,an zrvararr rrerk. In veel
bedrijven is een breed skala \ran [Eatrege.len genorcn crn deze pro-
blsren q) te lossen of te rrernirrleren. Zo zí)n er grordstoffensi-
lors geplaatst net (getreel of gedeeltelijk gesloten) transport-,
doseer- en rrengsyste[En. Er zijn hulprerktuigen aangeschaft, zo-

als nechanische, hlzdraulische of elektrische kantel-, hef-,
hijs-, takel- en stapelappratuur. Daarnaast zijn de in- en uit-
voer en de bediening van nachines (verder) genechaniseerd of geau-

tonatiseerd, zLjn reinigings- en \rerpakkiryI$erkzaalntreden trer-

licht tur het gebruik van hulgnicldeten of door (gedeeltelijke)
nechaniseringr en is veel transportwerk ganotoriseerd of gerrectra-

niseerd, bijvoorbeeld &r gebruik te gaan naken van (elektri-
ehe) heftrucks, transportbanden en gesloten pijpleidingsystemen.
Het transport is in veel bedrijven ok rrergerakkelijkt. door hulp
middelen zoals (dé-)pallettiseerapparaten, barxtvul- en afhaalap-

lnratuur en door rrerbeteringerr aan vloeren, transportdoorgangen

en dergelijke.
VeeI van de bovengenoenrte raatregelen zijn tegelijk gericht ge-

veest op het verbeteren v'an een fysiek slectrte werkhouding.
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Prroblsren net een slechte werkhouding vprden ok veroorzaakt door

tekortkcrningen in de produktie-orgeving. Problenen veroorzaakt

door ergoncrnisch verkeerde stcelen, niet in hoogte verstelbare
r,rerktafels, slecht ingerichte kraankabines en dergelijke zijn in
veel gevallen bij de bron aangepakt door deze te vewangen. Pro-

blanen, die veroorzaakt lorden door een te beperkte boregingsruim-

te of een verkeerde rouLing van het produktie- en/of het trans-
portgebeuren, zí1n doorgaans aangepakt door veranderingen in de

routing, de rachine<pstelling of &or verbourrirgen.

veel lawaai en trillingen r,prden veroorzaakt &or (delen van)

nachines en installaties in de produktievoorbereiding (bijrcor-
beeld skrredders rroor de reclzcling rran basisraterialen) in de pro-

duktie zelf en in de afwerking (polijst- en slijgnachines, droog-

en hardingsovens en dergelijke). ook ordersteunerde apparatuur,

zoals transfornatoren, generatoren, [Dtoren, ventilatorenr vulna-
ctrines, \rerpalddngs- en bindrachines, vormt een belangrijke bron.

Daarnaast zorgen onder neer transportsyst€flEn en afzuigaplnratuur
rroor rreel l-awaai en trillingen. In veel gevallen is o\rergegaan

tot cnrkasting \ran (een deel rran) de geluidsbron. Ook zijn veel na-

öines en dergelijke aangepa.st of venrangen door geluidsarnere a[F

Inratuur, die dan vaak van onkasting is voorzien. Allerlei leidin-
gen zijn geïsoleerd, transportleidingen zijn aan de binnenzijde
ret rubber (folie) bekleed, rran nachines en transportbanden zijn
lawaaierige retalen onderdelen vervangen door kunststof en er
zijn derpers aangebracht op oruler neer lrrhlinlaten en ontluch-
Lingspoorten. @luidsbronnen zi jn rrerplaatst naar een andere,

veelal rran geluidsisolatie rrcorziene, ruimte of naar buiten. Als
dit niet nogelijk bleek zijn er geluidwerende rmcht- of bedie-
ningskabines geplaatst. In andere gevallen zijn tussen nachines

of afdelingen scheiding*mnden aangebracht en geluidsabsorberende

rroorzieningen €tan mrxlen en plafonds, zoals baffles. Dergelijke
akoustische voorzieningen zijn rraak een aanvulling c5> (een paldcet.

rran) andere naatregelen. A1s naatregel tegen trillingen zijn in
een aantal bedrijven btrffers aangebracht tussen roerkvloer en in-
stallatie of heeft nen nachines ',porzien rnn speciale bekleding
of rran slag- of stootderqnrs.
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olerlast door stof en vuil kcrnt in allé fasen 'an de produktie

'rrcor. In de produktievoorbereiding is dat bij het storten, dose-

ren en lrengen rran poedervormige en vloeibare grond- en hulpstof-
fen. In de produktie kcnen stof en vuil voor bij het venrerken

rran dergelijke stoffen en bij het nachinaal bewerken van bijrtoor-

beeld hout, rnetaal en kunststof. Bij de afwerking ondervinden

verknsrers overlast van schuur-, slijtr en polijststof, lasrook,

bij rrerfspuiten en gritstralen wijkonende stof en dergelijke.
Het schoonnaken van nachines, persen, ketels en emlErs geeft veel

werlast, evenals het ttansport 'rran grord- en hulpstoffen - zoals

rrerf, cfremikalien en dergelijke - in emlers er rraten, het trans-
port \ran poedervormige stoffen cp qpen lopende banden en het

transport rran afrral. Problqnen net stof en vuil kr:nnen lucrden ver-
ergerd door een slechte staat van de gebouwen, dat $dl zeggen 1@n-

neer vloeren beschadigd of onregelrmtig zijn, vanneer stof door

reten en kieren naar binnen kan kcrren of wanneer de afwatering of
riolering onrroldoende is en telkens verstopt raakt. In veel geval-

Ien zijn de problaren aangepakt door verbeteringen aan de (kapaci-

teit rran de) bestaande afzuiginstallatie. Odt zijn nachines en

dergelijke aangepa.st, vervangen en voorzien rnn stofkappen. Eert

ardere cplossing is het installeren rnn grordstoffensilors ttEt ge-

sloten transportleidingen, doseer-, heefr- en nengsystenen. Een 9e-
sloten leidingsysteen is ook gebruikt vmr het rnar de verbruiks-

Frnten leiden van verf en ctrsnikaliën. Vor het schoonnaa}§{erk

zijn (rraten)uasmchines aangeschaft. Vor het verfspuiten is nen

gebruik gaan rmken rran spritrmnden of rran spuitkabines rret eigen

afzuiging. Tenslotte is een aantal probleren aangepakt door ver-
bourringen en het verharden van het buitenterrein.
Problenen net een slectrt binnenklirnaat zijn onder te verdelen

in tocht, een bedcnpte, benatrvxle atnosfeer, onvoldoende of slecht
beheersbare verwarmingssystefiEn err de invloed \ran zonneviarmte.

Ibcht len ontstaan door drukverschillen, waarbij luchtstrcren
ontstaan tussen een nactrine net rreel warmte-afgifte en de crnge-

ving. Deze drukverschillen zijn in rieel bedrijven teggenonen door

de installatie rnn nechanische venLilatie. Itocht kan ook ontstaan

door herhaalalelijk cpenstaande tussen- en hritendeuren bij het

in- en er<terne transport. Deze probleten zijn aangepakt door het
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aanbrengen van tochtdeuren en -sluizen, luchtgordijrpn en öck-
strelters bij los- en laadplaatsen. Ioctrt rtordt ten alotte nog \rer-

orzaakt door (te sterke) afzuiging. Dit is aangepakt door het
verbeteren \ran de lwhtafzuig-luchLinbrengverhor.ding, bijrcor-
beeld &r q elkaar afgestande afzuig- en ventilatiesysterEn en

fur retourlrrhtsysteren. Tocht is ok aangepakt door bowrkundige

aanpa.ssirgen, het afdichten van transport- en oude ventilatieope-
ningen etcetera. Een benarmie, bedorqrte atrrcsfeer is doorgaans

ÍEggencrrEn door het ',i,erbeteren 'an de (nectnnische) ventilatie,
door het installeren 'u:an airkonditioning en door het plaatsen van

loelelerenten in kleine, y,anrc nrimten. Ardere problenen ret een

slecht binnenkliraat zijn aangepakt &or het installeren van een

C.V.-installatie, door uitbreiding rran de bestaande \rere,arming en

&or het plaatsen rran airkorxiitioning. Boven raren zijn rmrkiezen

en dergelijke aangebracht tegen de zonnsiarnte en daken zijn gei-
soleerd.
In rreel gevallen hangt de probleraLiek van dan@en en gassen (en

stank) nauw seurpn net die van stof en vuil. Een rioorbeeld hiervan

is het verladen van chsnikaliën, zoals rettranol en tolueen, vraar-

bij zorel vloeistof gerprst yprdt., aIs dampen en gassen wijko-
nen. Overlast r,,an daryen en !,assen ontstaat order rtEer bij het.

rerken rEt open baden net ctrqnikali&r, bij het vervoer en/an,

bij het spuiten rran verf, zinkchrcmaat en dergelijke, bij las-
rrerk, &or rrerdunnings-, oplos- en schoorumalilriddelen, öor olie-
koeling en door oliesrering. Daarrnast rprdt overlast \reroorzaakt

door het konserveren, impregneren, beitsen en arxlere beharrtelin-
gen, zoals het npffelen en ontvetten van r+erkstukken. od< rcrdt
orcrlast veroorzaakt door uitlaat- en afvoergassen, bijvoorbeeld
bij het testen van notoren. ,In rreel gerrallen zijn dergelijke pro-
blqen aangegnkt door (extra) afzuiging en rrentilatie te Éaat-
sen, variërend van een afzuigkap direkt bij e bron, tot een cen-

t-:ra1e afzuiginstalJ.atie rret fle>ribele zuignonden en ruimtelijke
afzuiging. Àrdere toxikologieproblqren zijn aangepakt door over

te gaan op en gesloten leidingsysteal rcor cfierrikaliën, verf en

dergefijke. open baden zijn afgesloten of venrangen fur gesloten

systertten, raarbij de bediening is ganechaniseerd of geautonati-

seerd. Vor spuitwerk en lasnrerk qprden gesloten kabines ge-
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plaatst, r.roorzien van een eigen afzuigsyste€ín. Ook zijn in diver-
se bedri jrien af zuignrander neergezet, raarbi j sEri tdanpen, res1Ek-

tievelijk lasdanpen direkt rcrden afgezogen.

Hitte hDrdt veroorzaakt door produktiermchines en -installaties
en de daarbij horende aandrijfnotoren, transfonratoren en derge-

lijke. OIie- en vakuiinponpen en andere ordersteunede apparatuur

zorgen ook voor ruarmte-afgifte. In enkele branches zijn veel voor-

l<slende (bak-)orrens een belangrijke hitÈebron. Verder }everen
(Iijm-)verhittings- en drogingsapparatuur, allerlei thermische

processen, gietwerk en dergelijke, veel overlast op. De naatrege-

len hiertegen zijn ofwel gerichte cp een vermirxlering mn de warm-

te-afgifte, ofwel op een rrerbetering van de luchtcirkulatie. veel
toegepaste naatregelen ran de eerste kategorie zijn: het ver\ran-

gen \ran installaties, rmchines en ovens &or niewe, mirder hitte-
afgeverde varianten; het isoleren rran nnchines, bijrrcorbeeld ret
behulp rran dekkleden; het rrcrlagen \ran toerentallen van sneldraai-
ende of roterende nachines. l4aatregelen uit de tweede kategorie
bestaan neestal uit (verbeterde) afzuiging en/of ventilatie, zo-

rlel ruimtelijk aJ.s örekt aan de bnon.

Overlast van weersinvloeden orxlervinden riooral de werkneners

d.ie langdurig rrrerk in de cpen Irrcht. noeten verrichten. Dit is het
geval cp scheepswerven, q> de houtnerven en cpslagterreinen rran

de hout- en reubelindustrie, cp de hritenterreinen r,ran de buma-
terialenirxlustrie en in enkele sektoren vaar, in verband nret ruim-
tegebrek, scÍrmige rerkzaamheden buiten ucrden verricht. Het gaat

hierbij vaak crn sorteerwerk, het bestekzoeken en het nrcntagelrerk

van cerkstukken en konstrukties, die te groot zijn voor het besÉr-

ken in fabriek of verkplaats. Daarcrn zijn rraak (delen van) de on-
verharde terreinen bestraat of geasfalteerd en zijn nobiele of

'Este overkappingen gebourd of een gesloten loods. Bedrijven,
vaarvan de rmgazijnen en dergelijke ',ier yan de bedrijfsruimten af-
liggen, zodat veel transport in de open lucht rndig is, hebbert

nieul'rbouw dicht bij de fabrieksruimte reergezet of hebben de naga-

zijren verplaatst.
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2. KONKLUSIES

Door de grote hoeveelheid beschrerren projelcten en door de opzet

van het boek zijn de konkltrsies over naatregelen tegen bepaalde

knelpunten nogal globaal van aard. Het is onvermijdelijk dat spe-

cifii:ke en inventieve cplossingen in dit kader onverneld blijrten
(zie ok de tweede konkLusie).

De in de intrordelijke konklusies verrelde percentages suggeren

vellicht een rangorde net betrekking tot de onrang waarin de knel-
pnten in de industrie voorkcnen. Deze suggesLie is in zoverre
juist dat de percentages een beeld geven rnn de nate waarin de

knelpunten zijn aangepakt.

In de industrie zijn in de orderzochte periode 4.500 projekten

uitgerroerd die nede gericht varen op arbeidsplaatsverbetering.
Hierbij uaren ruim 66.000 arbeidsplaatsen betrokken. Re.Iatief

veel naatregelen zijn doorgevoerd in de voedings- en genotmidde-

lenindustrierin de basisnetaal en in de nretaalproduktenindustrie.

Relatief weinig projelcten zijn er gaueest in de tentieL- en k1e-

dingirdustrie en in de nachine-industrie en in de elektrotech-
nische- de instrunenten en de toveriger industrie.

Het, is (rng) niet nngelijk rroor al-le beschreven knelpr-rnten opti-
rale cplossingen aan te reiken. Voor scÍmige a-specifieke knelptr
ten zoals lawaai, daryen en gassen, slectrt binnenklfumat zijn de

cplossingen bekend (vervarqen van de bron, onkasten, afzuigen) en

lprden mk alganeen toegepast. Voor arrlere, sitr.ratie-qlecifieke
knelpunten zoals atrare arbeid, slechte roerkhording, onvoldoerr:le

beruegingsruimte, geldt dit niet. De qÈossingen voor deze proble-

nen rrariëren. Voor beide soorten knelpunten geldt dat de cplos-
sing voor het ene knelpunt scms een nieurtr problesn rreroorzaakt.

Zo leiden rmchines, die ter venranging van zwErre arbeid zijn aan-

geschaft, tot lamai-probloren of beperkte baregingsruimte.

Bedrijven krmnen in dit opzicht rrcg veel rran elkaars aktiviteiten
leren.
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Het nreest aangepa.kte knelpunt in de industrie is de hier \roorko-

nende zware arbeid en slechte werkhording. In eenderde (32t)

rran alle gevallen waren naàtregelen gericht op dit knelpunt. Voor-

aI in de rrcedings- err genotmiddelenindustrie, de textiel-, kle-
ding- en leerindustrie, de borxnaterialenindustrie en de wasserij-
en is dit knelpunt. veelvuldig aangepakt. In vijf andere branches

vas het bovendien het cp één na belangrijkste problean.

De cplossingen \rcor dit knelpunt zijn uiteenlopend en afhankelijk
van de situatie in het bedrijf. veel voorkcnerrle raatregelen

zijn: de aanschaf mn hulpnicltlelen ter verlichting rran buk- en

tilwerk; de plaatsing \ran tranportsysteren \roor het transporÈ van

grondstoffen en verkstukken tussen en binnen afdelingen; nechani-

sering en autcnatisering \ran zl'Èare rrcrkhandelingen.

Bij nechanisering en autcnatiserring spelen niet aLleen sociale
rnrtieven een ro1. IGlnciteitsverhoging, een doelnatiger grorxlstof-
fen- en produktenstrocrn en een besparing op arbeidskrachten zijn
eveneens belangri jke nrctieven.

Een tweede veel aangepakt knelpunt is lawaai (22?t. Dit is \roor-

al in de papier- en grafische industrie, de hout- en neubelindus-

trie, de aardolie- en drsnische industrie, de netaalindustrie, de

rachine- en transportsniddelenindustrie en de elektrotechnische en

instrurentenindustrie aangepakt. In de voedings- en genotrniddelen-

industrie en de rubber- en kunststofvenrcrkende industrie is dit
het op een na belangrijkste knelpunt.
De oplossingen zijn in a1le branctres gelijk. De reest voorkcuerde

naatregelen tegen lawaai zijn: rrcnnnging van de geluidsbron, or
kasting rran geluidsbron, het verplaatsen of bouwt<undig afschernen

rran geluidsbronnen err lawaaierige afdelingen, het vervangen \raR

lawaaierige onderdelen rran nactrines en installalies drcr geschik-

tere onderdelen, het aanbrengen van akoustische voorzieningen aan

plafords en r,Ènden en het plaatsen van derpers qr of in lrchtuit-
laten.
Het resultaat \ran de verschillende naatregelen is wisselerd. De

vervanging rran nachines of onderdelen is reestal een efficiente
(naar ook dure) naatregel. Omkasting van de grootste lawaaibron-

nen is dit, mits goed gekonstrueerd, nreestal ook. Het kan echter
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gebeuren dat de nechines door de crnkasting roeilijker bereikbaar

rprden of dat de nactrine-in- en uitvoer lastiger rordt. In de

prakLijk rordt de onkasting alan \raak niet gebruikt, zodat veel

van de geluidsreduktie trcer rrerloren gaat. Àkoustische rrcorzienin-

gen geven rreinig geluidsreduktie. fíe1 kan hiernee de nagaLntijd

in grote hallen enigszins teruggebracht rrcrden.

Het derde \ree1 aangepakte knelpunt is rstof en rnrilr (128).

Vorial in de nrbber- en kunststof rierrerkerxle industrie is dit
een veel voorkcnend probleanr. In de boururaterialenirdustrie en de

msserijen kcÍnt alit cp de treede plaats en in zes andere branches

de derde plaats.
De meest toegepa.ste oplossingen zijn: het aanbrengen van nieure

of het verbeteren rran bestaande afzuiginstallaties en het instal-
leren rran gesloten opslag-, transport-, stort- en nengqfstsIEn.

Een veel voorlrcnend probLeern in de irdustrie blijkt ook een

slecht binnenltlirmat te zijn. Het is in cmvang het vierde knel-

Iunt (8C). Vora1 in de elektrotechnische industrie en de ts(-
tiel- kleding- en leerinlustrie is dit een rraak aangeSnkt knel-
grnt.
In rreel bedrijven bestaat de aanpak uit het aanbrengan of verbete-
ren \ran ventilatie- Iuchtverrrersings- en luchtbetnrrtelingssryste-
nen. Odr Hcrden hiertegen tochtdeuren en -sluizen gepLaatst.

In veel gevallen vprden de problanren net een slecht binnenklinnat
veroorzaakt of \rersterkt door hitte rnn het. produktieproces.

overlast rran hitte (6t) is een probleem in de papier- en grafi-
sche industrie, de vnasserijen en de te:<Liel- kleding- en leerin-
dustrie. oSrlossirryen hiervoor zijn: De venrangirq van tachines en

ovens, de isolatie \lrtn vJaflÉ-ebronnen en het rrcrbeteren van rienti-
latiesystanen.
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Orerlast van danpen en gassen (6t) is rporal in de rachine- en

transportmiddelenindustrie, de rubber- en kunststofverwerkende in-
dustrie de aardolie- en chsnische industrie en de netaalindustrie
een problean. De oplossingen in deze sektoren verschillen niet
rran de rnaatregelen die tegen stof en vuil wcrden getroffen.

Ardere knelpunten dan hier besproken zijn relatief weinig aange-

pkt. Projekten gericht op de aanpak van de door het produktiepro-

Gs \reroorzaakte kor-de bijvoorbeeld wiescellen of nachinegebon-

den arbeid zijn in slechts lt rran de gevallen doel van raatrege-
len geweest

Het kcrnt betrekkelijk veinig trcor dat projekt€n '0oor arbeids-
plaatsverbetering op één erkel knelpunt gericht zijn. In de

rÍreeste gevallen hebben naatregelen effekt op neerdere knelpunten

tegelijk. Het wegnanen \ran zvíare arbeid bijvoorbeeld, betekent in
bijna alle gevallen ook het opheffen van een slechte werkhouding.

De aanpak rran nril en stof gaat nreestal gelnard net die van dam-

[En en gassen.

In rreel gerrallen is de aanpak van reerdere knelpunten tegelijk
het &el \ran een projekt. De konkrete aanleid.ing on naatregelen

te treffen rordt aangegrepen cm ook andere knelpunten aan te pk-
ken.

In veel projekten heeft de vervanging ran kapitaalgoederen of het

treffen van bouu,kxdige voorzieningen rede tot een rrerbetering

rran de arbeidssituatie geleid. Hoe\,eel over de precieze aanlei-
ding voor deze naatregelen geen gegevens beschikbaar zijn lijkt
het aannsrelijk dat ilergelijke investeringen een betlrijfsekoncnÉ-
sche achtergrond hebben. Deze projekten laten zien dat het onder

bepaalde kordities rogelijk is crn in het kader mn rpnnale be-
drijfsvoering aan de verbetering rnn arbeidsplaatsen te vÍerken.

In rreruit de neeste projekten is de verwerrenheid yan ekoncrnische

en sociale nntieven op voorhand vanzelfsprekend. Ererzijds zijn
er naatregelen die prirmir een verbetering van de arbeidssituatie

u
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tot gevolg hebben en pas in tueede instantie (bijvoorbeeld via
een verzuindaLing) ekorunische gezien resultaten qrleveren. Voor-

beelaten hierrran zijn raatregelen tegen lawaai, damperr en gassen,

stof en vuil. van de andere kant zijn er projekten die effekt heb-

ben cp de produktiviteit (venranging van rachines, nechanisering

van transport), raar daarbij ok belangrijke arbeidsplaatsverbete-
rerde elsrenten in zich hebben. l,tits de krraliteit van de arbeids-
plaatsen betrokken vordt bij de besluitvorming over investerin-
gen, is er dan ook geen reden crn te veronderstellen dat arbeids-
plaatsverbetering en rpnale bedrijfsrroering net elkaar in strijd
zijn.
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Telefoon 020-5LL0777
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$brkgeversorgani saties

llederlads Christeli jk lËrlcge\rers\rerbdral tUl
Wer§roep Sociaal Beleial
Sdteveningsadeg 52

Postbrrs 84100, 2508 ÀC 's4ravenhage
Telefoon 070-514071

Raad rnn de Centrale Ondernairgorganisaties (R@)

Ccmissie Veili$eidsaangelegenheden
Ccmissie Àràmt R@

Prinses Betrixlaan 5

2595 AB rs{ravenhage

lblefoon 070-814171

Àlgmne llertsgerers vereuigiry
ÀMissie
Postlcus 568, 2003 BN Haarlern

Telefoon 023-284750

KoniÍrk1i jke ltEderlands derncrsveËond
xriDÍ/

SecLie Intustriële Nijverheid
Broel«olenrueg 20

Fostbrs 379, 2280 AJ Rijswijk
lblefoon 015-600191-
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Onderzoeksinsti tuten en adviesorgani saties

@2, Stictltirry Cotirdinatie van C<uu:nicatie uEt betrelclciDg tot
gege\rens voor Onderzoelc inzake ZieJ<teverzuirt

De Boele1aan 30, 1083 III Amsterdam

Te.lefoon 020-5498611

Struktuur:
Stichling. Bestuursleden zijn afkonstig rran de ministeries ran Sociale Za-

ken en Werkgelegenheid en ran Binnenlandse Zaken, van de Sociale Verzel<e-

ringsraad en de Federatie rian Bedrijfsverenigingen. Via de laatste trryee

zi jn rerkgevers en werkngrersorganisaties vertegenwoordigd.

VÍerkterrein:

- Advies en onderzoeksprojekten op het gebied rran uprk en gezondheid

- Ontwikkeling en uitvoering \ran een integraal informatiesysteeÍn over

ziekteverzuim, tBO, verloop en organisatiekenrerken t.b.v. registraÈie
r,oor 300 bedrijven, landelijke peiling en onderzoek

- Kmntitatieve analyses Íet betrekking tot r,rerk en gezondheid, in het
bijzonder ziekteverzuim en liDO

- Ddcunentatie onder andere van onderzoek net betrekking tot lsÉliteit
rran de arbeid en sociale indikatoren (i.h.b. ziekteverzuim en [tAO).

Corqrel Laboratorirn rran de Unirrersiteit \ran Àreterdil
le Constantijn Htrygensstraat 20, L054 BW Amsterdam

IE1efoon 020-5784050 of 5789555

Taak:

- Onderzoek op het gebied van de algenene bedrijfsqeneeskurde, \Ën

instrnnningsfysiologie (fysiek erl rentaaJ-) en vran cmgevingsinvloeden
(fysische, rraar vooral drgnische faktoren), binnen en buiten het
bedrijf, inklusief sport en lichanelijke cpvoeding.

- Àdviezen aan derden op bovengenoende gebieden.
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Stidrtirg c. I. T. P. -adviseurs vwr Orgarrisatie en Personeelsbeleid

Berg en Dalseureg I27, 6522 Bw Nijnegen

Fostbus 9043, 5500 KC Nijnegen

Telefoon 080-226468

Vestigingen in ÀmsLerdam, Elerg en Da1, Breda, Tilburg.

Stn:ktuur:
Ornfhankeli jk adviesbureau.

Werkterrein:
Àlgereen: Advisering inzake sociale en organisatievraagstukken, trerving, se-

lektie en overige aspekten \an [Ersoneelsbeleid.
ÀRBO: Onderzoek kwaliteit ran de Àrbeid (o.a. ergorunische aspekten).

Irlerkinhoud en \,Ërkorganisatie en de gevolgen daanran, onder andere \roor ou-

dere lrerknenrers.

@eleiding \ran BGD naar csreenschappelijke Bedrijfsgeneeskundige- en Vei-
ligheidsdienst.
Introduktiekursus ARBGreet.

Institrut vor lbegegnste Sociologie (I1§)

Graafseneg 274, 6532 zR Nijnegen

Telefoon 080-780111

Stnrktuur:
Stichting net de status \ran [Bra-unirrersitair onderzoekinstituutr 

"rerbonden
net de l€tholieke Unirrersiteit van Nijrcgen.
lilerkterrein:
Algeneen: Beleidsgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek in o6rdracht van

derden, cp de rrolgende gebieden:

arbeid en bedrijf, kultuur, rekreatie en ruimtel-ijke ordening, rrclzijnszorg
en volksgezondheid, ondenvi js, arbeidgrarkt.
ÀRBO: Kr.Ialiteit rran de arbeid, technologische ontririkkelingen en arbeidscrn-

standigheden in verschillende sektoren en bedrijfstakken.
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fVA, Institrut vor Sociaal+fetensóapelijk Onderzek

Hogeschoollaan 225, Tilhrg
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Telefoon 0L3-662443

Struktuur:
Stichting. Para-universitair onderzoeksinstituut, verbonden net de lGtholie-
ke Hogeschool Tilburg.
Werkterrein:
Algeneen: Sociaal-tetenschappelijk beleidsonderze)<, in otrr:lracht ran derden

op de rrclgende terreinen: arbeid en bedrijf, organisatieprobleilEn' $Dnen en

ruimtelijke ordening, r,elzi jn en lq.[tuur, ekoncrnische psychologie.

ÀRBO: Kqaliteit van de arbeid en arbeidscrnstandigheden.

Instituut rior l,bdezeggensdnp Driebergen

Postbus L9, 3970 AA Driebergen

Telefoon 03438-13054

Dit instituut doet onderzoek en geeft kursussen op het gebieal van redezeg-

genschap en arbeidscrnstandigheden IrEt rEÍE rioor ondernerningsraden.

Stidrting Àrbeid en @zondheid

O.de Gracht 42, 35L]- AR Utrecht
Telefoon 030-319276

IT\DINSTTTI}IEN

De centrale Ít{G-ingang op het gebied rran de arbeidsonstandigheden is heÈ

Bueau lÍr.rranisering rran de kbeid
lihssenaarserdeg 56, 2333 ÀL Leiden

Postbus L24, 2300 ÀC leiden
Telefoon 071-170441

Voor q)ecialistische wagen vprdt doorverwezen naar het Tlil}-instituut dat

kennis en deskr:rdigheid heeft qr het betreffende gebied.

I'{ocht blijken dat op tsroee of neer ÏtlO-instituten een beroep noet lorden ge-

daan, dan zorgt het Bureau enioor dat deze rrcrden ingeschakeld.
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It{O bestrijkt de volgende aspekten/onderzoekgebieden q> het ÀRfterrein:
- fysische en ctrendsche arbeidscmstandigheden (Iawaai, to:<ische stoffen,

klinaat etc. en de inrterking ran deze agentia op de nens);

- ergoncnrie (*erkhordirtgen, verlichting, ontwerp rzan nreubilair, eisen te
stellen aan beeldschernen, bdienirg en bamking rnn konple>re IIEns{IE-

drinesysteren, rens-kon5rrter öaloog etc. ) ;

- arbeidsgeneeskurrle en bedrijfsgezondheidszorg (arbeidsbelasdng,

stress, ziekteverzuim, gezordheidsonderzoeken gericht op het signaleren

'uan ongezondheid en onr+elbevinden in arbeidssituaties, epidemiologisch

orderzoek, ontwikkelen \ran qfsteflEn voor verzarrelen en opslaan van gege-

r.rens in de bedrijfsgezondheidszorg, etc.)i
- sociaal-organisatorische faktoren in arbeidssituaties (nerkorganisa-

ties, l<mliteit mn de arbeid, problanen rord de inrroering rran nieure
technologieen in arbeidssituaties, etc. ).

Voor het fundamentele onderzoek uprdt IIiD gesubsidieerd door de overheid.
Vor kortdurende infornatie, advies en bijvoorbeeld bedrijfsbezoek vorden
geen kosten berekend. Vor uitgebreidere dienstverlening (net nare onder-

zoek) rordt een kontrakt gesloten cp basis rran de Àlgenene V@n{aarden voor

Orderzoek- en OntwikkelingsoSrirachten.
Deze voorïraarden bevatten regelingen o\rer orxler andere geheimhoriing, €tan-

spral<elijlàeid, rechten qr resultaten en tarieven.

lilederlads Inetiturt vrcr Preventieve @zdheidszorg IID (NIre)

Itlassenaarserreg 56, 2333 ÀË Ieialert

Postbus L24, 2300 ÀC I€iden
Telefoon 071-17044I

Werkterrein:
Àlgerneen: Orderzoek naar gezondheid en relbevinden in arbeidssituaties; ge-

zondheidszorg \roor speciale leeftijdsgroepen (jeugdigen, ouderen); è orga-
nisatie rnn de gezondheidszorg.

ÀRBO: Oderzoek op de volgende terreinen:
- ziekteverzujrn en arbeidsorgesctrikttreid

- ergoncmie

- getuid

- stress en arbeidsbelasting
- gezondheidsonderzoek in bedrijven bij beroepsgroepen
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@Ieiding Àrbeids- en Bedri jfsgeneeskurxle voor bedri jfsartsen.
Iandeli jk ziekteverzuim statistiek

Ocmissie vwr Àrbeidsgeneeskuntig ffierzelc llD (Cem)
I{assenaarser^reg 56, 2333 AL Ieiden
Fostbus L24t 2300 ÀC Ieiden
Telefoon 07I-17044I

l{erkterrein:
De Kcrmr:issie valt onder de Hofdgroep Cezondheidsonderzoek. Zij is saÍreng'e-

steld uit vertegenvloordigers rran overheid, r,erkgevers- en lrerknarersorgani-
saties en instellingen c.q. verenigingen cp het gebied van bedrijfsgenees-
kunde en ergononie.
De Kcrnnissie kent een aantal verkgroepen uaaronder:

- *erkgroep lrdustrieel Toricrclogisch Onderzoek

- rerkgroep Lawaai-invloeden

- rrerkgroepÀràeidshygiene

Het is haar taak te bevorderen dat het toegepast natuur:rdetenschatrpelijk on-
derzoek ap doel-Ínatige wijze dienstbaar vordt geraakt aan de bedrijfsgezond-
heidszorg en de arbeidshygi&re.

Periodieken: jaarverslag.
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Veiligheidrsinstitutrt (\II )
Boelelaan 32, 1083 tU Arnst€rdam

Telefoon 020-549861I

Stn:ktuur:
SLichting. In het bestuur hebben vertegenrtoordigers varn onder andere over-
heid, werkgevers en rierkneÍrers zitting.
Werkterrein:
ffierzoek, advisering en rrcorlichting m.b.t. de veiligheid en de gezondheid

in en buiten het rrerk, en de goede sfeer bij de arbeid.
- IrÉomatie en adviezen zcr,rel over technische ats beleidgnatige aspekten

van veiligheid en gezorxiheid

- Betlrijfsdoorlichting. inspekties en netingen

- Bibliotheek en dokurentatie
- Epositie: denrcnstratieve en praktisctr gerichte instruktie
- Opleidingen tot rniddelbare en hogere rzeiligheidskundige

- Verschillende soorten kursussen op anAGgebieden rroor nanaganent, Iei-
dinggevenden, O.R., kormissies, uitvoerenden

- Veiligheid in de privésfeer

lHerlardse Vereoiging rmr Egormie (NtuE)

Postbus 5665, 1007 ÀR Amsterdam

Telefoon 020-223327

Wenkterrein:

De vereniging is aktief op het gebiecl rran onderrrsijs, onderzoek en toepas-
sing van de ergoncrnie.

Zij organiseert o.m. kursussen in eigen beheer (r,aaronder een algerene In-
troduktiekursus Ergononie) en nerkt rIEe aan &or anderen georganiseerde kur-
sussen.

Uitgave van het kruartaalblad rTijdschrift \roor Engononiet
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llederlandse Vereniging voor Persqreelsbeleid (NrP)

Van AlkenBdelaan 700, 2597 Nil rs-Gravenlnge

Postbus 90730, 2509 LS 's{ravenhage
Telefoon 070-26434L

Werkterrein:
De Vereniging heeft een rCcnmissie ARBO-r.Etr ingesteld. De NVP publiceert
het raandblad'Personeelsbeleid'.

!{ederlardse Vereniging van VeiligÈeidskundigen (NrIiK)

Prof . E.14. I,leijerslaan 10 1183 AV Àrnstelrzeen

Posthrs 8300, 1005 CÀ Ansterdam

Telefoon 020 - 455351

Werkterrein:
De leden ran de vereniging zijn veiligheidsfunktionarissen lrcrkzaaÍn in be-
drijven en instellingen en bij de overheid.
De vereniging kent een groot aantal regionale afdelingen en een aantal rak-
en studiegroepen.
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overheidsinstellinqen en advieskcmni ssies

De overheidsinstellingen op dit gebied hebben veelal een voorlichtervle en

adviserende rol.
Een aantal ran deze instanties onderscheidt zich ran andere dienstverlenen-
de instellingen door hun taak de naleving van bepaalde lretten en regelingen

te kontroleren.
In deze kategorie is tevens een aantal advieskcnrissies voor de overheid cp-
genorren. In deze ]<cnmissies hebben, rnast vertegenr,oordigers rran de over-
heid onder neer ook werkgevers- en vierkneÍrersvertegenvrcordigers zitting.

l,tinisterie rran Sociale Zaken en líerkgelegenheid

Directoraat{enemal rran de Àrbeial

Balen rran Ardelplein 2, 2273 KII Voorburg

Postbus 69, 2270 !A Voorburg

Telefoon 070-69400I

Werkterrein:
Het bevorderen van optfunale arbeidscrnstandigheden voor de r,erkende nens

door middel van:

- het tot stand brengen van rettelijke bepalingen, voorschriften en in-
sÈrukties op dit terreini

- het geven \ran voorlichting en advies;

- het toezicht q> de naleving van de rcttelijke bepalingen;

- het (öen) rrerrichten van orxierzoek.

Het DGA beschikt hiertoe over een aantal specialistische diensten op tech-
nisch, nedisch, sociaal en juridisch gebid. Ook heeft het de beschikking

over sctreikundige, rerktuigkurxiige en kernfysische laboratoria mar order-
zoek rrcrdt gedaan.

Als uitvoerende diensten ressorteren onder het EA:
de Aröeidsinspektie
de Inspektie rran de tlavenarbeid

de Dienst 'rcor het Stocrmrsezen
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De ArbeidsinspecEie

BaLen rran Ardelplein 2, 2273 KH Voorburg

Postbus 69, 2270 Ir[A V@rburg

Telefoon 070-694001

${erkterrein:
De Àrbeidsinspectie adviseert en inforreert m.b.t. de arbeidscrnstandighe-

den. Zij is rrcorts belast, net het toezicht cp de naleving ran de Arbeidscrn-

standighedenwet, de Arbeidsrpet (werk- en rusttijden) en van andere regelin-
gen op het terrein van de arbeidscrnstandigheden, veiligheid en gezondheid

in de arbeidssituatie.
De ArlceidsinsS:ectie is verdeeld over tien distrikten in het land. EIk dis-
trikt rordt geleid door een östriktshoofd dat wordt bijgestaan door een

aantal binnen- en hritendienst nrederirerkers. Het is hun taak toezicht te hou-

den otrl de uitvoering \ran de rrctten en naatregelen en orrrer de uitvoering te
overleggen, te inforneren en te adviseren. Eveneens is in elk distrikt een

arts !Ërkzaam die kontakten onderhor.rilt net de bedrijfsgeneeskundige diens-
ten (BGD) ín laar/zí)n gebied.

Districtskantoren Arbeidsinryectie

Nlsterda

Arntra

Brda

De\renter

Gronirryen

Iíaarla

Maasstriöt

Rotterdan

Irbsterdoksdí)k 24, 1013 ÀE Amsterdam

Ilelefoon 020-2528L4

hsebiusplein 1, 6811 HE Arnhem

Telefoon 085-42074L

Visnarktstraat 28, 4811- ttlE Breda

Telefoon 076-223400

T.G. Gibsonstraat 39, 74LL RP Deventer

Ielefoon 05700-14745

EgelsekaÍp 4, 9722 N( Groningen

lrelef oon 050-232957 / 56/ 52

wilhelminastraal 27, 2011 VJ llaarlsn
ltelefoon 023-319139

St.Senraasklooster 28, 62LL IE !4aastricht
Telefoon 043-1925I

Van Vollenhovenstraat 12, 3015 BH Rotterdam

Ilelefoon 010-365066
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Dienst vrcr het Storezen
Eisenhowerlaan 102, 25L7 KL rs-GraverÈraqe.-^

Telefoon 070-514081 ,/
/

Í{erkterrein:
De Dienst rrcor het Stocrmrrezen heeft als doel het bevorderen \ran en het toe-
zicht houden op het veilig gebruik naken van apparaten en installaties die

onder druk staan. zij is belast ret uitvoering en naleving van Stocrmoet en

Stocrnbesluit (het Drukhoudersbesluit is in rrcorbereiding).
De Dienst houdt zich o.m. bezig ret netaal, las- en nordestruktief onder-

zoek alsrede het testen ran appendages en breekplaten in eigen laboratoria.
Sinds 1971 beschikt de Dienst over een Centraal Bureau voor Kernenergie.

Het personeel van de Dienst is verdeeld over het hoofdbureau in Den Haag eÍt

over zes distrikten.

Utrecfrt

Zoeterer

De Inspectie \ran de Eavenaràeid

Ntsterdm

Rott€rdan

Wittevrounensingel 27, 3581 GC Utrecht
Itelefoon 030-332211

Boerhavelaan 3, 27L3 m ZoetenlEer

Ile-lefoon 079-511611

Westerdoksdlik 24, 1013 AE Àmsterdam

Telefoon 020-2528L4

Van Vollenhovenstraat 12, 3016 BH Rotterdam

TeJ-efoon 010-365066

Werkterrein:
De Inspeclie \7an de tl,avenarbeid is vrerkzaam in havenbedrij\ren en heeft in
principe dezelfde rol als de Arbeidsinspectie m.b.t. andere bedrijven.

zLj g@Íl o.m. adviezen en inforrnatie inzake arbeidscÍnstandigheden en is be-

Iast rEt de uitvoering en handhaving rnn de Stuvadoorsriret, het veiligheids-
bestuit tankschepen, de Wet Gevaarlijke Stoffen en het veiligheidsbesluit
Binnenvaart ter uit',roering ran de veiligheids!ret 1934.
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Arbonad
Postbus 266, 2700 AG ZoeterÍÍEer

Telefoon 079-511611

Samenstelling:

In de Raad hebben zitting vertegeilrcordigers van de overheid, de rrerkge-

vers- en de werknenersorganisaties.

Taak:

- V@rstellen te doen en advies uit te brengen aan de minister van Socia-

Ie Zaken en Werkgelegenheid ter bevordering van de veiligheid, de ge-

zondheid en het rrelzijn in verband ret de arbeid.

- Overleg plegen crntrent de tot standkoning en uit'uoering \an algereen

bindende voorschriften ter uitrroering van de r.letgeving op het terrein
saarop de Raad r,rerkzaam is.

- Infornatie rrcrschaffen aan trErsonen of organisaties die daarcrn vragen.

OoLLege rian Bijstand en Advies vrcr de Bedrijfsgezondheidszorg

Het College is sinds I januari 1983 cqmissie ran de Arboraad.

Balen rzan Ardelplein 2, 2273 KII Voorburg

Postbus 69, 2270 lG Voorburg

Te.Iefoon 010-694001

Sanenstelling:
Het College bestaat uit vertegenwoordi.gers van de overheid, r.erkgevers en

rerknqrersorganisaties, en van beroepsverenigingen op het terrein rran de be-

dri j f sgezondheids zorg .

Taak:

- Adviezen en \Dorstellen uitbrengen aan de minister ran Sociale Zaken en

líerkgelegenheid ter beoordeling van de bedri jfsgeneeskunde.

- Aóries en bijstand verlenen aan E@'s en aan direktie en ondernenings-

raad rran die bedrijven vaaraan een reD rrerborden is.
- Àdvies uitbrengen aan de minister rran Sociale Zaken en wenkgelegenheid

inzake erkenning van BGD's.
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ecensAnpefijk À&inistratie Kantmr (ctrK)

ÀfdeliDS ÀÀriserirg Bealri jfsveil-i$reid
Hof . E.M. I"Qrerslaan 10, 1183 AV Anstelveen

Fostbus 8300, 1005 CA AÍrst€rdam

Itelefoon 02O-5/22L55

Struktuur:
Centrale afdeling van het GAK rEt veiligheidsadviseurs op distriktskante
ren. De afdeling '\rerleent diensten aan de leden van cle bij het C.ÀI( aangeslo-

ten bedri jf werenigirgen.
lilerkterrein:
Inforratie en roorlichting over a1le aspekten rran de arbeidsveiligheid, en

over organisatie en beleid inzake veiligheid.
Verschaffen van voorlichtings- en aktienateriaal, films, veiligtrcidsplaten
e.d.
!{etingen (inclikatief) van fysische en drsnische aspekten van de arbeidscrn-

starxligheden.

Keten:
Begrepen in de premie-afdrachten rran de leden.
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Bedri j f sgezordheidszorg

Er zijn drie soorten bedrijfsgezondheidsdiensten:

- enkeh,oudige ED:s: interne diensten in ondernaningen

- gez:rprrlijke ED:s: zelfstandige diensten öe op kontraktbasis de ge-
zondheidszorg behartigen r,roor de bedrijr,ren in thun regio', l*rarrrpe een

kontrakt is gesloten;

- G en GDrs en EDrs: diensten die rpor de 1oka1e cnzerheid r,rerken.

De taken van de BGD liggen op het gebied rran de prerrcntie've gezondheids-

zorg. Te noeÍEn zijn de rrolgende taken:

- rIEt betrekking tot individuele r,rrerkneners: aanstellingskeuring, perie
d.iek onderzoek, bedrijfsgeneeskundig spreekuur, eerste hulp bij ongeval-
leni

- rIEt betrekking tot de uerkplek: opsporen rran schadelijke invloeden, ad-

visering over en nEerÀrerken aan naatregelen rl^artegen, kontrole op uit-
voering r'laarvan.

Adressen, zie: "Wie is Wie in Arbolard' (@B/SER)
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BRAI.]CIIEERICIIIE ORGANISATTES

Feileratie Druk en Papier
tcrlcgroep Àrbeidscustandi$edeÍl
I(oninginnaneg 20, 1075 Q( Arnsterdam

Telefoon 020-735431

verenigiry lran Verf- en Drukinlstfabritranten (\tt0)

ProjelG$oep arbeiclscnstanalighederr

hstbus 7L, 2240 AB Wassenaar

Telefoon 0I751-78044

craf iscàe Beiki jf sverenigirlg
Ztmansvliet 3, 1081 AP Amst€rdarÍFBuitenvel-dert

Telefoon 020-5418418

Nierne ÀIgmre nedrijfsrcrenigirq
Bos en lcnrerplantsoen l, Ansterdam-!{.

Telefoon 020-879111
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BRONNEN

overzicht dienstverlenerde instituten
(!{ie is wie in ARBO-land)

Samengestetd door J.H.T.H. Ardriessen m-m.v. R. Savelsberg en

A. liblfis.
Den ttaag, ooB/ffiR, 1983, 136 blz.

Beter werk

FNV handboek (veiligheid, Gezordheid, I{elzijn) Eltjo Buring;

Ansterdam, \ran Gennep, L983, 272 bLz.

O. R. Wiizer Arbeidscnrstardiohedermet

Amsterdam, O.R. BIad. I983r 46 bIz.

Veiliqheidsiaarboek 1984

Amsterdam, Veiligheidsinstituut, 1985, 484 blz.

Al-@nak 16rr §sqiaal -Eormisdl lledenland

Den tlaag, SER, 19809' 564 bLz.
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