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Vmr,rcrd
Vanaf 1975 rprden door het I'tinisterie van Sociale Zaken en vukge-
legenheid net instsrning t','an de centrale trerkgevers- en lrerkne-

nersorganisaties subsidies aan bedrijven verstrekt ten behoeve

rran naatregelen - in',rcsteringen, technisch-organisatorische ÍEat-
regelen en clergelijke - die de arbeidscmstandigheden rian rerkne
rers helpen verbeteren.
In de loop der jaren verden duizenden aanvragen ingediend voor

bijrroorbeeld een gerichte aanpak van lawaaibestrijding op de ar-
beidsplaats, stofbestrijdingsmatregelen, vermindering van de fy-
sieke arbeidsbelasting, klfureatverbetering en dergeli jke.
Sinds 1975 is o6> basis rnn de diverse regelingen voor arbeids-
plaatsverbetering ruim f.300 miljoen aan subsidies aan bedrijven
toegezegd.

lila 1981 zijn de suhsidierypgelijkheden, als uitvloeisel van de

rpodzaak tot bezuiniging op de overheidsuitgaven, overigens be-
langri jk ingekrcrpen. De financiëIe stimulering \,,an arbeids-
plaatsverbetering is tlnns uitsluitendr €o op beperkte schaal, ge-

richt op honorering rran initiatieven van bedrijfstakorganisaties,
en r,roorts q de onbrikkeling van "arbeidsvriendelijke" gxoduktie-
middelen, en op naatregelen ter verbetering rran de taakinhoud rran

werknerners.

Een terugbJ-ik cp de respons van bedrijren in woegere jaren vrijst
uit, dat er een grote verscheidenheid rran l<onkrete knelpunten en

konkrete oplossingen via srÈsidieaanvragen bij het l.[inisterie is
aanganeld. Ik acht het een nuttige zaak on het bedrijfsleven hier-
\ran een gedetailleerd overzicht aan te bieden. Gerangsctrikt naar

bedrijfsklassen ontstaat het beeld lran een groot aantal waardevol-
Ie raatregelen - rraak getuigend van eeÍl grote vindingrijkheid -
crn de op grote schaal voorkcnende bezwarende arbeidsonstandigtre-
den te helpen terugdringen.
Vanuit deze achtergrorxl is in septenber 1984 aan de Stidrting
@Z te Àmsterdam otrrclracht verleend r,por & sanrenstelting \ran een

eenvor.rclige toegankeli jke p-rblikatie.
De laatste jaren is fur het aantrekken 'mn de algehele investe-
ringsbereidheid van het bedrijfsJ-even, alsrede door de invoering
rran nieurre technologiàr, in ta-L mn bedrijren een grootscheepse





npdernisering doorgerroerd. Deze had rranzelfsprekend een belangrij-
ke invloed op cle arbeidscrnstandigheden en arbeidsinhoud van zeer

veel werkneners. De qscmÉng \ran kategorieën ran rmatregelen,
zoals in deze prblikatie, is in zoverre hier en daar niet reer ak-
tueel.
Aktueel is echter wrel de nog steeds bestaande rpodzaak crn de ar-
beidsonstandighetlen stelselmtig te orderzoelcen en in het be-
drijfsbeleid te betrekken. Niet alleen uit sociaaL, railr ook uit
d<orsnisch @ggmÈ. De erraring ret tien jaar regelingen \roor €rr-

beidsplaatsverbetering wijst uit dat in talloze gevallen het zeer

hel rcgelijk is gebleken cm bedrijfsekoncrnische ognerken voor in-
vesteringen te kcnrbineren net gerichte naatregelen tcr verbete-
ring rran arbeidsonstandigheden.

Ik spreek de lrcop uit, dat deze prblikatie een nuttige funktie
zal kunnen vervullen bij de diskussies rran rrerkgevers- en rerkne-
nersorganisaties, individuele rrerkgevers en orxlernsningsra&n en

drergelijke over de l«.raliteit van de arbeidsonstandigheden, en het
streven naar verbetering daa67611.

22 oktober 1985.

DE DIREKTEI,'R<ENERAAL VA§I DE ARBETD

Ir. A.J. de Rms



INLEf,DIIG EN VERANI$MRDITiG

IOORAF

Sinds 1975 qorden door het l4inisterie rran Sociale Zaken en Werkge-

legenheid subsidieregelingen arbeidsplaatsverbetering uitgevoerd.
Deze regelingen hebben de afgelopen jaren bedrijrcn in uiteenlo-
pende bedrijfstakken gestimuleerd tot het nenEn \ran een groot aan-

tal naatregelen ter verbetering rran beLastende arbeidssituaties.
Veel instruktieve infornatie over de aard mn de aangepakte knel-
prnten en van de getroffen naatregelen is in &ssiers over deze

projekten aanwezig. Het doel van deze p:blikatie is dan ook, de

beschikbare gegevens overzichtelijk en systermtisch te presente-

ren, zodat deze inforrnatie redercrn een ro1 kan spelen bij het be-

leid van afzorderlijke bedrijven en van de bedrijfsorganisaties.

SJBSIDIER,EF:T.T ÀEEN ARBETDSPIÀATSI/ERBEIRTI\T3

ïr.ssen 1977 en 1981, de periode r^Barop deze inventarisaLie betrek-
king heeft, zí)n een aantal rrerschillende subsidieregelingen van

kracht geweest. Er zijn algenene regelingen gevreest (ín 1977,

f978 en 1981) die open storden voor allerlei soorten arbeids-
plaatsverbeteringsprojekten uit alle bedrijfstakken. Daarnaast

zijn er specifieke regelingen gelveest, gericht hetzij o5l de aan-

pak ran één specifiek knelpunt hetzij op de aanpak van een be-

lnrkt aantal veel rrcorkooende knelpunten in één bedrijfsgroep.
Zo zíjn er subsidieregetingen ganeest gericht op de aanpak van la-
mai (1979) en van fysiek zware arbeid of een slechte rerkhouding
(1980).

Er zi jn bedrijf sgroepsregelingen geÍreest lrcor

- de pluimveesladrterijen (1979), rraarbij het ging on naatrege-

len tegen fysiek zware arbeid en een slechte werkhoucling (zit-
tend verk), tegen slechÈ binnenklinaat en tegen stof, stank en

daryen.

- de rubberindustrie (1980), raarbij het ging crn naatregelen te-
gen stof of vuil, daneen of gassen, tocht, nachinegebonden ar-
beid, hitte en rater(damp).

- de nassief-kartonirxiustrie (1980) gericht op ÍÍaatregelen @en
stof of '.lril, darpen of gassen, tocht en hitte.



- de ijzergieterijen (1981) rroor raatrggelen tegen fysiek zware

arbeid en een slechte rrrerkhording, tegen een slechte trerkorge-

ving (dampen, gassen, stof, vuil, lawaai, hitLe eÍl vocht) en

tegen rerken in de q>en lrrht.
rn de periode 1977-198L is voor circa 6800* projekten subsidie
aangevraagd. In 4545 gevallen (66t) rerd subsidie ook toegekend,

in totaal een bedrag rran ruim 155 miljoen gulden. In de andere ge-

vallen rpldeden de projekten niet aan de subsidievoom:aarden, bij-
voorbeeld cÍrdat het projelct behoorde tot de norrnale bedrijfsvoe-
ring of cmdat het cm wettelijk verplichte naatregelen ging.

HET BASI$ATERIÀAL looR DE ITiMENBRISATTE

Vor de indeling van alle arbeidsplaatsverbeteringsprojekten naar

bedrijfstak el bedrijfsklasse is gebruik geraakÈ van de indeling
van bedrijven naar aard van ekoncrrische aktiviteit rran het ctss,

de zogenaarde Stardaard Bedrijfs Irdeling (de SBI-l<ode).

De 6800 projekten klrarren rran bedrijven uit 41 verschill"ende be-

drijfsklassen. Bij het Directoraat Generaal rran de Ebeid is een

@in gemakt ret de rreruerking en sarenvatting \ran gegevens uit
23 van deze 41 bedrijfsklassen. Dit zijn de 19 bedrijfsklassen
uit de indusErie en 4 niet-irxlustrieëIe bedrijfsklassen. Het

gaat hierbij on ongerreer 4500 projekten r€ar\ran er 3400 zijn sa-
nengevat. Van de restererrle 1100 projekten mren de dossiers in
verband ret de financieële afwikkeling niet beschikbaar. Sarren-

rrattingen van deze 3400 projekten vornden het basigrateriar'l van

deze inrrentarisatie. HeÈ ging hierbij cm zowel niet- a1s r.el ge-
subsidieerde projekten.
In de sanenrrattingen zijn order nEer gegevens van elk projekt cp-
genclrEn o\rer

* De circa 8000 projekten in de landbouw en de binnenscheepxraart

zijn hierbij buiten beschourring gelaten, evenals de zogenaarde
rimateriëIe'projekten. De 6800 genoende projekten zijn \ran

orenregend rrateriëler aard, d.w.z.; gericht op fysiek seetbare

of zichtbare arbeidscrnstarxtigheden.



aard \ran ekonqnische aktiviteit mn het bedlrijf (SBI-kode)

aantal vÉrkneners in het bedrijf
doeleinden van het projekt, marbij de rrclgende knelpunten ge-

noend zijn: a. hitte, veroorzaakt door het produktieproces

b. koude, \reroorzaakt door het produktieproces

c. stof en vuil
d. water en uaterdang>

e. dampen en gassen

f. lawaai
g. fysiek amre arbeid
h. nachinegeborden arbeid
i. fysiek slechte rlerkhouding

j. gebrek aan bewegingsrui.mte

k. slecht binnenklinaat
1. rreersinvloeden

m. overige

aantal bij het projekt betrokken werkneÍIers

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

IIIDF'Í.TIG PRO'EKTEN IN BRAT.ICIIES

Voor deze inventarisatie is een cpzet gekozen , waarbij telkens
een reeks van projekten beschreven rrcrdt voor een groep \ran \Ër-
gelijlöare bedrijven (branctre). De branches nnchten enerzijds
niet te klein r,crden crn de inventarisatie rran de projekten \roor

een voldoende grote doelgroep van betekenis te laten zijn. Arder-
zijds nochten de branctres niet te groot en te divers wlrden cndat

dan de herkenbaarheid ran de lorelpunten en daarnee de relerrantie
rran de cplossingeen af zou nemen.

De aanr,lezige spreiding van de projekten over 23 bedrijfsklassen
rdas toor deze opzet ,lrarcrn niet geschikt. Een beschrijving rran

elk rran deze bedrijfsklassen afzonderlijk zou te cnrsladrLig zí)n,
teveel orzerlapping geven en in somige gevallen ook niet tot een

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



Bij de indeling ran de projekten in een beperkter aantal groepen

van onderling vergelijkbare bedrijven hebben de 
"rclgende 

overhle-

gingen een rol gespeeld:

- het aantal aanwagen: in elke te beschrij\ren groep lÍDeten, van-

uit een mgpunt \ran representativiteit, een voldoende groot

aantal projekten aan de orde kcrnen

- het aantal arbeidsplaatsen: het is, rranuit het oogpunL \ran re-
levantie \ran de beschrijving. noodzakelijk een substantiele

sektor ran de ekonqnie te kunnen bestrijken
- de spreidirg over de probleengebieden: naarnate er voor IIEer

verschillende soorten knelpunten naatregelen gesuggereerd kun-

nen rucrden, neemt de relevantie van de beschrijvingen 'uan de

projekten toe.
Op grond van deze overwegingen is tot een indeling rran de projek-
ten in 11 zogenoende branches gekozen, nanelijk:
1. Voeding- en genotmiddelenindustrie (SBl-]codes 20, 2L)

2. To<tiel-, kleding- en leerindustrie (SBl-kodes 22, 23t 24,

3. Papier- karton en grafische industrie (Sl-kodes 26, 27)

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

5. Bouwnijrcrheid en bourrnaterialenind. (SBl-kodes 32, 5L, 521

6. Chernie, aardolie, garen- en vezelind. (SBl-l<odes 28, 29, 3O)

7. Rubber- en kunststofverwerkende ind. (SBI-kode 31)

8. Metaalirdustrie (SBl-kodes 33, 34)

9. t'lachine- en transportrniddelenindustrie (SBl-kodes 35,37, 682,

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

11. Í{asserijen (SBI-kode 983)

De projekten uit deze branches zijn in elf afzonderlijke rappor-

ten beschreven.

OPZET \AN DE B,RÀ}GIEEhIIJZE BESCHRIJYIT.IG \Z\tiI DE PROJEKIEN

Het doel ran de inventarisatie is rioor elke branche te beschrij-
ven nelke knelpunten zijn aangepakt en voor elk knelpunL te be-

schrijrrcn v,elke raatregelen zijn getroffen.
Van een branche rrcrden eerst enkele achtergrordgegevens gepresen-

teerd, zoals:

- het aantal bedrijrren

- de crnvang \ran en ontwikkelingen in de r,,erkgelegenheid (1)*(2)*



het ziekteverzuim, als indikator van rngelijke probleren (3)*

het aantal vrouuelijke rrerkneners (1)*

het produktenpa.kket en de crnzet (1)*

De kern rran elk raplprt bestaat uit de beschrijving van de naat-
regelen die in de branche tegen de reest voorkcrnende knelpunten

zijn getroffen.

Beschrijving van de knelpunten per branche

De eerste stap rran de inventarisatie is de systenetisering ran de

knelpunten per branche. Ireneinde de projekten per branche te kun-

nen analyseren is een scherna ontwikkeld waarin voor e1k knelpunt

aangegeven kan lprden r,elke de bron is en r,elke naatregelen er ge-

ncnen zijn. Projekten die in doelstelling of oplossing overeenko-

nen zijn bij elkaar gezet. Op deze wijze is per branche een o\rer-

zicht rierkregen \an de aangepakte knelpunten en van geplande naat-
regelen. De knelpunten lrorden in rrolgorde van belangrijkheid, dat
wil zeggen naar het aantal keren dat ze in de branche voorkcnen,

beschreven. Deze rrclgorde is'rcor elke branche verschillend.

Beschrijvinq rran de naatreqel-en per knelpunt

Vor de systamtiek van de beschrijving rran de rÍEatregelen is een

scheÍra ontwikkeld, waarrnee de naatregelen naar de ogrzaak of bron

\ran het aan te pa.kken knelpunt zijn gerubriceerd. Volgens deze

nethode wordt \ran elk knelpunt aangegeven waar dit zich \rcordoet

en vrat de bron is.

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

1983, over het algeneen van bedrijven net neer dan 10 werkne-

IIETS.

(2) C.B.S.: statistisch zakboek 1984, gegevens o\,rer 1980, 1981 en 1982,

over het algarcen van bedrijven net neer dan I0 werknsrers.
(3) C.B.S.: sociale rmandstatistiek 83112; loonkostenonderzoek nijrrerheid,

handel, bank- en verzekeringswezen, jaar 1981.

Vor enkele branches is r,ran deze bronnen afgeweken. In deze gevallen is de

bronverrnelding in het betreffende hoofdstuk opgencÍren.



A Produktie-fase: Bron:

t
2
3
4

\roorErelcllng
troofdbanerking
afverking
ondersteuning

B tansport Brcn!

I e)<tern
2 intern
3 produktie intern

C Prcduktie-orgeving Bron:

I boull<undige staat
2 buitenterreinen
3 rrcorzieningen
4 inrichting arbeids

plaats

lbelichting op volgend scherm:

A1: instellen en crnbowren 'lan nachines

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

- barerking rran produkten, werkstukken

- bediening van rachines
A3: reinigen rran produkten, lrerkstukken
A4: onderhoucl en repa.ratisrerkzaamheden, kontrole en ondersteunen-

de installaties als korpressoren, Fnpen en rrotoren

B1: transport van en naar bedrijf
82: transport binnen bedrijf, tussen en binnen afdelingen
83: transport aan de nachine: vullen en leeghalen, doseren etc.
CI: De bouuil<undige staat van behuizing, indeling ran de gebourren

C2: onverharde, niet-egale en onoverdekte terreinen r*aar ge*rrcrkt

nrcet vrcrden

C3: afzuig- en verwarrnlngsinstallaties en ventilatiesystenen
C4: specifieke kategorie elqrenten \Dor arbeidssituaties als

kraankabines, kontroleruimtes etc.

Het zo verkregen orrerzicht naakt het nrcaelijk crn af te lezen uaar
een knelpunt in een branche rioorkont en welke de oorzaken zijn.
De tmatregelen hiertegen zijn volgens dit schqa beschreven.



De gegevens uit de orspronkelijke &ssiers zijn samengevat en

a1s volgt riren erkt in deze inventarisatie:

Dossier per projekt
II

Sanrenvatting projekten per bedri jfsklasse (DGA)

I
v

Sanenvatting projekten per knelpunt per branche (C@Z)

Iv
Sctrermtisering bron per knelpunt per branche (C!OZ)

I
v

Beschrijving nnatregelen per knelpr:nt per branche (C@Z)

REPRESEI.TIAITWTEIT

Het in deze inventarisatie beschreven nateriaal is ranuit het 9e-
zichtspunt rran de aanwezigheid rran knelpunten in de kvlaliteit rran

arbeidsplaatsen - ondanks het grote aantal geïnventariseerde pro-
jekten - helaas niet getreel representatief. Het zal blijken dat

in deze inventarisatie de nate waarin knelpunten voorkcnen in een

bepaalde branche kan verschillen van de uitkcrnsten rran ander on-

derzoek. Vor deze verschuivingen zijn een aantal rierklaringen te
geven.

De bedrijrren hoeven in è projekten niet het grootste knelpunt

aangelnkt aan te hebben. De subsidieregeling stelt geen \roorwaar-

&n aan de wijze wEarop de selektie van aan te pakken knelpunten

plaats vindt. AIs de doeleinden 'uan een projekt binnen de doelein-

den en voorwaarden \ran eeÍr regeling passen, kcxnt het bedrijf in
principe voor subsidie in aarurerking. De waag in hoeverre hier-
nee ook het reest voorkcnrende of grootste probleon in de arbeids-

onstandigheden rrcrdt aangelnkt, speelt geen rol .*

* Een uitzordering hierop is de Stfunuleringsregeling 1981, saar

in de kans op subsidie groter was naaínate IIEer naar rintegralel

oplossingen rrcrd gesteefd, d.w.z. naar ÍÍEte ret de rrcorgestelde

aanpak neer knelpunten tegelijk konden r,rorden opgelost.



De verschillende subsid.ieregelingen \ran de geïnventariseerde pe-
riode hebben zelf ook een selekÈerende werking uitgeoefend. Er
zijn een aantal regelingen die expliciet gericht r,raren op de aan-

tr»k van één knelpunt of cp één bedrijfstak.
Nietternin rrDgen lve ',ieronderstellen dat de hier gepresenteerde ge-
gevens, naast de vele suggesties voor een aantrrak, ook een rede-
lijk betrouröaar beeld geven \an problenren die zich in de prak-
tijk voordoen. Uit de algenene regelingen 07,78 en 81) is een

dergelijk overzicht rryel te halen, cndat het in deze regelingen on

een groot aantal projekten gaat (2700 projekten; 40t). líaar mk
de gerichte regelingen verschaffen hierover infornatie. Ze zí)n
irrners tot stand gekoren na overleg nret de bedrijfstakorganisa-
ties en hebben gezien het aantal reakties (4000), aansluiting ge-
vonden bij de problamtiek in de bedrijven.
Aan het eind van het rapport is een samenrratting net konklusies
q[X,encmen. De samenrratting bevat onder andere een schsna rÍEt aan-
tallen bedri j rien, werknaners, pro j ekten en betrokken arbeidsplaat-
sen en een schera ret de procentuele verdeling van de knetpunten
over de branches.

fbt slot willen ue de rensen bedanken zonder wie dit rapport niet
tot stand had kunnen kcnen.
ïteo Effinger, redenerker bij het t'linisterie \ran Sociale Zaken

el Werkgelegenheid, d.ie ons vegrdijs heeft geraakt in de enonre
hoeveelheid dossiers over de projekten. peter Willqnsen, nedewer-

ker bij de @OZ, die ons geholpen trceft bij de rioorbereiding van

de analyses. lilaar ',rcoral Christy 'an den putten en sylvia Witte

'.por hun §pooerk en eirxleloze geduld bij het rrele l<orrektianerk.

Ben Tappèl

Nic-o Terra



DE TH(TTEtr,I}IDUSIRTE, DE KT,EDI}GTNDUSIRTE EN DE LEDER-, SCIIOEIË

EN AI{DR,E LEDMT'AREMIIDUSIRTE

INLETDIT\E

De 300 bedrijven in de textielirrlustrie bieden werkgelegenheid

aan 23.400 rrensen. De kledingindustrie en de leder(waren)indus-
trie zijn kLeinere bedrijfsklassen. In de 250 bedrijven in de k1e-
öingindustrie en de 140 bedrijven in de leder(waren)industrie
rrerken 11.800, respektievelijk 6.300 rrEnsen.

Sinds 1980 is het aantal arbeidsplaatsen fors gedaal-d. De uerkge-
Iegenheid in de te>rtielindustrie rlaa]de ret 8500 banen (= 27t).
Vor de kJ-edingindustrie bedroeg de tenrggang 5.900 arbeidsplaat-
sen, een derde rran de *erkgelegenheid. De leder(rrgaren)industrie
verloor 1700 banen (= 2lt).
Vooral de kledingindustrie kent een traötioneel groot aantal
wouvelijke arbeidskrackrten. Driel<$lart van het totaaL aantal werk-
zaIIE personen in deze branche bestaat uit wor:rrcn. In de tertiel-
industrie is hun aandeel 29t, in de leerindustrie 34t. Irer verge-
lijking: het gsniddelde rroor de industrie als gelreel Ligt q) I5t.
Het gerÉddelde ziekteverzuim bedroeg in 1981 in de të:<tielindus-
trie llt, troger derhalve dan het geniddelde voor de getrele indus-
trie (10118). Voor de kledingirxiustrie en ruoor de leder(waren)-
industrie lag het zÍekteverzuirn cp achtereenvolgens 9158 en 9r9t.

Volgens de neest recente gegevens beiraalde de textielindustrie
een crnzet van 4,3 miljard gulalen op jaarbasis. De jaaronzet van

de kledingindustrie bedroeg Ir5 miljard en die rnn de leerindus-
trie 830 miljoen grulden.

De volgende korte opscmrdng geeft een beeld van het pakket aan

produkten en diensten, daÈ door de drie bedrijfsklassen rrcrdt ge-
leverd:

katoenen-, wollen-, linnen- en andere garens

pooJ-weefsels \roor uoningtextiel, zoals gordijnstoffen en stof-
feringsstoffen
reefsel-s van vol, fijn of grof haar

kledingstoffen, voeringstoffen, stoffen r,oor voning- en huis-
houdtextiel, etcetera



tapijten en vloerbedekking; kussensr delöedden en slaapzakken

werk- en bedrijfskleding; bovenkleding van ger,yeven stof of tri-
@ti korsetterie-artikelen en andere onder- en nachtkleding

van g€Íde\ren stof of triot
rrrrr:lleder, sclnpe- en geiteleder, kalfsleder en leder ran arde-

re diersoorten
schoeisel ret bovenvlerk van leder, pantoffels en dergelijke

DE PM]EKIEN

De drie bedrijfsklassen hebben in de periode 1977-1981 in totaal
192 projekten op het gebied van arbeidsplaatsverbetering inge-
èierd. Hiervan is 70t gesubsidieerd.

Iàbe1 t geeft een overzicht rran de rrerdeling rran de projelcten

over de drie bedrijfsklassen. Een vol1grig overzicht van de rrerde-

ling binnen de bedrijfsklassen biedt bijlage l.

TabeI 1: Vendeling van de projekten over de verschilleruie
sektoren van de terva<tielindustrie, de kledingin-
dustrie en de leder-, schoen en andere lederrra-

renirdustrie

Sektor Aantal aanwagen

de textielindustrie
de kledingirdustrie
de leder-, schoen- en ardere ledenoaren-

iruiustrie

73r

17r

r0r

100*=1lbtaal

De inrresteringskosten voor de gesubsidieerde projekten bedroegen

1516 rniljoen gulden. Aan subsidie lrËrd een totaalbedrag rran 6'4
miljoen gulden toegekend. Bij deze projekten ging het crn & verbe-

tering van 3395 arbeidsplaatsen.
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3 KNE,PIJI.ITEN EN I{NMRreET,EN

De projelGen Eren geridlt op de verbetering van een groot skala

aan knelpunten. De belangrijkste hierrnn zullen in dit tpofdstuk

rcrden betnndeld. Adttereenvolgens gaat het crn:

I. Flsiek arare arbeid en fysiek slecttte werkhouiling (31t)

2. Slecht binnenklimaat en hitte (24t)

3. Stof en vuil, daneen en gassen (20t)

4. Iawaai en trillingen (9S)

Deze knelpunten vertegenroordigen 84t rran de projekten.

3.1 FVsiek zvrare arbeid en fvsiek slectrte vlerkhoudinq

De nadruk ligt bij dit knelpunt cp problanen die zictt voordoen

bij aller1ei transportaktiviteiten. Het schema geeft een over-
zicht van de bronnen:

A Produktiefase: Bron:

I voorberelcllng

2 troofdbewerking

3 afwerking

4 qdersteunend

- cpspannen \ran 9r1II1g ge\ronrte nul.ctel
- qrtvlezen van huiden
- ailare sfeden van breinachines
- geleiden van &k door naafunachines
- geleiden van huiden door spl-itsmch.
- lossen van centrifrryes in rasserijen
- bediening van trnrstachines
- inpakken van zrmre rollen stof
- venrijderen mn behangafval
- crprrorrrrell \ran grote, zvrare dekkleden
- inEnnnend nagazi jrwerk
- tilvrerk t.b.v. het wegen van prod.
- in/uitbrengen van vlas in vlaskaners

B Ïíansport: Bron!

I s<tern

2 intern

- IaCten/IOSSen rran nnWbeE/ernClprOCfUKE
- Èransp. rollen doek naar wachtuagen
- laclerlr/lossen/rrervoer van naterialen
- verplaatsen rran rdr:bbele bocrnl
- aftappert Z\renoer van dremikaliën

rrerf en ctrsnikali&afval
- \renoer rran zurare kuipen
- \renoer van karretjes Íet spoelen
- takelen mn goederen
- rrersjoulren van zrvare huiden
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3 produkLie-intern - het q)zett€n van hulzen/sgnelen
- tillen van zuare filterraren uit

filterpers
- cp tafelhoogte tillen rran bakken
- venrisselen van rollen uateriaet

rran afrol-, \rouhh en snijrachine-s
- versjouren mn huiden en q)anrarrEn
- bukken, relcken en draaien bij leer-

beïErking
- trekken en tillen \ran zrrare huidert

rran de ene berierking naar de arulere

C Produktle-cmgeving! Brron!

I Bowrlcundige staat
van gebowrcn

2 hritenterreinerr
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- bescnadrgcte beÈonvloer

Het bedienen \ran produktiernachines in de to<tielirdustrie is
srns adaar werk, dat in een slechte rerkhowring Írpet r,vorden uitSe-
ucerd. Zo noeten aare sleden rran handbreirnachines krcen en rreer

geschorren ncrden. Dit rrcrk $Drdt staand gedaan. ïrer rrerbetering

hiennn heeft ren de sledeverschuiving elektrisctr uitgevoerd en

l«rnnen de nachines nu zittend rrcrden bediend.

Bij de produktie van afdekzeilen en doek voor dijkvera,varing roe-
ten banen rran vijf neter breed, zrlitaar zeildoek aan elkaar gezet

rcrden. Doordat het doek steeds zwËrder rtordt- het totale ge-

nicht kan oplopen tot 1500 kilogram- is het roeilijk de aan eI-
kaar gezeÈte banen onder de naairmchine uit te krijgen. Cn dit.
rrcrk te verlichten heeft nen een speciale rmchine aangeschaft die
steeds een niewre baan aan de vorige vastzet. Ittet behulp \En een

heftruck qorden de reeds genaaide banen uit de ractrine gehaald,

qrye\row'En en telkens teruggebracht naar de mactrine. Voor het o6>

\rouÈÍr rran de grote, zware dekkleden zijn vowrnactrines aange-

schaft.
Ook bij de produktie-ondersteunerule aktiviteiten kcrnt zwaar verk
\roor. Het. in;nkken \ran zware rollen stof is Írcrptoon rcrk waarbij
EuTIEn en nrg ztm;rr belast vprden. In een aantal projekten zijn
daarcrn pnewatisch-autcratisctre q>rol- en inpalckcrnbinaties aange-

schaft.
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Het in- en uit stellingen tillen'an grote, arare produkten, zo-

als tent€n en rollen textiel, is rraak problenatisch. In \reel be
clrijven noet ragazijnpersoneel, staand op een ladder, rboven de

rachtr tillen of trekken cm noeilijk hanteerbare artikelen op of
van hun plaats te krijgen. In een aantal bedrijren heeft nen hier-
toe zogenaalrde rorderpickersr a,angesctnft, nobiele }aadbordessen,

die zorel in vertikale als in horizontal-e ridrting verplaatst kun-

ren rcrden. In andere bedrijrcn zijn nechanische stapelaars aange-

schaft.
Reinigingsrerk, zoals het ueghalen van grote stukken zeLfkant en

ander betnngafval en het vervoer enran narar de balenpers, is een

andere bron van anaar qrerk. Hier is rren overgegaan op de aanschaf

\ran een af zuig- en afvalverklein-installatie.
Epeditieoerk, zoals het ver',rcer \ran zware roLlen doek, rollen ta-
pijt en dergelijke naar wachtautors gaat rraak nrceizaam, evenals

het l-aden en lossen. Verbeteringen zijn bereikt door aanpassingen

aan e<peditieruimten en voorraaöragazijnen, door het egaliseren
mn het buitenterrein, het aanbrengen \ran een l-aadkuil en door de

aansctraf yan elektrische lnllettrucks en heftrucks.
Bij het interne transport rrcrden problenen rreelal veroorzaakt
doordat veel ret hardkracht roet gebeuren of cndat aanrrezige hulp-
middelen in beladen toestand niet goed hanteerbaar zijn. Zo noe-
ten grote, arvare rollen stof en tapijÈ versctreidene keren ';er-
plaatst rrprden. Voor het orxlergaan van allerlei ba*erkingen noe-

ten de rollen ran de ene rmchine naar de andere rmchine venroerd

rcrden. Daarnaast rrcrden de rollen naar andere afdelingen ver-
r,oerd zoals een nagazijn of ls+al.iteits-kontrole. In veel gevallen
heeft ren hiertoe elektrische rrorkhefÈrucks aangeschaft. In ande-
re gevallen zijn rachines aangepast, zodanig dat grotere rollen
rrerroerkt kunnen rucrden, die vervolgens net trucks uit de nachine
gehaalcl en venroerd vprden. Een andere oplossing is het, achter de

nachine opstellen van zogenaarde t[Eternosterliftenr, waarnree de

rollen textiel necbanisch rnn de nachine gehaald en op pallets ge-
stapeJ.d wcrden. nierbij plaatst nen een draaitafel öe de EIIet
na elke laag een kmrt slag draalt voor de volgende laag.
Het interne tranq)orÈ. 'rran zrdare, natte rollen textiel net befrulp
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van een drierrrielige zogenaande r&llyr is anaar rerk, vooral van-

reer de vloer ongelijk is. Dit probleen heeft nen aangepakt door

oyer te gaan op een elelctrische rhondr, die uitgerust is lret een

hydrauli sche hef installatie.
Het verplaatsen van een zogenaande rdubbele bocrnr van rijgachine
rnar weefrnachine gaat net behulp rlan een speciale rragen. Hierbij
nrcet een groot aantal hrnststof lanellen ql de draden geplaatst
vprden crn te waarsctrwen bij het bneken rran de draad. Het aanbren-

gen \,'an deze larellen gebeurt in een slechte rrerkhording. Ter ver-
betering hiervan is een niewe transportmgen aangeschaft, zodat

de lanellen al in de rijgzaa'l kr.rnnen cprden geplaatst en de
rboqnr ganakkelijker kan wcrden r,ervoerd.

Het aftaglen en verplaatsen \ran ctreÍrÉkal-ien en verf in snrers en

rraten is inqnnnend rrcrk, dat in een geforceerde rrcrkhouding ge-

beurt crn rrDrsen te voorkccen. Deze problercn zijn aangepakt door

verfker:kens en dergelijke te voorzien rran gesloten doseersysteren
net leidingen naar de verbruikspunten. In een aantal bedrijven is
de Lpofdleiding onder de vler aangebracht en kan nen de dosering
net behulp \ran een bedieningspaneel regelen. Voor het \rerrroer vran

ctrqnikalien is ren gebruik gaan raken \tan een óernikali&sta-
tion ret een leidingennet naar de nachines.Hierdoor eprdt het
rerk ok aanzienlijk minder srerig en gerraarlijk. Bij het doseren

en vervoeren rrrcrden geen rrerf en dremikal-iën reer genorst en er
lrceven geen eturers en vaten te rprden schoonganaakt.

Bij de produktie van linoleun en viltzeil ÍrDet€n zware kuipen net
pa.sta en dergelijke ret behulp van hard-ellettrucks rrervoerd rcr-
den. Vaak is de vloer glibberig door garcrste pasta en clergelij-
ke, zodat dit transgnrt bepaaltl niet eenvoudig is. Daaron heeft
ren elelctrische heftrucks aangesctraft.

IGrretjes, ïaarttEe spoelen rzervoerd rcrden, zijn verrrangen door

eLektrische trekl<ers net aanhang$fiagentjes.

Het ret ale hand in- en uitbrengen van vlas in vlaskarers heeft
nen o'uerbodig gamakt &r het uitbreken \ran tussem{a&len, raarna

er ret heftruclcs gewerkt kan vprden.
\tuIlen en leeghalen van produktisnachines vergt dikwijls een zwa-

re inqnnning. Zrsre filterraÍEn roeten uit filterpersen geti1d
vprden crn de filterkoek te reinigen. Door de aanschaf \ran eeÍl
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nrcderne pers is öt adare tilverk overbodig gerorden. De koek kan

eenvou:'ig trcrden losgeklopt en ralt in een bak, die ',ier',io1gens
rordt afgevoerd.

Het op ongunstige troogte uit de rmchine tillen en venpisselen tan
a,sare rollen nateriaal en het tillen rran de rollen cÍn deze te vÈ-
gen is araar rrerk. Hiertoe is hulphefapparatuur aangeschaft. l,!et

behulp hiervan k:nnen de rollen clan op een plateau vprden gerold,
r€arna rollenbanen ÍEt autcÍnaLische veegappa.ratuur veel Lil en

s jouwr,,rerk overbodig rmken.

Bij het plaatsen van lege twijrÈrulzen op tr+ijrurachines npet nen

r,oortdurend bukken en tiIlen. Vanuit een vagen rprden de hulzen
\ranaf alie grond getild en cmhpog gebracht, zodat de rug zwaar

rcrdt belast. Dor orrer te gaan op aangepa.ste wagens, die in de

fixeerkast gereden kunnen rrcrden, is het bukken kdrEn te verrzal-
Ien.
Bij restenspoelnachines, ÍraalÍrEe gedeeltelijk opgebruikte klossen
ÍIEt garen heer tot tplle klossen rrcrden otrrgespoeld, uoeten de

restklossen vlak boven de grond rrcrden oÍryezet. Niet aLleen het
rrel-e bn:]<rerk leidt hierbi j tot bezwarende r.erkcmstandigheden,

naar ok het door de rmchine o1ryelegde teryo. Ondat de vele klos-
sen, die tegelijkertijd gespoeld r,rorden, ran ongelijke garenleng-
tc zí1n, Íroeten de opzetstations rportdurend in de gaten gehouden

ert bijgevuld r,rprden. Deze problenen heeft nen aangepakt door op

rerkhoogte wisselstations op de rmchine aan te brengen, die auto-
ratisch cnulraaien vanneer de spoel leeg is. Het bedieningsperso-
neel hoeft dan aLleen een nieuve spoel in het lege stationgedeel-
te te leggen, waarna de rest autcrnatisch verloopt. Een variant op

deze oplossing is het aanbrengen \,,an een autonatisch r,rerkende in-
richting, vraarbij magazijnen net drie klossen op werkhoogte zijn
aangebracht. Ook hier kan ren volstaan ret het bijvullen rran de
ragazijnen. De derde klos vormt een e(tra buffer, waardoor het rm-
dtinegebonden terpo ninder Àringerrt is.
Z\daar vËrk kan voorkcren door beschadigde vloeren, waardoor het
interne transport net karretjes en handpallettrucks aanzienlijk
zraarder rordt. Ook het. transport net betrulp van rprkheftrucks
rcrdt hierdoor berceilijkt. In dergelijke projekten heeft is ega-
le vloer rran hard lcunststof aangebracht.
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De neeste projekten in de k1eÀingirdustrÍe hebben betrekking q
de aanpak \ran een slectrte rrerlöoa'ing bij het bedienen \ran pers-

nactrines. On atit te verbeteren is ren overgegaan op rnachines vnar-
bij de persschoen naar buiten kan rorden gedraaid.

Het Lossen rran wasactrines en oentrifuges gebeurt in een slechte
lerkhouiing. Hier is overgegaan cp autoratisering rran het los-
vrcrk.

In naaizalen noet regelmatig rcrden gebukt cm bakken ÍÍEt te 'ier-
rrerken reteriaal ran vloer- op tafelhoogte te tillen. Hiertoe
Ireeft ren bakkenliften aangeschaft.
In bedrijven, waar regeLnatig goederen raar hoger liggende verdie-
plngen getakeld rnoesten vorden, heeft nen een lift aangebracht.

In de Leerindustrie @innen de problenren bij cle produktievoor-
bereiding. Voor het droogproces rDeten de grillig gerrornrle huiden

ttDrden oFgespannen in qnnranen, die verrzolgens naar een droog-
kast gebracht [Deten rcrden. Door de aanschaf van een nieuw, trm.eu-

matisch verkerri *anraam is het rerk ';eel minder zwaar gercrden.

Daarnaast heeft uen rails aangelegd, zodat het verplaatsen rran

E)anrarlen en huiden naar en in de droogkast veinig problaren ople-

'rreft.
Het ontvlezen \ran huiden is niet a1leen zrvaar vrerk, rmar ook vies
en nat werk. Dit r.rerk is genechaniseerd. l.Ia het ontvlezen rrcrden

de huiden, via een speciale voorziening aan de rmchine, autcna-
tisch naar de volgende rachines geleid.
Het ryIitsen van huiden gaat ÍrEt zwaar qerk gepaard. De huiden

ÍDeten in de mchine gebrachÈ rrcrden, saarna ze door de rachine
teen getrokken nrceten rrcrden. Dor de aanschaf van eeÍr nrcdernere

splitmadtine heeft nen het trek*erk otrerbodig geraakt.

Intern transport en het vullen en leeghalen rnn de rachines zijn
bnonnen van zvraar rrerk en een slechte fysieke rrcrkhording. V@r

het tillen \ran zrdare goederen in nagazijnsteJ-lingen heeft ren
elektrische heftrucks ret oplaadstations aangeschaft. Het tillen
en rzersjour,en \nan zuiare huiden van de ene bsperking naar de ande-

re is aanzienlijk teruggebracht door cnrer te gaan op rotormixers,
vaarin de vloeistoffen kunnen vprden veryissel-d en de huiden kun-
nen blijven zitten.
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3.2

tla het looien nrceten de -vaak in efkaar verstrengelde- huiden uit
de looikuip getrokken rrcrden, en in de afweusrachine rorden ge-

bracht. Dit ztrare rrerk heeft nen ganechaniseerd.

Bij d'e vele berperkingen \ran het leer rpeten de vellen veelrnrldig
vprden opgepakt en netjes op stapels rrorden veggelegd. Dit gaat

getrnard net een slechte rrerkhouiling, waarbij veel nrcet vorden ge-

bukt, gerekt en gedraaid. Om dit rerk te rrergernakkelijken is nen

trydraulische schaartafels gaan gebruiken.

slecht birurenklfunaat en hitte
De probleren net een slecht binnenklfunaat zijn te wijten aan ont-
brekende, dan rtrel sl-eckrtwerkende voorzieningen en aan onrrolkcmen-

heden in de bowdcr:rxlige staat rran bedrijfspanden. Hitte !'Drdt

rrcoraL veroorzaakt door wrijving en door varmÈe-afgifte mn pro-
duktierachines en orxlersteunende installaties.
Orderstaand schema geeft een overzicht rran de bronnen:

A Produktiefase: Bron:

I \roorberelding
2 tpofdbelverkinq

3 naborerking
4 ondersteunend

- bleekproces (tocht, vochtige hitte)
- verf- en droogproces (rcchtige hitt€)
- hoogtoeren spinnacfrines (hitte)
- stralingsruarmte rran produktierachines
- produktieproces in l<crnbinatie ret

zonnelviannte
- strijk- en persrachines (hitte)

een hete, rcchtige agrcst-eer rrer-
oorzaakt door:

- konstant spoelen net heet roater
- heetmterbaden en boogstcrers
- stocnketels, stooksets, ontgassers,

voedingqupen, mrmtad sselaars,
reduceerkoelers, generatoren en
kcrnpressoren

B Transport: Bron:

I er<@rn
2 intern
3 produklie-intern

- opeÍrsEaanqe qeuren (EocnE, en Kou,
- q>enstaande deuren (tocht)
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u rmlrKEle-qngevlng: IJTON:

2
3

murrKurEtI.ge staaE,

buitenterreinen
voorzieningen

inrichting arbeids-
plaats

- EUrÍ(OnSLnrKEle
- te korte overkapping
- daken rran ondeugdelijk rateria:]
- te kleine rerkruimte

- af zuiginstallaties veroorzaken tocht,
koude lwhtstrcnen en korriensvorming

- ontbrekerri of qdoelratig venrar-
mingsqgsten of rrcntilatiesyste€íÍl

Het. produktieproces in de textielindustrie kan onder neer lei-
den tot overlast fur tocht, waterdanp en hitte. tilet naÍE in ble-
kerijen, ververijen en dergelijke ordenrirden rrerknsrers rteel hin-
der van een hete, vochtige atlosfeer. Ter bestrijding hierrran

heeft nen lrrhtbetnrrteLingsatr4nratuur geïnstalleerd. In veel ge-

vallen zijn terrens afzuigkaSpen en dakrrentilatoren aangebracht,

teffijl de rrerr*armingsinstallatie is aangepast en voorzien van

een lrchtinblaassyst€eín.
Hitte rcrdt veroorzaalct drcr stralingswamte van rachines en trij-
ving, bijvoorbeeld door het op lrcge toeren rorrldraaien mn spin-
koppen van spinmachines. In trrijnerijen veroorzaalct de grote snel-
heid rran produkLianadrines yrrijvingswarnÈe. Àrdere hittebronnen
zijn de voor het drogen van ts<tiel gebruikte droograchines en de

in rrerverijen gebruikte verfkuipen, die net st cm \remrrd vpr-
den. In dergelijke projelcten heeft ren geforceerde lrrhtventila-
Lieqgstenen aangebractrt ÍEt een grote rierversingssnelheid. Daar-

naast zijn afzuigsystanen geinstalleerd voor ofc,e1 afzuiging di-
rekt aan de bron of 'rcor nrfuntelijke afzuiging.
Hitte kan indirekt leiden tot tocht. Een voorbeeld hieryan is een

ronerij in een kouserr- en sokkenfabriek. In de lcleine vorrerij
ras de hittebelastirry zo groot dat ren het hele jaar door net
q)en rarElr rerkte. In & naastgelegen, rrceI grotere, afnerkafde-
ling oderrrorrten de werkngrers hierdoor rs winters veel hinder
rran korde lrrtrtstrcnen. Door tussen de truee afdelingen een venti-
latieqgsteen te plaatsen, marbij de rartte lucht van de vorrerij
naar de afrerkafdeling gerrcerd rcralt, heeft nen het klfunaat in
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beide afdelingen reer betreersbaar ganaakt.

Ondersteunende installaties en processen kunnen eveneens tot over-
last leiden. Hitte \ran stmÍnketels, ontgassers, \roedingslunlEn,
vlarmtorrisselaars, reduceerkoelers, generatoren en korpressoren
trceft ren aangepakt door de rrentilatie te verbeteren.
Een lrcge relatieve rochtigheid Ieidt, in lrcnrbinatie net hitte,
tot een onplezierig binnenklfunaat. Een vochtige yerkatrpsfeer

kcrnt order nEer voor in verfkaners, ïaar de hele dag ttEt r€ter
nnet vprden gespoeld. Hier heeft ren lrrchtrrerversing aangebracht
en is de darpa.fzuiging op rrengers en rmilrraterafvoer verbeterd.
Eenzelfde situatie kcrnt voor in rasserij-afdelingen, lriaar heetïa-
terbaden en loogstarers orrianks darpafzuiging \Dor overlast zor-
gen. Dit heeft nen aangepakt door ter plaatse rrennnrde lucht in
te blazen. De lucht kan hierdoor rrEer vocht berratten en sordt ver-
volgens door de bestaarule afzuiginstallatie afgevoerd.
lbcht rcrdt ordemeer \rer@rzaakt door het interne en e(terne
transport. Voral bij o<peditiewerk blijven deuren voortdurenl
openstaan, zodat het lnrsoneel hinder ondervindt rran tocht en ( !s

winters) kou. In \reeL bedrijven zijn daarcrn tochtsluizen ËËnge-

bracht, zcnpl tussen het expediLiernagazijn en de hriterrleur als
tussen dit ragazijn en de rest van de fabriek. In een aantal pro-
jekten zijn tevens hete-Iuchtgordijnen geinstalleerd cm rs vrin-
ters de kou buiten te houilen.

Ilocht, en kou kunnen in expeditie-afdelingen ook ontstaan doordat
de overkap,ping van de los- en laa@laats te kort is. Dor de hrirxi

hebben tochtdeuren dan praktisctr geen effekt. In zorh situatie is
de overkapping verlengd. Bovendien rerd de laad- en losplaats in
een aantal geval-len geheel afgesJ-oten, zodat wachbtragens binnen
kunnen staan.
Banvd<undige nankenrenten kunnen arrclere problanen veroorzaken. Een

drogerij ÍEt een dak yan eternit-platen drupte tle bij het droog-
proces wijl<onerde raterdatp mn het dak door de korrlens. Cn deze

sitrratie te \rerbeteren lreeft nen het dak geïsoleerd net qnanpla-
ten en terrpe:<. Een ander voorbeeld is een veverij. Door de lon-
strukLie van het oude bedrijfsparrt en de rreror.rlerde installatie
ms het l<limat zqreI ts zcmsrs als rs winters roeilijk te betreer-
sen. Dit is verbeterd fur het aanbrengen \ran een betere sproei-
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installatie en een getreel geautcrnatiseerde tarperatuur- en

vochtigheidsrege}ing. De bestaande stocÍl- en koniensleidingen

zi jn hiertoe vergroot,.
In rreel bedrijven heeft sen te naken net slechtwerkende rioorzie-
ningen, zoals afzuiginstallaties en verruarmingssysteren. Slecht

regelbare \reni,armingsslfst€ín9n, die op stocrn uerken heeft rren \rer-

\rangen door een regelbare c.v.-insta11atie. Slecht uerkende stof-
afzuiginstallaties kunnen kordensvorming veroorzaken, tenrijl ook

de ls,naliteit van het produkt negatief r,rprdt beïnvloed. In derge-

lijke projekten is rrEn overgegaan op een nierrlr ventilatie- en

luchtbevochtigingssysteenr, \dailnnee de binnenlucht en het stof trcr-
den afgezogen, verse buitenLrrht rrcrdt aangevoerd en de juiste
vochtigheidsgraad kan rorden geregeld. Hierdoor is de atnpsfeer
minder benaued en is ts zqrers sprake mn lagere tsÍErcraturen.

Àfzuiginstallaties kunnen orderdnrk, tocht en koude lwhtstrc«en

"eroorzaken. 
l{eestal teeft ren daarqn een systeqn rran (veruarnr

de) lrrhttoevoer geinstalleerd. In een aantal ts<tielverede-
J.ingsbedri jrcn, vaErr, \ra$rege stofoverlast, grote hoeveelheden

trrcht afgezogen rprden, heeft ren bovendien de rtrerkruimte in neer

delen o6ryesplitst, zodat nachines die niet zo sterk behoerren te
vorden afgezogen apa.rt kunnen staan.
In diverse beclrijven ontbreken rpodzakelijke rrcorzieningen. Dit
Ieidt ondernreer tot lage teírperaturen en tocht in de vrinter, een

te droge luclrt en stank rran qryeslagen naterialen. l,Ien heeft daar-

cm een ventilatie- en rierrrarmingssysteem geÏnstaIleerd, viaa:tlEe

de aangezogen lrrcht kan r,prden voorvenarnd. In andere gevallen

is lrrchtbevochtigingsagnratuur aangesctaft en tteeft rEn (op

stocrn verkende) rarmtenrisselaars geplaatst.
In de J<ledinqirdustrie rrprdt een slecht binnenlcliraat oder
rrEer \reroorzaakt door stocrn en stralingswrarmte, die wijlcnen bij
het. strijken en tErsen. In een aantal bedrijven $Drdt de over-
last rng rrcrgroot doordat in een te kleine ruimte garerkt rrcrdt.

De overlast is qrder neer aangepakt door de aanschaf rran luchtbe-

handelingsaplnratuur. Daarnaast is de stocÍnstrijkinstallatie ver-
\rangen en de lerkruimte uitgebreid en heeft nen persrachines ach-

ter ploriglas geplaatst cm de stralingshtitte tegen te gaan.

In bedrijrien ri*urr nEn hirder ondervond rran steeds wisselende tertr
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peraturen is airkonditioning geplaatst, víaamee de tenperatuur
Isonstant geïrcuilen kan vprden.

In de leerirxlustrie kcrnt in schoenfabrieken hittc wij Lijclens
de produktie. Voral de kcnrbinatie ret zonnevranÈe alcet de tempe-

ratuur dan tnog oplopen. Dit is aangepakt door het plaatsen van

lrchtventilatoren.
De bouwkundige staat beïnvloedt het binnenklirraat. In bedrij-
ven, vaarrran het dak is voorzien rran ingebornde glastegelrulrrEn,

odervinden de r*erkneners rs zcrrers hinder rran troge tenperaturen.
Dit probleanr is onder neer aangetrnkt door boven de glastegelpne-
len lichtstraten te plaatsen.
In ertkele gevallen zijn beclrijfqnrrlen, door hun konstrukLie en
qrtbrekende voorzieningen, derrnate ongeschikt als rerkruimte, dat
nen is overgegaan tot nieuvrbouw. Het ging voornanelijk cnr (otde)

cpslagloodsen die, ondanks diverse trngingen, niet geschikt 9e-
raakt korrten rcrden a1s ragazijnruinte.
ltenslotte leidt in een aantal bedrijven de koppeling van het ver-
ïrarmings- aan het ventilatiesysteenr tot tocht en een slecht regel-
bare tanperatuur. Dor de autcrnatisering rran het systeen en de

uitbreiding rran de luctrttoerroer, r*aardoor onderdnrk en tocht te-
gengegaan vorden, is hierin verbetering gebractrt.
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3.3 Stof, vuil, danpen en gassen

In de ts<tielindustrie zijn naar rierhording veel projelcten uitge-
voerd ter rrermindering rran de overlast rran stof en vuil. Deze pro-
blsrcn &en zictr mirrler rrcor bij de lcleding-industrie en de leer-
irxlustrie.
ffierstaand sctrsa geeft een werzictrt rran de bronnen:

Bron:

I \roorDereldlng

2 lnofdbarerking

3 afnerkirg

4 qdersteunend

- J(aÈoenvl-oKKen en-s@f
- het rengen en doseren van verf
- het afiregen van kleurstoffen en

crrsnikalien
- het storten/nengen rran grondstoffen
- het spoelen, spinnen en twijnen mn

gareÍr
- het ontvlezen van huiden
- de produktie van vloerbedekking
- het vreven van jute
- de fabrikage \ran konfektielcleding
- het irpregneer- en droogproces
- het persen ran kleding en tlergelijke
- het rrerven mn huiden
- het schoornaken van stoffilters, fil-

terpersen, t-ranstrnrUcuipen en -\raten
- het gteren rran breimachines en vreef-

ractrines
- het rs€lenr \ran folie bij inpak-

Yrerk

B TJransport: Brons

I extern
2 intern

3 proàrktie-intern

- het verplaatsen rían ettrrers cfteÍÉka-
J-1en

- het afvoeren rran stof (uit filters
en dergelijke)

C ProdukUie-ongeving: Bron:

r rcuvil(tlÍxtlge sfaaÈ
2 hritent€rreinen
3 voorzieningen

inrictrting arbeids-
Éaats

:
- qlroldoende afzuiging, ventilatie en

lwhtberiochtiSing
- riolering
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Bij veel onderdelen van het produktieproces in de te:<tielirxtus-
trie kcren stof , vtril, dampen en/of gassen wij.
ftoefunachines, fijnspoelrnachines, twijrÈaspels en de snel roteren-
de spinkoppen \ran (ring-)ï>innachines veroorzaken \ree1 (fijn)
stof. VeeI bedrijven hebben daarcrn afzuiginstallaties geplaatst.
Boren spoelrachines en spinkoppen zijn afzuigkalpen aangebracht,
evenals boven de invoeropeningen \ran veefmadrines. In veel geval-
len zijn de kappen door rniddel rran floribeJ-e slangen aangesloten
c6r centrale afzuiginstallaties. Àrdere bedrijven hebben een stof-
afblaasinrichting geplaatst, manrEe het stof naar eeÍr stofhok of
-bunker geblazen r,rrrrdt. In rreer andere bedrij\ren is de stofover-
tast tegelijk net het slechte binnenklfunaat aangepakt, door de
nieurv aangeschafte airkonditioning uit te rusten net stoffil-
ters.
Bij het tteefklaar raken van katoen kcsen vlokken en stof wij.
Dit probleanr is opgelost door een q>eciaal, rnn afzuiging voor-
zien, scherm te pJ-aatsen en borendien afzuiging in de vloer aan

te brengen.

Het afwegen, storten en rrEngerr rran grondstoffen gaat eveneens rÍEt
veel stof en rnril gepaard. Voral het ongaan ret verf , kleurstof-
fen en càeÍÉkali&r is vuil rrerk, uaarbij handen, kleren en vloe-
ren bevuild rorden. Dit probleanr is aangeSnkt door het installe-
ren 'ran een doseer- en leidingsysteern ret voorraadtanks. Vor het
afwegen rran lcleurstoffen en drenrikalien heeft rrEn een atrErte,
van stofafzuiging voorziene, rregingsruimte ingericht. Boverutien
zijn de vloeren aangepast en is de rmiluaterafrrcer verbeterd. In
linorer.un- en viltzeilfabrieken, waar het leegstorten rran zalken
grordstof overlast door stuirzend stof veroorzaakL, is een zakken-
pers aangeschaft crn de overlast te beperken. On de stofoverlast
bij het rrEngen, overstort€n en transSnrteren van grondstoffen te
beperken, Leeft nen verbeteringan aangebracht aan de stortopening
van de rengerij, is de bestaande afzuiginstallatie uitgebreid en
zijn de afzuigpr:nten aangesloten op speciale stoffilters. Bij de
fabrikage van dekbedden, lussens en dergelijke, levert het stor-
t€n en rrEngen van dons en veren stofoverl_ast cp. In clergd-ijke be-
dri jven zi jn neng-vulappraten aangeschaf t.
Stof kcmt ook wij bij de produktie van tapijttegels en dergelij-
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ke en bij het verren van jute. Hier is de, \raak zeer konplexe, prG
duktie-installatie aangepast, heeft nen de afzuiginstallatie rrer-

betercl en deze, nede in rierbard ret geluidsoverlast, buiten het
gebouw ogryesteld.

Bij cle afwerking van te:<tieL ontstaan dampen. Zo konren bij het im-
pregneren en drogen order neer annpniak- en formaldehyde<argen
wij. oorgaans heeft het bedrijf een afzuiginstallatie geplaatst
of de bestaande installatie \rerbeterd.

VeeJ- produktie-ondersteunende aktiviteiten zijn bnonnen \ran otíer-
last. Stof en wil kcren wij het het schoonrmken en legen rran

stoffilters en filterpersen en het reinigen \ran transportkuipen,
tmarin grondstoffen en pasta 'uervoerd rucrden. Het schoorunaken rran

fil-ters vervaLt in bedrijven die een centraal stofafzuig-leidin-
gennet hebben geÍnstalleerd, marbij het gefilterde stof vprdt
o6{re\rangen in een hriten het geboun geplaatste kontainer. In aryle-
re bedrijrcn, uaar stof zictr verspreidt bij het, Iegen van de fil-
ters in stofkarren, heeft nen door middel van gleuratisch bedien-
de schuifafsluiters een stofafdichting aangebractrt tussen de fil-
teruitloop en de stofoprrangkar. Het sctroormaken van de bij het
filteren van chemikaliën gebruikte filterpers is verrrallen fur
de aanschaf van een nieure pers. Onder het filter rran deze pers

bevirdt zictr een leegbak, zodat de filterkoek rechtstreeks in de-
ze bak valt. Het net de hard reinigen mn (pasta-)transportlui-
per leeft rrEn vervangen &or een h.ripmsuctrine, die tle kuipen
eerst Ítret terpentine schoonspoelt, vnarna roterende borstels de

rest doen. De \,Terontreinigde terpentine r.ordt door een zogenaarde
rècanterr en rrervolg«rs door een q>eciaal filter gehaald en is
daarna lrcer klaar voor gebruik.
Bij het schoonmalen van vat€n en ketels krurnen daryen wijkcnren,
zoa'ls bij rraten waarin plastic oating vordt geerolten. Deze vorm

rran overl-ast heeft nen bestreden door de installatie 'Jan een r@-

tenwasrachine, die in een geheel afgesloten en \,'an goede afzui-
girq rioorziene nrimte is qryesteld.
Door de srering rran breinachines en het schietvrcrk rnn vreefiradri-
rEs ontstaan olienevels, die orrerlast gerzen voor het bedienend-

en qderhor:dspersoneel. Dit is aangepakt door heÈ aanbrengen rran

nieurae en het uitbreiden rran bestaande afzuigatr4nratuur.
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Het interne transport levert problenen op, onder neer bij het
sjouren ret snrers verf en cheÍnikalien en bij het tillen hienran

na.rr een rrerkbordes. D@rdat er vaak iets rran de inhoud geírcrst

wcrdt is dit zeer vuil rrerk. Bovendien ]<orcn dampen wij van bij-
rroorbeeld 1oog, peroxyde en diverse zuren. In veel bedrijven is
het sjouurerk vervallen door het installeren van gesloten do-

seer- en leidingsystorcn, die zijn aangesloLen op rrcorraadtanks.

In andere bedrijrcn heeft nen de al4nratuur dicht bij elkaar ge-

plaatst en is een càeÍdkalienstation direkt aangesloten op de na-

ctrines. Het vertikale transport ',ran ctrefiIikalien naar een werk-

bordes is verbeterd door de aanschaf van een goederenlift.
In een enkel geval kan de bouwkurdige staat \ran een bedrijfs6nnd
pnobleren opJ-everen. Een voorbeeld hiervan is een katoenweverij

rÍEt een rgevouvde' dakkonstruktie, waarop de bij het produktiepro-

oes wijkorcnde rrettige katoenstof zich genakkelijk kan rtzel-
ten. Dit bedrijf heeft daarcm een verlaagd, glad plafond aange-

bracht. Hierdoor kan het stof tevens beter rorden afgezogen.

Overlast ontstaat wanneer, vaak uettelijk rrcorgeschreven, voorzie-
ningen slecht of onvoldoende werken. Dit geldt net nane voor af-
zuigal4nratuur. Een rporbeeld hiervan levert een tapijtfabniek
raar danpen wijkoren bij het opspuiten van een wilafstotend mid-

de1. bij het rfoaren' (rubber- en annoniakdanpen) en bij het ge-

bruik yan jute (o1ie en rietdampen). On de afzuiging te \rerbeteren
heeft dit bedrijf boven de coatmadrine een vËseÍnkap geplaatst,
vaarin er<tra afzuigventilatoren vreraen aangebracht. Een ander

voorbeeld levert een textieldrogerij, waar de droogimachines \ran

afzuiging rÈren voorzien rmar de ruimte waarin deze staan niet.
In deze afdeling is een ventilatieqgsteern aangebracht. In andere

bedrijven heeft nen de ventilatie- en lucbrtbevoctrtigingsappara-
tuur verbeterd.
Itensl-otte levert de riolering scrns problanen op cndat verontrei-
nigd spoeJ-water rÉ lozing in de riolen tot stankoverlast leidt.
Hierdoor npest tot het aanleggen van een nieuv riool, dat het
qloelwater via een ringleiding buiten het bedrijf afrroert rorden

overgegaan.

In de kleóincinlustrie zijn problenen net stof en vuil betrek-
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lelijk veinig aange5nkt. Overlast door stof en vuilr die bij de

fabnikage van konfektiekleding wijkoren, is ret. behulp \ran een

gekonbineerde afzuig- en lwhtinblaasinstallatie aangepkt. Daft-

Ipn, öe vrijlcrcn bij het persen van konfektiekleding, teefÈ nen

aangegnkt door de gnrsmctrines te \roorzien rran een ingebowde

darq>-af voenrentilator.

In de leerirrtustrie zijn projekten uitgevoerd ter bestrijding
van vuil rerk bij het ontvlezen \ran huiden. ffiat hierbij ook an-

dere slectrte arbeidscnrstardigheden een rol- qrelen, Lreeft nen nieu-
re rmdrines aangeschaft vnarbij het vleesafval mnzeLf kan weg-

vloeien.
Bij het \ren/en van schapenhuiden orrlervirrten de rerknsners hirder
van de door beitsdanpen veroorzaakte stank. qn de o\rerlast terug
te brengen is ren gebruik gaan ralen van rotornixers, waarboven

cle daspen lcmnen rrorden afgezogen.
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3.4 Iawaai en tri[inqen
Prcjekten op heL gebied van lawaaibestrijding zijn vooral uitge-
voerd in de to<tielindustrie. In de leder(*mren-)industrie zijn
slechts enkele projekten uitgerroerd en in de kledingirrlustrie
geen. Het. scherna geeft een overzicht ran de bronnen:

À Produktiefase: Bron:

ng
2 trcofdberrcrking

3 afiuerking
4 ondersteunerui

- weefgetowen en -nactrines
- kordeer-, ringspin- en ringtnijruna-

drines
- de fabrikage van vilt- en vezelvlies
- het produktieproces in vreverijen,

stopperijen, naad- en spiraalafde-
lingen

- uitpoetsmchines in schoenfabrieken
- branders, (droogb'laas-)r,rwrtilatoren,

( entrif ugaal- ) pnrpen, aandri jfinoto-
ren, vertragingskasten, kettingstrnn-
ners en droogkoersen

- klo1>- en veegnachines

B tansport: Bron:

I ej<tern
2 intern
3 produktie-intern

C Produktieccqeving: BLOn:

I bouwrq.lndrge staat
2 h:itenterreinen
3 voorzieningen
4 inrichting arbeids-

plaats

- afzuigventilatoren

Laraai en trillingen uorden in de textielindustrie rrcornanelijk
veroorzaakt door het prodr:ktieproces.
In weverijen zijn rreefgetouren en -mchines belangrijke geluids-
bronnen. Een aantal bedrijrren lreeft daarcm rrerschuifbare katrpen

rran plexiglas op de vcefapparaÈuur aangebracht. Bovendien zijn er
rond en tussen de alryraratuur afschernrranden geplaatst. In arulere

bedrijven zijn de geluidsbronnen niet aange;nkt, naar heeft nen
het bedienend personeel voorzien \ran oorbescheflrers net ingebowrr.-

de rad.io-ontvangers.

Kordeer-, spin- en tyrijrmadrines zijn in een aantal bedrijven cnr-

kast ret behuJ-p van standaardtrnnelen, die bekleed zijn net absor-
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berend nateriaal. In andere bedrijren heeft ren de nachines afge-
schernrl &or middel rran ',rcrschuifbare sctrerren rran doorziclrtig,
geluidsi solerende kunststof .
Cn het geluidsnivo terug te brengen zijn in een aantal bedrijven
plafords en mnden bekleed net. geluidsabsorberend mteriaal. Vor
deze opJ-ossing is gekozen ranneer de geluidsoverlast in produk-

tie- en venrzerkingshallen niet duidelijk toe te schrijven lias aan

é&r of enkele lawaaibronnen, rtaar juist de kcrnbinatie van aller-
lei produktie-alctiviteiten tot overlast leidde. In andere bedrij-
ven heefÈ ren geluidsabsorbererde mnden geplaatst, mamee Ia-
rmaierig verk van het minder lawaaierige kan vprden gescheiden .

In ketelhuizen en dergelijke zorgen branders, ventilatoren en tur-
tEn voor toge geluidnivots en trillingen. Bordewloerplaten zijn
hier rran ontdreuningsateriaal voorzien, elektrqrptoren en pcÍnpen

zijn al<oestisch afgeschenrd, gersluchtlanalen en de gastoevoerlei-
dingen rran branders zijn geÍsoleerd en er zijn luchtaanzuigder

IErs aangebracht. In anlere bedrijven zijn centrifugaalponpen,
aandrijfirotoren en rrertragingskasten \,,an cmkasting voorzien, zijn
rond kettingspanners geluitktenperrie kokers aangebracht, heeft ren

leidingen geÏsoleerd en de uitstrocnopeningen van droogblaawen-
tilatoren vergroot. In veer andere bedrijven zijn de bnonnen niet
aangepakt, naar heeft nen gekozen voor het plaatsen rnn geluids-
isolerende wachtlabines.

Iasaai kan ook rrcrden \reroorzaakt door klog- en veegrnachines,

droogkoersen en de bijbehorende stofafzuignrentilatoren en lrcht-
koelrrcntilatoren. In de aanzuigzijcb rran de rientilatoren zijn ge-

luidderpers geplaatst, tenrijl de rrenLilatoren zelf onkast zijn.
De bak rran de klop- en veegnradrines heeft nen zqvel aan de zuig-
zijde, als aan de perszijde van de ventilator invrendig bekleed

net mineraal*rcl. Het lawaai van de droogkoersen is teruggebracht

door de inrroeropening af te schernen rÍEt een U-vormige strip en

de bijbehorende rrcntilator te cmkasten.

In sdroenfabrieken veroorzaken tuitpoetsrachinest l-awaai en

triJ-1-ingen. De overlast is hier aangepakt &or het aanbrengen rran

absorbererd rateriaal op vloeren, rrnnden en plafords.
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Bijlage 1: Àanta1 APV-subsidie-€utnvragen in de ts<tiel-,
kleding- en leder-r schoen- e.a. Iedenrraren-
industrie, rrclgens de Standaard Bedrijfsinde-
ling (SBI 1974)

- rrcIspinneri jenr-trvi jneri jen en hand-
breigarenfabrieken

- rolspinneri jen -weveri jen
- rolweverijen
- katcnvezelbewerkende fabrieken
- katoenspinnerijen
- katoentwijnerijen, -spoelerijen, naai-

garenfabrieken
- katoenspinnerijen - rreverijen
- katoenrrrerreri jen
- tricotgoederenfabrieken
- kousen- en sokkenfabrieken
- triqct bovenkledingfabrieken
- textielblekerijen, -ververijen, dnrkkerijen
- loonblekerijen, -ververijenl drukkerijen
- te)<tureerbedrijven en textielrierede-

J.ingsbedri j\ren n. e. g.
- tapijtfabrieken
- l-inoler.un- en viltzeilfabrieken
- huishouil- en roningtextielgoederenfabrÍeken
- dekenstikkerijen, spreienfabrieken e.d.
- zeilen-r tenten- en dekkledenfabrieken
- te><tielwarenfabrieken (e:<cl.kleding) n.e.g.
- bani-, vlecht-, passsrEnt- en kantfabrieken
- vilt- en vezefvliesfabrieken
- jutespinnerijen en -veverijen
- vlasbqoerkingsinrichtingen
- ts<tielfabrieken n.e.g.

KLedingirriustrie
- herenbovenkledingfabrieken
- daresbovenkledingfabrieken n.e.g.
- qrder- en nachtkledingfabrieken
- konfektiekledingbedri jven n.e.g.
- loonkonfektiebedrijven
- herenreatkledingbedrijrien
- darresklealingbedrijven
- bontfabrielrcn en bonBoerkerijen
- borduur-, plisseer- e.a. kledingver-

vante bedrijrrcn n.e.g.

- lederruarenfabrieken (excl.kleding)
- leder- en ledemarenfabrieken n.e.g.
- schoenfabrieken
- naat- en orthopedische schoerrrakerijen

3
1
I
I
7

3
6

14
I
9
9

18
1

18
7
5
5
3
5
I
4
7
7
3
1

2
3
I

I8
5
1
I
I

6
3
5
4
t
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1. SA!,IEN\ATIIfG

Sinds 1975 lnrden door het Ministerie rran Sociale Zaken en lÍerkge-
l-egenheid subsidies aan bedrijven rrerstrekt ten betroeve van naat-
regelen die tot een verbetering noeten leiden van de arbeidson-
stardigheden rran yerknenrers. In de loq der jaren is q> basis rran

de diverse regelingen voor arbeidsplaatsverbetering ruim 300 mil-
joen gulden aan subsidies toegezegd rroor ruim 15.000 projekten in
net rnure de landbour, de binnenscheepvaart en de industrie. Hier-
door zijn er veel gegevens besctrikbaar over de aard van de aange-

pkte knelpunten en o\rer de getroffen of geplarde raatregelen.
l,bt deze pblikatie is beoogtl de beschilöare gegevens overzichte-
lijk en systermtisch te presenteren, zodat deze cpnietniv een rol
kunen spelen bij het beleid van afzorxlerlijke bedrijrrcn en \ran

de bedrijfsorganisaties. Deze inventarisatie heeft betrekking op

de periode tussen 1977 en 1981 en qitst zich toe c5> de projek-
ten, die zijn gepland in fabrieken en nerkplaatsen in industrie,
bouwnijrrerheid, boucinstallatiebedrijven, autoreparatiebedrijven
en rrnsserijen. In totaal ging het hierbij cm cirka 4500 projelc-
ten. Van ongeveer 3400 projekten lraren de dossiers beschikbaar.
Deze dossiers rornden de basis van deze prblikatie. De 19 indus-
triële en .de 4 niet-irxtustriële bedrijfskJassen zijn sarrenge-

loegd tot 11 branches die afzonderlijk zijn beschreven (zie sche-
ra I). Bij de indeling in branches is rekening getorden ret de

vergelijkbaarheid van het produktieproces, de cmrang rran het aan-
tal projekten en de ryreiding over de diverse knelpunten. In sche-
ra 1 rcrden rran de 11 branches het aantal bedrijven, het aantal
$Èrknerers, het aantal projd<ten en de hierbij betrokken arbeids-
plaatsen gepresenteerd. Uit het schqra kan nen onder neer aflei-
den in rryelke rmte de verschillende branches mn de subsidierege-
lingen gebruik genaakt hebben, afgenreten aan het aantal bedrijven
en aan het aantal vlerknsners in de branche. Hierbij dient nren sel
te bedenken dat een bedrijf meer dan één projekt kan hebben 9e-
pJ-and eri aangevraagd. Erakt€ gegevens staan ons hiercmtrent ech-
ter niet ter beschikking.
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Sranche

Aan t:I
bedrijven
(1)

taI
rrprkneners
(1)

Aan Aantar
projekten
t2t

Betrokken
arbeids-
plaatsen ( 3)

I.Voeclings- en genot-
middelenindustrie

2.Ito<tiel-, kleding-,
en leerirdustrie

3.Papier-, karton- en
grafische industrie

4.Hort- en rreubel-
industrie

5.Bonumijverheid en
-naterialenindustrie

6.Chranie, aardolie, ga-
ren en vezelindustrie

T.Rubber- en kunststof-
venrcrkende industrie

S.Metaalindustrie
9.l4achine- en transport

middelenindustrie
l0.Etektrotechnische en

overige industrie
IL.Í{asserijen

1.550

690

L.262

750

39.520

353

330
L. 433

L.624

562
700

(4)

13s.000

41. s00

82.300

24.700

295.100

91.800

23 .800
98 .500

169.82s (

120.200
7.500

I.468

L92

314

31s

479

236

168
679

) 451

149
l_07

13.793

3. 395

5.780

3.578

4.774

4.734

2.679
L2.528

11.360

2.984
1.000

Ibtaat 48.774 1.090.22s 4.558 66.605

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

Bij de interpretatie rran deze cijfers dient sen te bedenken dat:
(r) het doorgaans bedrijven betreft ret 10 of reer rrcrknerers, ret

uitzondering van de branches 5 en I1, waarin voor de bouvnijver-
heid, de bowrinstallatiebedrijven en de wasserijen de cijfers rran

alle bedrijven gelranteerd zijn;
het hier gaat qn het totale aantal subsidie-aanvragen, dat wil
zeggen zcrrel gesubsidieerde a1s niet-gesubsidieerde projekten;
het bij de betrokken arbeidsplaatsen alléén gaat crn de gesubsi-

dieerde projekten;
in branctre 9 voor de autorepa.ratiebedrijven geen e:rakte cijfers
over het aantal bedrijven en de werkgelegenheid beschikbaar zijn.

(2't

(3)

(4)
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Sdrsna 2 geef t een overzicht rnn de nate marin hepaal de knelpun-

ten in een bnanche zijn aanqepakt. In de onderste rij van dit
schera valt bovendien af te lezen in rrclke volgorde knelpunLen in
de IsÀaliteit van de arbeid zijn aangepkt:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

fysiek a*are arbeid en een slechte verkhording

lawaai en trillingen
stof en vuil
slecht binnenklinaat
daryen en gassen

hitte, \reroorzaakt door het produktieproces

rrpersinvloeden

Problqen ret fysiek zrare arbeid koren in alle fasen rran het
pnoduktieproc.es rroor, van de prodnktievoorbereiding - het &seren
en rrEngen rran grondstoffen bijvoorbeeLd - tot de afwerking en 'Í/er-

pakking van gereed produkt. Ook het in- en er(terne transport \ran

grondstoffen, halffabrikaten en eirdprodukten en het produktie-in-
terne transport zijn belangrijke bnonnen van zrdaar uerk. In veel
bedrijven is een breed skala \ran Íraatregelen genonen cm deze pro-
blsen q te lossen of te vernirrleren. Zo zí)n er grordstoffensi-
lors geplaatst net (geheel of gedeeltelijk gesloten) transport-,
doseer- ell rrEngsystsrEn. Er zi jn hr:lpnrerktuigen aangeschaft, zo-
als rrechanische, §draulische of elektrische kantel-, hef-,
hijs-, takef- en stapelapparatuur. Daarnaast zijn de in- en uiÈ-
voer en de bediening rran nachines (verder) ganrechaniseerd of geau-

tcnaLiseerd, zi jn reinigings- en \rertEkkingsherkzaanrheden \rer-
licttt door heÈ gebruik van hulgniddelen of door (gedeeltelijke)
nechaniserirltrr en is veel transportwerk gerotoriseerd of genecha-

niseerd, bijvoorbeeld door gebruik te gaan raken r,an (elektri-
ehe) heftrucks, transportbanden en gesloten pijpleidingsysterÍEn.
Het. transport is in veel bedrijven ook vergermkkelijkt tkcor hulp
middelen zoals (d#)pallettiseerappa.raten, bandvul- en afhaalap-

[Eratuur en &or rrerbeteringen aan vloeren, transportdoorgangen

en dergelijke.
Veel rran de bovengenoenrle naatregelen zijn tegelijk gericht ge-
veest q) het verbeteren van een fysiek slechte werkhouding.
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Problsnen ttet een slechte rrerkhorrding uorden ook veroorzaakt door

tekortkcrningen in de produktie-oqeving. Problenen veroorzaakt

door ergoncmisch verkeerde stoelen, niet in tpogte rzerstelbare

rrcrktafels, slecht ingerichte kraankabines en dergelijke zijn in
rrcel geval-len bij de bron aangepakt door deze te vervangen. Pto-

blanen, die veroorzaakt rcrden door een te beperkte baregingsruim-

te of een verkeerde rouLing van het produktie- enlof het trans-
portgebeuren, zijn doorgaans aangepakt door veranderingen in de

routing, de nachine-cpstelling of &or verboulrrirgen.

Veel lawaai en trillingen yorden veroorzaakt. door (delen van)

nachines en installaties in de produktievoorbereiding (bijvoor-

beeld strredders voor de rec"l,c1ing rran basismterialen) in de pro-

duktie zelf en in de afirerking (polijst- en slijgachines, droog-

en hardingsovens en dergelijke). Od< ordersteunende apparaEuur,

zoals transfontatoren, generatoren, IrDtoren, ventilatorenr rnrlna-

drines, verpakkings- en binörachines, vonnt een belangrijke bron.

DaarnaasÈ zorgen onder neer transportsystenen en afzuigap6nratuur

voor veel lawaai en trillingen. In rreel gevallen is o\rergegaan

tot cnrkasting van (een deel van) de geluidsbron. ook zijn veel na-

drines en dergetijke aangepa.st of venrangen door geluidsanrere ap-

lnratuurl die dan vaak van onkasting is voorzien. Allerlei leidin-
gen zijn geisoleerd, transportleidingen zijn aan de binnenzijde
ret rubber (foLie) bekleed, rnn rmchines en transportbanden zijn
lavraaierige uetalen onderdelen vervrangen door kunststof en er

zijn denpers aangebracht op onder IÍEer lrrhtinlaten en ontltrch-

tingspoorten. GelÉdsbronnen zijn verplaatst n;Iar een andere,

veelal rran geluidsisolatie voorziene, ruimte of naar buiten. als
dit niet nogelijk bleek zijn er gelui&'rcrerrte racht- of bedie-

ningskabines geplaatst. In andere gevallen zijn tussen nachines

of afdelingen scheidingswanden aangebracht en geluidsabsorberende

voorzieningen Eran mnden en plafonds, zoals baffles. Dergelijke
akoustische voorzieningen zijn rraak een aanrnrlling q> (een pakket.

rran) andere rmatregelen. Àls rmatregel tegen trillingen zijn in
en aantal bedrijven buffers aangebracht tussen werkvloer en in-
stallatie of heeft nen nactrines voorzien rran speciale bekleding

of rran slag- of stootdenqnrs.
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Overlast door stof en vuil kcrnt in alle fasen van de produktie
r@or. In de produkLievnorbereiding is dat bij het storten, dose-

ren en rrEngen van 1»ederuormige en vloeibare grond- en hulpstof-
fen. In de produktie kcnen stof en vuil voor bij het ',ierwerken
van dergelijke stoffen en bij het nachirnal berperken van bijvoor-
beeld hout, rnetaal en kunststof. Bij de afwerking ondervinden

verkneners overlast van schuur-, slijp- en polijststof, lasrook,
bij verfspuiten en gritstralen vrijkcnende stof en dergelijke.
Het schoonrmken van nachines, I=rsen, ketels en emrErs geeft rzeel

werlast, evenals het transport van grord- en hulpstoffen - zoals
rrerf, chernikalien err dergelijke - in enners en \,,aten, het trans-
port \ran gnedervormige stoffen cp cpen lopende banden en het
transport van afml . Probleren net stof en wil kunnen lrorden ver-
ergerd door een slechte staat lran de gebour.ren, dat $dl zeggen lran-

neer vloeren beschadigd of onregelnatig zijn, wanneer stof door
reten en kieren rnar binnen kan kcÍnen of wanneer de afiratering of
riolering onvoldoerde is en telkens t/erstopt raakt. In veel geval-
len zijn de probleren aangepakt door rrerbeteringen aan de (kapaci-

teit van de) bestaande afzuiginstallatie. Odc zijn nachines en

dergelijke aangepast, vervangen en voorzien rran stofkappen. Een

arxlere q>lossing is het installeren ran grordstoffensilots nEt ge-

doten transportleidingen, doseer-, !,,reeg- en nengsysteren. Een ge-

sloten leidingsysteon is ook gebruikt voor het naar de verbruiks-
lunten leiden van ',rcrf el ctrsnikaliën. Vor het schoonnaalc.rerk

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

gebruik gaan rmken rran spuitllarden of rian spuitkabines ret eigen
afzuiging. Tenslotte is een aantal problenen aangepakt door ver-
bourringen en het verharden van het buitenterrein.
Hobleren ret een slecht binnerklimaat zijn onder te rrcrdelen

in tocht, een bedorpte, benaurde attosfeer, onr,oldoende of stecht
beheersbare vemarmingssysterren en de invloed .!'an zonnevíarmte.

Tbcht kan ontstaan door dnrkverschillen, rraarbij luchtstrcnen
mtstaan tussen een naclrine net rreel warmte-afgifte en de orge-
ving. Deze drukverschillen zijn in veel bedrijven weggenoren door
de installatie van nrechanische ventilatie. ltocht kan ook ontstaan
door herhaaldelijk cpenstaande tussen- en buitendeuren bij het
in- en er<terne transport. Deze problenen zijn aangepakt door het
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aanbrengen rran tochtdeuren en -sluizen, lucht§ordijnen en &ck-
strelters bij los- en laadplaatsen. Ibcht lrordt ten slotte nog \rer-

orzaakt door (te sterke) afzuiging. Dit is aangepakt door het
verbeteren r.lan de lrrhtafzuig-lrrchtinbrengverhouling, bijrcor-
beeld door op eJ-kaar afgestende afzuig- en ventilatiesysteren ert

door retourluchtsystanen. Tlocht is ok aangepakt door brukundige
aanpa.ssingen, het afdichten rran transport- en ouile rrentilatieope-
ningen etcetera. Een benaurocle, bedcnpte abrpsfeer is doorgaans

E{JgenqIEn door het verbeteren van de (nechanische) rrentilatie,
door het installeren van airkorditioning en door het plaatsen van

loelelerenten in lcleine, rarnre ruimten. Ardere probleren IÍEt een

s.lecht binnenklimaaE zijn aangepakt door het installeren tan eeÍl

C.V.-insta1latie, door uitbreiding rran de bestaande venr:arming ert

door het plaatsen rran airkorditioning. Eloven ranEn zijn narkiezen

en dergelijke aangebracht tegen de zonnevrarmte en dakerr zijn gei-
soleerd.
In rieel gevallen hangt de problermtiek rran dampen en gassen (en

stank) nauw sarren net die rnn stof en nril. Een voorbeeld hiervan

is het verladen van drenikaliën, zoals rethanol en tolueen' waar-

bij zor,el vloeistof gqrcrst rrordt, a1s tlampen erl gassen wijke
nen. Orierlast \ran daryen en gassen ontstaat order reer bij het
rrerken net open baden net dremikalien, bij het vervoer ervan,

bij het spuiten van ',rerf, zinkchrcnraaÈ en dergelijke, bij las-
lrerk, &or verdunnings-, cplos- en sch rumakmiddelen, door ol-ie-
koeling en door oliesrering. Daarnaast yprdt overlast ',ieroorzaakt
door het konserveren, impregnerenr beitsen en andere beharxtetin-
g€rrr zoals het npffelen en ontvetten rran rrerkstrrkken. Ook rordt
overlast rrcroorzaakt door uitlaat- en afrioergassen, bijvoorbeeld
bij het, testen rmn nrctoren. In veel gevallen zijn dergelijke pro-
bleren aangeSnkt door (er<tra) afzuiging en lrcntilatie te plaat-
sen, rrariërend yan een afzuigkap direkt bij de bron, tot een oen-

trale afzuiginstallaLie net flexibele zuigrronden en ruimtelijke
afzuiging. Ardere toxikologieprobleren zijn aangepakt door over

te gaan op een gesloten leidingsysteanr voor drsnikaliën, verf en

dergelijke. Opn baden zijn afgesloten of \renrangen door gesloten

systerEn, vaarbij de bediening is gercchaniseerd of geautcrnati-

seerd. v@r sprritwerk en lasrerk lrprden gesloten kabines ge-
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plaatst, voorzien \ran een eigen afzuigsysteenr; Ook zijn in diver-
se bedrijven afzuigrwarden neergezet, rraarbij spuitdanpen, respek-

tievelijk lasdanpgn direkt vprden afgezogen.

Ilitte rrcrdt veroorzaakt door produktienachines en -installaties
en de daarbij horende aandrijfnotoren, transfonnatoren en derge-
lijke. Olie- en rnkuiïrponpen en andere ordersteunerde apparatuur
zorgen ook voor rarmte-afgifte. In erkele branches zijn veel voor-
]rcnende (bak-)orrens eeÍl belangrijke hittebron. Verder leveren
(lijm-)verhiÈtings- en drogingsagparatuur, allerlei thermische
processen, gietwerk en dergelijke, rzeel overlast op. De raatrege-
len hiertegen zijn ofwel gerichte op eeri vermirdering rran de warm-

te-afgifte, ofwel op een verbetering rran de luchtcirkulatie. Veel

toegepaste naatregelen van de eerste kategorie zijn: het ver\ran-
gen \ran installaties, rachines en ovens door nieuroe, minder hitte-
afgeveruie varianten; het isoleren rran rnachines, bijrrcorbeeld net
behulp van dekkleden; het verlagen tran toerentallen rran sneldraai-
ende of roterende nachines. l,laatregelen uit de tweede kategorie
bestaan reestal uit (verbeterde) afzuiging en/of rrentilatie, zo-
vel ruimtelijk als direkt aan de bron.
Orcrlast \ran weersinvloeden ondervinden vooral de rrrerkneners

die langdurig werk in de open lrrcht nneten verrichten. Dit is het
geval cp scheepswerven, op de houtwerven en opslagterreinen rran

de hout- en rer:belindustrie, op de hritenterreinen van de bouma-
terialenirdustrie en in enkele sektoren uaar, in 'erband ret ruim-
tegebrek, scrmige *erkzaarntreden buiten rrcrden verricht. Het gaat
hierbij rraak crn sorteeneerk, het bestekzoeken en het nontagenerk

rran vlerkstukken en konstrukties, die te groot zijn voor het bever-
ken in fabriek of lrerkplaats. Daarcm zijn rraak (delen van) de on-
verharde terreinen bestraat of geasfalteerd en zijn nobiele of
',raste overkappingen gebouyrt of een gesloten loods. Bedrijven,
!€arvan de ragazijnen en dergelijke rrcr van de bedrijfsruimten af-
liggen, zodat veel transport in de cpen lucht rndig is, hebben

nieuwbouw dicht bij de fabrieksruimte neergezet of hebben de naga-
zijnen verplaatst.

37



2. KONKLUSIES

Door de grote hoeveelheid beschrerren projekten en door de opzet

rnn het boek zijn de konklusies over naatregelen tegen bepaalde

knelprxrten rrcgal globaal van aard. Het is onvermijdelijk dat spe-

cifii:lce en inventieve oplossingen in dit kader onverneld blijven
(zie ook de tweede konklusie)
De in de inhouilelijke konklrsies vernrelde percentages suggeren

rcllicht een rangorde net betrekking tot de onvang ruaarin de knel-
prnten in de industrie voorkcnen. Deze suggestie is in zo',ierre
juist dat de percentages een beeld geven van de nate waarin de

knelpunten zi jn aangepakt.

In de industrie zijn in de onderzochte periode 4.500 projekten
uitgevoerd die nede gericht. waren op arbeidsplaatsverbetering.
Hierbij Eren ruim 65.000 arbeidsplaatsen betrokken. nelatief
veel naatregelen zijn doorgevoerd in de voedings- en genoÈnidde-

lenindustrierin de basignetaal en in de retaalproduktenindustrie.
RelaLief r'einig projekten zijn er geweest in de ter<tiel- en kle-
dingirriustrie en in de nactrine-industrie en in de elektrotectr
nisehe- de instrunenten en de 'overiget industrie.

Het is (rng) niet nngelijk voor al.le beschreven knelpunten opti-
rale qrlossingen aan te reiken. Vor scmnige a-q>ecifielce knelpun-
ten zoals lawaai, daryen en gassen, slecht binnenklirnat zijn de

cplossingen bekend (rreruangen rnn de bron, onkasten, afzuigen) en

rcrden ok alganeen toegepast. Vor arulere, sittntie-specifieke
knelpunten zoals a,vare arbeid, slechte rrerkhouding, onvoldoerxle

baregingsruimte, geldt dit niet. De q>lossingen voor deze proble-
nen variëren. Voor beide soorten knelpunten geldt dat de cplos-
sing voor het ene kneJ-punÈ scrnsi een nieun problegn veroorzaakt.

Zo leiden rachines, die ter rrervanging van zh,are arbeid zijn aan-
geschaft, tot lawaai-problenen of beperkte baregingsruimte.
Beilrijrten kunnen in dit opzicht rrg veel van ell<aars aktiviteiten
Ieren.
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Het ÍÍEest aangepakte knelpunt in de industrie is de hier voorko-

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

van alle gerrallen.waren naatregelen gericht op dit knelpunt. Vor-
al in de 'ooedings- en genotmiddelenindustrie, de textiel-. kfe-
ding- en leerindustrie, de bouwnaterialenindustrie en de rasserij-
en is dit knelpunt veelvuldig aangepakt. In vijf andere branches

rrlas het bovendien het op één na belangrijkste problean.

De cplossingeÍr \roor dit knelpunt zijn uiteenlopend en afhankelijk
van de situatie in het bedrijf. Veel ',roorkcnende naatregelen

zijn: de aanschaf rnn hulpnidclelen ter verlichting van buk- en

Lilwerk; de plaatsing rran tranportsystsren rrcor het transport \ran

grordstoffen en r,ierkstukken tussen en binnen afdelingen; nechani-

sering en autcrnatisering \an a^Iare werkhardelingen.

Bij nechanisering en autcrmtiserring spelen niet alleen sociale
nrrtieven een rol . f'apaci teitsverhoging, een doelrnati ger grordstof -
fen- en produktenstrocrn en een bespa.ring op arbeidskrachten zijn
etireneens belangri jke nrctieven.

Eerr tweede veel aangepakt knelpunt is lavraai Q2t). Dit is voor-
aI in de papier- en grafische industrie, de hout- en neubelindus-

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

nachine- en transportrniddelenindustrie en de elektrotechnische en

instrurentenindustrie aangepakt. In de voedings- en genotrniddelen-

industrie en de rubber- en kunststofrrerwerkende industrie is dit
het op een na belangrijkste knelpunt.
De oplossingen zijn in alle branches gelijk. De neest ',ioorkcnerde
naaLregelen tegen lawaai zijn: vervanging van iie geluidsbron, cnr
kasting rran geluidsbron, het verplaatsen of bouwlcundig afscherren

van geluidsbronnen en lawaaierige afdelingen, het rrreruangen \ran

lawaaierige onderdelen lran nachines en installaties door geschik-
tere orderdelen, het aanbrengen rran akoustische voorzieningen aan

plafords en randen en het plaatsen rran derpers cp of in lrrchtuit-
Iaten.
Het resultaat \ran de verschillende naatregelen is wisselerd. pe

vervanging rran nactrines of onderdelen is neestal een efficiënte
(naar ook dure) naatregel. Onkasting ran de grootste lawaaibron-

nen is dit, mits goed gekonstrueerd. nreestal- ook. Het kan echter
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gebeuren dat de nachines door de onkasting noeilijker bereikbaar
yoralen of dat de nachine-in- en uitvoer lastiger r,prdt. In de

praktijk rordt de onkasting dan vaak niet gebruikt, zodat veel

rzan de geluidsreduktie weeruerloren gaat. Akoustische voorzienin-
gen geven neinig geluidsreduktie. [{el kan hiemee cle nagalmtijd
in grote hallen enigszins teruggebractrt uorden.

Het derde \ree1 aangetrnkte knelpunt is 'stof en vuil: (12t).

Voral in de rubber- en kunststof verterkende irdustrie is dit
een rreel voorkcrrcnd probleanr. In de bowmaLerialenindustrie en de

vasserijen kcÍnt dit op de breede plaats en in zes andere branches

de derde plaats.
De nreest toegepa.ste cplossingen zijn: het aanbrengen rran nieurre

of het rrcrbeteren rran bestaande afzuiginstallaties en het instal-
leren rran gesloten q>slag-, transport-, stort- en ÍrengsysteírEn.

Een veel voorkcsend probleern in de irdustrie blijkt ook een

slecht binnenklfunaa! te zijn. Het is in onrnng het vierde knel-
prnt (8t). Votal in de elektrotechnische industrie en de te:<-

tiel- kleding- en leerindustrie is dit een vaak aangegnkt knel-

Emt.
In rreel bedrijven bestaat de aanpak uit het aanbrengen of verbete-
ren \ran rrcntilatie- h"chtverversings- en lrchtbetarxtelingssyste-
men. Od< rcrden hiertegen tochtder:ren en -sluizen geplaatst.
In rreel gevallen ÍDrden de problaren ret een slecht binnenkLitaat
veroorzaakÈ of versterkt door hitte rnn het produktieproces.

Overl-ast rran hitte (6t) is een lxobleenr in de pa.pier- en grafi-
sche industrie, de wasserijen en de textiel- kleding- en leerin-
drstrie. Olflossingen Nervoor zijn: De rrervanging van nachines en

ovens, de isolatie v'an rrrmtebronnen err het verbeteren rnn rrenti-
latiesystenen.
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Orrcrlast rran danrpen en qassen (5t) is 'uooral in de rachine- en

transportrniddelenindustrie, de rubber- en kunststofqerwerkende in-
dustrie de aardolie- en chqnische industrie en de netaalindustrie

een probleen. De oplossingen in deze sektoren r'rerschilren niet
rran de rmatregelen die tegen stof en vuil vorden getroffen.

Ardere knelpunten dan hier besproken zijn relatief rrcinig Ennge-

pakt. Projekten gericht op de aanpak rnn de door het produktiepre-

c'es \reroorzaakte koq:le bijvoorbeeld wiescellen of machinegebon-

den arbeid zijn in slechts 18 rran de gevallen doel van llaatrege-

len gerrrcest.

Het kcmt betrekkelijk r*einig Íicor dat projekten voor arbeids-

1Èaatsverbetering op één errkel knelpunt gericht zijn- In de

reeste gevallen hebben Iraatregelen effekt op reerdere knelpunten

tegelijk. Het vregnaren van zÍ{are arbeid bijvoorbeeld' betekent in
bijra alle gevallen ook het opheffen van een slechte werkhouding.

De aanpk van vuil en stof gaat reestal gepa.ard ret die van dam-

tErr en gassen.

In veel gevallen is de aanpak van meerdere knelpunten tegelijk
het &el \ran een projekt. De l<onkrete aanleiding on raatregelen

te treffen vordÈ aangegrepen cm ook andere knelpunten aan te pak-

ken.

In veel projekten heeft de vervanging rran kapitaalgoederen of het

treffen van bouvd<undige rrcorzieningen nede tot een verbetering

van de arbeidssituatie geleid. Hoq.rel over de prëcieze aanlei-

ding roor deze naatregelen geen gegevens beschikbaar zijn lijkt
het aannqrelijk dat dergelijke inrresteringen een bedrijfsekononi-
sche actrtergrond hebben. Deze projekten laten zien dat het onder

bepaatde korxtities nogelijk is cm in het kader mn rprnale be-

drijfsvoering aan de rrerbetering van arbeidsplaatsen te verken.

In 'aeruit de neeste projd<ten is de verwevenheid rran ekoncrnische

en sociale notieven op voorhand rranzelfsprekend. .Enerzijds zijn
er naatregelen die prinair een verbetering rnn de arbeidssitr:atie

u
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tot gerrolg hebben en pas in treede instantie (bijvoorbeeld via
een r.rrerzuindaling) ekononische gezien resultaten q>leveren. Voor-
beelden hiervan zijn naatregelen tegen lawaai, darnpen en Írassen,
stof en vuil. Van de andere kant zijn er projekten die effekt heb-

ben op de produktiviteit (venranging rran rmchines, mechanisering

van transport,), traar a"arbij ok belangrijke arbeidsptaatsverbete-
rerde elenenten in zich hebben. tlits de lcraliteit van de arbeids-
plaaÈsen betrokken vordt bij de besluitvorming over inrresterin-
gen, is er dan ok geen reden crn te verorulerstellen dat arbeids-
plaatsverbetering en rpnrale bedrijfsrroering net ellear in strijd
zijn.
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TJJST MEE ÀDRESSEN

Deze lijst ret organisaties, raartoe nen zich kan uenden voor infonatie en

ryecifieke '\rragen, berrat een aantal algarene instellingen zoals rerkgevers-
en rerknenerwerenigingen, bdrijfsgezondheidsdiensten en onderzoeksinstitu-
ten, en een bnanchegericht gedeelte.
(Brcnnen: zie actrter in de lijst)

$lerkneíErsorgani saties

Christetijk Àbtidraal Val§reJàod CN/

Oi'Írni ssie veiligheid, Gezqrnheid ea tÈlzijn
Fostbus 2475, 3500 GL Utrecht
Itel-efoon 030-941041

CtI/ Dienshrcrlening oÍdei.nÉni rysraaen
Fostbus 2475, 3500 cL Utrecht
Ilelefoon 030-941041

Fderatie lil#rlade Valöenegint
Fostbus 8546, 1005 ÀL ÀmsÈerdam

lblefoon 020-5LL0777

ENV-gtnm voog oa#rgnirysradeu
Plein t40-!45 nr. 1, 1064 §{ Arrsterdam

Telefoon 020-5110777
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$brkgerrersorgani saties

li&Iads Christelijk lËr§eversvellM lUN

lËrlqrcep Sociaal Beleid
Scheveningsaoeg 52

Fostbus 84100, 2508 ÀC rs€avenhage

ltelefoon 070-514071

Raad van de @rtrale Odermiryrcrganisatie
@issie Veili$leidsaaryeleEenneaen

Ocmissie Arbret n@

Prinses SÈtri:daan 5

2595 AB rs4riavenhage

ltelefoon 070-8L4171

À19re tlertrgecers Verenigiry
À@is8ie
Postbus 568, 2003 8N Haarleín

ltelefoon 023-284750

Kminkli jke lÈibrlanils
nuv
Sectie InàEtriëIe nijvertni«l
Broekuolenrueg 20

Postbus 379, 2280 À, Rij$yijk
ltelefoon 015-60019I
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Onderzoeksinsti tuten en adviesorganisaties

@2, Sticàting Coiirdinatie van Cqm:nicatie net betrekking tot
gegevens vor Onderzels inzake 2isktever2rrim

De Bele1aan 30, 1083 tU Amsterdam

Telefon 020-5498611

Struktuur:
Stichting. Bestuursleden zijn aftccmstig van de rninisteries van Sociale Za-

ken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken, van de Sociale Verzeke-

ringsraad en de Feileratie rcn Bedrijfsverenigingen. Via de laatste troee

zi j n uerkgevers en rrerknenersorganisaties riertegemroordigd.

Werkterrein:

- Advies en onderzoeksprojekten cp het gebied ran rryerk en gezondheid

- Ontwikkeling en uitvoering van een integraal inforrnatiesysteern o\rer

ziekteverzuim, $nO, verloop en organisatiekennerken t.b.v. registratie
rrcor 300 bedrijrien, tandelijke peiling en onderzoek

- Kr*antitatieve arnlyses met betrekking tot r,rerk en gezordheid, in het
bijzonder ziekteverzujrn en hAO

- Dokr-nentatie onder andere van onderzek net betrekking tot kwaLiteit
rran de arbeid en sociale indikatoren (i.h.b. ziekteverzuim en !tBO).

Cororel Iaboratoriur van de Unirrcrsiteit rran Àm.sterdan

le Constantijn Hr4gensstraat 20, 1054 BW Ansterdam

ltelefoon 020-5784050 of 5789555

Taak:

- Onderzoek op het gebied \ran de algerene bedrijfsgeneeskurde, \ran

instrnnningsfysiologie (fysiek en nentaal) en van cmgevingsinvloeden
(firsische, traar ',iooral cfrqnische faktoren), binnen en buiten het
bedrijf, inklusief sport en lichanelijke cpvoeding.

- Adviezen aan derden op bovengenoarde gebieden.
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Stidrtirg G. I. I. P. -aÀriseurs rcr Organisatie- en Eerselsbeleid
Berg'en Da1seneg 127, 6522 H{ Nijnegen

hst5us 9043, 6500 KC NiÍrcgert
Itelefoon 080-226468

Vestigirgen in Àmsterdam, Berg en DaI, Breda, Tilhtrg.

Strukturr:
Orafhankel-i jk adviesbr:reau.

$lerkterrein:
ÀIgaeen: Adviserirq inzake sociaLe en organisatiewaagstukken, rervirg, se-
Iektie en overige aspekten van lnrsoneelsbeleid.
ARBO: derzoek kmliteit rran de Arbeid (o.a. engorunisctre aqËcten).
Werkinhod en vrerkorganisatie en de gevolgen rlnanran, onder andere voor ou-
dere rerkngrers.

@eleidirry \ran reD naar Csrcenschappelijke Bedrijfsgeneeslcundige- en Vei-
ligheidsdienst.
Introduktielcursus ÀRfïEt.

Institurt vrcr lbegepaste Sociologie (I8S)

Gnafsaneg 274t 6532 ZR Ni!rcgen
Iblefoon 080-780111

Stnrktrnrrl
Stichting net de status \ran [Era-uliversitair onderzoelcinstituutr verborrlen
ret de Xatholieke Universiteit rran Nijnegen.
I{erkterrein:
ÀIganeen: neleidsgerictrt sociaaHetenschaSrynlijk onderzoek in o1Ëracht rran

derden, q è rolgende gebieden:

arbeid en bedrijf, lcttltuurr rekreatie en ruimtelijke ordening, relzijnszorg
en volJ<sgezondheid, ordenrijs, arbeidgrarkt.
ÀRBO: Kmliteit van de arbeid, technologische ontrrikkelingen en arbeidscnr
standigheden in rrcrsctrillende sektoren en bedrijfstakken.
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fVA, Institurt vor Socia.'l{Ètensdtafpelijk qtderzodc

ttogesclroollaan 225, Tilhrg
Postbus 90153, 5000 LE Tilbqrg
Telefoon 013-662443

Struktwr:
Stichting. Para-r.niversitair orderzoelcsinstituut, verborrlen net de l(atttolie-
ke Hogesctrol 

"ilburg.lrhrkterrein!
Atgareen: Sociaal-{Àëtenschappelijk beleidsonderzoek, in qrtracht van derden

q> de rolgende terreinen: arbeid en bedrijf, onganisatieproblefiEn, Ypnen en

ruimtelijke ordening, vrelzijn en kultuur, ekorsnische psychologie.

ÀRBO: Kraliteit van de arbeid en arbeidscrnstandigheden.

Institurt vor l{edezeggensdrap oriebergen

Fostbr:s 19, 3970 ÀA Driebergen

Ítelefoon 03438-13054

Dit instituut &et qderzoek en geeft kursussen op het gebieil rran nedezeg-

genschap en arbeidsanrstandigheden ÍEt narte voor ondernsni ngsraden.

S;cidrLiry Àrbeial en Gezmdheid

Orde Gracht 42, 3511 AR Utrecht
Telefoon 030-319276

IID.INSETIT}IEN

De centraLe IliG-ingang op het gebiect van de arbeidscrnstandigheden is het
Bur€u Humnisering rran de Arbeid

Irhssenaarserdeg 56, 2333 AL l€ialen

hstbus L24, 2300 rc leidert
lbl-efoon 071-170441

Voor specialistische wagen vprdt doorrrcrïÍezen naar het M-institrrut dat
kennis en deskundigheid teeft ql het betreffende gebied.

I'bcht blijken tlat op U,Íee of reer MO-instituten een beroep roet vorden ge-

daan, dan zorgt het Bureau eryoor dat deze uprden ingeschakeld.
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IIO bestrijkt de volgende asfË<ten/orderzoelcgebieden op het ÀRB0-terrein:

- fysische en drernisctre arbeidscrnstandigheden (lawaai, to:rische stoffen,
klirreat etc. en de inrerkirq \ran deze agentia c6» de nens);

- ergoncrnie (uerkhouilingen, verliddng, qtt$erp van nrerÈilair, eisen te
stellen aan beeldschenen, bediening en bqraldng rran kcrqiene rEns-IIE-

drineslzstanren, rnens-konSrrter diafoog etc. ) ;

- arbeidsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg (arbeidsbelasting,

stress, ziekteverzuim, gezondheidsqrderzoeken gericht op het signaleren

rran ongezandheid en onv'elbevinden in arbeidssituaties, epidanÉologisch

crderzoek, qrtwikkelen \ran systerten voor verzanrelen en cpslaan \ran gegs-

vens in tb bedrijfsgezondheidszorg, etc.)i
- s6si::'l-organisatorische faktoren in arbeidssitr.raties (rerkorganisa-

ties, kvaliteit rran de arbeid, problenen rorrl de inrroering rran nieurre

technologieën in arbeidssituaties, etc. ).

Vor het furdarentele qderzoek r,ordt II.IO gesubsidieerd &or de overheid.
Vor kortdurende infornatie, advies en bijvoorbeelcl bedrijfsbezoek rcrilen
geen kosten bereLend. Vor uitgebreidere dienstverlening (net nane oder-
zoelc) rcrdt een kontrakt gesloten qr basis rran de Àlganene Vonmarden voor

Onderzoek- en Ontwikkelirqsopdracfrten.
Deze voonuaarden bevatten regelirryen over onder arrlere geheimhotrtinlJ, Eum-

ryrakelijkheid, rechten ql rezultaten en tarierren.

ll#lads Institrnrt vor hventiere Gezdrei<lszorg trD (NIre)

Itbssenaarsarrcg 56, 2333 À[, IÉiden
hsttnrs L24, 2300 AC l€ialen
Telefon 071-170441

Irlerkterrein:
Alganeenr ffierzek naar gezorrlheid en leelbevirden in arbeidssituaties; ge-

zodheidszorg voor speciale leeftijtlsgroepen (jeugdigen, ouderen); de orga-
nisatie van de gezorrlheidszorg.

ARBO: Orderzoek cp ë volgerrle terreinen:
- ziekteverzuim en arbeidsongeschiktleid
- ergononie

- geluid

- stress en arbeidsbelasting

- gezordheidsmderzoek in bedrijven bij beroepsgroetEn
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Qpleiding Àrbeids- en Bedri j f sgeneeskr:nde voor bedri jf sartsqr.
Iandeli jk ziekterrerzuim statistiek

Ormrissis vmr Arbeidsgeoeeslcundig Onderzodc 1!O (Chm)
lilassenaarsa*eg 56, 2333 ÀL Ieiden
Postbus L24, 2300 AC Ieiden
ltelefoon 071-170441

l{erkterrein:
De Kcmnissie rralt onder è Hof@roep @zorrlheidsonderzoek. Zij is sarenge-

steld uit \rertegemrcordigers rran overheid, werkgevers- en werknerersorgani-
saties en instellingen c.q. verenigingen op het gebied rran bedrijfsgenees-
kurvle en ergononie.
De Kcmnissie kent een aantal rerkgroepen uaaroruler:

- rerkgroep Irdustrieel ltocicologisctr Orderzoek

- nerkgroep lawaai-invloeden

- verkgroep Arbeidshygiëne

tbt is traar taak te bevorderen dat het toegepast natuurÍÍietensclrappelijk on-

derzoek op &elmatige wijze dienstbaar vordt gernaakt aan de bedrijfsgezond-
heidszorg en de arbeidshygiëne.
Periodieken: jaarverslag.
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VeiligÈreiasinstittnrt (VI )

Belelaan 32, 1083 EI AtLst€rdaÍl

Te.lefoon 020-5498511

Strukturr:
StichLing. In het bestuur hebben vertegenhpordigers van onder andere over-
heid, ver§evers en rerknsrers zittirq.
lilerkterrein:
Onderzoek, advisering en voorlichting m.b.t. de veiligÈrcid en de gezordheid

in en hriten het rerk, en de goede sfeer bij de arbeid.

- Infornatie en adviezen zcroel over technische a1s beleidsatige aspekten

van veiligheid en gezorxlheid

- Bedrijfsdoorlidrting, inspekties en netingen

- Bibliotheek en dolurentatie
- Epositie: despnstratieve en praktisch gerichte inst-ruktie
- Opleidingen tot niddelbare en lrogere veiligheidslcurxtige

- Verschil-lende soorten kursr:ssen c;> ÀRFgebieden voor rmnagenent, lei-
örggeverden, O.R., kormissies, uitvoerenden

- veiligheid in de privésfeer

lHerlandse verenigiry vor Ergocnie (N/\rE)

hstbus 5665, 1007 ÀR Ànsterdam

Itelefoon 020-223327

lrlerkterrein:
De Vereniging is aktief op het gebiecl van orxlerwijs, onderzoelc en toe1Es-

sing rran de ergoncmie.

Zij organiseert o.m. kr:rsussen in eigen betreer (waarorder een algerene In-
troörktiekursus Egorunie) en rerkt rrEe €uln br anderen geonganiseerde kur-
su§isen.

Uitgarre van het kmrtaalblad rTijèschrift voor Ergorurier
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lil*rladse Verenigirg vor Berrclsbeleial (NrP)

Van ÀIkeÍradelaan 70O, 2597 Àtrt I s{raventrage
Fostbus 90730, 2509 Í,S ls-Gravenhage

lblefoon 070-26434L

lilerkterrein:
De Vereniging heeft een lCormissie ARBO-trEt' ingesteld. De t.I\lP prÈliceert
het naanclblad rPersoneelsbeleidr.

ÈIderlandse verenigirg van Veiligbeidshdigea (NWK)

Prof . E.M. l{eijerslaan 10 II83 AV Anstelveen

hstbus 8300, 1005 CA Àmsterd,am

Telefoon 020 - 455351

trlerkterrein:
De leden van de vereniging zijn veiligheidsfunkÈionarissen yrcrkzaam in be-
drijven en instellingen en bij tle overheid.
De verenigirq kent een groot aantal- regionale afdelingen en een aantal rrak-

en studiegroepen.

51



Overheidsinstellingen en advieskcrmissies

De orrerheidsinstellingen op dit gebied hebben rreelal een voorlichtende en

adviserende rol.
Eer aantal yan deze instanties onderscheidt zich van andere dienstverlenen-
de instellingen door hun taak de naleving ran bepaalde lËtten en regelingen
te kontroleren.
In deze kategorie is tevens een aantal advieskcrnissies voor de overheid cp-
gencÍEn. In deze ]ccnmissies hebben, naast vertegenr,roordigers rzan de over-
heid onder neer ook verkgevers- en verknesersvertege$,rrcordigers zitting.

l,tinisterie van Sociale Zalcen en werkgelegenteid
Directoraat{eneraal rran de Àrbeid

Fostbus 69, 2270 !A Voorburg

Telefoon 070-694001

Werkterrein:
Het bevorderen rran optinale arbeidscrnstandigheden 'uoor de verkende nens

door middel ran:
- het tot stand brengen van r.,ettelijke bepalingen, voorschriften en in-

strukties op dit terrein;
- het geven \ran voorlichting en adviesi
- het toezicht op de naleving ran de wettelijke bepalingen;

- het (doen) verrichten'yan onderzoek.

Het reA beschikt hiertoe over een aantal specialistische diensten op tech-
nisch, nedisch, sociaal en juridisch gebied. Ook heeft het de beschikking
over scheikundige, r,verktuigkundige en kernfysische laboratoria waar order-
zoek rordt gedaan.

Àls uitvoerende diensten ressorteren onder het EA:
de Arbeidsinspektie
de Inspektie van de líavenarbeid

de Dienst rioor het Stocnrisezen
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De Arbeidsinspectie
Balen van Ardelplein 2, 2273 KII Voorburg

Postbus 69, 2270 l,,A Voorburg

Telefoon 070-694001

!Íerkterrein:
De Arbeidsinspectie adviseert en inforseert m.b.t. de arbeidscnrstandighe-

den. Zij is rrcorts belast net het toezicht op de naleving rran de Arbeidscnr

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

in de arbeidssituatie.
De Arbeidsinspectie is verdeeld over tien distrikten in het land. EIk dis-
trikt r€rdt geleid door een distriktshoofd dat rtordt bijgestaan door een

aantal binnen- en buitendienst Íeder,serkers. Het is hun taak trezicht te hou-

den op de uitvoering \ran de roetten en [aatregelen en o'uer de uitvoering te
orzerleggen, te inforneren en te adviseren. E\Eneens is in elk distrikt een

arts r,rerkzaam die kontakten onderhor.rilt ret de bedrijfsgeneeskundige diens-

ten (BGD) ín taar/zí1n gebied.

Dist-rictskantoren Arbeidsinspectie

Àrsterdar l{esterdoksdrjk 24, 1013 AE Àmsterdam

Telefoon 020-2528L4

Àrntrsr Eusebiusplein 1, 6811 tlE Arntrem

Telefoon 085-420741

Breda Visnarktstraat 28, 4811 tÍE Breda

Telefon 075-223400

De?eÍrter T.G. Gibsonstraat 39, 74LL RP Deventer

Irelefoon 05700-14745

Gronirgen Engelsekamp 4, 9722 À)( Groningen

ltelef oon 050-232957 / 56/ 52

Ita:rlan Wilhelminasttaal 27, 2011 VJ lIaarlern

Telefoon 023-319139

l,hasstrictrt St.Servaaskl@ster 28, 62LL IE l4aastricht
Telefoon 043-19251

Rotterdm Van Vollenhovenstraat 12. 3016 BII Rotterdam

Ilelefoon 010-365066
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Dienst vor het Stmzen
Eisenhqverlaan 102, 2517 KL 's4riavenhage
Telefoon 070-51408I

Werkterrein:
De Dienst voor het Stoqrnoezen heeft aIs doel het bevorderen \ran en het. toe-
zicht houden op het veilig gebruik rmken rran appa.raten en installaties die
order druk staan. zij is belast rnet uitvoering en naleving rran Stocnrrct en

Stocmbesluit (het Drukhoudersbesluit is in voorbereiding).
De Dienst houdt zich o.m. bezig net retaal, las- en rpndestruktief onder-
zoek alstede het testen rran appendages en breekplaten in eigen laboratoria.
Sinds 1971 beschikt de Dienst over een Centraal Bureau rioor Kernenergie.
Het personeel rran de Dienst is verdeeld over het tpofdbureau in Den Haag en

over zes distrikten.

Utledrt Wittewouhensingel 27, 358L GC Utrecht
Irelefoon 030-332211

Zetenrcer Berhavelaan 3, 27L3 ttrA Zoeternreer

Ilelefoon 079-511611

De InspecLie van de Haveoarbeid

msterda hlesterdoksdíik 24, 1013 AE Amsterdam

Telefoon 020-2528L4

Rotterda Van Vollenhovenstraat 12, 3016 BH RotterdaÍn

Telefoon 010-365065

Werkterrein:
De InspecLie \,'an de ttravenarbeid is leerkzaam in havenbedrijrren en heeft in
principe dezelfde ro1 als de Arbeidsinspectie m.b.t. andere bedrijven.
zij geeft o.m. adviezen en infonnatie inzake arbeidscrnstandigheden en is be-
last met de uitrroering en handhaving \ran de Stuqadoorswret, het Veiligheids-
besluit tankschepen, de Wet Gernarlijke Stoffen en het Veiligreidsbesluit
Binnenrraart ter uiÈrrcering van de Veiligheids!$et 1934.
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Arboraad

Postbus 266, 2700 AG zcterÍrEer
Telefoon 079-511611

Sanenstelling:
In de Raad hebben zitting vertegenwcordigers van de overheid, de rerkge-
\/ers- en de rerknenersorganisaties.
Taak:

- Voorstellen te doen en advies uit te brengen aan de minister van Socia-
Ie Zaken en Werkgelegenheid ter bevordering van de veiligheid, de ge-

zordheid en het rclzijn in verband net de arbeid.

- Orterleg plegen cÍntrent de tot standkcrning en uitvoering \ran algeneen

bindende voorschriften ter uitvoering van de rtetgeving op het terrein
riaarop de Raad vËrkzaam is.

- Infornatie rrerschaffen aan personen of organisaties die daarcrn wagen.

College wn Bijstand en ÀÀries v@r de Bedrijfsgezondhe.idszorg

Het ColJ-ege is sinds 1 januari 1983 crcmnissie ran de Àrboraad.

Balen ',;ran Arxielplein 2, 2273 KH Vorburg
Fostbus 69, 2270 MA V@rburg

Telefoon 010-69400I

Sanenstelling:
Het College bestaat uit vertegenrrcordigers ran de overheid, werkgevers en

cerkneÍIersorganisaties, en \ran beroepsverenigingen op het terrein van de be-

dri j f sgezorxiheidszorg.

Taak:

- Adviezen en voorstellen uitbrengen aan de minister rran Sociale Zaken en

Irlerkgelegenheid ter beoordeling \ran de bedrijfsgeneeskunde.

- Advies en bijstand verlenen aan EDrs en €ran direktie en ondernernings-

raad \,"an die bedrijrren eaaraan een SD rrcrborden is.
- Advies uitbrengen aan de minister rran Sociale Zaken en werkgelegenheid

inzake erkenning van E@!s.
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c@ensdrapeli jk ÀeinisEatie KaÍrtor (cAK)

ÀftbIiry ÀÀriserirry B€dri jf s\reiligheid
Prcf . E.M. !§rerslaan 10, 1183 AV Amstelveen

hstbus 8300, 1005 CÀ Amsterdam

Telefoon 020-5422L55

Struktuur:
Centrale afdeling rnn het GAK rEt veiligheidsadviseurs q distriktskanto-
ren. De afdeling verleent diensten aan de leden van de bij het GAI( aangeslo-
ten bedri jf werenigingen.
Wenkterrein:

Infonnatie en voorlictrting over alle aspekten rran de arbeidsrreiligheid, en

over organisatie en beleid inzake rieiligheid.
Verschaffen rran voorlichtings- en aktienrateri.al r films, veiligheidsplaten
e.d.
l,letingen (indikatief) rran fysische en c*rerrische aspekten van de arbeidscm-

standigheden.

Keten:
Bqrepen in de prarie-afdrachten van de leden.
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Bedri j f sgezondheidszorg

Er zijn drie soorten bedrijfsgezondheidsdiensten:

- enkel-\Drdige EDrs: interne diensten in ordernenringen

- geznpnlijke EDrs: zelfstandige diensten die q> kontraktbasis de ge-
zondheidszorg betrartigen voor de bedrijven in rhun regior, waannee een

kontrakt is gesloteni

- G en GDrs en EDrs: diensten die ',roor de lokale orrerheid t€rken.

De taken ran de ED 1i99en op het gebied van de preventieve gezodheids-
zoqr. TE rpenen zijn de volgende taken:

- rrEt betrekking tot individuele rrerknsrers: aanstellingskeuring, perio-
diek onderzoek, bedrijfsgeneeskurdig ryreekuur, eerste hulp bij ongeval-
len;

- nret betrekking tot de nerkplek: opsporen rran schadelijke invloeden, ad-
visering over en resoerken aan flBatregelen daartegen, kontrole op uit-
rioering daarvan.

Adressen, zie: "Wie is l{ie in ÀrboIand, (@B/SER)
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BRAITXIreERTCTIIE ORGAI\IISATTES

nedri jfsverenigirry vor ab 1EÈieltrrtustÍie
Bqrlevard 1945, nr. 340, 75Il Al( Erschede

Telefoon 053-320106

nedri jfsverenigirry vmr het KtedinSedri jf
It(cringslaan 35, 1075 ÀB Àmsterdam-Z.

Telefoon 020-763767

Fostbus 5110, 1007 ÀC Arsterdam-Z.

ndrijtsvereniging \,@r de Leder- 6s rederrrrterkerrle Inihrstrie
Reitseplein 1-3, í)37 ÀA Tilburg
Telefoon 013-654133

Postbus 90154, 5000 IG Tilburg

Irdustriebord Ftil\r

Sloterneerlaan 80

Postbus 8107, 1005 AC Arsterdam

lblefoon: 020-5110511

Irdustrie Vedirgsbond ClW

Rietgrcs 1, 3435 CB NIEIJTÍEEN

1lelefon 034O2-44L24
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* Àrbeidscsrstandiqheden: overzictrt lran diensÈverlenende instituten
(wie is wie in ARBO-larxt)

Sanergestetd &or J.H.T.H. Arrlriessen m.m.v. R. Savelsberg en

A. l{oIfis.
Den líaag, @B/SER, 1983, 136 blz.

* Beter rerk
FtiI\/ handboek (Veiligheid, Gezondheid, I{elzijn) Eltjo Buring,

Àmsterdam, van Gennepr L983, 272 blz.

* o.R. Wijzer ÀrbeidscnstardiqÈtedenËt

Arcterdam, O.R. ELad, 1983, 46 blz.

* veiliqheials'iaarboelc1984

AÍsterdam, Veiligheidsinstiturt, 19851 484 blz.

* Almnak ran Sociaal-Misdt Nederlancl

Den Haag, SER, 19809, 564 blz.
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