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Voorwoord 

Vanaf 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en werkge

legenheid met insterrming van de centrale werkgevers- en werkne

mersorganisaties subsidies aan bedrijven verstrekt ten behoeve 

van rraatregelen - investeringen, technisch-organisatorische rraat

regelen en dergelijke - die de arbeidsanstandigheden van werkne

mers helpen verbeteren. 

In de loop der jaren werden duizenden aanvragen ingediend voor 

bijvoorbeeld een gerichte aanpak van lawaaibestrijding op de ar

beidsplaats, stofbestrijdingsrraatregelen, vennindering van de fy

sieke arbeidsbelasting, klirraatverbetering en dergelijke. 

Sinds 1975 is op basis van de diverse regelingen voor arbeids

plaatsverbetering ruim f. 300 miljoen aan subsidies aan bedrijven 

toegezegd. 

Na 1981 zijn de subsidierrogelijkheden, als uitvloeisel van de 

nocxizaak tot bezuiniging op de overheidsuitgaven, overigens be

langrijk ingekranpen. De financiële stimulering van arbeids

plaatsverbetering is thans uit.sluitend, en op beperkte schaal, ge

richt op honorering van initiatieven van bedrijfstakorganisaties, 

en voorts op de ontwikkeling van "arbeidsvriendelijke" produktie

middelen, en op rraatregelen ter verbetering van de taakinhoud van 

werknemers. 

FB1 terugblik op de respons van bedrijven in vroegere jaren wijst 

uit, dat er een grote verscheidenheid van konkrete knelpunten en 

konkrete oplossingen via subsidieaanvragen bij het Ministerie is 

aangemeld. Ik acht het een nuttige zaak an het bedrijfsleven hier

van een gedetailleerd overzicht aan te bieden. Gerangschikt naar 

bedrijfsklassen ontstaat het beeld van een groot aantal waardevol

le rraatregelen - vaak getuigend van een grote vindingrijkheid -

an de op grote schaal voorkanende bezwarende arbeidsanstandighe

den te helpen terugdringen. 

Vanuit deze achtergrond is in september 1984 aan de Stichting 

CX::OZ te Amsterdam opdracht verleend voor de samenstelling van een 

eenvoudige toegankelijke publikatie. 

De laatste jaren is door het aantrekken van de algehele investe

ringsbereidheid van het bedrijfsleven, alsmede door de invoering 

van nieuwe technologiën, in tal van bedrijven een grootscheepse 



rn:xiernisering doorgevoerd. Deze had vanzelfsprekend een belangrij

ke invloed op de arbeidsanstandigheden en arbeidsinhoud van zeer 

veel werknemers. De opsanning van kategorieën van naatregelen, 

zoals in deze publikatie, is in zoverre hier en daar niet rreer ak

tueel. 

Aktueel is echter wel de nog steeds bestaande nocx:lzaak an de ar

beidscrnstandigheden stelselmatig te onderzoeken en in het be

drijfsbeleid te betrekken. Niet alleen uit sociaal, naar ook uit 

ekonomisch oogpunt. De ervaring rret tien jaar regelingen voor ar

beidsplaatsverbetering wijst uit dat in talloze gevallen het zeer 

wel nogelijk is gebleken an bedrijfsekonomische oogrrerken voor in

vesteringen te kanbineren rret gerichte naatregelen ter verbete

ring van arbeidsanstandigheden. 

Ik spreek de hoop uit, dat deze publikatie een nuttige funktie 

zal kunnen vervullen bij de diskussies van werkgevers- en werkne

rrersorganisaties, individuele werkgevers en ondernenli.ngsraden en 

dergelijke over de kwaliteit van de arbeidsanstandigheden, en het 

streven naar verbetering daarvan. 

22 oktober 1985. 

DE DIREKTEUR-GENERAAL VAN DE ARBEID 

Ir. A.J. de Roos 



INLEIDING EN VERAN'IWCDRDING 

\DORAF 

Sinds 1975 worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge

legenheid subsidieregelingen arbeidsplaatsverbetering uitgevoerd. 

Deze regelingen hebben de afgelopen jaren bedrijven in uiteenlo

pende bedrijfstakken gestimuleerd tot het nemen van een groot aan

tal maatregelen ter verbetering van belastende arbeidssituaties. 

Veel instruktieve infornatie over de aard van de aangepakte knel

p..rnten en van de getroffen maatregelen is in dossiers over deze 

projekten aanwezig. Het doel van deze publikatie is dan ook, de 

beschikbare gegevens overzichtelijk en systerratisch te presente

ren, zodat deze infornatie wederom een rol kan spelen bij het be

leid van afzonderlijke bedrijven en van de bedrijfsorganisaties. 

SUBSIDIERB3ELINGEN ARBEIDSPLAATSVERBITTERING 

Tussen 1977 en 1981, de periode waarop deze inventarisatie betrek

king heeft, zijn een aantal verschillende subsidieregelingen van 

kracht geweest. Er zijn algemene regelingen geweest (in 1977, 

1978 en 1981) die open stonden voor allerlei soorten arbeids

plaatsverbeteringsprojekten uit alle bedrijfstakken. Daarnaast 

zijn er specifieke regelingen geweest, gericht hetzij op de aan

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

perkt aantal veel voorkaiende knelpunten in één bedrijfsgroep. 

Zo zijn er subsidieregelingen geweest gericht op de aanpak van la

waai ( 1979 J en van fysiek zware arbeid of een slechte werkhouding 

(1980). 

Er zijn bedrijfsgroepsregelingen geweest voor 

de pluimveeslachterijen (1979), waarbij het ging an maatrege

len tegen fysiek zware arbeid en een slechte werkhouding (zit

tend werk), tegen slecht binnenklimaat en tegen stof, stank en 

dampen. 

de rubberindustrie ( 1980 J , waarbij het ging an maatregelen te

gen stof of vuil, dampen of gassen, tocht, rrachinegebonden ar

beid, hitte en water(dampJ. 

- de massief-kartonindustrie (1980) gericht op maatregelen tegen 

stof of vuil, dampen of gassen, tocht en hitte. 
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- de ijzergieterijen (1981) voor maatregelen tegen fysiek zware 

arbeid en een slechte werkhouding, tegen een slechte ~rkange

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

tegen ~rken in de open lucht. 
* In de periode 1977-1981 is voor circa 6800 projekten subsidie 

aangevraagd. In 4545 gevallen (66%) werd subsidie ook toegekend, 

in totaal een bedrag van ruim 165 miljoen gulden. In de andere ge

vallen voldeden de projekten niet aan de subsidievoorwaarden, bij

voorbeeld andat het projekt behoorde tot de normale bedrijfsvoe

ring of andat het an ~ttelijk verplichte maatregelen ging. 

HEI' BASI~TERIAAL \DOR DE INVENTI\RISl\TIE 

Voor de indeling van alle arbeidsplaatsverbeteringsprojekten naar 

bedrijfstak en bedrijfsklasse is gebruik gemaakt van de indeling 

van bedrijven naar aard van ekoncxnische aktiviteit van het CBS, 

de zogenaamde Standaard Bedrijfs Indeling (de SBI-kode). 

De 6800 projekten kwamen van bedrijven uit 41 verschillende be

drijfsklassen. Bij het Directoraat Generaal van de Arbeid is een 

begin gemaakt rret de verwerking en samenvatting van gegevens uit 

23 van deze 41 bedrijfsklassen. Dit zijn de 19 bedrijfsklassen 

uit de industrie en 4 niet-industrieële bedrijfsklassen. Het 

gaat hierbij an ongeveer 4500 projekten waarvan er 3400 zijn sa

rrengevat. Van de resterende 1100 projekten waren de dossiers in 

verband rret de financieële afwikkeling niet beschikbaar. Sarren

vattingen van deze 3400 projekten vornrlen het basismateriaal van 

deze inventarisatie. Het ging hierbij an zowel niet- als ~ ge

subsidieerde projekten. 

In de sarrenvattingen zijn onder neer gegevens ·van elk projekt op

genanen over 

* De circa 8000 projekten in de landbouw en de binnenscheepvaart 

zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, evenals de zogenaamde 

'i.rmateriële' projekten. De 6800 genoemde projekten zijn van 

overwegend 'materiële' aard, d.w.z.; gericht op fysiek rreetbare 

of zichtbare arbeidsanstandigheden. 



aard van ekonomische aktiviteit van het bedrijf CSBI-kode) 

aantal \'lerkneners in het bedrijf 

- doeleinden van het projekt, waarbij de volgende knelpunten ge

noerrd zijn: a. hitte, veroorzaakt door het produktieproces 

b. koude , veroorzaakt door het produktieproces 

c. stof en vuil 

d. water en waterdamp 

e. dampen en gassen 

f. lawaai 

g. fysiek zware arbeid 

h. rrachinegebonden arbeid 

i. fysiek slechte \'lerkhouding 

j. gebrek aan bewegingsruimte 

k. slecht binnenklirraat 

1. weersinvloeden 

m. overige 

aantal bij het projekt betrokken werkneners 

verloop in het hele bedrijf en in de betrokken afdeling 

ziekteverzuim in het hele bedrijf en in de betrokken afdeling 

investeringskost en 

aard van de oplossing en rraatregelen 

INDELIN3 PROJEKTEN IN BRANCHES 

Voor deze inventarisatie is een opzet gekozen , waarbij telkens 

een reeks van projekten beschreven ~rdt voor een groep van ver

gelijkbare bedrijven (branche). De branches rrochten enerzijds 

niet te klein ~rden an de inventarisatie van de projekten voor 

een voldoende grote doelgroep van betekenis te laten zijn. An:ler

zijds rrochten de branches niet te groot en te divers ~rden cnrlat 

dan de herkenbaarheid van de knelpunten en daarrree de relevantie 

van de oplossingeen af zou nenen. 

De aanwezige spreiding van de projekten over 23 bedrijfsklassen 

was voor deze opzet daaran niet geschikt. Een beschrijving van 

elk van deze bedrijfsklassen afzonderlijk zou te anslachtig zijn, 

teveel overlapping geven en in sannige gevallen ook niet tot een 

relevante beschrijving leiden cnrlat bijvoorbeeld het aantal pro

jekten te gering was of de doelgroep te beperkt. 
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Bij de indeling van de projekten in een beperkter aantal groepen 

van onderling vergelijkbare bedrijven hebben de volgende overwe

gingen een rol gespeeld: 

het aantal aanvragen: in elke te beschrijven groep rroeten, van

uit een oogpunt van representativiteit, een voldoende groot 

aantal projekten aan de orde kanen 

het aantal arbeidsplaatsen: het is, vanuit he t oogpunt van re

levantie van de beschrijving, noodzakelijk een substantiele 

sektor van de ekonanie te kunnen bestrijken 

- de spreiding over de probleemgebieden: naarrrate er voor neer 

verschillende soorten knelpunten rraatregelen gesuggereerd kun

nen v.urden, neemt de relevantie van de beschrijvingen van de 

projekten toe. 

Op grond van deze overwegingen is tot een indeling van de projek

ten in 11 zogenoerrde branches gekozen, namelijk: 

1. Voeding- en genotmiddelenindustrie (SBI-kodes 20, 21) 

2. Textiel-, kleding- en leerindustrie (SBI-kodes 22, 23, 24) 

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

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

5. Bouwnijverheid en bouwnaterialenind. CSBI-kodes 32, 51, 52) 

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

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

8. Metaalindustrie (SBI-kodes 33, 34) 

9. Machine- en transportmiddelenindustrie CSBI-kodes 35,37, 682) 

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

11. Wasserijen (SBI-kode 983) 

De projekten uit deze branches zijn in elf afzonderlijke rappor

ten beschreven. 

OPZEI' VAN DE BRANCHEGEWIJZE BESCHRIJVINS VAN DE PROJEKTEN 

Het doel van de inventarisatie is voor elke branche te beschrij

ven welke knelpunten zijn aangepakt en voor elk knelpunt te be

schrijven welke rraatregelen zijn getroffen. 

Van een branche v.urden eerst enkele achtergrondgegevens gepresen

teerd, zoals: 

het aantal bedrijven 

de anvang van en ontwikkelingen in de werkgelegenheid (1)*(2)* 



het ziekteverzuim, als indikator van rrogelijke problemen (3)* 

het aantal vrouwelijke werknemers Cl)* 

- het produktenpakket en de anzet Cl)* 

De kern van elk rapport bestaat uit de beschrijving van de rraat

regelen die in de branche tegen de rreest voorkanende knelpunten 

zijn getroffen. 

Beschrijving van de knelpunten per branche 

De eerste stap van de inventarisatie is de systerratisering van de 

knelpunten per branche. Teneinde de projekten per branche te kun

nen analyseren is een scherra ontwikkeld waarin voor elk knelpunt 

aangegeven kan worden welke de bron is en welke naatregelen er ge

naren zijn. Projekten die in doelstelling of oplossing overeenko

rren zijn bij elkaar gezet. Op deze wijze is per branche een over

zicht verkregen van de aangepakte knelpunten en van geplande naat

regelen. De knelpunten worden in volgorde van belangrijkheid, dat 

wil zeggen naar het aantal keren dat ze in de branche voorkaren, 

beschreven. Deze volgorde is voor elke branche verschillend. 

Beschrijving van de rraatregelen per knelpunt 

Voor de systerratiek van de beschrijving van de naatregelen is een 

scherra ontwikkeld, waarmee de rraatregelen naar de OÇ>rzaak of bron 

van het aan te pakken knelpunt zijn gerubriceerd. Volgens deze 

rrethode wordt van elk knelpunt aangegeven waar dit zich voordoet 

en wat de bron is. 

* De cijfers hierover zijn ontleend aan: 

(1) C.B.S.: rraandstatistiek voor de industrie, oktober 1984; gegevens over 

1983, over het algemeen van bedrijven rret rreer dan 10 werkne-

rrers. 

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

over het alg6Tleen van bedrijven rret rreer dan 10 werknemers. 

(3) C.B.S.: sociale rraandstatistiek 83/12; loonkostenonderzoek nijverheid, 

handel, bank- en verzekeringswezen, jaar 1981. 

Voor enkele branches is van deze bronnen afgeweken. In deze gevallen is de 

bronvermelding in het betreffende hoofdstuk opgenanen. 
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A Produktie-fase: Bron: 

1 voorbereiding -
2 hoofdbewerking -
3 afwerking -
4 ondersteuning -

B Transport Bron: 

1 extern -
2 intern -
3 produktie intern -

c Produktie-angeving Bron: 

1 bouwkundige staat -
2 buitenterreinen -
3 voorzieningen -
4 inrichting arbeids -

plaats 

Toelichting op volgend schema: 

Al: instellen en anbouwen van rrachines 

A2: feitelijke produktie Ctransforrratie)handelingen d.m.v.: 

- bewerking van produkten, werkstukken 

- bediening van rrachines 

A3: reinigen van produkten, werkstukken 

A4: onderhoud en reparatiewerkzaamheden, kontrole en ondersteunen-

de installaties als kanpressoren, p:mpen en rrotoren 

Bl: transport van en naar bedrijf 

B2: transport binnen bedrijf, tussen en binnen afdelingen 

B3: transport aan de rrachine: vullen en leeghalen, doseren etc. 

Cl: De bouwkundige staat van behuizing, indeling van de gebouwen 

C2: onverharde, niet-~ale en onoverdekte terreinen waar gewerkt 

rroet worden 

C3: afzuig- en verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen 

C4: specifieke kategorie elementen voor arbeidssituaties als 

kraankabines, kontroleruirntes etc. 

Het zo verkregen overzicht rraakt het rrogelijk an af te lezen waar 

een knelpunt in een branche voorkant en welke de oorzaken zijn. 

De rraatregelen hiertegen zijn volgens dit schema beschreven. 



De gegevens uit de oorspronkelijke dossiers zijn samengevat en 

als volgt verwerkt in deze inventarisatie: 

1 Dossier per projekt 

l 
2 Samenvatting projekten per bedrijfsklasse CDGA) 

l 
3 Samenvatting projekten per knelpunt per branche (CCOZ) 

t 
4 Schematisering bron per knelpunt per branche (CCOZ) 

t 
5 Beschrijving rraatregelen per knelpunt per branche (CCOZ) 

REPRESENTATIVITEI'r 

Het in deze inventarisatie beschreven rrateriaal is vanuit het ge

zichtspunt van de aanwezigheid van knelpunten in de kwaliteit van 

arbeidsplaatsen - ondanks het grote aantal geïnventariseerde pro

jekten - helaas niet geheel representatief. Het zal blijken dat 

in deze inventarisatie de rrate waarin knelpunten voorkaren in een 

bepaalde branche kan verschillen van de uitkansten van ander on

derzoek. Voor deze verschuivingen zijn een aantal verklaringen te 

geven. 

De bedrijven hoeven in de projekten niet het grootste knelpunt 

aangepakt aan te hebben. De subsidieregeling stelt geen voorwaar

den aan de wijze waarop de selektie van aan te pakken knelpunten 

plaats vindt. Als de doeleinden van een projekt binnen de doelein

den en voorwaarden van een regeling passen, komt het bedrijf in 

principe voor subsidie in aanrrerking. De vraag in hoeverre hier

nee ook het neest voorkarende of grootste probleem in de arbeids-
. * anstandi.gheden \\\Jrdt aangepakt, speelt geen rol. 

* F.en uitzondering hierop is de Stimuleringsregeling 1981, waar 

in de kans op subsidie groter was naarmate neer naar 'integrale' 

oplossingen werd gesteefd, d.w.z. naar rrate net de voorgestelde 

aanpak neer knelpunten tegelijk konden \\\Jrden opgelost. 
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De verschillende subsidieregelingen van de geïnventariseerde pe

riode hebben zelf ook een selekterende werking uitgeoefend. Er 

zijn een aantal regelingen die expliciet gericht waren op de aan

pak van één knelpunt of op één bedrijfstak. 

Niettemin rrogen we veronderstellen dat de hier gepresenteerde ge

gevens, naast de vele suggesties voor een aanpak, ook een rede

lijk betrouwbaar beeld geven van problemen die zich in de prak

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

dergelijk overzicht wel te halen, andat het in deze regelingen an 

een groot aantal projekten gaat (2700 projekten; 40%). Maar ook 

de gerichte regelingen verschaffen hierover inforrratie. Ze zijn 

imrers tot stand gekanen na overleg rret de bedrijfstakorganisa

ties en hebben gezien het aantal reakties (4000), aansluiting ge

vonden bij de problerratiek in de bedrijven. 

Aan het eind van het rapport is een samenvatting rret konklusies 

opgenanen. De samenvatting bevat onder andere een scherra rret aan

tallen bedrijven, werknemers, projekten en betrokken arbeidsplaat

sen en een scherra rret de procentuele verdeling van de knelpunten 

over de branches. 

Tot slot willen we de rrensen bedanken zonder wie dit rapport niet 

tot stand had kunnen karen. 

Theo Eyffinger, rredewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, die ons wegwijs heeft genaakt in de enorrre 

hoeveelheid dossiers over de projekten. Peter Willem.sen, rredewer

ker bij de a:oz, die ons geholpen heeft bij de voorbereiding van 

de analyses. Maar vooral Christy van den Putten en Sylvia Witte 

voor hun typewerk en eindeloze geduld bij het vele korrektiewerk. 

Ben Tappèl 

Nico Terra 
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DE AARDOLIE-INDUS'IRIE, DE CHEMISCHE INDUS'IRIE EN DE SYN'IHEI'ISCHE 

GAREN- EN VEZELINDUS'IRIE 

INLEIDIN:; 

In de aardolie-industrie bieden 36 bedrijven werk aan 10.500 men

sen. De 317 bedrijven in de chemische industrie en de syntheti

sche garen- en vezelindustrie bieden in totaal 81. 300 rrensen 

werk. De werkgelegenheid in de aardolieindustrie is de laatste ja

ren vrijwel konstant gebleven. In de beide andere industrieën is 

de werkgelegenheid sinds 1980 net 4.400 arbeidsplaatsen teruggelo

pen, een daling van ruim 5%. 

Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten, bedraagt voor de Aardo

lie-industrie 7% en voor de Chemische- en de Kunstmatige en Syn

thetische garen- en vezelindustrie 14%. Ter vergelijking: voor de 

gehele industrie ligt dit aandeel op 15%. 

In 1981, het laatste jaar van de te beschrijven periode, bedroeg 

het ziekteverzuim in de Aardolie-industrie gemiddeld 7 ,1%, ter

wijl dit voor de Chemische industrie op 9,6% lag. In beide geval

len was dit percentage lager dan dat voor de gehele industrie, 

dat op 10,1% lag. 

De aardolie-industrie en de chemische- en de synthetische garen

en vezelindustrie behaalden, volgens de rreest recente jaargege

vens, een anzet van 32,2 miljard, respektievelijk 39,8 miljard 

gulden op jaarbasis . 

Een globaal beeld van het produktenpakket geeft de volgende op

sarming: 

- geraffineerde aardolie 

srreeroliën en -vetten 

teer en biturren 

- cellulose, chemische derivaten van cellulose, vulkaniet, gehar

de proteïnen 

- verf, lak, vernis en drukinkt 

- bulkprodukten, zoals chloor, soda, annoniak, kunstrrest en be-

strijdingsmiddelen 

- genees en verbandmiddelen 
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- reinigingsmiddelen, parfurrerie- en koS11Etikaprodukten 

- garens en vezels 

DE PROJEI<TEN 

In totaal hebben de aardolie-industrie, de chemische industrie en 

de synthetische garen- en vezelindustrie 236 projekten voor ar

beidsplaatsverbetering ingediend. Hiervan is 70% gesubsidieerd. 

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal aanvragen in deze 

branche. Een volledig overzicht van het aantal aanvragen per sek

tor treft men aan in bijlage 6.1. 

Tabel 1: Verdeling van de projekten over de verschillende 

sektoren van de Aardolie-industrie, de chemische 

industrie en de synthetische garen- en vezelin

dustrie 

Bedrijfsklasse Aantal aanvragen 

- aardolie-industrie 5% 

- chemische industrie 90% 

- synthetische garen- en vezelindustrie 5% 

'Ibtaal ll0% 

= 236 maatregelen 

De bruto investeringskosten bedragen voor de gesubsidieerde pro

jekten 27 ,5 miljoen gulden. Aan APV-subsidie werd 10,5 miljoen 

toegekend. 

In totaal waren bij de gesubsidieerde projekten 4734 arbeidsplaat

sen betrokken. 



3 KNELPUNTEN FN MAATREGELEN 

De zes neest voorkanende knelpunten in deze branche zijn: 

1. lawaai en trillingen (31% van de maatregelen) 

2. fysiek zware arbeid en fysiek slechte werkhotrling C20%) 

3. stof en vuil C14%) 

4. dampen en gassen (11%) 

5. slecht binnenklimaat (7%) 

6. hitte (4%) 

De beschrijving van de maatregelen tegen deze zes knelpunten be

strijkt 87% van alle maatregelen. 

3.1 Lawaai en trillingen 

Het rreest voorkanende probleem is het lawaai. 000.erstaand scherra 

geeft een overzicht van de bronnen: 

A Produktiefase: 

1 voorbereiding 
2 hoofdbewerking 

3 afwerking 

4 ondersteunend 

B Transport: 

1 extern 
2 intern transport 

Bron: 

- grondstoffen - hakmachines; 
- Crrechanisch bewegende rretalen delen 

van machines en installaties 
- trilkoppen van zeven 
- aandrijfmotoren en tandwielkasten 
- elektrarotoren, turbines, ventilato-

ren, drogers en kanpressoren 
- draaiovens en fornuizen 
- hydro-installaties 
- slijpNerk 
- vulroachines 
- verwijderen van (kunsthars-) resten 

uit hoeken van silo's; 
- afzuig- en verbrandingsluchtventila-

toren en schoorsteenkanalen 
- plaat- en slijpNerk t.b.v. onderhotrl 
- koelijsbrekers 
- schroefventilatoren t.b.v. koeling 
- dieselhydraulische aandrijving 

ladingpanpen 
- gasblowers voor voeding van ketels 
- schuurtollen en konpressoren t.b.v. 

schoonmaakwerk 

Bron: 

- rretalen aan- en afvoerkanalen 
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- stalen rollen, kogellagers en aan-
drijfbanden van rollenbanen; 

- opvoervijzels (t.b.v. vertikaal 
transport) 

- lopend en rijdend transport. 
3 produktie-intern -

c Produktieangeving: Bron: 

1 bouwkundige staat -
2 buitenterreinen -
3 voorzieningen - lawaaierig afzuigsysteem 
4 inrichting arbeids- - ventilatoren, kanpressoren en voe-

plaats dingspcmpen in ketelhuis 
- turbines en kanpressorleidingen 

In de chemische industrie veroorzaken produktiemachines door 

het kontaktgeluid van irechanisch werkende onderdelen veel over

last. 

Indien nogelijk zijn deze onderdelen vervangen. In andere geval

len is rrEde an deze reden een nieuwe rrachine aangeschaft. 

Excentertrillers zijn bijvoorbeeld vervangen door pneumatische 

kloppers, de hydraulische aandrijving van een ladingpcmp van 

transportvaartuigen is vervangen door een elektrische aandrij

ving. 

In de pharrraceutische industrie Zl]n de kanprineerrrachines voor 

de produktie van rraagtabletten zijn vervangen door geluidsarm= rra

chines. 

In verreweg de neeste gevallen is echter gekozen voor ankasting 

van de machines of onderdelen ervan, eventueel in kanbinatie net 

akoustische rraatregelen, als baffles aan het plafond. 

Bij de produktie van kunst:rrest is lawaai bijvoorbeeld bestreden 

door ankasting van rra.chines en kanpressoren, zijn rubber stootkus

sens aangebracht en geluidwerende neet- en kontrolekabines ge

plaatst. Ventilatoren en ontluchtingsopeningen zijn voorzien van 

geluiddempers en indien nodig van ontdreuningsnateriaal. De aan

en afvoerkanalen in een korrelfabriek zijn geïsoleerd, terwijl 

zeven net trilkoppen vervangen zijn door geluidsarm= zeven. Boven

dien zijn er baffles aan het plafond aangebracht en zijn vloeren 

en plafonds net geluiddempend materiaal bekleed. De stalen rollen 

en kogellagers van rollenbanen zijn vervangen door kunststofrol

len. 



Bij de fabrikage van kunstharsen veroorzaken de noteren en tand

wielkasten van de extrusiepersen lawaai. Het verwijderen van 

kunstharsresten uit de hoeken van silo's net ijzeren staven ver

oorzaakte bovendien veel lawaai en galm. Dit laatste probleem is 

aangepakt door de bestaande vierkante silo's te vervangen door 

ronde. De lawaaierige opvoervijzels, waarnee de kunsthars in de 

silo wordt gebracht, zijn daarnaast door een jacobsladder vervan

gen. 

Bij het srrelten van frit, een glasachtig rrengsel van grondstoffen 

voor glazuur en enail, zijn het de ventilatoren en schoorsteenka

nalen die een hinderlijk geluid veroorzaken. Dit is bestreden 

door de ventilatoren te ankasten en de schoorsteenkanalen te voor

zien van geluiddempers. 

In andere gevallen is het probleem aangepakt door de plaatsing 

van geluidwerende kabines. In een onderhou:iswerkplaats bijvoor

beeld is een kabine geplaatst voor het vele slijpwerk, zodat de 

lawaaierige werkzaamheden in één ruimte gekoncentreerd zijn. 

Er zijn ook andere naatregelen tegen lawaai genanen. In een onder

houdswerkplaats is een geluidswerende gordijnkonstruktie aange

bracht an geluidsoverlast van branders te verminderen. In een 

werktuigbouwkundige werkplaats, waar lawaai ontstond bij plaat

en slijpwerk en door ventilatoren en draaibanken, is tot hergroe

pering van de rrachines overgegaan, waarna scheidingswanden en ge

luidsabsorberend rrateriaal konden worden aangebracht. 

Geluidsabsorberend nateriaal is gebruikt voor het bekleden van 

turbines en kanpressorleidingen. 

In andere situaties zijn de grootste lawaainakers verplaatst. De 

koelijsbreker van een peroxideinstallatie is naar de kelder ver

plaatst. Hetzelfde is gedaan in een verffabriek, waar een in de 

tapperij/kleurnakerij opgestelde hydro-installatie voor lawaai

overlast zorgde. Deze installatie is verplaatst. 

Bij de fabrikage van watten wordt toch veel lawaai veroorzaakt, 

net name door rrachines waarnee watten losgewoeld worden (krasin

stallaties J. Deze rrachines zijn in een aparte ruimte geplaatst. 

Bij de fabrikage van genees- en verbandmiddelen produceren rrachi

nes waarop zelfklevende tape wordt op- en afgerold veel lawaai. 

Verwarming van de rollen heeft hier een geluidsreduktie van 30 
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db(A) gegeven. 

Op de inpakafdelingen van zeep- en ....asµ:>ederfabrieken en op poe

derpakafdelingen zijn rollerbanen voor de afvoer van produkten la

Y.aaibronnen. Dcx>r deze rollerbanen te voorzien van nylon lagers 

is het lawaai hier teruggebracht. Het zijn echter niet alleen de 

rollerbanen. Ook vulrnachines voor het afvullen van zeepµ:>eder zor-

gen voor lawaai. Deze machines zijn bekleed rret akoustisch 

materiaal en de sluitsnelheid van de machine is venninderd. 

Bij de produktie van chloor wordt lawaai veroorzaakt door gasblo

wers voor het voeden van ketels. Deze blowers zijn verplaatst en 

voorzien van dempers op de toe- en afvoerleidingen. De grote aan

tallen schroefventilatoren, die zorgen voor de koeling van een zo

genaarrde 'cellenzaal' en voor het nodige lawaai, zijn uitgerust 

rret geluiddempers. 

Allerlei reinigingsaktiviteiten geven geluidsoverlast, cndat rret 

lochtaangedreven schuurtellen verf, olie en teer van vaten en ci

linders rroet worden verwijderd. De hiervoor noodzakelijke kcmpres

soren en agregaten verergeren het probleen. 

Een oplossing is de plaatsing van een staalstraalkabine die van 

buiten te bedienen is. 

In de Synthetische garen- en vezelindustrie zorgen in hakselaf

delingen, filarrentvliesafdelingen en spinnerijen vezelhakkers, 

blazers en opwikkelmachines voor overlast. De vezelhakkers zijn 

ankast en wikkelmachines zijn voorzien van trillingdernpers. Bo

vendien zijn er geluids-scherrren tussen machines geplaatst en is 

er een akoustisch plafond aangelegd. 

In de Aardolie-industrie zorgen o.m. 'crude-units' in asfaltfa

brieken en fornuizen voor lawaai. Deze laatste zijn vervangen rren 

door lawaaiarrrere fornuizen. In de asfaltfabrieken zijn geluidsi

solerende kabines rret dubbel glas aangebracht. 

3.2 Fysiek zware arbeid en fysiek slechte werkhouding 

14 

Een tweede knelpunt in deze branche is de veel voorkanende zware 

arbeid die bovendien vaak in een slechte hot.rling rroet worden uit

gevoerd. 



De belangrijkste oorzaken van dit problean zijn: 

A Produktiefase: Bron: 

1 voorbereiding - tillen van zware balen 
- storten van grondstoffen 
- vullen van rrengers 

2 hoofdbewerking - produktieproces van verfstoffen 
- rrengen van grondstoffen 

3 afwerking - het lossen en laden van watten 
4 ondersteunend - bekli nmen van hoge trappen i.v.m. 

kontrolewerk 
- schoonnaken reaktorwanden, verfrreng-

ketels en dergelijke 
- toevoegen van koelijs 
- laswagens en gasflessen (T.D.) 
- tillen en verplaatsen van zware voor-

werpen (T.D.) 
- vullen en opstapelen van vaten 
- vullen, inpakken en stapelen 

B Transport: Bron: 

1 extern - beladen en wegen van spoorwagons 
2 intern - verplaatsen van vaten 

- zwaar til- en sjoult.Werk 
- trekken van handpallettrucks 
- stapelen zakken op pallets 
- verplaatsen transportkorven 
- tillen van zware pakketten op 

transportwagens 
3 produktie-intern -

c Produktie-angeving: Bron: 

1 bouwkundige staat - oude, kleine bedrijven zonder hef-
en transportvoorzieningen 

- te weinig bewegingsruimte 
2 buitenterreinen -
3 voorzieningen -
3 inrichting arbeids-

plaats -

In de Chemische industrie zijn rraatregelen getroffen an zwaar 

transportwerk te verminderen. Zo rroeten in verf- en kleurstoffen

fabrieken vaten van cirka 200 kilogram verplaatst worden. Dit is 

aangepakt door de vaten te vervangen door kontainers, die reet hy

draulische handpallettrucks verreden kunnen worden. 
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(X)k in drukinktfabrieken en verffabrieken noeten zware produkten 

getild en versjouwd 111Urden, vaak over lange afstanden. Doorgaans 

111Urden hiervoor elektrische vorkheftrucks en elektrisch bediende 

handpallettrucks aangeschaft. 

Zwaar transport net gevulde vaten, bijvoorbeeld in de malerij/men

gerij van een verffabriek, is overl:xrlig ge<NOrden door grote vaste 

tanks te installeren, waarna nen net behulp van een leidingsys-

teem de (verf )-stoffen kan doseren. 

In een geneesmiddelenfabriek noesten korven net 25 kilogram van 

de inpaktafel naar de rollerbaan van de sterilisator gebracht 111Ur

den en noest het laden van de sterilisator in een slechte werk

houding gebeuren. Het transport loopt nu via kontainers die bij 

de nieuwe sterilisator op een laadinrichting geplaatst 111Urden. 

Het vullen van de kontainers kan nu op werkhoogte plaatsvinden. 

Er doen zich in deze branche vaak problemen voor bij het net de 

hand stapelen van produkten, zoals zakken en vaten, · op r:;allets. 

Vooral wanneer de zware produkten onder of juist boven werkhoogte 

gestapeld rroeten 111Urden is bukken en strekken belastend. Een op

lossing hiervoor is de aanschaf van een takelinstallatie of rol

lerbanen reet hefplato's. 

Bij kontrolewerkzaamheden rroeten vaak hoge steile trappen beklan

rren 111Urden. Dit is een belastend, tijdrovend en sans gevaarlijk 

karwei. Hier zijn liftinstallaties aangebracht. 

Schoonmaakwerk, zoals het afkrabben van een reaktorwand in een 

P. V.C.-fabriek en het reinigen van verfmengketels in verf-, lak

en vernisfabrieken, is zwaar werk, dat vaak in een belastende 

werkhouding verricht rroet 111Urden. In de P.V.C.-fabriek is een ho

gedruk waterspuitinstallatie aangeschaft en in de verffabriek is 

het reinigingswerk geautanatiseerd. 

Bij onderhouds- en reparatiewerk rroeten zware staalplaten, werk

stukken en machineonderdelen getild en verplaatst 111Urden. Tij

dens het werk rroeten de laswagens verreden 111Urden en gasflessen 

verwisseld. Dit laatste probleem is opgelost door een ringleiding

systean voor het gas aan te leggen reet aftappunten op verschillen

de plaatsen in het bedrijf. Het tillen en verplaatsen van zware 

platen en werkstukken is vergerrekkelijkt door de aanschaf van een 

hijsinstallatie. 



Bij de prcxiuktie van verf- en kleurstoffen rroeten balen van vijf

tig kilogram getild worden. Ter vennindering van deze belasting 

is het hefnivo op 70 centimeter hoogte gebracht en zijn schaarta

fels aangeschaft. 

In zeepfabrieken rroet bij het storten van grondstoffen in verzon

ken kuipen en bij het met poeder vullen van mengers veel gesjouy,ti 

worden. Dit is aangepakt door rrengkamers te vergroten, mengtanks 

anhoog te brengen, laadbordessen aan te leggen, en een pneLllllêl

tisch transportleidingsysteem aan te brengen. 

In een chani.sche fabriek rroest met zware staven ijs voor de koe

ling van een peroxideinstallatie gesjouy,ti worden. Dit werk is 

overbcxiig geworden door de aanschaf van een ijsbreker en een 

transportsysteem. 

Bij de prcxiuktie van verbandmiddelen en van lijm- en plakmiddelen 

vormt vulwerk een belastende faktor. Het vullen van 'krassen' bij 

de prcxiuktie van watten is vervangen door de aanschaf van een 

vlokvoedingsinstallatie. Het afvullen van vaten rret lijm- en hars

oplossingen is geautanatiseerd. 

Problemen rret te weinig bewegingsruimte worden aangepakt door het 

proces doelmatiger in te richten. Bij verfrrolens is een bordes 

aangebracht zodat er minder getild hoeft te worden en men kan wer

ken in een ergonanisch meer verant\YOOrde werkhouding. Daarnaast 

kunnen elektrostapelaars worden aangeschaft. De oude en vooral te 

kleine behuizing van bijvoorbeeld een aantal andere verffabrieken 

verhindert overigens sans het nemen van 11\3.atregelen. De enige op

lossing hier is nieuwbouw. 

In de Synthetische garen- en vezelfabrieken doen problemen met 

zwaar werk zich vooral voor bij het interne transport. In de aard

olie-industrie zijn het vooral het storten van grondstoffen, 

vul-, inpak- en stapelwerk, schoonm3.akwerk en het beklimren van 

trappen bij kontrolewerkzaamheden die problemen geven. 

De oplossingen hiervoor wijken echter niet af van 11\3.atregelen in 

de Chemische irrlustrie. 
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3.3 Stof en vuil 
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Een derde knelpunt in deze branche is de overlast van stof en 

vuil. Onderstaand schema geeft een overzicht van de bronnen die 

tot overlast van stof en vuil hebben geleid: 

A Produktiefase: Bron: 

1 voorbereiding - storten van grondstoffen; strooien 
rret talkpoeder e.d. 

- wegen en rrengen i;:oedervonnige grond-
stoffen 

- vullen van wa.ttenloswoelrnachines 
- vullen van grondstofbunkers 

2 hoofdbewerking - persen van tabletten 
- wattenloswoelrnachines 
- stuivend (was-li;:oeder 
- floc- en kruimelbereiding 
- hakken van vezels 

3 afwerking - zagen en boren van ( p::Jlyesterhars-
gevel-lplaten 

- afvullen van zakken wasi;:oeder e.d. 
4 ondersteunend - schoorunaakwerk urewnfabriek e.d. 

- aangekoekt vet 
- verzamelen industrieafval 

B Transport: Bron: 

1 extern -
2 intern - norsen van roet, krijt e.d. bij bulk-

verlading 
- transport zeepi;:oeder op open trans-

portbanen 
- aanvoer en overtanken van i;:oedervor-

mi ge en vloeibare stoffen 
3 produktie-intern -

c Produktieangeving: Bron: 

1 bouwkundige staat - kapotte vloeren noeilijk te reinigen 
2 buitenterreinen -
3 voorzieningen - afzuiginstallaties frekwent verstopt 
4 inrichting arbeids - giftige stoffen waaien over uit an-

plaats liggende fabrieken 

Bij de produktievoorbereiding in de chemische industrie kant 

stof vrij bij het wegen, storten en rrengen van i;:oedervonnige 

grondstoffen. Het aanbrengen of aanpa.ssen van een stofafzuigin

stallatie is de rreest toegepa.ste maatregel. Zo werden bij een 'in

hali te fabriek' af zuignonden bij de startpunten geïnstalleerd. 



In verf-, lak- en vernisfabrieken zijn afzuigsystemen in de weeg

kabine en boven rrachines aangebracht en is bij het afvullen van 

zakken waspoeder en het vullen van grondstofbunkers afzuiging bij 

de bron geplaatst. Dit laatste bleek noodzakelijk arrlat de be

staande 'ruimtelijke' afzuiging niet voldeed. 

Stof kant vrij bij het vullen van de zogenaamde 'krassen', de rra

chines waarmee watten losge\\Deld v.urden. De stofoverlast is hier 

aangepakt door het handrratige vulwerk te vervangen door een vlok

voedingsinstallatie en door het aanbrengen van een gesloten aan

en afvoersysteem, waarop afzuiging is aangesloten. 

Bij schoonrraakwerkzaarnheden in een ureumfabriek ontstonden proble

nen andat niet voldoende afvoergaten aanwezig waren. Bovendien 

gaf ureum door de reaktie rret het schoonrraakwater een zeer sterke 

arrrroniakgeur. Deze situatie v.urdt verbeterd door rreer afvoergaten 

aan te brengen voor het schoonrraakwater en de werkbordessen en 

ureurrafvoerbuizen te wijzigen. 

Het reinigen van vloeren is problanatisch wanneer deze onregelma

tig of kapot zijn. Een oplossing is het aanbrengen van zogenaamde 

'stelcon'-platen en van afvoergaten an het spoel- en 

reinigingswater af te voeren. Het cellenonderhoud in 

chloorfabrieken levert dergelijke problemen op. Hier veroorzaakt 

het produktieproces het aankoeken van vet. Dit probleem is 

aangepakt door een wasrrachine aan te brengen, die aangesloten is 

op een afzuigsysteem. 

Stofafzuiginginstallaties raken regelrratig verstopt. Dit was bij

voorbeeld het geval in een kalkarronsalpeterfabriek, waarbij diver

se stofbronnen direkt waren aangesloten op een centrale afzuigin

stallatie. Door kondensvonning koekte het stof aan, zodat verstop

ping het gevolg was. Qn dit te voorkanen heeft rren de temperatuur 

in de installatie opgevoerd, zodat geen kondensatie rreer plaats

virrlt. 

Bij het persen van tabletten in de i;Xiarrraceutische industrie ont

staat stof. Boven de rrachines is daaran een stofafzuiging aange

bracht. 

Tijdens de produktie van lijm- en plakmiddelen kant poeder vrij. 

Daaran is de produktie naar een nieuwe ruimte verplaatst, waarin 

in een gesloten systeem gewerkt wordt. Iets dergelijks is ook ge-
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beurd rret de bij de fabrikage van watten gebruikte 'krassen', die 

bij het 105\\Uelen van watten stof veroorzaakt. Deze krassen zijn 

in een aparte ruimte opgesteld, die is uitgevoerd rret afgesloten 

transportbanen. 

Stof van de produktie dringt dikwijls door in naastgelegen afde

lingen, zoals werkplaatsen van technische diensten, gereedschap

rragazijnen en dergelijke. Veelal wordt deze overlast aangepakt 

door de rragazijnen en dergelijke te verplaatsen. 

Tenslotte kant stof en vuil vrij bij transportwerkzaamheden zoals 

bij de verlading van krijt, kaoline en rragnesiet in bulkauto's. 

Dit probleem is bestreden door een pneurratisch-werkende transport

band te gebruiken, in kanbinatie rret een teleskopische laadbalg, 

die de vulopening van de auto geheel afsluit. 

Vergelijkbaar is de situatie bij de aanvoer in tankwagens en het 

overtanken van tolueen en rrethanol . Door de opslagtanks onder

gronds te plaatsen en het vervoer voortaan rret behulp van trans

portopslagtanks te regelen "'°rdt voorkaren dat er rret deze stof

fen geirorst wordt. 

In de synthetische garen- en vezelindustrie ontstaat stof bij 

de floc- en kruirrelbereiding en bij het hakken van vezel, waarbij 

zwevende glasdeeltjes ontstaan. Hier zijn afzuigkasten boven de 

bron geplaatst. Arrlere rraatregelen tegen stofoverlast hier zijn 

vergelijkbaar rret de rraatregelen hiertegen zoals die in de chemi

sche industrie zijn getroffen. 

In de Aardolie-industrie doen zich stofproblenen voor bij trans

portwerkzaamheden en voorbereidend produktiewerk. Zo ondervindt 

rren bij de bulkverlading van steenkoolprodukten overlast van 

roet. cm de verspreiding tegen te gaan is een overkapping aange

bracht boven de verlaadplaats. 

Bij de fabrikage van teervrije dakbedekking en dergelijke kant 

stof vrij bij het strooien rret talk, leislag en zand. cm het rror

sen en opstuiven te vennijden zijn boven de produktiegang cpslag

silo's rret schroeftransporteur geplaatst. 



3.4 Dampen en gassen 

F.en vierde knelpunt zijn de dampen en gassen die tijdens de pro

duktie vrijkanen. 

Het volgend schema geeft een overzicht van de bronnen. 

A Prcx:luktie: Bron: 

1 voorbereiding -
2 hoofdbewerking - fabrikage van verf, muurverf, cellu-

lose, nitraten en dergelijke 
- oplosmiddelen 

3 afwerking - styreendarnp bij uitharding platen 
- doseren en afvullen van chloorpro-

dukten 
4 ondersteunend - oplosmiddelen bij reinigingswerk 

kuipen 
- arrrocmiakgeur schoormaakwerk 
- verschonen van filters 
- lasdarnpen (T.O.) 

B Transport: Bron: 

1 extern - aanvoeren en overtanken van chernika-
liën 

2 intern -
3 prcx:luktie-intern -

c Prcx:luktie-angeving: Bron: 

1 bouwkundige staat -
2 buitenterreinen -
3 voorzieningen -
4 inrichting arbeids-

plaats -

In veel gevallen hangt de problematiek !!Et dampen en gassen nauw 

samen net die !!Et stof en vuil, zoals bij het verladen van !!Etha

nol en tolueen, waarbij zowel vloeistof garorst wordt als dampen 

en gassen vrijkanen. De maatregelen hiertegen zijn identiek. 

Stank ontstaat bij de prcx:luktie van reuk- en srraakstoffen, onder 

!!Eer in nitreerafdelingen. De installatie van een 'luchtstroanbe

heersing '-systeem kan dit probleem terugbrengen. 

Vooral in nengerijen en malerijen van verffabrieken en in cellulo

sefabrieken en keuringslaboratoria heeft !!En last van stank, verf

lucht en opstijgende dampen van oplosmiddelen. O:n deze overlast 

te beperken zijn afzuiginstallaties en ventilatiesystemen aange-
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bracht. Sans is er een leidingsysteem aangebracht, waannee grond

stoffen kunnen worden gedoseerd en rrengrrachines geïnstalleerd, 

zodat niet neer in open kuipen of ketels hoeft te v.urden gerrengd. 

In een inhali tefabriek kwam styreendarnp vrij ten gevolge van het 

uitharden van gevelplaten van polyesterhars. Hier v.urdt damp nu 

afgezogen naar buiten. 

Olloordarnpen kanen vrij bij het doseren en afvullen van chloorpro

dukten in flessen. Hier zijn ventilatie-inrichtingen aangebracht. 

Overlast ondervinden werknerers bij het reinigen van kuipen en 

verfrrengketels van verdampende en stinkende reinigings- en oplos

middelen. Irrlien IrCXJelijk is dit probleem opgelost OOür autanati

sering van het handrratige schoornraakwerk. Arrlers is een schoon

rraakkabine of een gesloten reinigingssysteem gefnstalleerd waar

cp dampafzuigapparatuur op is aangesloten. 

3. 5 Slecht binnenklimaat 
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Orrlerstaand scheire. geeft een overzicht van de bronnen, die in de 

bedrijven tot tocht en andere vonnen van een slecht binnenklimaat 

hebben geleid. 

A Produktiefase: Bron: 

1 voorbereiding -
2 hoofdbewerking - benau'V.Ue atrrosfeer door produktie-

proces 
- tocht in verband rret onderdruk door 

produktieproces 
3 afwerking -
4 ondersteuning -

B Transport: Bron: 

1 extern -
2 intern - buitendeuren regelmatig open 

- openstaande deuren tussen ruimten 
rret temperatuur- en drukverschillen 

3 produktie-intern -
c Produktie-angeving: Bron: 

l bouwkundige staat - ongeschikte huisvesting 
2 buitenterreinen -



3 voorzieningen 

4 inrichting arbeids
plaats 

- afzuiging verCX)rzaakt onderdruk 
- kou door onvoldoende verwarming 
- te heet door produktiestocm als 

wanntebron 

- benau\\tle atroosfeer in explosiebe
stendige kontrolekarner 

In de chanische industrie wordt tocht en kot.rle verCX)rzaakt door 

onderdruk en openstaande deuren en zijn er problemen met de 

verwanning van bedrijfsruimten. 

In research- en keuringslaboratoria is dit aangepakt door aanwezi

ge inblaas- en luchtbehandelingssystemen te wijzigen of uit te 

breiden. In produktieafdelingen, bijvoorbeeld in verffabrieken, 

zijn gekanbineerde ventilatie-verwarrningssystanen of een luchtbe

handelingssysteem met een geringe overdruk geïnstalleerd. In en

kele bedrijven is deze laatste maatregel gekanbineerd met pneurra

tisch bediende buitendeuren. 

Door het vele interne transp::irt staan deuren vaak open. Het aan

brengen van elektrische deuren of rolp::>0rten, die gemakkelijk te 

openen en te sluiten zijn is een oplossing. Een andere maatregel 

is de tussenopslag van produkten in produktieafdelingen te vergro

ten zodat het transp::irt tussen deze afdelingen en het magazijn 

minder wordt. 

Een goede verwarming van produktieruimten levert sans problemen 

op. In enkele bedrijven in de geneesmiddelenbranche werd de ver

w:trrning verzorgd door heaters die met stocm werkten. Stoan die 

ook gebruikt wordt in het produktieproces. De terrperatuur was 

daaran voor verwarming veel te hoog. Hier zijn normale centrale 

verwarmingsinstallaties aangelegd. 

3.6 Hitte als gevolg van het produktieproces 

Een laatste probleem is de wannte van het produktieproces die in 

de produktieruimte blijft hangen. Orrlerstaand schara. geeft een 

overzicht van de hittebronnen: 
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A Profuktiefase: Bron: 

1 voorbereiding -
2 hoofdbewerking - produktieproces industriële gassen 

e.d. 
- stoanketels, transfonnatoren e.d. 
- produktie stenen uit afvalprodukten 

- produktiernachines 
- bakovens 
- enulsieketels 
- produktieproces oliën en vetten 

3 afwerking -
4 ondersteunend - hitte van produktie afdelingen 

verspreidt zich naar ondersteunende 
afdelingen 

- kunstofverwerkende rrachines anballa-
geaf deling 

B Transport: Bron: 

1 extern -
2 intern - vervoeren hete produkten uit oven 
3 produktie-intern -

c Produktie-angeving: Bron: 

1 bouwkundige staat -
2 buitenterreinen -
3 voorzieningen -
4 inrichting arbeids-

plaats -

In de chemische industrie veroorzaken stoanketels en transfonna

toren hitte. Vooral het personeel in kontrolekamers, rreetkarrers 

ondervindt hiervan hinder. Deze ruimten zijn daarom uitgerust net 

een airconditionings- of een (lucht-lkoelinstallatie. 

Bij de produktie van stenen uit afvalprodukten (porisosteen), de 

produktie van verf, lak en vernis, van parfuneriewaren en kosneti

ka, van lijm- en plakmiddelen en de fabrikage van fotochemische 

produkten kant hitte vrij. De belangrijkste hittebronnen zijn 

hier rrachines, bakovens, enulsieketels e.d., en het reinigings

werk dat veelal net grote hoeveelheden heet water gebeurd. In de

ze gevallen -wordt de hitte-overlast bestreden door verbetering 

van ventilatie en het aanbrengen van afzuigkappen of -installa

ties. Daarnaast brengt nen airconditioning aan en schermt nen een 

aantal warmtebronnen - net name rrachines - af. 



Ook inpak- en anballageafdelingen ondervinden last van produktie

hi tte. In de geneesniddelenindustrie ondervindt inpakpersoneel 

overlast van de nabijgelegen produktie-afdelingen. Een situatie 

die ook bestaat op vul- en inpakafdelingen van parfurrerie- en 

kosrretikafabrieken. Deze problerren zijn bestreden door het aan

brengen van luchtafvoerventilatoren, al of niet in kanbinatie rret 

het inblazen van gekoelde lucht. 

In de Aardolie-industrie ontstaat warmteoverlast bij de produk

tie van sreeroliën en -vetten. De overlast is verminderd door 

aanpassing en uitbreiding van het bestaande ventilatiesysteem rret 

een luchtafvoerinstallatie, in kanbinatie rret jalouzieventilato

ren. 

Een voorbeeld van een hi tteprobleem in de Synthetische garen- en 

vezelindustrie is het handmatig verplaatsen van spinpakketten 

uit de bakoven. Kontakt rret deze hete produkten v.ordt overbodig 

door het aanbrengen van een laadstation en de rrechanisering van 

het interne transport. 
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Bijlage 1: Aantal projekten in de aardolie-, de chemische en 
de synthetische garen- en vezelindustrie, volgens 
de Standaard Bedrijfsindeling (1974) 

Sektor Aantal 
aanvrager 

1 Aardolie-industrie: 
- aardolieraffinaderijen 2 
- cokesfabriek.en en teerdistilleerderijen 4 
- biti.nni.neus wegenbouwnateriaalfabriek.en 1 
- sneeroliën - en - vettenfabriek.en 3 
- aardolie- en steenkoolprcx:iuktenfabriek.en n.e.g. 1 

2 Chemische industrie 
- kunst:rreststof f enfabriek.en 18 
- kunstharsenfabrieken e.d. 16 
- verfstoffen- en kleurstoffenfabriek.en 5 
- industriële gassenfabrieken 1 
- anorganische chemische grondstoffen 

fabrieken n.e.g. 30 
- synthetische reuk- en smaak.stoffenfabriek.en 1 
- organische chemische grondstoffenfabrieken 

n.e.g. 20 
- verf-, lak- en vernisfabriek.en 36 
- drukinktfabrieken 1 
- geneesmiddelenfabriek.en 6 
- verbandmiddelenfabrieken 8 
- zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabriek.en 16 
- parfUITerie-, en kosrretikafabriek.en 5 
- chemische bestrijdingsmiddelenfabriek.en e.d. 2 
- lijm- en plakmiddelenfabrieken 5 
- fotochemische prcx:iuktenfabriek.en 3 
- springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabriek.en 4 
- chemische prcx:iuktenfabriek.en n.e . g. 35 

3 Synthetische garen- en vezelindustrie 13 

Totaal 236 



1. SAMENVATITNG 

Sinds 1975 \\Drden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge

legenheid subsidies aan bedrijven verstrekt ten behoeve van rraat

regelen die tot een verbetering rroeten leiden van de arbeidsan

standigheden van werknemers. In de loop der jaren is op basis van 

de diverse regelingen voor arbeidsplaatsverbetering ruim 300 mil

joen gulden aan subsidies toegezegd voor ruim 15. 000 projekten in 

net nane de landbouw, de binnenscheepvaart en de industrie. Hier

door zijn er veel gegevens beschikbaar over de aard van de aange

p:i.kte knelpunten en over de getroffen of geplande rraatregelen. 

Met deze publikatie is beoogd de beschikbare gegevens overzichte

lijk en systerratisch te presenteren, zodat deze opnieuw een rol 

kunnen spelen bij het beleid van afzonderlijke bedrijven en van 

de bedrijfsorganisaties. Deze inventarisatie heeft betrekking op 

de periode tussen 1977 en 1981 en spitst zich toe op de projek

ten, die zijn gepland in fabrieken en werkplaatsen in industrie, 

bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijven, autoreparatiebedrijven 

en wasserijen. In totaal ging het hierbij an cirka 4500 projek

ten. Van ongeveer 3400 projekten waren de dossiers beschikbaar. 

Deze dossiers vormden de basis van deze publikatie. De 19 indus

triële en de 4 niet-industriële bedrijfsklas;:;en zijn sarrenge

voegd tot 11 branches die afzonderlijk zijn beschreven (zie sche

rra 1). Bij de indeling in branches is rekening gehm.rlen net de 

vergelijkbaarheid van het produktieproces, de anvang van het aan

tal projekten en de spreiding over de diverse knelpunten. In sche

rra 1 ~rden van de 11 branches het aantal bedrijven, het aantal 

werknemers, het aantal projekten en de hierbij betrokken arbeids

plaatsen gepresenteerd. Uit het schena kan rren onder neer aflei

den in welke rrate de verschillende branches van de subsidierege

lingen gebruik genaakt hebben, afgemeten aan het aantal bedrijven 

en aan het aantal W'erknemers in de branche. Hierbij dient rren wel 

te bedenken dat een bedrijf neer dan één projekt kan hebben ge

pland en aangevraagd. Exakte gegevens staan ons hierantrent ech

ter niet ter beschikking. 
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s:HEMA. 1 Het aantal bedrijven (1), werknerrers (1), projekten (2) en de 
hierbij betrokken arbeidsplaatsen (3) per branche. 

Aantal Aantal Aantal Betrokken 
bedrijven werknerrers projekten arbeids-

Branche (1) (1) (2) plaatsen(3l 

l.Voedings- en genot-
middelenindustrie 1.550 135.000 1.468 13.793 

2.Textiel-, kleding-, 
en leerindustrie 690 41.500 192 3.395 

3.Papier-, karton- en 
grafische industrie 1.262 82.300 314 5.780 

4.Hout- en neubel-
industrie 750 24.700 315 3.578 

5.Bouwnijverheid en 
-rraterialenindustrie 39.520 295.100 479 4.774 

6.Cheroie, aardolie, ga-
ren en vezelindustrie 353 91.800 236 4.734 

7.Rubber- en kunststof-
verwerkende industrie 330 23.800 168 2.679 

8.Metaalindustrie 1.433 98.500 679 12.528 
9.Machine- en transport-

middelenindustrie 1.624 (4) 169.825 (4) 451 11.360 
10.Elektrotechnische en 

overige industrie 562 120.200 149 2.984 
11.Wasserijen 700 7.500 107 1.000 

Totaal 48. 774 1.090.225 4.558 66.605 

Bij de interpretatie van deze cijfers dient rren te bedenken dat: 

(1) het doorgaans bedrijven betreft net 10 of neer werknerrers, net 

uitzondering van de branches 5 en 11, waarin voor de bouwnijver

heid, de bouwinstallatiebedrijven en de wasserijen de cijfers van 

alle bedrijven gehanteerd zijn: 

(2) het hier gaat an het totale aantal subsidie-aanvragen, dat wil 

zeggen zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde projekten; 

(3) het bij de betrokken arbeidsplaatsen alléén gaat an de gesubsi

dieerde projekten: 

(4) in branche 9 voor de autoreparatiebedrijven geen exakte cijfers 

over het aantal bedrijven en de werkgelegenheid beschikbaar zijn. 
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Scherra 2 geeft een overzicht van de rrate waarin bepaalde knelpun

ten in een branche zijn aangepakt. In de onderste rij van dit 

scherra valt bovendien af te lezen in welke volgorde knelpunten in 

de kwaliteit van de arbeid zijn aangepakt: 

1. fysiek zware arbeid en een slechte werkhouding 

2. lawaai en trillingen 

3. stof en vuil 

4. slecht binnenklimaat 

s. dampen en gassen 

6. hitte, veroorzaakt door het produktieproces 

7. weersinvloeden 

Problerren rret fysiek zware arbeid karen in alle fasen van het 

produktieproces voor, van de produktievoorbereiding - het Cbseren 

en rrengen van grondstoffen bijvoorbeeld - tot de afwerking en ver

pakking van gereed produkt. Ook het in- en externe transport van 

grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten en het produktie-in

terne transport zijn belangrijke bronnen van zwaar werk. In veel 

bedrijven is een breed skala van maatregelen genaren an deze pro

blerren op te lossen of te verminderen. Zo zijn er grondstoffensi

lo' s geplaatst rret (geheel of gedeeltelijk gesloten) transport-, 

doseer- en rrengsysterren. Er zijn hulpwerktuigen aangeschaft, zo

als rrechanische, hydraulische of elektrische kantel-, hef-, 

hijs-, takel- en stapelapparatuur. Daarnaast zijn de in- en uit

voer en de bediening van rrachines (verder) genechaniseerd of geau

tanatiseerd, zijn reinigings- en verpakkingswerkzaamheden ver

licht door het gebruik van hulpniddelen of door (gedeeltelijke> 

rrechanisering, en is veel transportwerk garotoriseerd of gerrecha

niseerd, bijvoorbeeld door gebruik te gaan naken van (elektri

sche) heftrucks, transportbanden en gesloten pijpleidingsystemen. 

Het transport is in veel bedrijven ook vergerrakkelijkt door hulp

middelen zoals (dé-)pallettiseerapparaten, bandvul- en afhaalap

paratuur en door verbeteringen aan vloeren, transportdoorgangen 

en dergelijke. 

Veel van de bovengenoerrrle rraatregelen zijn tegelijk gericht ge

weest op het verbeteren van een fysiek slechte werkhouding. 
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Problanen rret een slechte werkhouding worden ook veroorzaakt door 

tekortkaningen in de produktie-angeving. Problerren veroorzaakt 

door ergonanisch verkeerde stoelen, niet in hoogte verstelbare 

~rktafels, slecht ingerichte kraankabines en dergelijke zijn in 

veel gevallen bij de bron aangepakt door deze te vervangen. Pro

blemen, die veroorzaakt worden door een te beperkte bewegingsruim

te of een verkeerde routing van het produktie- en/ of het trans

p::>rtgebeuren, zijn doorgaans aangepakt door veranderingen in de 

routing, de rrachine-opstelling of cbor verbouwingen. 

Veel lawaai en trillingen worden veroorzaakt door (delen van) 

rrachines en installaties in de produktievoorbereiding (bijvoor

beeld shredders voor de recycling van basiSllaterialen) in de pro

duktie zelf en in de afwerking (p::>lijst- en slijµrachines, droog

en hardingsovens en dergelijke) . Ook ondersteunende apparatuur, 

zoals transforrratoren, generatoren, notoren, ventilatoren, vulma

chines, verpakkings- en bindrrachines, vonnt een belangrijke bron. 

Daarnaast zorgen onder neer transp::>rtsysterren en afzuigapparatuur 

voor veel lawaai en trillingen. In veel gevallen is overgegaan 

tot ankasting van (een deel van) de geluidsbron . Ook zijn veel rra

dlines en dergelijke aangepast of vervangen door geluidsarrrere ap

paratuur, die dan vaak van ankasting is voorzien. Allerlei leidin

gen zijn geïsoleerd, transportleidingen zijn aan de binnenzijde 

net rubber (folie) bekleed, van rrachines en transportbanden zijn 

lawaaierige rretalen onderdelen vervangen door kunststof en er 

zijn dempers aangebracht op onder neer luchtinlaten en ontluch

tingspoorten. Geluidsbronnen zijn verplaatst naar een andere, 

veelal van geluidsisolatie voorziene, ruimte of naar buiten. Als 

dit niet nogelijk bleek zijn er geluidwerende wacht- of bedie

ningskabines geplaatst. In andere gevallen zijn tussen rrachines 

of afdelingen scheidingswanden aangebracht en geluidsabsorberende 

voorzieningen aan wanden en plafonds, zoals baffles. Dergelijke 

akoustische voorzieningen zijn vaak een aanvulling op (een pakket 

van) andere rraatregelen. Als rraatregel tegen trillingen zijn in 

een aantal bedrijven buffers aangebracht tussen ~rkvloer en in

stallatie of heeft rren rrachines voorzien van speciale bekleding 

of van slag- of stootdempers. 
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Overlast door stof en vuil kant in alle fase n van de produktie 

voor. In de produktievoorbereiding is dat bij het storten, dose

ren en rrengen van poedervormige en vloeibare grond- en hulpstof

fen. In de produktie karen stof en vuil voor bij het verwerken 

van dergelijke stoffen en bij het rrachinaal bewerken van bijvoor

beeld hout, metaal en kunststof. Bij de afwerking ondervinden 

~knerrers overlast van schuur-, slijp- en polijststof, lasrook, 

bij verfspuiten en gritstralen vrijkanende stof en dergelijke. 

Het schoonrraken van rrachines, persen, ketels en emrers geeft veel 

overlast, evenals het transport van grond- en hulpstof fen - zoals 

verf, chemikaliën en dergelijke - in armers en vaten, het trans

port van poedervormige stoffen op open lopende banden en het 

transport van afval . Problemen met stof en vuil kunnen \\Orden ver

ergerd door een slechte staat van de gebouwen, dat wil zeggen wan

neer vloeren beschadigd of onregelmatig zijn, wanneer stof door 

reten en kieren naar binnen kan kanen of wanneer de afwatering of 

riolering onvoldoende is en telkens verstopt raakt. In veel geval

len zijn de problemen aangepakt door verbeteringen aan de Ckapaci

teit van de) bestaande afzuiginstallatie. Ook zijn rrachines en 

dergelijke aangepast, vervangen en voorzien van stofkappen. Een 

andere oplossing is het installeren van grondstoffensilo's met ge

sloten transportleidingen, doseer-, weeg- en mengsystemen. Een ge

sloten leidingsysteem is ook gebruikt voor het naar de verbruiks

µmten leiden van verf en chemikaliën. Voor het schoonrraakwerk 

zijn (vaten)\'.asrrachines aangeschaft. Voor het verfspuiten is rren 

gebruik gaan rraken van spuitwanden of van spuitkabines met eigen 

afzuiging. Tenslotte is een aantal problerren aangepakt door ver

bouwingen en het verharden van het buitenterrein. 

Problerren met een slecht binnenklimaat zijn onder te verdelen 

in tocht, een bedanpte, bena~e atrrosfeer, onvoldoende of slecht 

beheersbare verwarmingssysterren en de invloed van zonne'Wannte. 

'lbcht kan ontstaan door drukverschillen, waarbij luchtstranen 

ontstaan tussen een rrachine met veel wannte-afgifte en de ange

ving. Deze drukverschillen zijn in veel bedrijven weggenaren door 

de installatie van mechanische ventilatie. 'lbcht kan ook ontstaan 

door herhaaldelijk openstaande tussen- en buitendeuren bij het 

in- en externe transport. Deze problemen zijn aangepakt door het 



aanbrengen van tochtdeuren en -sluizen, luchtgordijnen en oock

shelters bij los- e.n laadplaatsen. Tocht ....Urdt ten slotte nog ver

oorzaakt door (te sterke) afzuiging. Dit is aangepakt door het 

verbeteren van de luchtafzuig-luchtinbrengverhouding, bijvoor

beeld door op elkaar afgestenrle afzuig- en ventilatiesysterren en 

door retourluchtsystemen. Tocht is ook aangepakt door bouwkundige 

aanpassingen, het afdichten van transport- en oude ventilatieope

ningen etcetera. Een benauwde, bedanpte atroosfeer is doorgaans 

weggenanen door het verbeteren van de (rrechanische) ventilatie, 

door het installeren van airkonditioning en door het plaatsen van 

koelelementen in kleine, warme ruimten. Arrlere problemen rret een 

slecht binnenklimaat zijn aangepakt door het installeren van een 

C.V.-installatie, door uitbreiding van de bestaande verwarming en 

door het plaatsen van airkonditioning. Boven raaen zijn markiezen 

en dergelijke aangebracht tegen de zonnewarmte en daken zijn gei

soleerd. 

In veel gevallen hangt de problerra tiek van dampen en gassen (en 

stank) nauw samen rret die van stof en vuil. Een voorbeeld hiervan 

is het verladen van chemikaliën, zoals rrethanol en tolueen, waar

bij zONel vloeistof gerrorst wordt, als dampen en gassen vrijko

aen. Overlast van dampen en gassen ontstaat onder rreer bij het 

~rken rret open baden rret chemikaliën, bij het vervoer ervan, 

bij het spuiten van verf, zinkchranaat en dergelijke, bij las

~rk, door verdunnings-, oplos- en schoonmaakmiddelen, door olie

koeling en door oliesrrering. Daarnaast wordt overlast veroorzaakt 

door het konserveren, impregneren, beitsen en andere behandelin

gen, zoals het rroffelen en ontvetten van ~rkstukken. Ook wordt 

overlast veroorzaakt door uitlaat- en afvoergassen, bijvoorbeeld 

bij het testen van rrotoren. In veel gevallen zijn dergelijke pro

blemen aangepakt door (extra) afzuiging en ventilatie te plaat

sen, variërend van een afzuigkap direkt bij de bron, tot een cen

trale afzuiginstallatie rret flexibele zuigrronden en ruimtelijke 

afzuiging. Arrlere toxikologieproblemen zijn aar:igepakt door over 

te gaan op een gesloten leidingsystean voor chemikaliën, verf en 

dergelijke. Open baden zijn afgesloten of vervangen door gesloten 

systemen, waarbij de bediening is ganechaniseerd of geautanati

seerd. Voor spuitwerk en laswerk worden gesloten kabines ge-
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plaatst, voorzien van een eigen afzuigsysteem. Ook zijn in diver

se bedrijven afzuigwanden neergezet, waarbij spuitdampen, respek

tievelijk lasdampen direkt '-'Drden afgezo::ien. 

Hitte '-'Drdt veroorzaakt door produktiemachines en -installaties 

en de daarbij horende aandrijfnotoren, transforrratoren en derge

lijke. Olie- en vakuürrpanpen en andere ondersteunende apparatuur 

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

karende (bak-)ovens een belangrijke hittebron. Verder leveren 

(lijm-)verhittings- en drogingsapparatuur, allerlei thermische 

processen, gietwerk en dergelijke, veel overlast op. De rraatrege

len hiertegen zijn ofwel gerichte op een vermindering van de warm

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

toegepaste rraatregelen van de eerste kategorie zijn: het vervan

gen van installaties, rrachines en ovens door nieuwe, minder hitte

afgevende varianten; het isoleren van rrachines, bijvoorbeeld net 

behulp van dekkleden; het verlagen van toerentallen van sneldraai

ende of roterende rrachines. Maatregelen uit de tweede kategorie 

bestaan rreestal uit (verbeterde) afzuiging en/ of ventilatie, zo

wel ruimtelijk als direkt aan de bron. 

Overlast van weersinvloeden ondervinden vooral de werknemers 

die langdurig werk in de open lucht noeten verrichten. Dit is het 

geval op scheepswerven, op de houtwerven en opslagterreinen van 

de hout- en neubelindustrie, op de buitenterreinen van de bJuwna

terialenindustrie en in enkele sektoren waar, in verband net ruim

tegebrek, scmni.ge werkzaamheden buiten \\Drden verricht. Het gaat 

hierbij vaak an sorteerwerk, het bestekzoeken en het nontagewerk 

van werkstukken en konstrukties, die te groot zijn voor het bewer

ken in fabriek of werkplaats. Daaran zijn vaak (delen van) de on

verharde terreinen bestraat of geasfalteerd en zijn rrobiele of 

vaste overkappingen gebouwd of een gesloten loods. Bedrijven, 

waarvan de rragazijnen en dergelijke ver van de bedrijfsruimten af

liggen, zodat veel transport in de open lucht nodig is, hebben 

nieuwbouw dicht bij de fabrieksruimte neergezet of hebben de rraga

zijnen verplaatst. 
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KONKLUSIES 

Door de grote hoeveelheid beschreven projekten en door de opzet 

van het }::x)ek zijn de konklusies over rraatregelen tegen bepaalde 

knelpunten nogal globaal van aard. Het is onvennijdelijk dat spe

cifielce en inventieve oplossingen in dit kader onvenneld blijven 

(zie ook de tweede konklusie). 

De in de inhoudelijke konklusies vennelde percentages suggeren 

wellicht een rangorde rret betrekking tot de anvang waarin de knel

punten in de industrie voorkcmen. Deze suggestie is in zoverre 

juist dat de percentages een beeld geven van de mate waarin de 

knelpunten zijn aangepakt. 

In de industrie zijn in de onderzochte periode 4.500 projekten 

uitgevoerd die mede gericht waren op arbeidsplaatsverbetering. 

Hierbij waren ruim 66.000 arbeidsplaatsen betrokken. Relatief 

veel maatregelen zijn doorgevoerd in de voedings - en genotmidde

lenindustrie,in de basismetaal en in de rretaalproduktenindustrie. 

Relatief weinig projekten zijn er geweest in de textiel- en kle

dingindustrie en in de machine-industrie en in de elektrotech

nische- de instrurrenten en de 'overige' industrie. 

Het is <oog> niet rrogelijk voor alle beschreven knelpunten opti

nale cplossingen aan te reiken. Voor scmnige a-specifieke knelpun

ten zoals lawaai, dampen en gassen, slecht binnenklimaat zijn de 

oplossingen bekend (vervangen van de bron, ankasten, afzuigen) en 

\'.Orden ook algemeen toegepast. Voor andere, situatie-specifieke 

knelpunten zoals zware arbeid, slechte werkhouding, onvol<k>ende 

bewegingsruimte, geldt dit niet. De oplossingen voor deze proble

rren variëren. Voor beide soorten knelpunten geldt dat de oplos

sing voor het ene knelpunt sans een nieuw problean veroorzaakt. 

Zo leiden rrachines, die ter vervanging van zware arbeid zijn aan

geschaft, tot lawaai-problem:m of beperkte bewegingsruimte. 

BErl.rijven kunnen in dit opzicht oog veel van elkaars aktiviteiten 

leren. 
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Het rreest aangepakte knelpunt in de industrie is de hier voorko

nende zware arbeid en slechte werkhouding. In eenderde ( 32%) 

van alle gevallen waren rraatregelen gericht op dit knelpunt. Voor

al in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de textiel-, kle

ding- en leerindustrie, de l:x:m\llllélterialenindustrie en de wasserij

en is dit knelpunt veelvuldig aangepakt. In vijf andere branches 

was het bovendien het op één na belangrijkste problean. 

De oplossingen voor dit knelpunt zijn uiteenlopend en afhankelijk 

van de sl.tuatie in het bedrijf. Veel voorkanende rraatregelen 

zijn: de aanschaf van hulpni.ddelen ter verlichting van buk- en 

tilwerk; de plaatsing van tranportsyst:erren voor het transport van 

grondstof ten en werkstukken tussen en binnen afdelingen; rrechani

sering en autanatisering van zware werkhandelingen. 

Bij rrechanisering en autanatiserring spelen niet alleen sociale 

notieven een rol. Kapaciteitsverhoging, een doelrratiger grondstof

fen- en produktenstroan en een besparing op arbeidskrachten zijn 

eveneens belangrijke notieven. 

Een tweede veel aangepakt knelpunt is lawaai ( 22%). Dit is voor

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

trie, de aardolie- en chanische industrie, de rretaalindustrie, de 

rrachine- en transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische en 

instrurrentenindustrie aangepakt. In de voedings- en genotmiddelen

industrie en de rubber- en kunststofverwerkende industrie is dit 

het op een na belangrijkste knelpunt. 

De oplossingen zijn in alle branches gelijk. De rreest voorkrnerrle 

rraatregelen tegen lawaai zijn: vervanging van de geluidsbron, an

kasting van geluidsbron, het verplaatsen of bouwkundig afscherrren 

van geluidsbronnen en lawaaierige afdelingen, het vervangen van 

lawaaierige onderdelen van rrachines en installaties èbor geschik

tere onderdelen, het aanbrengen van akoustische voorzieningen aan 

plafonds en wanden en het plaatsen van dempers op of in luchtuit

laten. 

Het resultaat van de verschillende rraatregelen is wisselend. De 

vervanging van rrachines of onderdelen is rreestal een efficiënte 

(rraar ook dure) rraatregel. Qnkasting van de grootste lawaaibron

nen is dit, mits goed gekonstrueerd, rreestal ook. Het kan echter 
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gebeuren dat de nachines door de ankasting noeilijker bereikbaar 

...urden of dat de nachine-in- en uitvoer lastiger ...urdt. In de 

praktijk ...urdt de ankasting dan vaak niet gebruikt, zodat veel 

van de geluidsreduktie weer verloren gaat. Akoustische voorzienin

gen geven weinig geluidsreduktie. Wel kan hierrree de nagalmtijd 

in grote hallen enigszins teruggebracht ...urden. 

Het derde veel aangepakte knelpunt is 'stof en vuil ' ( 12%) • 

Vooral in de rubber- en kunststof verwerkende industrie is dit 

een veel voorkcmend probleem. In de boUYKnaterialenindustrie en de 

wasserijen kant dit op de tweede plaats en in zes andere branches 

de derde plaats. 

De IIEest toegepaste oplossingen zijn: het aanbrengen van nieuwe 

of het verbeteren van bestaande afzuiginstallaties en het instal

leren van gesloten opslag-, transport-, stort- en nengsystercen. 

F.en veel voorkanend probleem in de industrie blijkt ook een 

slecht binnenklinaat te zijn. Het is in anvang het vierde knel

µmt ( 8%) . Vooral in de elektrotechnische industrie en de tex

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

punt. 

In veel bedrijven bestaat de aanpak uit het aanbrengen of verbete

ren van ventilatie- luchtverversings- en luchtbehandelingssyste

nen. Ook ...urden hiertegen tochtdeuren en -sluizen geplaatst. 

In veel gevallen ...urden de problercen net een slecht binnenklinaat 

veroorzaakt of versterkt door hitte van het produktieproces. 

Overlast van hitte (6%) is een probleem in de papier- en grafi

sche industrie, de wasserijen en de textiel- kleding- en leerin

dustrie. Oplossingen hiervüor zijn: De vervanging van rrachines en 

ovens, de isolatie van warmtebronnen en het verbeteren van venti

latiesystemen. 

37 



8 

9 

Overlast van dampen en gassen ( 6%) is vooral in de rrachine- en 

transportmiddelenindustrie, de rubber- en kunststofverwerkende in

dustrie de aardolie- en chemische industrie en de rretaalindustrie 

een probleem. De oplossingen in deze sektoren verschillen niet 

van de rraatregelen die tegen stof en vuil ~rden getroffen. 

Arrlere knelpunten dan hier besproken zijn relatief weinig aange

p:tkt. Projekten gericht op de aanpak van de door het produktiepro

ces veroorzaakte km.rle bijvoorbeeld vriescellen of rrachinegebon

den arbeid zijn in slechts 1% van de gevallen doel van rraatrege

len geweest. 

10 Het kant betrekkelijk weinig voor dat projekten voor arbeids

plaatsverbetering op één enkel knelpunt gericht zijn. In de 

rreeste gevallen hebben rraatregelen effekt op rreerdere knelpunten 

tegelijk. Het wegnanen van zware arbeid bijvoorbeeld, betekent in 

bijna alle gevallen ook het opheffen van een slechte werkhou:iing. 

De aanpak van vuil en stof gaat rreestal gepaard rret die van dam

pen en gassen. 

In veel gevallen is de aanpak van rreerdere knelpunten tegelijk 

het doel van een projekt. De konkrete aanleiding an rraatregelen 

te treffen ~rdt aangegrepen an ook andere knelpunten aan te pak

ken. 

il In veel projekten heeft de vervanging van kapitaalgoederen of het 

treffen van bouwkundige voorzieningen rrede tot een verbetering 

van de arbeidssituatie geleid. Hoewel over de precieze aanlei

ding voor deze rraatregelen geen gegevens beschikbaar zijn lijkt 

het aannenelijk dat dergelijke investeringen een bedrijfsekonani

sche achtergrond hebben. Deze projekten laten zien dat het onder 

bepaalde kondities rrogelijk is an in het kader van norrrale be

drijfsvoering aan de verbetering van arbeidsplaatsen te werken. 

12 In veruit de rreeste projekten is de verwevenheid van ekonanische 

en sociale ITDtieven op voorhand vanzelfsprekend. Enerzijds zijn 

er rraatregelen die prirrair een verbetering van de arbeidssituatie 
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tot gevolg hebben en pas in tweede instantie (bijvoorbeeld via 

een verzuimdaling) ekonanische gezien resultaten opleveren. VCXJr

bee lden hiervan zijn rraatregelen tegen lawaai, dampen en gassen, 

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

ben op de produktiviteit (vervanging van rrachines, rrechanisering 

van transport), naar daarbij CXJk belangrijke arbeidsplaatsverbete

rende eleirenten in zich hebben. Mits de kwaliteit van de arbeids

plaatsen betrokken t,,Urdt bij de besluitvonning over investerin

gen, is er dan CXJk geen reden an te veronderstellen dat arbeids

plaatsverbetering en norrrale bedrijfsvoering rret elkaar in strijd 

zijn. 
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LIJST MET ADRESSEN 

Deze lijst rret organisaties, waartoe rren zich kan wenden voor informatie en 

specifieke vragen, bevat een aantal algemene instellingen zoals werkgevers

en werknemersverenigingen, bedrijfsgezondheidsdiensten en onderzoeksinstitu

ten, en een branchegericht gedeelte. 

(Bronnen: zie achter in de lijst) 

Werknemersorganisaties 

Cllristelijk Nationaal Vakverbond CNV 

Canni.ssie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn 

Postbus 2475, 3500 GL Utrecht 

Telefoon 030-941041 

CNV DienstverleniD!J ondernemiD!Jsraden 

Postbus 2475, 3500 GL Utrecht 

Telefoon 030-941041 

Federatie Nederlandse VakbewegiD!J 

Postbus 8546, 1005 AL Amsterdam 

Telefoon 020-5110777 

FNV-centrun voor ondernani.D!Jsraden 

Plein '40- '45 nr. 1, 1064 S>J Amsterdam 

Telefoon 020-5110777 

40 



Werkgeversorganisaties 

Nederlands Christelijk Werkgeversverbond lCW 

Werkgroep Sociaal Beleid 

Sdleveningseweg 52 

Postbus 84100, 2508 AC 's-Gravenhage 

Telefoon 070-514071 

Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (Ra>) 

Cannissie Veiligheidsaangelegenheden 

Ccmnissie Arbowet Ra> 

Prinses BEatrixlaan 5 

2595 AB 's-Gravenhage 

Telefoon 070-814171 

Alganene Werkgevers Vereniging 

AROO--camri. ssie 

Postbus 568, 2003 RN Haarlem 

Telefoon 023-284750 

Koninklijke Nederlands Ondernemersverbond 

KOOIT 

Sectie Industriële Nijverheid 

Broekrrolenweg 20 

Postbus 379, 2280 FJ Rijswijk 

Telefoon 015-600191 
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Onderzoeksinstituten en adviesorganisaties 

CXX>Z, Stichting Coördinatie van Camruni.catie rret betrekking tot 

gegevens voor Onderzoek inzake Ziekteverzuim 

De Boelelaan 30, 1083 ID Amsterdam 

Telefoon 020-5498611 

Struktuur: 

Stichting. Bestuursleden zijn afkanstig van de ministeries van Sociale Za

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

ringsraad en de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Via de laatste twee 

zijn werkgevers en werknerrersorganisaties vertegenwoordigd. 

Werkterrein: 

Advies en onderzoeksprojekten op het gebied van werk en gezondheid 

Ontwikkeling en uitvoering van een integraal inforrratiesysteem ove r 

ziekteverzuim, WAO, verloop en organisatiekenrrerken t.b.v. registratie 

voor 300 bedrijven, landelijke peiling en onderzoek 

Kwantitatieve analyses rret betrekking tot werk en gezondheid, in het 

bijzonder ziekteverzuim en WAO 

Dokurrentatie onder andere van onderzoek rret betrekking tot kwaliteit 

van de arbeid en sociale indikatoren (i.h.b. ziekteverzuim en WAO). 

Coronel Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam 

le Constantijn Huygensstraat 20, 1054 BW Amsterdam 

Telefoon 020-5784050 of 5789555 

Taak: 
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Orrlerzoek op het gebied van de algerrene bedrijfsgeneeskunde, van 

inspanningsfysiologie (fysiek en rrentaal) en van angevingsinvloeden 

(fysische, naar vooral chemische faktoren), binnen en buiten het 

bedrijf, inklusief sport en licharrelijke opvoeding. 

Adviezen aan derden op bovengenoemde gebieden. 



Stichting G.I.T.P.-adviseurs voor Organisatie- en Personeelsbeleid 

Berg en Da.lseweg 127, 6522 BW Nijmegen 

Postbus 9043, 6500 KC Nijmegen 

Telefoon 080-226468 

Vestigingen in Amsterdam, Berg en Dal, Breda, Tilburg. 

Struktuur: 

Onafhankelijk adviesbureau. 

Werkterrein: 

Algeneen: Advisering inzake sociale en organisatievraagstukken, werving, se

lektie en overige aspekten van personeelsbeleid. 

ARBO: Oooerzoek kwaliteit van de Arbeid (o.a. ergonanische aspektenl. 

Werkinhotrl en werkorganisatie en de gevolgen daarvan, onder andere V(X)r ou

dere werknemers. 

Begeleiding van BGD naar Geneenschappelijke Bedrijfsgeneeskundige- en Vei

ligheidsdienst. 

Introduktiekursus ARBO-wet. 

Instituut voor Toegepaste Sociologie CITSl 

Graafsev;reg 274, 6532 ZR Nijmegen 

Telefoon 080-780111 

Struktuur: 

Stichting rret de status van p;i.ra-universitair onderzoekinstituut, verbonden 

rret de Katholieke Universiteit van Nijmegen. 

Werkterrein: 

Alge:neen: Beleidsgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van 

derden, op de volgende gebieden: 

arbeid en bedrijf, kul tuur, rekreatie en ruimtelijke ordening, welzijnszorg 

en volksgezondheid, onderwijs, arbeidsnarkt. 

ARBO: Kwaliteit van de arbeid, technologische ontwikkelingen en arbeidsan

standigheden in verschillende sektoren en bedrijfstakken. 
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NA, Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek 

Hogeschoollaan 225, Tilburg 

Postbus 90153, 5000 LE Tilburg 

Telefoon 013-662443 

Struktuur: 

Stichting. Para-universitair onderzoeksinstituut, verbonden rret de Katholie

ke Hogeschool Tilburg. 

Werkterrein: 

AlgE!Tleen: Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek, in opdracht van derden 

op de volgende terreinen: arbeid en bedrijf, organisatieproblE!Tlen, v.unen en 

ruimtelijke ordening, welzijn en kultuur, ekonanische psychologie. 

ARBO: Kwaliteit van de arbeid en arbeidsanstandigheden. 

Instituut voor Medezeggenschap Driebergen 

Postbus 19, 3970 AA Driebergen 

Telefoon 03438-13054 

Dit instituut doet onderzoek en geeft kursussen op het gebied van rredezeg

genschap en arbeidsanstandigheden rret name voor ondernaningsraden. 

Stichting Arbeid en Gezondheid 

Oude Gracht 42, 3511 AR Utrecht 

Telefoon 030-319276 

'IID-INSTI'IUTEN 

De centrale '!ID-ingang op het gebied van de arbeidsanstandigheden is het 

Bureau Hurranisering van de Arbeid 

Wassenaarseweg 56, 2333 AL Leiden 

Postbus 124, 2300 FC Leiden 

Telefoon 071-170441 

Voor specialistische vragen v.urdt doorverwezen naar het 'INO-instituut dat 

kennis en deskundigheid heeft op het betreffende gebied. 

f.bcht blijken dat op twee of rreer '!ID-instituten een beroep rroet worden ge

daan, dan zorgt het Bureau ervoor dat deze worden ingeschakeld. 
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'INO bestrijkt de volgende aspekten/onderzoekgebieden op het ARBO-terrein: 

fysische en chemische arbeidsanstandigheden (lawaai, toxische stoffen, 

klimaat etc. en de inwerking van deze agentia op de rrens); 

ergonanie (v.erkhoudingen, verlichting, ontwerp van rreubilair, eisen te 

stellen aan beeldsche~n, bediening en bewaking van kanplexe rrens-rra

chinesystemen, rrens-kanputer dialoog etc.); 

arbeidsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg (arbeidsbelasting, 

stress, ziekteverzuim, gezondheidsonderzoeken gericht op het signaleren 

van ongezondheid en onwel bevinden in arbeidssituaties, epidemiologisch 

onderzoek, ontwikkelen van systemen voor verzarrelen en opslaan van gege

vens in de bedrijfsgezondheidszorg, etc.); 

sociaal-organisatorische faktoren in arbeidssituaties (v.erkorganisa

ties, kwaliteit van de arbeid, problemen rond de invoering van nieuv.e 

technologieën in arbeidssituaties, etc.). 

Voor het fundamentele onderzoek wordt 'INO gesubsidieerd door de overheid. 

Voor kortdurende inforrratie, advies en bijvoorbeeld bedrijfsbezoek worden 

geen kosten berekend. Voor uitgebreidere dienstverlening (rret name onder

zoek) wordt een kontrakt gesloten op basis van de Algemene Voorwaarden voor 

Onderzoek- en Ontwikkelingsopdrachten. 

Deze voorwaarden bevatten regelingen over onder andere geheimhouding, aan

sprakelijkheid, rechten op resultaten en tarieven. 

Nederlands Instituut voor Preaventieve Gezondheidszorg 'lID CNIPG) 

Wassenaarseweg 56, 2333 AL Leiden 

Postbus 124, 2300 AC Leiden 

Telefoon 071-170441 

Werkterrein: 

Alganeen: Orrlerzoek naar gezondheid en welbevinden in arbeidssituaties; ge

zondheidszorg voor speciale leeftijdsgroepen (jeugdigen, ouderen); de orga

nisatie van de gezondheidszorg. 

ARBO: Orrlerzoek op de volgende terreinen: 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

ergonanie 

geluid 

stress en arbeidsbelasting 

gezondheidsonderzoek in bedrijven bij beroepsgroepen 
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Opleiding Arbeids- en Be:irijfsgeneeskunde voor bedrijfsartsen. 

Landelijk ziekteverzuim statistiek 

Caonissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek '!ID (CAIG)) 

Wassenaarseweg 56, 2333 AL Leiden 

Postbus 124, 2300 PC Leiden 

Telefoon 071-170441 

Werkterrein: 

De Kamrissie valt onder de Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek. Zij is samenge

steld uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers- en werknemersorgani

saties en instellingen c.q. verenigingen op het gebied van bedrijfsgenees

kunde en ergonanie. 

De Kamrissie kent een aantal werkgroepen waaronder: 

werkgroep Industrieel Toxicologisch Onderzoek 

werkgroep Lawaai-invloeden 

werkgroep Arbeidshygiëne 

Het is haar taak te bevorderen dat het toegepast natuurwetenschappelijk on

derzoek op doelmatige wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de bedrijfsgezond

heidszorg en de arbeidshygiëne. 

Periodieken: jaarverslag. 
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Veiligheidsinstituut (VI) 

Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam 

Telefoon 020-5498611 

Struktuur: 

Stichting. In het bestuur hebben vertegenWCXJrdigers van onder andere over

heid, werkgevers en werkneners zitting. 

Werkterrein: 

Orrlerzoek, advisering en voorlichting m.b.t. de veiligheid en de gezondheid 

in en buiten het werk, en de goede sfeer bij de arbeid. 

Infonratie en adviezen zowel over technische als beleidsm3.tige aspekten 

van veiligheid en gezondheid 

Bedrijfsdoorlichting, inspekties en rretingen 

Bibliotheek en dokurrentatie 

Expositie: derronstratieve en praktisch gerichte instruktie 

Opleidingen tot middelbare en hogere veiligheidskundige 

Verschillende soorten kursussen op ARBO-gebieden voor managenent, lei

dinggevenden, O.R., karmissies, uitvoerenden 

Veiligheid in de privésfeer 

Nederlandse Vereniging voor Ergonanie CNVvE) 

Postbus 5665, 1007 AR Amsterdam 

Telefoon 020-223327 

Werkterrein: 

De Vereniging is aktief op het gebied van onderwijs, onderzoek en toepas

sing van de ergoncmie. 

Zij organiseert o.m. kursussen in eigen beheer C-v.earonder een algenene In

troduktiekursus Ergoncmie) en werkt nee aan door anderen georganiseerde kur

sussen. 

Uitgave van het kwartaalblad 'Tijdschrift voor Ergoncmie' 
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Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) 

Van Alkenadelaan 700, 2597 NiN 's-Gravenhage 

Postbus 90730, 2509 LS 's-Gravenhage 

Telefoon 070-264341 

Werkterrein: 

De Vereniging heeft een 'Carmissie ARBO-wet' ingesteld. De NVP publiceert 

het rraandblad 'Personeelsbeleid' • 

Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NWK) 

Prof. E.M. Meijerslaan 10 1183 AV Amstelveen 

Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam 

Telefoon 020 - 455351 

Werkterrein: 

De leden van de vereniging zijn veiligheidsfunktionarissen werkzaam in be

drijven en instellingen en bij de overheid. 

De vereniging kent een groot aantal regionale afdelingen en een aantal vak

en studiegroepen. 
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Overheidsinstellingen en advieskamiissies 

De overheidsinstellingen op dit gebied hebben veelal een voorlichtende en 

adviserende rol. 

Een aantal van deze instanties onderscheidt zich van andere dienstverlenen

de instellingen door hun taak de naleving van bepaalde wetten en regelingen 

te kontroleren. 

In deze kategorie is tevens een aantal advieskanissies voor de overheid op

genaren. In deze kamiissies nebben, naast vertegenwoordigers van de over

heid onder meer ook werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zitting. 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Directoraat-Generaal van de Arbeid 

Balen van Andelplein 2, 2273 KH Voorburg 

Postbus 69, 2270 MA. Voorburg 

Telefoon 070-694001 

Werkterrein: 

Het bevorderen van optimale arbeidsanstandigheden voor de werkende rrens 

door middel van: 

het tot stand brengen van wettelijke bepalingen, voorschriften en in

strukties op dit terrein; 

het geven van voorlichting en advies; 

het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen; 

het (c:ben) verrichten van onderzoek. 

Het D3A beschikt hiertoe over een aantal specialistische diensten op tech

nisch, medisch, sociaal en juridisch gebied. Ook heeft het de beschikking 

over scheikundige, werktuigkundige en kernfysische laboratoria waar onder

zoek wordt gedaan. 

Als uitvoerende diensten ressorteren onder het D3A: 

de Arbeidsinspektie 

de Inspektie van de Havenarbeid 

de Dienst voor het Stoarwezen 
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De Arbeidsinspectie 

Balen van Arrlelplein 2, 2273 KH Vcx::irburg 

fbstbus 69, 2270 MA. Vcx::irburg 

Telefcx:>n 070-694001 

Werkterrein: 

De Arbeidsinspectie adviseert en infonneert m.b.t. de arbeidsanstandighe

den. Zij is voorts belast net het toezicht op de naleving van de Arbeidsan

standigheden"Wet, de Arbeids"Wet ("Werk- en rusttijden) en van andere regelin

gen op het terrein van de arbeidsanstandigheden, veiligheid en gezondheid 

in de arbeidssituatie. 

De Arbeidsinspectie is verdeeld over tien distrikten in het land. Elk dis

trikt wordt geleid door een distriktshcx:>fd dat wordt bijgestaan door een 

aantal binnen- en buitendienst rredewerkers. Het is hun taak toezicht te hou

den op de uitvoering van de "Wetten en rraatregelen en over de uitvoering te 

overleggen, te infonneren en te adviseren. Eveneens is in elk distrikt een 

arts "Werkzaam die kontakten onderhoudt net de bedrijfsgeneeskundige diens

ten (BGD) in haar/ zijn gebied. 

Districtskantoren Arbeidsinspectie 

l\msterdam 

Arnhan 

Breda 

Deventer 

Groningen 

Haarlan 

Maasstricht 

Rotterdam 
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Westerdoksdijk 24, 1013 AE l\msterdam 

Telefcx:>n 020-252814 

Eusebiusplein 1, 6811 HE Arnhan 

Telefcx:>n 085-420741 

Vismarktstraat 28, 4811 WE Breda 

Telefcx:>n 076-223400 

T.G. Gibsonstraat 39, 7411 RP Deventer 

Telefcx:>n 05700-14745 

Engelsekamp 4, 9722 AX Groningen 

Telefcx:>n 050-232957/ 56/52 

Wilhelminastraat 27, 2011 VJ Haarlan 

Telefcx:>n 023-319139 

St.Servaasklcx:>ster 28, 6211 TE Maastricht 

Telefcx:>n 043-19251 

Van Vollenhovenstraat 12, 3016 BH Rotterdam 

Telefcx:>n 010-365066 



Dienst voor het Stoc.m.vezen 

Eisenhowerlaan 102, 2517 KL 's-Gravenhage 

Telefoon 070-514081 

Werkterrein: 

De Dienst voor het Stoanwezen heeft als doel het bevorderen van en het toe

zicht houden op het veilig gebruik rraken van apparaten en installaties die 

onder druk staan. Zij is belast rret uitvoering en naleving van Stoc:m.vet en 

Stoanbesluit (het Drukhoudersbesluit is in voorbereiding). 

De Dienst houdt zich o.m. bezig rret rretaal, las- en nondestruktief onder

zoek alsrrede het testen van appendages en breekplaten in eigen laboratoria. 

Sinds 1971 beschikt de Dienst over een Centraal Bureau voor Kernenergie. 

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

over zes distrikten. 

Utrecht 

Zoetermeer 

Wittevrouwensingel 27, 3581 GC Utrecht 

Telefoon 030-332211 

Boerhavelaan 3, 2713 HA Zoeterrreer 

Telefoon 079-511611 

De Inspectie van de Havenarbeid 

Amsterdam Westerdoksdijk 24, 1013 AE Amsterdam 

Telefoon 020-252814 

Rotterdam 

Werkterrein: 

Van Vollenhovenstraat 12, 3016 BH Rotterdam 

Telefoon 010-365066 

De Inspectie van de Havenarbeid is werkzaam in havenbedrijven en heeft in 

principe dezelfde rol als de Arbeidsinspectie m.b.t. andere bedrijven. 

Zij geeft o.m. adviezen en informatie inzake arbeidsanstandigheden en is be

last rret de uitvoering en handhaving van de Stuv.adoorswet, het Veiligheids

besluit tankschepen, de Wet Gevaarlijke Stoffen en het Veiligheidsbesluit 

Binnenvaart ter uitvoering van de Veiligheidswet 1934. 
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Arboraad 

Postbus 266, 2700 AG Zoeterrreer 

Telefoon 079-511611 

Samenstelling: 

In de Raad hebben zitting vertegenwoordigers van de overheid, de -werkge

vers- en de werknemersorganisaties. 

Taak: 

Voorstellen te doen en advies uit te brengen aan de minister van Socia

le Zaken en Werkgelegenheid ter bevordering van de veiligheid, de ge

zondheid en het welzijn in verband met de arbeid. 

Overleg plegen antrent de tot standkaning en uitvoering van algemeen 

bindende voorschriften ter uitvoering van de wetgeving op het terrein 

waarop de Raad -werkzaam is. 

Informatie verschaffen aan personen of organisaties die daaran vragen. 

College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgezondheidszorg 

Het College is sinds 1 januari 1983 cx::nmissie van de Arboraad. 

Balen van Andel.plein 2, 2273 KH Voorburg 

Postbus 69, 2270 MA. Voorburg 

Telefoon 010-694001 

Samenstelling: 

Het College bestaat uit vertegeny.uordigers van de overheid, werkgevers en 

werknemersorganisaties, en van beroepsverenigingen op het terrein van de be

drijfsgezondheidszorg. 

Taak: 
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Adviezen en voorstellen uitbrengen aan de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ter beoordeling van de bedrijfsgeneeskunde. 

Advies en bijstand verlenen aan B:;D's en aan direktie en ondernemings

raad van die bedrijven waaraan een B3D verbonden is. 

Advies uitbrengen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

inzake erkenning van B:;D's. 



Gaoeenschawelijk Mninistratie Kantoor (GAK) 

Afdeling Advisering Bedrijfsveiligheid 

Prof. E.M. Meyerslaan 10, 1183 AV Amstelveen 

Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam 

Telefoon 020-5422155 

Struktuur: 

Centrale afdeling van het GAf< rret veiligheidsadviseurs op distriktskanto

ren. De afdeling verleent diensten aan de leden van de bij het GAf< aangeslo

ten bedrijfsverenigingen. 

Werkterrein: 

Inforrratie en voorlichting over alle aspekten van de arbeidsveiligheid, en 

over organisatie en beleid inzake veiligheid. 

Verschaffen van voorlichtings- en aktierrateriaal, films, veiligheidsplaten 

e.d. 

Metingen ( indikatief l van fysische en chemische aspekten van de arbeidsan

standigheden. 

Kosten: 

Begrepen in de premie-afdrachten van de leden. 
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Bedrijfsgezondheidszorg 

Er zijn drie soorten bedrijfsgezondheidsdiensten: 

enkelvoudige RiO's: interne diensten in ondernemingen 

gezamenlijke RiO's: zelfstandige diensten die op kontraktbasis de ge

zondheidszorg behartigen voor de bedrijven in 'hun regio', waannee een 

kontrakt is gesloten; 

g; en GD's en rx;()'s: diensten die voor de lokale overheid werken. 

De taken van de BSD liggen op het gebied van de preventieve gezondheids

zorg. Te noemen zijn de volgende taken: 

reet betrekking tot individuele werknemers: aanstellingskeuring, perio

diek onderzoek, bedrijfsgeneeskundig spreekuur, eerste hulp bij ongeval

len; 

reet betrekking tot de werkplek: opsporen van schadelijke invloeden, ad

visering over en rreewerken aan rraatregelen daartegen, kontrole op uit

voering daarvan. 

Adressen, zie: "Wie is Wie in Arboland" (COB/SER) 
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BRAN:HEJ3ERICHTE ORGANI 8.1\TIES 

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (BV 26) 

Bos en Lc:mnerplantsoen 1, Arnsterdarn-W. 

Telefoon 020-879111 

Bedrijfsvereniging voor de Chani.sche Industrie 

Bos en Lc:mnerplantsoen 1, 1055 AA Arnsterdarn-W. 

Telefoon 020-879111 

Postbus 8300, 1005 CA Arnsterdarn-W. 

T.H. Eindhoven 

Vakgroep Organisatiepsychologie 

Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven 

Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Telefoon 040-479111 

Werkterrein: 

- Analyse en ontwerpen van taken, werkplekken en vormen van werkorganisa

tie, in het bijzonder rreet- en regelkarrers in de procesindustrie. 

Verfinstituut 'lNJ 

Sc:hoerurakersstraat 97, 2628 VK Delft 

Postbus 203, 2600 AE Delft 

Telefoon 015-569330 

Werkterrein ARBO: 

Arbei dsveiligheid en -hygiëne in verfverwerkende bedrijven 

Onderzoek naar (niet-)schadelijke grondstoffen voor verf. 

Vereniging van Verf- en Drukink.tfabrikanten (VNJ) 

Projektgroep arbeidscmstandigheden 

Postbus 71, 2240 AB Wassenaar 

Telefoon 01751-78044 
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Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) 

Javastraat 2, 2885 AM 's--Gravenhage 

Postbus 80504, 2508 GM 's--Gravenhage 

Telefoon 070-469422 

Werkterrein: 

Deze Vereniging van fabrikanten in de chemische sektor is betrokken bij ont

wikkelingen inzake de veiligheid van chemische stoffen Cdlemiekaarten, MA.C

waarden e.d.) en inzake het Arbeidsveiligheidsrapport. 

Industriebond FNV 

Sloterrreerlaan 80 

Postbus 8107 

1005 PC Amsterdam 

Telefoon 020-5110511 

Irrlustrie- en Voedingsbond CNV 

Rietgors 1, 3435 CB Nieuwegein 

Telefoon 03402-44124 
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BRONNEN 

* Arbeidsanstandigheden: overzicht van dienstverlenende 

(Wie is wie in ARBO-land) 

Samengesteld door J.H.T.H. Arrlriessen m.m.v. R. Savelsberg en 

A. Wolfis. 

Den Haag, CX>B/ SER, 1983, 136 blz. 
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* 

* 

FNV handboek (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn) Eltjo Buring; 

Amsterdam, van Gennep, 1983, 272 blz. 

O.R. Wijzer Arbeidsanstandighedenwet 

Amsterdam, O.R. Blad, 1983, 46 blz. 

Veiligheidsjaarboek 1984 

Amsterdam, Veiligheidsinstituut, 1985, 484 blz. 

* Almanak van Sociaal-Eoonanisch Nederland 

Den Haag, SER, 19809, 564 blz. 
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