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Het gebruik van deze handleiding

Voor u ligt de ASA-handleiding. ASA betekent Arbeidssituatie-anatyse. De
ASA is ontwikkeld dmr het Nederlands Instiurut voor Arbeidsomstandighe-
den §IA), met & bedoeling een instrument te cÍ€ërcn waarmee welzijnsri-
sico's en gezondheidsrisico's in indusriële werksituaties in kaart gebracht
kunnen worden. De handleiding is als volgt orpgebouw*

Een algemene inleiding in de ASA
De rest van deze inleiding geeft informatie over de kenmerken van de ASA,
de toepassingen, de categorieën medewerkers die bij de oepassing betrokken
zijn, en de mogelifrheden voor begeleiding door het NIA.

Deel I: IVelzijnsrisico's
In Deel I worden de welzijnsrisico's behandeld. Het uitgangspunt daarbij is
de zogenaamde functiebeschnjvinS een gedeailleerde beschrijving van alle
onderdelen waaruit een functie besaat De functiebeschrijving wordt ook
gebruikt bij de gezondheidsrisico's (Deel ID.

Deel tr: Gezondheidsrisico's
In Deel II komen de gezondheidsrisico's aan de orde. Er blijken veel factoren
te zijndie de gezondheid en de veiligheid van werknemers kunnen bedreigen.
Per factor wordt een methode voor besckijven, beoordelen en rapporteren
gepresenteerd.

Formulieren
De bijgevoegde formulieren staan centraal bij het beschrijven en beoordelen
van de diverse risico's. In de hmfdtekst zijn voorbeeld-invullingen van de
belangnjkste formulieren opgenomen.

Bijlagen
Bijlage A: een produktinformatie-formuliec
Bijlage B: een vooröeeld van een chemiekaart;
Brjlage C: een gedeailleerde onderzoeksmethode vmr beeldschermen.
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INLEIDING

Watisde ASA?

i)

,l

De Arbeidssinratie-analyse of kortweg AsA is bedoeld om volgens een
systematische methode een aantal vaste kenmerken van werk en wer[omsun-
digheden te kunnen beschrijven en beoordelen. Dat leidt ot twee vragen:
wÍuÍom een systematische methode, en waamit be.staat de systemadsche
methode? Hieronder worden beide vÍagen beannvoord.

IVaarom een systematlsche methode?

De systematiek van de ASA is erop gericht om overleg over Arbozaken
zakelilk en effïciënt te laten verlopen. Arbozaken beueffen ondenverpen van
veiligheid, gezondheid en welzijn. Alle berokkenen hebben als doel knel-
punten in arbeidssitruties te signaleren en maatregelen te formuleren om de
lnelpunten op te heffen.

Bij Arbozaken kunnen diverse mensen betrokken zijn. variërend van over-
lggpartners (bedriifsleiding, ondernemingsraad, vakbonden) tot expers in
Arbo-aangelegentreden: veiligheidsfunctionarissen, bedrijfsartsen, bedrijfs-
verpleegkundigen en penoneelsfunctionarissen.

De bedoeling van een systematische methode voor het analyseren van ar-
beidssinraties is het verschaffen van een helder en eenduidige Éader waaóin-
nen alle betrokkenen effectief kunnen communiceren.

IVaaruit bestaat de systematixhe met[ode?

De methode van de ASA is erop gericht om via een stapsgewijze beschrijving
van de arbeidssituarie te komen tot een inventarisatie van inelpunten, die
weer als uitgangspunt kan dienen bij het formuleren van oplosiingen. De
ASA-methode besaat uit drie onderdelen:

l. Beschrijven: het beschrijven van arbeidssituaties.

2. Beoordelen: het beoordelen van de gezondheids- en welzijnsrisico's.

3. Rapporteren: het rapporteren over de risico's, in de vorm van gezond-
heids- en welzijnsprofielen met toelichtingen.

Op basis van de uiteindelijke rappoíage kan men pggri_1eite,.p_-v*go_13gbeids_

*lepverbeering vasspllgn. De rapportage kan taËi ieuruilt-ïoi iën u«i.i.
het tormuleren en evalueren van de feitelijke verbeteringsvoorstellen.

,. Btj de fsll' staan de arbeidssituatie en de daarmee samenhangende risico's
, centraal; niet alleen voor wat betreft de gezondheid maar ook vór wat betreft

het welzijn. Misschien klinkt dat wat weemd. De mens saat och centraal en
niet het werk? onze bedoeling is echterom eventuele problemen bij de wortel
aan te pakken. vy'anneer er bijvmrbeeld sprake is van stress-situaties, dan

!,rengt de ASA de organisatorische omstandigheden boven water waardoor
de stress kan onstaan.

' il'^r \
Iivr/

"1.", ï

"r L
j. i. {
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Waarvoor dient de ASA?

De ASA kan in verschillende situaties worden toegepast. Hieronder een
opsomming van de mogeli;kheden.

Startpunt
De ASA kan worden rcegepast als startpunt voor het ontwikkelen van
Arbo-beleid. Het accent ligt in dit geval op het systematisch inventariseren
van lmelpunten in de arbeidssiuntie.

Motor
De ASAkan worden toegepast als rnaÍor van het Arbobeleid. Regelnatiglpe-
riodiek worden met de ASA bekende knelpunten in arbeidssiuaties verder
onderzocht en worden er deskundigen via gerichte vragen of @rachten
ingeschakeló Mede op basis van de beoordeling van de ernst van de gezond-
heids- en welzijnsrisico's worden prioriteiten bepaald.

Besturin gs-instrument
De ASAkan worden toegepast als àestuings-instrumcnt.Metbhulp van de
ASA kunnen eisen gesteld worden aan de resultaten van (voorgenomen)
maatregelen. Eisen in de zin van vermindering van gezondheids- en/of
welzijnsrisico's.

Evaluatie-instrument
De ASA kan worden toegeput als evahutic-instrtarcru. Na het uitvoeÍen van
maanegelen of van arbeidsplaasverbeteringen kan doa middel van de ASA
gecontroleerd worden of die maatregelen ook het gewenste effect hebben
gehad-

Ontwerp-instrument
De ASA kan worden toegepast als ontwerp-instrumcnt. In het bijzonder in
die situaties waarin nieuwe technologie wordt ingevoerd of de produktieme-
thoden veranderen, kan de ASA gebruikt worden om al in de ontwerpfase
zicht te laijgen op de gevolgen voor gezondheid en welzijn van de voorge-
nomen veranderingen.
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INLEIDING

Wie voert de ASA uit?

Er zijn verschillende categorieën gebruiken die met de AsA te maken kunnen
Yjeq Hieronder volgt eerst een korte opsomming van de tir--*rgorire"
die wij onderscheiden, daarna een geven wrj arm voff welke spàifieke
categorieën de vor u liggende handleiding beàoeh is.

Spechlisten
Bijvoorbeeld: ergonomen en arbeidshygiënisten.

Medewerkers die bekend zijn met de Arbo-problematiek
Bijvoorbeeld: bedrijfsverp_leeglrundigen, veiligheidsfunctionarissen, perso
neelsmedewerkers en VGlV-commisiieleden. -

IVerknemers
wij doelen hierbij op de werknemers die hun eigen functie aan de ASA
onderwerpen.

Deze randleiding is vooral bedoeld voor de tweede en de derde categorie:
alle niet-specialisten.



Externe hulp

Met behulp van deze handleiding kunt u de ASA gaan toepassen. Het is echter
ok mogelifr om ondersteuning van het MA te vragen. Dat kan op drie
manieren:

Eenmalige instructie
Een korte scholing/instmctie in het werken met de ASA.
Duur: 1dag.

Instructie plus lichte begekiding
Een korte scholing/instructie, aangevuld met een lichte vorm van begeleiding.
Frequentiu 1 dag per maand-

Instructie plus zwaardere begeleiding
Een korte scholing/insuuctie, aangevuld met een zwaardere vorm van bege-
leiding.
Frequentie: I dag per week.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het ASA-secreariaau

Nederlands Instiurut voor Arbeidsomstandigheden §IA)
De Boelelaan 32
1083 HI AMSTERDAM (Buitenveldert)
telefoon:020 - 5498 510
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Inleiding

Deel I van deze handleiding is bedoeld om na te gaan of er in het werk zaken
voorkomen die het welzijn van mensen negatief kunnen beihvloeden. Zulke
zalcen noemen we welzijnsrisico's. Deze welzijnsrisico's hebben berekting
op het werk zelf en de organisatie ervan, niet op de mensen die dat werk
uitvoeren; de ASA is niet gerichtop het beschrijven, beoordelen en aanpassen
van mensen aan het werk. De welzijnsrisico's hebben evenmin betrekking op
de arbeidsvoorwaarden (zoals beloning en werkzekerheid), de werksfeer, de
aard van de onderlinge conracten (zoals ongewenste inrimiteiten) of op de
afstemming van het werk op het privé-leven (denk bijvoorbeeld aan werkende
moeders).

v/aar het in dit beslek om gaat is welzijn "in verband met arbeid", zoals dit
in artiket 3 van de Arbo-wet aan & orde komt. Dit welzijnsbegrip kan op twee
manieren benaderd worden: positief en negatief.

Negaticf geformuleerd is welzijn erop gericht te grore psychische arbeidsbe-
lasting te vermijden. Mensen mogen nietoverspannen worden van hun werk.

Positief geformuleerd is welzijn gericht op het bevorderen van leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden. Mensen moeten zich kunnen onplooien in hun
werk.

Merk op dat, er ook een verband tussen de positieve en de negadeve benade-
ring bestaar een stress-sihratie bemoeilijkt het leren, en de aanwezigheid van
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden vermindert hetrisico op stress-situaties.

Mensen worden overspannen van hun werk als ze daaÍtn voortdurend met
problemen geconfronteerd worden, tenvijl ze niet de regelmogelijkhed,en
hebben om deze problemen op te lossen. Tot deze regelmogelijkheden
behoren vooral:
. de zeggenschap ln het werk (autonomie of zelfstandigheid). de zeggenschap over het werk (bestuurlijke aken). decontact-enondersteuningsmogelijkheden.

De leermogelijkheden zijn aÍhankelijk van de volledigheid van een funcrie.
wanneer een functie onvolledig is, mist, men zowel de informatie als de
p'raktische oefenmogelijkheden die voor leren vereist zijn. we maken een
onderscheid tussen de volgende vormen van volledigheid:
' vaktechnische volledi$heid; hiervan is sprake wanneereen functie bestaat

uit een logisch samenhangend geheel van voorbereidende, uiwoerende en
ondersteunende taken

' regeltechnische volledigheid; hiervan is sprake tí/anneer een functie vol-
doende zeggenschap in en over het werk kent

' sociale volledigheid; hiervan is sprake wanneer er voldoende contact- en
ondersteuningsmogelijkheden aanwezig zijn

' cognitieve volledigheid; hiervan is sprake wanneer de functie een even-
redige verdeling van makkelijke en moeilijke taken bevar

In het vervolg zullen we de term volledigheid beperken totvaktechnische
volledigheid.



Om de welzijnsrisico's te kunnen beschrijven en beoordelen, is er naasr
inzicht in de problemen dus informatie nodig over de volgende vijf kenmer-

ï";ffirËy;,
. contact-enondersteuningsmogelijklreden
. autonomie

moeilijkheidsgraad.

Hieronder worden deze vijf kenmerken nader toegelicht

1 - Volledigheid van eenfunctie

Een functie is volledig als deze bestaat uit een logisch samenhangend geheel
van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende arbeidstaken. Een vol-
ledige functie vermindert de psychische berasting omdat er afwisseling in
zowel geestelijk ds lichamelijk opzicht opreedt. Idealiter wisselen makke-
lijke en moeilijke werkzaamheden, Iichamelijke raken en denkactiviteiten
elkaar af. In een volledige functie worden leermogelijkheden bevorderd
omdat men het eigen werk voorbereidt en controleert.

Niet elke functie is echter volledig; sommige functies besaan uisluitend uir
uitvoerende taken.

2 - Bestuurlijke talcen

Besururlijke taken hebben te maken met de zeggenschap ayer het werk.
Hiervan is sprake wanneer een werknemer zaken kan regeien of problemen
kan oplossen die boven het niveau van de eigen, individuele arbeidsplek
uitgaan. Bestuurlijke taken worden dus altijd samcn, of in overleg met
anderen uitgevoerd. Er zijn drie vormen:

Functionele contacten
Besnrurlijke taken kunnen een continu onderdeel van de functie vormen; in
zo'n geval onderhoudt de werknemer zelfsandig contacten met mensen van
de eigen of andere afdelingen. we noemen dft défrnctionele contacten.

Werkoverleg
Bestuurlijke taken kunnen ook een periodiek onderdeel vormen van de
functie; men neemt dan deel Íun een systematische vorÍn vanwerkoverleg,

Taakgroep
TensloEe is het mogelijk dat men - bijvoorbeeld rnenn taakgroep - gezÀmen-
lijk een werkplanning en een wer*verdeling maakt.

Bestuurlijke taken maken het mogelijk om problemen die tijdens het werk

9nst1T direct op te lossen, of in het werkoverleg ter sprake te brengen.
Psychische arbeidsbelasting kan zo verminderd worden. Daarnaast bieden
bestuurlijke raken mogelijkheden om zich mk sociaalorganisatorisch re
ontwikkelen en te onplooien. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het
ontwikkelen van betrokkenheid bij het werk.
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3 - Coruau- en ondcrsteuningsnagetijkhcdcn

Psychische arbeidsbetasting wordt verminderd wanneer het werk de moge-
lijkheid biedt om met elkaar ook over andere dingen dan werk t p1xt"n,"rn
rilanneeÍ men elkaar zo nodig een handje kan helpen. Bovendien worden dogr
dit laatste (hulp van collega's) de leermogelijkheden vergÍoof ondersteuning
betekent niet alleen dat men elkaars taken verlicht, maar ook dat men kennis
en ervaring aan elkaar doorgeeft. I-eren doeje vooral van andercn.

4 - Autonomie in het werk

Autonomie oftewel zelfstandigheid heeft betrekking op de zeggenschap rn
het werk. Hieronder wordt verstaan: de zelfstandigheid die ,ànsen heb'ben
bij het bepalen van het bmpo, de methode en de vólgorde van werken.

Autonomie betekent ten eerste dat men problemen die zich vmrdoen zelf kan
oplossen, bijvmrbeeld doc een andere methode of volgorde van werken te
kiezen.

Ten nveede betekent autonomie rlat men de uiwoering van het werk (bijvoor-
beeld het tempo) kan variëren en aanp:rssen aan de eigen, wisselendebehoef-
ten en omstandigheden. Ditkan de psychische arbeidsbelasting verminderen.
Een belangrijke voorwaarde voor leermogelijkheden is vooral de autonomie
ten aanzien van de methode van werken. Wanneer de manier van werken
precies is voorgeschreven, leert men niet veel.

5 - Moeilijkheidsgraad, van de functie

Het werk is moeilijk, wanneer men regelmatig moet nadenken over de
uiwoering ervan. samen met de volledigheid van een functie zegt de moei-
lijkheid veel over de inhoud van het werk.

wanneer het werk alleen maar uit eenvoudige taken bestaat, levert dit twee
s@rt€n risico's. Ten eerste vergrcot het de psychische arbeidsbelasting van-
wege de monotonie van het werk ren tweede beperkt het de leermogetiithe-
den.

wanneer het werk daarentegen alleen maar uit noeilijke taken bstaat,
vergÍoot dit de eveneens de psychische arbeidsbelasting vanwege het ver-
hoogde risico van sress. (Het gevolg van stress is onder andere: blokkerirg
van de leermogeli.yïheden, zoals we eerder al zagen.)

Kortom: er moet een evenredige verdeling van makketijke en moeilijke raken
zijn.
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Kwaliteils kenmer ke n en kwaliteitnragen

De hiervoor genoemde vijf aspecten van het werk zijn in feite de kwaliteits-
kenmerken van het werlc In samenhang daarmee kunnen er mjf lcwaliteits-
wa g en geformuleerd worden:

1. Is de functie een volledige functie?

2. Bevat de functie voldoende besturnlijke taken?

3. Bevat de functie voldoende contact- en ondersteuningsmogelijkheden?

4. Bevat de functie voldoende autonomie?

5. Bevat de functie naast eenvoudige ook moeilijke taken, dat wil zeggen
voldoende complexiteit?

De ASA is bedoeld als een handleiding, een serie instrucries, wÍurmee
uiteindelijk de vijf kwaliteitsrrragen beanrwoord kunnen worden. De ant-
wmrden op de vijf kwaliteitsvragen vormen dus het eindput van de ASA,
waaóij de ASA-methode van beschrijven, beoordelen en rapporteren het
midd,el vormt om tot die anmoorden te komen.

ln de volgende paragrafen ondernemen we de rit naar de uiteindelijke
beannrmrding van de krvaliteisvragen.
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DEEL I: WELZUNSRISICO'S

Beschrijven: het verzamelen van informatie

voor het beannroorden. y* d" kwariteitsrrragen is infcmatie nodig. Die
wadt als volgt verzamel&

Stap 1: een functiebeschrijving maken
uit welke voorbereidende, uitvoerende, ondenteunende en bestuurlijke taken
besraat de onderzochte functie? De functiebesctrijving levert uiteinËriit t 

"tmateriaal om de kwaliteisvragen I en 2 rc ueannvoorden (volledignóa en
besuurlijke aken).

Stap 2: een probleem.inventarisatie maken
wat zijn de problemen die bij het werk een rol spelen? De probleem-inven-
arisatie staat centraal bij de beantwmrding van alle kwaliteitsvragen-

stap 3: de contact- en ondensteuningsmogerijkheden onderzoeken
zjn er contact- en ondersteuningsmogètijtniaen aanwezig en zo ja, in welke
mate? De hiergevonden informatie wmdigebruiktbij de É*t*uörai'g "-kwaliteisvraag 3 (contact- en ondersteuningsmogetiiUreaeny.

Stap 4: de mate van autonomie bepalen
Is er sprake van autonomie en zo ja, in welke maE? De hier gevonden
informatie wordtgebruikt bij de beantwoording van kwaliteisvraai 4 (auto
nomie).

Stap 5: de moeilijkheidsgraad bepalen
Hoe-eenvoudig of moeilijk zijn de verschilrende onderderen van de funcde?
De hier gevonden informatie wordt gebruikt bij de beantwoorainj-van
kwaliteitsvraag 5 (complexiteit).

Werkwijze

De werkwijze is als volgt. Bij sap I wordt vastgesteld welke voorbereidende,
uitvoerende, ondersteunende en bestuurlijke taken de functie bevat. vervol-
gens worden in stap 2 de problemen geihventariseerd. Tensloue worden stap
3 t/m 5 per arbeidstaak doorgenomen. Een zekere beperking is daaóij
raadzaam: wanneer iemand tien minuten per dag besteediaan dJondersteu-
nende taak "schoonhouden van de werkplek", dan is het niet zo zinvol deze
aak op alle aspecten te beschrijven. Beperkt u zich in principe tot de
belangrijkste taken.

Bij de bestuurlijke taken moer u stap 2 t/m stap 5 overslaan. Deze taken
verondersEllen immers altijd contacten met anderen, betreffen zeggenschap
over het werk, en besaan nooit uit alleen maar eenvoudige Ainge;'.-



DEEL I: WEIZUNSRISICO'S t5

2.t Stap 1: een functiebeschrijving maken

Met de functiebeschrijving analyseert u uit welke afzonderlijke arbeidstaken
de onderzochte functie is opgebouwd. De resultaten ervan bieden een goed
uitgangspunt om knelpunten nauwkeurig te lokaliseren. Bovendien worden
ze gebruilc voor het bedenken van oplossingen, bijvoorbeeld door het oe-
v@gen van voorbereidende, ondersteunende ery'of bestuurlijke taken.

u begint dus met het in kaart brengen van de verschillende taken waaruit een
functie bestaaL Daarbij gaat u als volgt te werk:
. eeÍst stelt u vast wat& uivoerende t*enzijn
. vervolgens gaat u na welke voorbereidende en ondersteunendc laken

hierbij horen
. tsn sloEe inventariseert t& bestuwlijkz taken.

Schematisch verhouden de verschillende taken zich als volgu

Eerst moeten de uitvoerende taken vastgesteld worden, omdat zij mede
bepalen wat voorbereidende en ondersÍeunende taken zijn. Vmr de bepaling
van de uitvoerende taken kunt u het beste de functiebenaming (of de hoofd-
activiteit) als uitgangspunr nemen:
. een draaier bedient een draaibank, dat wil zeggen dat hij de machine

stuurt en zorgt voor de toevoer en afuOer van werkstukken. er;n perser bedient de persautomaat, wat inhoudt dat hij de machine vult,
de automatische bewerking staÍt en de machine weer leeghaalt. een insteller stelt de machines in

' e*nlcwalireitscontroleur voert de eind- of kwaliteitscontrole op produkten
uit

I-et goed op wat de status van een bepaalde taak is. Zn kfi instellen n
sommige gevallen een uitvoerende taak zijn (de uitvoerende taak van een
steller) maar in andere gevallen een vmrbereidende taak (de vmrbereidende
taak van een machinebediener). Ander voorbeeld: lavaliteitscontole is de
uitvoerende taak van een kwaliteiscontroleur, maar heeft bij een machinebe-
diener die zelf de kwaliteitscontrole uitvoert de status van ondersteunende
taak.

Het bepalen van de status van een taak lijkt ingewikkeld, maar dit probleem
verdwijnt vanzelf wann@r u start met de bepaling van de uitvoerende taken
van e€n functie.
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Natuullilk is het mk mogelijk dat iemand verschillende sooren uitvoerende
taken heeft' die niets met elkaar te maken hebben. In dat geval moeten deze
apart behandeld worden.

In formulier IV'l staan de verschillende taken voor industriële functies.
Hieronder worden alle onderdelen van het formulier nader oegelicht

Voorbereidende takcn

Uitvoerendc taken

voorbereidende taken moeten uitgevoerd worden voordat men met het eigen-
lijke werk (de uiwoering) kan beginnen. De voorbereionoe tatin l*n"n
berekking hebben op de volgende ondenverpen:

Het materiaal
Bijvoorbeeld: de aanvoer en controle van het materiaal.

Het gereedschap
Bijvoorbeeld: de aanvoer en controle van het gereedschap.

De machine
Bijvoorbeeld: het instellen of ombouwen van de machine.

De werkmethode
Bijvmrbeeld: het - vooraf - maken van een bewerkingsplan of computerpre
gmmÍna op basis van een werktekening, of het controleren en coniieren'van
een computeÍprogamma.

De werkvolgorde
Bijvoorbeeld: het bepalen van de volgorde waarin verschillende produktie-
opdrachten uitgevoerd moeten worden.

De uitvoerende alcen worden als volgt ingedeeld:

Voorbewerken (eventueel)
. voorbewerken van het materiaal

Plaatsen
. nauwkeurig plaatsen van het materiaal (positioneren)
' vullen en leeghalen van een machine (met de hand of gereedschap, met

een machine, of met een automaat)

Bewerken
. hanteren van gereedschap
. stuÍen van een machine. Starten van @n autÍ)maat

Controleren
. meten
. visueel controleren
. indirect controleren (meters aflezen in een controlekamer, etc.)
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ï*ïi:iï:r.rm*mauioma,en

)"iH:i"f ïïï*,,*,
:'HI[i"f ïi'Ë"ï] produkren

Ondcrsteunende talcen

Ondenteunende taken zijn aken die ervoor moeten zorgen dat een uitvoe-
rende taak ongestoord voortgang kan vinden. Ze kunnen betrekking hebben

:,T"ïffiHffiff;
. Kleine reparuies
. Grote reparaties

, I#fitr;:.en en op,eiden

Bestuurlijke takcn

Besururlijke taken hebben betrekking op samenwerking of overleg met
anderen; de contacten gaan verder dan het niveau van de individuele werk-
plek. De bestuurlijke taken kunnen in verschillende vormen ot uitdrukking
komen. De ASA onderscheidt de volgende drie vormen van bestuurlijk
contact:

Functionele contacten
Als er ies geregeld moet worden, neemt men contact op met anderen.

Werkoverleg
Men komt periodiek bij elkaar om problemen te bespreken.

Taakgroep
Planning en verdeling van het werk door een groep collega's.

Op de volgende pagina leest u hoe de verschillende taken in kaart gebracht
kunnen worden.
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Het invullen van dc formulicren

Formulier W-l

voor u de formulieren invult, is het nuttig de functiebeschrijvingen waaÍover
hst bedrijf beschikt door te nemen. Dit is vooral zinvol **'orrï oe rurrcties
van anderen wilt beschrijven en beoordelen; in dit geval bent u bijvoorbeeld
personeelsfunctionaris of lid van de vGW+ommisJie. Gaat het o* oru 

"rg"nfunctie, dan is dezp vmrbereiding niet noodzakelilt.

op formulierlM-l geeft u aan welke taken ot de onderzochte functie behoren
en-hoeveel tijd de taken ongeveer in beslag nemen. De manier waarop u uw
infumatie verzamelr hangt af van de situatie: u kunt bijvoorbeeld uJ eigen
werk beschrijven, interviews maken, of bestaande functiebaschrijring.n
raadplegen.

op de volgende pgrna ziet u een ingevuld voorbeeld van formulier IV-1.

De furrtie die in het voorbeeld centraal staat, is die van rijrwperator. De
lijnoperatm slaatamt het-begin van van een lijn die verschiiléno" gàuto,nu-
tiseerde machines met elkaar verbindr zjn belangdjkste aak uoiÀt uit t.t
vullen van een geautomatiseerde knipmachine met stapels blik en het conrro.
teren en corrigeren van het knipproces. Ter vooóereiding voert tril een
(steekproefsgewijze) ingangsconrore uit op het maeriaar.-Bovendien ue-
hoort het gebruikersonderhoud ror zijn rakànpakket. Een maar [i r*na
komt de.lijnploeg bij elkaar voor werkoverleg. voorde bijkomendà indirecte
taken zijn er specialisten .zij dragenbijvmrbeelo 

"org 
,br het ombouwen

van de lijn, het instellen en repareren van de machineJ, en het uitvoeren van
de kwaliteitscontrole-



FUNCÏEBESCHRIJVING w-1
FUNCïE: 

§nopratcc
DATUM ONDERZOEK:

VAUDERINGSCODE:
/ '89

Taken aankruisen en bipehorende tijden inwllen. Valideringsde open laten

VOORBEREIDENDETAKEN
NJD
p* dt

Materiaal

Gereedschappen

MachinE

Werkmethode

Werkvolgorde

UIWOERENDETAKEN

Voorbewerken

Plaatsen

Bewerken

Controleren

Corrigeren

NabEwerxen

Herstellen

ONDERSTEUNENDETAKEN

BESTUURLIJKE TAKEN

materiaal bepalen oÍ berekenen
materiaal bestellen
materiaal aanvoeren
ingangscontrole u itvoeren
materiaal opspannen

gereedschappen bepalen oÍ berekEnen
gereedschappen bestellen
gereedsóappen aanvoeren
ingangscontrole uitvoeren
gereedschappen instellen en opspannen

machine ombouwen oÍ inrichten
machine instellen

bewerkingsplan oÍ computerprogramma maken
bewerkingsplan oÍ computsÍprogramma controleren

werkvolgorde bepalen

materiaal voorbewerken

materiaal posilioneren
machine vullen/leeghalen

gereedschap hanteren
machine sturen
automaat starten

bewerkingen controleren door meten
objecten visueel controleren
proe€s bewaken (biiv. meterr aflezenl

machines (bii-)stellen
procas (bii-)regelen

produkt nabewerken

Íoute produkten herstellen

gebruikersonderhoud
groot onderhoud
kleine reparaties
groig r€paraties
kwaliteitscontrole
administratiE
inwerken, begeleiden en opleiden

Íunclionele contacten
werkoverleg
taakgroep-aaiviteiten (ptanning efl wÍdeting van her werk)

tr
tr
tr
E
tr
tr
tr
tr
tr
u
tr
tr
tr
D

tr

tr
tr
EI

tr
tr
tr
D
EI
tr
EI
tr
tr
u

E
tr
D
tr
tr
tr
tr

tr
EI
tr

daE ol pr uak

NJD
pet daE ol Nt we.k

AslFlbíÍriifi.lm 25 apÍil i08e
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Formulier W-2

Na het invullen van formulier w-l vurt tt voor aile taken die daamoor inaanrrcrking korun (dus niet de besnrurrijke taken en niet de taken die siechts
sporadisch voorkomen).formurier w-2 in. op dit formulier t;ft;;ik ",een beknopte omschrijving van:

Materiaal
Het materiaal dat bewerkt wordL

Middelen
De middelen waarm@ gewerh word[ gereedschappen, machines en au.o-
maten.

Handelingen
De handelingen die uitgevoerd worden.

Gebruikte informatie
De informuie die gebruikt wordt produtrie-opdracht, werktekeningen enzo-
v@rts.

op de volgende pagina's ziet u ingevulde voorbeelden van formulier w-2.
De voorbeelden zdn uitgevoerd in drievoud: de functie uun riinàpriuto.
omvat voorbereiden, uitvoeren en ondersBunen.



TAAKBESCHRIJVING w-2
FUNCTTE: 

I noperodcr nax: !!^ besudet DATUM ONDERZOEK:

VALIDEBINGSCODE:
i '89

Per taak een a#i íofinulier inwllen. Valideringsde open laten.

MATERIAAL

Plel-e-,r--hlik-- -

M I D D ELEN qEnEEDSaHAPPEN, nAcHtNEs, Etrz.t

HANDELINGEN

GEBRUIKTE INFORMANE

ASA.lbrmulienn 25 .píI 1 989



TAAKBESCHRIJVING
w-2

FUNCTIE: 
L§ n operq+rrÍ^ rlrx, gfy6grg,rl DATUM ONDERZOEK:

VAUDERINGSCODE:
/ '89

Per taak een arytt Íormulier invullen. Valideringsde open laten.

TIATERIAAL

P.l*len b-tk

HANDELINCEN

21.....hffrYrce{.

GEBRUIKTE INFORMANE

ASA.bmulienn 25 apÍil iggg



TAAKBESCHBIJVING w-2
FUNCTIE: LJ nop.rqtdn rax: 6 p6{ef 

S leuuren DATUM ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

Per taal< een apatt íormulier invullen. Valideringsde open laten.

MATERIAAL

M I DD ELEN pEpEEÉcHÀppÉN, nÀcHtNEs, ENz;

HANDELINCEN

GEBRUIKTE INFORMANE

ASA.hmuliecn 25 apal 19Se
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2.2 Stap 2: een probleem-inventarisatie maken

werk levert problemen op. Dat is normaar. problemen leiden echter mt
welzijnsrisico's, wanne€r je de probremen niet kuntopro.r"n (no"rr r.iiran-
dig, noch in samenwerking mer anderen). In ASAierm.n g.roÀuL.o,
wanneer de n od,ige re g e rno ge tijkluden ontbrcken (bestuurlijke-taken, ànder-
steuningsmogelijkheden, autonomie).

In deze paragraaf wordt een indeling gepresenteerd van de verschilrende
soorten problemen die kunnen opureden bij de uitvoering van het werk. op
4b "ry 

deze indering kunnen veworgenJde feiterijke froub*"n g"i;r"n-
tariseerd worden.

De indeling van problemen is gebaseerd op de onderderen die samen een
arbeidstaak bepalen:

Produktie-opdrachUwerkinstructies

' wAT: le produktspec!ficaties, die aangeven hoe het eindprodukt eruir
moet zien (bijvoorbeeld in de vorm van werktekeningen)

' HQE: de processpecificaties, die aangeven hoe mei hót produkt moet
maken (bijvoorbeeld in de vorm van een bewerkingspran of een compu-
terprogramma)

' HO-EVEEL.. de produktienormzn, die vertellen hoeveer men moet doen
en in welke tijd.

Materiaal
Datgene wat verwerkt of bewerlf moet worden.

Middelen
De gereedschappen en de machines.

Arbeidshandelingen
De handelingen die binnen een functie verricht m@ten worden.

Resultaat
De informatie over het arbeidsresulaat.

Arbeidsomgeving
De fysieke omgeving.

De diverse onderdelen van een arbeidstaak verhouden zich als volgr

ASA-handleiding 25 epril 1989
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Formulier W-3

Op basis van de genoemde onderdelen van een arbeidsuak worden de
problemen geihvenuriseerd die direct met de uitvoering van het werk te
maken hebben. U gebruikt daarvoor formulier W-3. Vmr elk item zijn er
drie mogelijke scores, oplopend van 'geen probleem'tot 'ernstig probleem':

.{ = §oen probleem

B = beperkt probleem ofonbekend

C = ernstig probleem

Op de volgende pagina ziet u een ingevuld voorbeeld van dit formulier.

Opmerking: voor een probleem-inventarisatie ten aanzien van de bestuurlij-
ke taken besaatgeen ASA-formulier, omrlatbestuurlijke taken juist fungeren
als middel voor het oplossen van problemen.
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P ROB LEEM.INVENTARISATI E w-3
FUNCïE: 

E nop"rqkn DATUU ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

Geef voor elk aspcrvan de Íunctie een beardering. vda;rirgr;op.n taten.

PRODUKNE.OPDRACHT

De produhspeciíicaties

De processpeciíicaties

De produktienoÍmon

MATERIAAL

Hel materiaal

MIDDELEN

Het gersedschap

De machines

ARBEIDSHANDEUNGEN

De arbeidshandelingen

I N FO R M AN E OVE R H ET AR B EI DSRESU LTAAT

De iníormatie

komen op tijd
bevatten precies voldoende inÍormatie
bevatten duidelijke inÍormatie
kunnen veranderd worden

komen op tijd
bevatten precies voldoende iníormatie
bevatten duidelilke iníormatie
kunnen veranderd worden

komen op tijd
bevatten precies rroldoende inÍormalie
zijn haalbaar
kunnen veranderd worden

is op tíjd aanwezig
is in voldoende hoeveelheid aanwezig
is van voldoende kwaliteit

is op tijd aanwezig
is in voldoende hoeveelheid aanwezig
is van voldoende kwaliteit

zijn veilig
zijn degelijk (vsrtonen weinig mankementen)
ziln probleemlms bii werkhoudingen en bewegingen
zijn probleemloos bii het aÍlezen van iníormatió

zijn probleemloos t.av. vermoeidheid
zijn probleemloos t.av. conceniratie

Volóende / geen probleem:......À
Matig of onbekend: .......................... AOnvoldoende: ................ C

trEItrtr8trtr8tr

ABC

trEn
NED

ABC

Mtrtr
mtrtr
mtrtr0trtr
UDtr
mtrtrNtrtrntrD
EI trtr8trtrtrtstrtr8tr

&trtr
xxtrtr
tstrtr
anD
trtstrtrtrtr8trtr

wordt op tijd verstrekt
is bruikbaar
gaat over kwantitEit
gaat over kwaliteit

KUtrEDD
EEtrEDtr

ARBEIDSO,|IGEy,NE

is probleemloos t.av. geluid, klimaat, verlichtíng e.d. DtrX
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23 Stap 3: de contactmogelijkheden onderzoeken

Bij de contactmogelijkheden maken we onderscheid tussen de volgende
vonnen van contact:

Sociale communicatie
Contactmogelijkheden die nies met het werk te maken hebben.

Functionele contacten
Contacten die men binnen en buiten de afdeling onderhoudt om het werk goed
E laten verlopen.

Ondersteunin gsmogelijkheden
Mogelijkheden om elkaar zo nodig een handje te helpen.

FormulierW4

De verschillende contacEnogelifrheden worden per arbeidstaak met behulp
van formulier W-4 geÍnventariseerd. Dit formulier biedt tevens gelegenheid
om observaties over autonomie (zie 2§ en moeilijkheidsgraad (zie 2.Q vast
te leggen. Een ingevuld voorbeeld vindt u aan het einde van deze paragraaf.

Sociale corununicatie

Eerst stelt u vast in welke mate er sociale communicatie mogelijk is:

A = Ruim
Er wordt in groepsverband (dat wil zeggen in elkaan nabijheid) gewerkt,
zonder lawaai of andere beperkende voorwaarden.

B = Beperkt
Er wordt in groepsverband met beperkende voorwaarden gewerkÍ.

C = Geen
Er wordt aan een geÍsoleerde arbeidsplaas gewerkt.

Mogelijke beperkingen bij sociale communicar.ie:
. machine-binding
. tijddwang
. afstand van anderen
. omgevingsvoorwaarden, bijvoorbeeld lawaai
. pauzeÍegelingen, bijvoorbeeld vliegende schaft. andere beperkingen
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Functionele contacten

Functionele contacten zijn contacten die nodig zijn om het werk naar behoren
uit te kunnen v@ren. Het ontvangen of geven van opdrachten wordt echter
niet ot de furrctionele contrcten gerekend; het melden van s3oringen evenmin.
Noteer de mate waarin functionele contacten voorkomen, zoweí inrern (con-
tacten binnen de eigen afdeling) als efrern (conacten buiten de eigen de
afdeling):

A = Ruim
Functionele contacten maken integraal deel uit van de arbeidsaak.

B = Beperkt
Functionele contacten komen slechts af en toe, of alleen in bijzondere
gevallen voor.

C = Geen
Functionele contacten komen zelden of nooit voor.

Let op: de functionele con[acten spelen dus twee maal een rol in de ASA.
Eén keer als onderdeel van de bestuurlijke taken, en een keer als onderdeel
van de contacrnogelijkheden. Vy'at we daarmee gaan doen, zal srals blijken
bij het invuflen van de zogetaamdefunctiernatrir(paragraaf 3.r).

O ndcr s t e unin g snw ge lij k lu de n

Noteer de mate waarin ondersteuning mogelijk is:

A = Ruim
Men kan elkaar altijd helpen of het werk van elkaar ovememen.

B = Beperkt
Hulp of het overnemen van werk is in principe mogelijk, maar in de praktijk
aan beperkin gen onderhevig.

B = Geen
Ondersteuningsmogelijkheden zijn aÍwezig.

Mogelijke be perkingen bij de ondersteuningsmogelijkheden:. machine-binding

' tijdsdmk
. onderbezetting
. gebrek aan collega's met de vereiste vaardigheden. andere beperkingen

Op de volgende pagina ziet u een ingevuld vooóeeld van formulier W-4.
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CONTACTMOGELIJKHEDEN, AUTONOMIE, MOETLIJKHEIDSGBAAD W.4
FUNCTTE: q^Opeíïatror rAAK: VCOf berer'den g *-uor*RZoEK:

UtrWoefen vAuDERtNGscoDE:
/ '89

lgr .ta1! een ernft íormulier inwlten. Validerirqsde open laten.
Kruis bij elke vraag de score aan en vur de evàntuere bpe*injin in

soctALE aOMHUMCAflE

Geel de score wor sociale communicatie: trtrn
Beperkinsen : t*iÏ]achfn_e.h:hdM4

z .*Ods,,l ruk u --_---'---_

q*m.r,.Aa.(

FUNCÍIONELE CONTACTEN

Geef de scrre voorfunctbnele contacten:

ON D E R STE U N I N G S,'11 OG E LIJ K H E D EN

Geeí de score wor de ondercteuningsmogelijkheden :

trtr8

ABC
trEI tr

a -*$dsd,rrk

5

Geel de autonmie-scores:

MOEIUJKHEIDSGRAAD

ten aanzien van het tempo:
(oí: aubnoínao ta.v. conoentreddooesrelÍko inspanning)
ten aanzien van dE methode:
tsn aanzien van de volgorde:

trEÍtr
trtr8Dtrtr

ABC

AUTONOMIE

Geeí de srcre voor de moeilijkheidsgraad:

AsAíoímulieren 25 apÍil t989
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2.4 Stap 4: de mate yan autonomie bepalen

Bij auonomie gaat het on de wijheid die mensen hebben bij de uitvoering
van hun werk. Het kan gaan om de aspecten tempo, metlrode en 

"otlorOe:
Tempo
Kan men zelf de hmgte van het tempo en de variatie in tempo bepten? N.B.Irly'anneer het niet zinvor is 

9m. ougr lemw E spreken, bijvmrbeerd bijcontnolewerk Íum een lopende banq is ei een varianf o" iutonàrÈ t"naarzien van concentratie of geestelijkz inspaming.

Methode
Kan men zelf de volgorde van handelingen binnen een bepaarde arbeidsaak
bepalen? Kan de werknemer zelf bepabí met welke middà.n o" ,rt"iorLrr.
uitgevoerd moet worden?

Volgorde
Kan men zelf de volgorde van de verschillende arbeidstaken bepalen?

FormulierW4

op formulier w4 (in de voorgaande stap al gebruikt voor het analyseren

"-.d9 contactrnogelijkheden) kunnen *e ae Àat" van autonomie noteren.
De behandeling is gesplitst in tempo, methode en volgorde.

Autonomie in lut bepalenvan lwt tempo

A = Ruim
De werknemer bepaalt zelf de hoogte van het tempo en de variatie in tempo.

B = Beperkt
Er zijn strenge kwantiteitsnormen, zodat de werknemer alleen binnen degrenzen van deze normen kan variëren.

C = Geen
De techniek legt het tempo dwingend op; er zijn geen variatiemogelijkheden.

In een aannl gevallen is het bepalen van de aubnomie t"n aanzien van het
tempo niet zinvol. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de taak vooral bestaat
uitbewaken en conrroreren. omdat hetpiouteem bij bewaking" oi*n*r"-
arbeid (in een regelkamer, of aan de lopende band) niet rigt in"treitem* r-
werken (men doet niets met de handenjmaar in de mate waarin voortdurende
aandacht en concenrratie vereisr zijn (men doet iets met her n*roi[À i,zulke gevallen het arternatief awónimie ten aanzien van concenitraie ofgeexelijkc inspanning toegepast worden. De score is als volgr
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A = Ruim
Men kan de arbeidsplek verlaten. Anderen kunnen de aóeidstaak regelmatig
ovememen (zie ook ondersteuningsmogelijkheden).

f, = Beperkt
Men kan de arbeidsplek niet verlaten, maar wel de aandacht regelmatig en
gedurende enkele minuten op ies anders richten.

C = Geen
De werknemer moet voortdurend opmerkzaam zijn.

Aulonomie in lrct bepalen van de nutlodc

A = Ruim
De werlnemer kan op basis van eigen inzicht een methode kiezen.

B = Beperkt
De keuzemogelijkheden worden ingeperkt door nauwkeurige instructies.

C = Geen
De techniek legt dwingend een methode op en er hoeft niet naar deze methode
gezocht te worden.

Tèr verduidelijking: rilanneer de techniek of de aard van het proces slechts
eén methode toelaat, maar de werlnemer deze ene methode zelf kan uiwin-
den, dan is de autonomie ruim.

Autonomie in lut bepalenvan dc volgorde

A = Ruim
De werlnemer bepaalt zelf wanneer hij of zij met een bepaalde arbeidsuak
begrnr Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men zelf bepaalt of een
arbeidstaak aan het begin van de dag of aan het eind uitgevoerd wordl

B = Beperkt
De mogelijkheid om een bepaalde volgorde te kiezen wordt door instructies
of aanwijzingen van anderen beperkt.

C = Geen
De volgorde wordt volledig bepaald door de techniek, de aard van het proces
of de organisatie van het werk.

3l
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2S Stap 5: de moeitijkheidsgraad bepalen

FormulierW4

Het is nietgemakkelijkom aan t" geven watdecomprexiteitof moeilijkheids-
graad van een arbeidstaak is. Toch geven we hier een aanal richtlijn"n "*de invulling ervan. rile gaan erran uit dat degene die het werk uiivoert tretinwerksadium vooóij is: vooreen leerting rilr u" tat"n roeiri:[i--'-

op formulier w-4 vult u per arbeidstaak de moeilijkheidsgraad in. De scores
zijn als volgt:

A =Moeilijk
Het is nodig om eerst na te denken over de aanpak van een t,ak, voordat men
aan de taak begint. Dit is bijvoorbeerd het geïar wanneer op Lri, uÀ ."n
tekening of op basis van grobale instructiJs een werkpran- gemaakt moet
worden.

B = Minder moeilijk
Een aak is minder moeilijk wanneer hij noch moeili.yk noch eenvoudig is.
@ie de toelichting hieronder, voq de definitie van tpnvoudig;.y vÀ e"n
minder moeilijke aak is bijvmrbeerd sprake wann@r men instructies of
werkplannen die door anderen gemaakt riln, eent moet controreren voordat
men aan de slag kan gaan. Ander voorbeeld: er zit zoveel variatie in het werk,
9l'.1 regelmatig moet overwegen hoe men 

".n 
bekende *"**iire i, 

""nbijzondere situatie moet toepassen.

C = Eenvoudig
Epn.aak is eenvoudig wanneer het werk routinematig uitgevoerd kan worden.
Dit is het geval wanneer altijd heaerfde of ongeveer hetzelfde gedaan moet
worden.

Tfielichting op de werkwijze: eerst gaat, u na of een taak moeilijk of eenvoudig
is. Vy'anneer u daarmee niet uitkomt, is de aak 'minder moeililk,.
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Beoordelen

Nadat beschreven is in welke mate de verschillende eigenschappen van een
functie voorkomen, wordt daaraan een beocdeling gekoppeld bevat de
functie welzijnsrisico's en zo ja waarq tebben die betrekking? In de
inleiding iswelzijn omschreven als: gericht orp het vermijden van psychische
overbelasting en op het bevorderen vur leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Vervolgens zijn welzijnsrisico's in verband gebracht met een vijftal kenmer-
ken van functies; dezezijn vertaald invijf lawliteitsvragen. De beoordeling
bestaat uit het beantwoorden van deze kwaliteisvragen. U gaat als volgt te
werk:

1 . Een frnctiernatrix nuk en

Alle infmrnatie die op aakniveau is verzameld, moet eerst op een handzame
wijze op functieniveau bij elkaar worden gebracht. Hiervoor is een zoge-
naam&functiemotrix ontworpen. De functiematrix wordt behandeld in pa-
ragraaf 3.1.

2. De lwaliteitsvragen beanÍwoorden

Met behulp van de functiematrix en de probleem-inventarisatie moeten de
kwaliteitsvragen beantwoord worden. Voorde beantwoording van elke kwa-
liteitsvraag zijn richtlijnen geformuleerd- De richtlijnen worden behandeld in
paragraaf 3.2.

ASA-handleiding 25 april l9E9
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3.1 Het maken yan aen functiematrix

De functiematix (formulier I{-5) basuat uit twee delen. Eerst een grmt blok

i ffiffi#fl; 
sesevenkunnenworden:

Daaronder staat een kleiner blok, waarin alleen bestuurlijke taken en de

:Ufff*fiirJdenin 
gevuld kunnen worden :

Het invullen van de fuctiematrix (formulier W-5)

Ga voor het invullen van de functiematrix (formulier W-§) als volgt te werk:

1. Vul eerst alle taken in, die aangelcuist zijn op de functiebeschrijving
(formulierW-1).

2. Vul dan de tijden in, die aan elke taak besteed worden. Ofwel in de kolom
tijd per dag voor taken die dagelijks voorkomen, ofwel in de kolom tijden
per week voor taken die niet dagelijla maar wel wekelijks voorkomen.

3. Vul overal waar dat mogelilk is de scores in (A, B of C). Het gaat hier om
precies dezelfde scores die u ook al op de afzonderlijke formulieren had
genoteerd. De functiematrix geeft uiteindelijk een overzicht van de mate
waarin de diverse kenmerken een rol spelen in de functie.

4. Vul op de grijze regel voor elke kolom het gemiddelde van de wurne-
mingen in. Voor het berekenen van het gemiddelde van een kolom zijn
geen echte rekenregels te geven. Bepaal zelfmet verstand en zorgvuldig-
heid een retiel gemiddelde, op basis van de volgende factoren:
. de feitelijke gegevens, in de vorm van de codes A, B en C.
. de belangrijkheid van elk gegeven. Een code A voor'schoonmaken

van de werkplek' weegt mindeÍ zwaat dan een code A voor een
kemtaak

. de tijd die aan een bepalde taak besteed wordt Een code A voor een

uak die 5 minuten per dag in beslag n@mt, weegt minder zwaar dan

een code A voor een aak die 5 uur per dag in beslag neeml

Hoe moet dc fmctienutrix gelezenworden?

De functiematrix kan zowel verticaal als horizontaal gelezen worden.

De verticale lezing is de basis voor de beoordeling, want op deze manier
wordt afgelezen welke taken in de functie voorkomen (waag I en 2) en wat
de contacÍnogelijkheden, de mate van autonomie en de moeilijkheidsgraad
zijn (vraag 3,4 en 5).

ASA-hendleiding 25 april 1989
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De lwrizonak lezing is belangrijk bd het bedenken en analyseren van
maatregelen: dezeleung laat immers zien welke taken de meeste'knelpunten
bevatten. om een voorbeerd te geven: wanneer een taak geen .ooro*È à
aanzien van het tempo bevaten geen o_ndersteuningsrogèflu,eaen, oanzi3,
dit elkaar versterkende knelpunten. Wanneer trei onmogó1Jk zou ,iin Ëe
autonomie te vergroten, dan kan het knetpunt aangepakt wóruén aoor r;rgro-
ring van de mogelijkheden om elkaar te-helpen. 

-

Wande er wordt de func tierutrix gebruikt?

De functiematrix is alleentegrijpetijk vmr iemand die heeft meegerrean aan
het verzamelen van de informatie; hij hoort dus niet thuis in o" i"ppoàg".
In welke omsandigheden wordt hij wél gebruikt?

Ten.eerste: voorafgaand aan de ÍappoÍtage, bij de beantwoording van de
kwaliteitsvragen.

Ten tweede: na de raprportage, bij het analyseren en bedenken van maatrege-
len.

op de volgende pagina ziet u een ingevuld voorbeeld van een functiematrix.

:
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3.2 Beantwoording van de kwaliteitswagen

In paragraaf I werden de vijf kwaliteisvragen gernroduceerd:

1. Is de functie een volledige functie?

2. Bevat de functie voldoende bestuurlijke taken?

3. Bevat de functie voldoende contact- en ondersteuningsmogelijkheden?

4. Bevat de functie voldoende aulonomie?

5. Bevat de functie ruust @nvoudige ook moeililte taken, dat wil zeggen
voldoende complexiteit?

Voor de beantwoording van deze vragen wordt de volgende driedeling
gehanteerd: voldoende, beperkt, onvoldoendc. Deze driedeling heeft in de
praktijk de volgende betekenis:

Voldoende
Een zaak die 'voldoende'scoort, is goed geregeld.

Beperkt
Met een zaak die 'beperkt'scoort, kunnen twee dingen aan de hand zijn: 'voor
verbetering vatbaar'en 'm@t nader onderzocht worden'.

Onvoldoende
Een zaak die 'onvoldoende'scoort, vormt een knelpunt en moet zo snel
mogelijk aangepakt worden.

De werkwijze voor het beantwoorden van de kwaliteisvragen wordt hieron-
der voor elke waag naukeurig aangegeven.

Vraag I : Is de fmctie een volledige functie?

Kijk naar de ingevulde kopkolom van de functiematrix (de opsomming van
aken) en beannroord de eerste kwalitei§vraag als volgU
. Ja, voldoende, wann@r de functie bestaat uit een logisch samenhangend

geheel van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende (vooral con-
trolerende) taken.

. N0€, onvoldoende, wann@r de functie alleen bestaat uit uitvoerende
taken.

. Beperkt in alle overige gevallen.

Als u twijfelt tussen 'voldoende'en 'beperkt', let dan op de volgende punten:

Psychische arbeidsbelasting
Nemen de voorbereidende erVof ondersteunende taken voldoende tijd in
beslag om van lichamelijke en geestelijke afwisseling te kunnen spreken?

Leermogelijkheden
Vooral het voorbereiden van de methode, de eindcontlole en de kwaliteis-
controle zijn belangrijk.

3',1
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Vraag 2 : B evat de functic voldoe nde be stutu t ij tce taken?

Kijk naar de ingevulde bestuurlifte taken in de functiematrix, en beannvoord

:tffi,flïlï:ffi#ï:,1'Ïo,neemt aan een vorm van regermarig
werkoverleg en \ryanneer men in ruime mate functionele conacó onder-
houdt. wanneer men bovendien in een taakgroep werkt die zelf werkplan-
ningen en wer*verdelingen maakt, is de situatie ruim voldoende-
Nee, onvoldoende, wanneer men niet deelneemt aan werkoverleg en
wanneer de functie niet of nauweldks frrnctionele conÍacten bevaL
Beperkt in alle overige gevallen.

Ats u nvijfelt tussen 'voldoende'en 'beperkt, let dan op de volgende punten:

y[erkoverleg
KijI bU het werkoverleg naar de regelmaat waarin het gehouden wordt, de
onderwerpen die erin ter sprake komen en de rcsulabn ervan. Zie de
probleem-inventarisatie (formulier W-3).

Functionele contacten
Kijk bij de functionele contacten in de functiematrix (formulier W-5, onder
contactmogeliikluden\ naar de mate waarin ze voorkomen. Kijk in de pro-
bleem-inventarisatie (formulier W-3) of dit ook voldoende is. (Veet pót.-
men vereisen veel overleg!)

Vraag 3: Bevat de functic voldoenfu contactïnogelijkhedcn?

Kijk in de functie-matrix naar de gemiddelde score onder contacnrogelijk-
luden en beantwmrd de derde kwaliteisvraag als volgu
' Ja voldoende, wann@r de functie zowel ruime mogelijkheden tot sociale

communicatie als ook ruime mogelijkheden tot ondersteuning bevat
(scme A).

' Nec, onvoldoende, wanneer de functie noch sociale communicatie, noch
ondersteuningsmogelijkheden bevat (score B of score C).. Beperkt in alle overige gevallen (score B).

Als u de score B in de functiematrix heeft gevonden en daarom een keuze
moet maken tussen beperkt of onvoldo€nde, kijk dan naar de volgende
punten:

Sociale communicatie
Kijk naar de mate waarin sociale communicatie voorkomL

Ondersteunin gsmogetij kheden
Kijk bij ondersteuningsmogelijkheden naar de noodzaak ervan. Gebruik de
probleem-inventarisatie (formulier w-3, inclusie f de be pe rki ngen). onder-
steuningsmogelijkheden zijn vooral belangrijk wanneer de autonomie ren
aaruien van tempo, methode ery'of volgorde taag is en wann@r functionele
contacten nauwelijks voorkomen.
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Vraag 4: Bevat de functie voldoende autonomie?

Kijk in de functie-matrix naar de gemiddelde scores onder auÍoromie en

iii:tiïH'i,ïi."1ïffi,S"ïii]l;envanrempo,merhodeen
volgorde ruim vertegenwmrdigd zijn (score A).
Nee, onvoldoende, wanneer deze vormen van autonomie niet of nauwe-
lijks aanwezig zijn (score B of score C).
Beperkt in alle overige gevallen (scme B).

Als u de score B in de functiematrix heeft gevonden en daarom een keuze
moet maken urssen beperkt of onvoldo€nde, kijk daÍr per aspect (methode,
volgorde, 0empo) naar de gevolgen die beperkte au0onomie heeft voor de
volgende welzijnsfactoren:

Psychische belasting
Neem de probleem-inventrrisatie en kijk of de mate van autonomie voldoen-
de is om de daar gernventariseerde problemen aan te kunnen pakken.

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
Vooral de autonomie ten aanzien van het aspect 'methode' is hier belangrijk.
Wanneer de taak echter eenvoudig is (zie vraag 5), dan is deze vorm van
autonomie vooral van belang voor het reguleren van de (lichamelijke) belas-
ting. Bijvoorbeeld: het vullen en leeghalen van een machine is eenvoudig
werk. Vy'anneer men hier de werkwijze kan variëren, wordt de lichamelijke
belasting verminderd.

Vraag 5: Bevat de functie voldoendz complexiteit?

Kijk in de functiematrix naar de gemiddelde score onder maeilijktuidsgraad
en beantwoord de vijfde kwaliteisvraag als volgr
. J4 voldoende, wanneer de functie bestaat uit een evenwichtige verdeling

van eenvoudige, minder eenvoudige en moeilijke taken (score A).. Nee, onyoldoende, wanneer de functie alleen uit eenvoudige of alleen uit
moeilijke taken bestaar (score B of score C).

. Beperkt alle overige gevallen (score B).

Als u de score B in de functiematrix heeft gevonden en daarom een keuze
moet maken tussen beperkt of onvoldoende, kijk dan naar de volgende
punten:

Saai en/of monotoon werk
h de complexiteit voldoende om niet te hoeven spreken van saai en/of
monotoon werk?

Uitdaging en leermogelijkheden
Is de complexiteit voldende om te zorgen voor een zekere mate van uitda-
grng en leermogelijkheden?

39
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Tbt slot

wanneer u de ASA-methode toepast, zurt u mer*en datde vofledigheid van
een functie - de eente kwaliteitsrrraag d.o - een sleuterrrol vervuli,ïài"ag.
funeties scor€n over het argemeen (rn-aar niet altijd!) oot troog og À-"ï0"r.
rtagen. omgekeerd kunnen veer werzijnsisico's ópgeheven *öroËn-oÀi u*
een onvolledige functie een volledige furrctie te maken.

Be.sEed dus veel zoÍg aan de beantwoording \an Eaag r. Natu,rrijk kan een
volledige functie ook welzijnsrisico's bevaien; ,ooral wanrrcer zó'n tonctie
geen of onvoldoende besururlifie taken bevat Daarom moebn toch aue
hvaliteitsvragen beannrmrd worden.

ASA-handleiding X iprit tSEg
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Rapporteren

De resultaten van de ASA (dat wil zeggen: de antwoorden op de kwaliteits-
vragen) moeten nu terug-gerapporteerd worden aan <ie mensen wier functie
geanalyseerd is. Vervolgens moeten de antwoorden besproken worden in het

AÍMverleg, zcdlat het mogelijk wordt prioriteiten aan te brengen en maat-

regelen te bedenken.

De antwoorden op de vijf kwaliteitswagen kunnen in een zogenaamd web
zijnsprofiel weergegeven worden. (Zie hetvoorbeeld hieronder.)

De totale rapportage bestaat uitr

1. een welzijnsprofiel

2. en korte toelichting op het welzijnsprofiel

Het profiel moet per kwaliteitsrrraag worden toegelichr In de oelichting
kunnen de argumenten gehanteerd worden die ook gebruikt zijn in de richt-
lijnen voor het beantwoorden van de kwaliteitsvragen.

Voorbeeld van een welziirsproliel

Voldoende

Beperkt

Onvoldoende

Toelichting

1.Is de functie een volledige functie?
De functie is onvolledig omdat hij hoofdzakelijk uitvoerende taken omvat.
Om de lichamelijke en geestelijke afwisseling te vergÍoten, en om meer

leermogelijkheden te bieden, is uitbreiding met voorbereidende taken (bij-
voorbeeld: instellen van de machine) en ondersteunende taken (bijvoorbeeld:

meehelpen bij reparaties) gewenst

2. Bevat de functie voldoende bestuurlijke taken?
De functie bevat onvoldoende besururlijke taken. Functionele contacten (het

samen met anderen bespreken en oplossen van problemen) komen niet voor.

Het werkoverleg vindt slechts I keer per maand plaats en levert, gezien de

probleeminventarisatie, weinig op. Een systematische vorm van werkoverleg
zou een verbetering betekenen. Een verder gaande verbetering zou de vor-

ming van een taakgroep zijn: leden van een dergelijke raakgroep rouleren

over de diverse plaatsen aan de lijn, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor

4t
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f llnngouttie, en plannen en verdelen het werk in onderling overreg. Ditbiedt ook goede uitgangspunten om een aanar voorbereidende ,,ken aan deaakgrcep e delegeren.

3. Bevat de functie vordoende contact- en ondersteuningsmogerijkheden?
de conactmogerifrheden zijn onvordoenae. pmr tret groË d"l";;*i"_
gen zijn sociale communicarie-mogeriykheden nau*ililrs *rr*,rrij. H.,gebrek aan ondersteuningsmogerijtr,"oén zet de lijnoperao, onà"i-Jii uiisoringen in de aanvoer van hét materiaal of aan dó ,à"ni'e (riJiÀl*r_
invenarisatie).

4. Bevat de functie votdoende autonomie?
De awonomie is beperkr f{et tempo kan binnen bepaalde gÍenzen geÍegu_
leerd worden: de operarorkan de ó** r- àà sapers brilrvarieren-, oie inhet magazijn van de machine geplaatst worden. De methode van werkenwodt zelfstandig bepaald en aè öperaor bepaarr ,e[ *an-nee. íij ïrïr*-
p@fr.g.e*ljsl de ingangscontrole uitvoen Door deze aubnomie un Èinn"n
Ep*m" grenzen (het magazijn van de mrchine mag nier teeg ,aËn) O"tilbelasting gereguleerd worden. omdat het om eenvoudige akeí gaat, is deautonomie niet relevant voor de leermogelijkheden.

5. Bevat de functie votdoende complexiteit?
De functie is onvoldoende complex, want hij besaat afleen uit eenvoudige,
makkelijk aan te leren taken.

I



T
i

I



DEEL tr: GEZONDIffiIDSRISICO'S

ing 2Srpril l9E9





DEEL II: GEZONDI{EIDSRISICo'S-- 44

Inleiding

filico's voor de gezondheid worden gevormd door die omstandigheden (of
belastende factoren) in arbeidssiuraties=, die een negatief effect kunnen hebbenop h91 lichamelijk furrtioneren van de werknemers. wanneer dat effect
onmiddellijk optreedt, spreten we van een ongevar. In zo'n geval is er sprake
van een gevaarlijke siuratie. onder deze noemer wordt de-veiligheiíop dewerkplek in de ASAbehanderd ars onderdeer van de gezondheidïrisico,s.

Belastende factoren kunnen voorkomen in de werkomgeving (bijvoorbeeld
tocht of slechte verlichting), in de funcrie zelf (wanneer È"t *.ït uiir*iuora
zwaar tillen of machirretrillingen met zich meebrengt), of in beàe Ëgeriit(bijvoorbeeld bij lawaai van de eigen machine en 

"an-de 
machines in de hal).

Door met de functiebeschrijving in de hand per arbeidsaak alle belastende
factory-n 

na te lopen, wordt àe bón van eventuere gezondheidsrisi.àËi.n,-
baar. Het wordt dan mk duiderijk waar maatregelón ter u"ru",oing ,i.n op
moeten richten.

ook 
Pri 

het-onderdeel gezondteidsrisico s worden de drie stappen - beschrij-
ven, beoordelen en rapporteren - gevolgd- Er zijn erf berastende factoren diep dgze manier vastgelegd moeten'ro.den. pei facor g"".n *"rÀ-troe ae
beschrijving en beoordering in zijn werk gaag omdat dé behstende facroren
heel verschillend zijn, verschilt de werkwljze'van factor ot factor.

De eerste strp besÍaat uit het maken van ."n functiebeschrijving (zie Deel I).
De functiebeschrijving geeft aan welke arbeidstaken men in een-functie moer
verrichten en hoeveel tijd die kosten. Deze informade kan voor de uesct*i;
ving en beoordeling van gezondheidsrisico's van belang zijn. De uetÀienoe
factoren komen echterook los van de functie in ae aruei-osomg."irg to" r,"uvooc met beide mogelijkheden is bij de opzet van de formurierenierening
gehouden.

In een aantal gevallen is het efrrciënt om de beschrijving en de beoordering
in één schema onder re brengen. De beoordeling is zo ö"r*oit ,og"riit
gehgulen. Netals bij de werzijnsrisico's wordteen driedeting getróteeË, oe
in de formulieren met A, B en C kan worden Íumgegeven:

§core A: geen opmerkingen.
De bemrdeelde factor vormt geen gezondheidsrisico.

Score B: aandacht nodig.
Het is niet uitgesloten dat de onderzochte factor een gezondheidsrisico
inhoudt Vaak is er dan nadere informatie nodig.

Score C: actie ondernemen.
Er is een gezondheidsrisico aanwezig; er moeten maatregelen genomen
worden, eventueel nadat er nadere informatie verzameld is.
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Beoodelingen zijn niet altijd eenduidig uit een boekje te halen. Dit heeft de
vol gende achtergronden:
. er zijn lang niet altijd duidelijke nonnen voor het bepalen van gezond-

heidsrisico's
. soÍnmige normen houden nog (te) weinig rekening met de ingewikkelde

werkelijkheid op de werkvloer
. voor sommige factoren (bijvoorbeeld spierbelasting en onveilige siura-

ties) hangt de beoordeling te veel van de speciÍieke siuratie af om er
strndaaÍdnormen voor te kunnen ontwikkelen. In deze gevallen kan men
beter geb,mik maken van richtlijren die aangeven hoe men tot een globale
bemrdeling komt

j VqQLgeA.gAede.trmrdeltng van gezondheidsrisico's heeft men vaak specia-

/ listisctre gezondheidskuudige informatie nodig. Hiertoe zal het soms nodig
zlijn om metingen te laten uitvoeren. In zo'n geval kunnen deskundigen te
hulp geroepen worden. In bedrijven die aangesloten zijn bij een Bedrijfsge:
zondheidsdienst (BGD) of in bedrijven waar een veiligheidsfunctionari§
aanwezig is, kan men intern advies inwinnen. In overige §èvallen kan'ihen
advies of onderzoek van buiten het bedrijf inroepen, bijvoorbeeld bij de
Arbeidsinspectie, wetenschapswinkels, universiteiten, of onderzoeksinstitu-
ten, zoals TNO of MA.

Versc hillen tussen peruonen

De ASA richt zich op werksinraties, niet op de werknemers die het werk
'\ liluo"ryl. Bij de bemrdeling van gezondheidsrisico's speelt echter ook de

belastbaarheid van de werknemen een rol. Niet iedereen is hetzelfde; de
tiffitbaarheid iërschiÍt uö pdrsmn tot persoon. Zo hebben bijvoorbeeld
oudere werknemers en wou\ilen een andere (agere) belastbaarheid dan jonge
mannen. Bij het streven naar arbeidsplaasverbetering moet u hiermee reke-
ning houdefr.
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Belastende factoren : beschrijven en beoordelen

In het nu volgende wsden de belastende factoren besproken. Het gaat hierbij
zowel om beschrijven als hreoordelen. Per paragraaf komen de volgende
belastende facoren aan de orde:

2.L Chemische stoffen

,2.2 lawaai

t2.3 Trillingen

2.4 Verlichting

LS Sraling

2.6 Klimaat 
n

2.7 Werkhouding

2.8 Zwaar werk

?.9 Kort cyclisch werk

2.10 Werktijden

2.ll Gevaarlijke situaries
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2.1 Chemische stoÍÍen

Formulier G-la enGl-b

*

t

van veel chemische stoffen zijn de gezonöeidsrisico's nog niet precies
bekend. Het beoordelen van de gezondheidsrisico's is daarom moeiilii. vaat
zijn hiervoor ook speciale metingen nodig, die door deskundigen moeten
worden uitgevoerd. Het accent in &zn handleiding ligt daarom op het
inventariseren van de gebruikte soffen en op de informatie en voorlichting
die de werknemers erc)ver lcrijgen.

chemische stoffen kunnen in 4!!-e..r§i,vormen v,oortomen. Het kan gaan om
vaste stoffen (zoals meraalstof), om vloeistoffen (bijvoorbeeld koel- en
snijvloeistoffen), om rmk of nevel (zoals lasrook) of om dampen en gassen.
soms komen de stoffen in de werkruimte voor, zoals rook die bil het
ijzergieten wij komt. soms zijn het taakgebonden stoffen, zoals dampen van
oplosmiddelen bij het schoonmaken van een werksnrk.

ïg!_g"r:l*g$rlgo is onder andere aftrankefiik van {e soort sof (de
cËffitsrÉïffiilteitiö]"l"lítdËiijiiingsvorm, van de manier waiuop
men aan de stof is blootgesteld, van de manier wÍurop men eÍmee omgaat en
tenslone van de veiligheids- en beschermingsmiddelen. De belangrijkste
risico's vindt men bij:. inwerking op de huid
. inwerking op luchtwegen en slijmvliezen. inwerking op de ogen. inwerking op andere organen en functies

Er zijn ongeveer 100.000 verschillende chemische stoffen in gebruik waar
werknemers mee te maken kunnen krijgen. voor een klein aantal van die
stoffen Q00) zijn er zogenaamde MA c -waarde n vastgesteld. (MAC = Ma.ni-
maal Aanvaardbare concenratie). De Arbeidsinspectie publiceert een lijst
waaÍop deze stoffen vermeld staan: p-btad l4s. yanaÍ I september lggg is
er in het kader van de wet Milieu-gevaarlijke stoffen een regeling voor de
etikettering van gevaarlijke stoffen van krachc Nadere regels verpàkking en
aanduiding milieu-gevaarlijke stoffen.Hiermee is het verpticht geworden om
op etiketten onder andere de chemische naam en de gevaars-categorie te
vermelden.

voor een aantal stoffen bestaan er gezondheidskundige richtlijnen .Dezezijn
onder andere re vinden op chemiekaarten en bij de Bedrijfsgezondheids-
dienst, en/of bij de veiligheidsfunctionaris. Over veel soffen ii echter geen
duidelijke informatie bekend. Een srÍenge maar zinvolle richtlijn is om ervan
uit te gaan dat op z' n minst bij deskundi gen de samenstelling van de gebruikte
soffen bekend moet zijn.

van formulier G-l zijn er twee versies, die alleen verschinen in hun kopge-
gevens: G-la heefr betrekking op chemische stoffen die gebruikt worden in

{egmSeving van een,funclre (op eeg afdeling); G-lb heeft betrekking op de
chemische stoffen dió§ébruiki *orden in deÍunctie zelf (eventueel gósplist
in afzonderhjke taken).
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Bij formulier G-la gaat het om de soffen die op de afdeling of in de hal in
het produktieproces gebruikt worden. Het kan- immers vórkomen dat er
erge-.ns anders in het produktieproces stoffen worden gebruikt, die in de hal
rondzweven.

Bij formulier G-lb gaat het om de stoffen die in de functie gebruikt worden.
Om 

-Soed 
zicht te krijgen op alle chemische sroffen die-claarbij gebruikt

worden, is het aan te bevelen om eerst iedere afzonderlilke uat van dfunctie
te bekifien. Defunctiebesclvijving levert een overzichi van alle taken binnen
de onderzochte functie; dit is een goed hulpmiddel. Denk er aan dat stoffen
waarmee men de hele dag omgiut onschuldig kunnen zijn, terwijl een
schoonmaakmiddel dat maar één keer per week wentjes wordt gebruiki,luist
h3!_e.eyaattiik kan zijn. Vul zonodig per arbeidsaak 

"prrË 
formutilren

(c-lb) in.

Aan het einde van &z* pangraaf. vindt u ingevulde voorbeelden van de
formulieren G-la en G-lb.

Overzic ht chemisc lw stoffen

Omschrijvin g (naam/code)
NoJeer in kolom I de grondstoffen, hulpstoffen, oplos- en schoonmaakmid-
delen, en stoffen die onstaan door de produktie.

Samenstelling bekend?
Noteer in kolom 2 per sof of de chemische samenstelling bekend is.

Chemiekaart aanwezig?
Noteer in kolom 3 per stof of er een chemiekaart aanwezig is. Bijlage B bevat
een voorbeeld van een chemiekaarr

lVerknemers geinformeerd?
N9* in kolom 4 per stof of de werknemers gernformeerd zijn. Zijn er
gebruiksv-oorschriften per stof en zijn de veiligheids- en gezondhéidsrisico's
bekend? Let op giftigheid, explosie- en brandgevaar, iniade van huid en
slijmvliezen. Ga ook na of er beschermingsmiddelen gebruikt worden. Let
op de etikeuen. Zie ook paragraaf.

Bronnen die u kunt raadplegen: de lijst van gebruikte stoffen die u kunt
opwagen bij de produktieleiding of bij bureau Inkoop. Gebruik mk de
fu ncriesamenstellingslijst.

B e kc ndhe id g e b ruikte stoÍfe n

Bij het beantwoorden van de vraag of alle gebruikte stoffen bekend zijn, gaar
het om de chemische samenstelling van elke sof: merknamen en codei geven
te weinig informatie voor een beoordeling van de gezondheidsrisico's. Éaad-
pleeg ook hier de bronnen die u gebruikte vmr hetlnvullen van het overzicht.
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Bekendluid c lumisc lw sanuutelling

Bij het beannroorden van de vraag of van elke sof de chemische samenstel-
ling beked is, kunt u gebruik maken van het zojuist gemaakte overzicht; ook
kunt u een bestaande lijst opvragen.

Clwmiekurten

Bij het beantwmrden van de rnaag of er van elke gebruikte stof een chemie-
kaart aanwezig is, spreken de mogelijke scoÍes voor zbhr;elf.

I nfo rmatie - v o o r zie nin g

Bij het beantwoorden van de vraag of de werknemers gernformeerd zijn over
de gebruikte stoffen, gaat het zowel om de kwantiteit als de hvaliteit van de
informatie. Goede informatie is qua omvang en inhoud afgestemd op degenen
voor wie de infcmatie bedoeld is.

Totaalscore

Geef een oualscore op basis van de slechste waarde in het formulier.
Bijvoorbeel& bij aanwezigheid van alleen maar rdfs en B's kruist u de B aan.

U i te inde lij ke b eoo rde lin g

De uiteindelijke beoordeling van gezondheidsrisico's doorchemische stoffen
is in het algemeen een zaak voor deskundigen. Daarom richt de (voorlopige)
beoordeling die we zojuist gemaakt hebben zich vooral op het verkrijgen van
de benodigde informatie om wagen te kunnen stellen aan deskundigen.

De beoordeling A-B4 in de formulieren G-la en G-lb is uitsluitend gericht
op het al of nietbekend zijn van de gebruikte chemische stoffen. In dit stadium
dus (nog) niet op de feitelijke gezondheidsrisico's. Voor dat laatste is immers
veel meer informatie nodig; bijvoorbeeld in de vorm van meet-resultaten. Dit
heeft ot gevolg dat er een te gmstig beeld kan ontstaan: wann@r op alle
wagen A gescoord wordt, zit het met de informatie wel goed, maar kan het
wèl om gevaarlijke sloffen gaan!
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CHEMISCHE STOFFEN OP DE AFDELING OF IN DE OMGEVING G.íA
AFDELING: k seal

)
oATUUoNDERZoEK, lO r O\ r,ag
VAIJDERINGSCoDE: 4OCO g

OVERZCHT CH E'I ISCH E STOFFEN

voor elke afdeling een formulier invullen. valideringscode open laten.

Omschrijving
(naam/code)

Samenstelling Chemiekaart
bekend? aanwezig?

Werknemers
geihÍormeerd?

r . S. c,.LlàcnhaÀqkiyu de í....

2...0p[0.sml.dde.l

s. Ant i . -..(p. i.no.s. ie.v. loelsh f.....
+ kÉJ..'..€fl...sn$.u.lneisb.f

u....§ r:neec. y.r.t............

. 0ntvetthqsrnr.ddet
, ..Lte.taal.-i"t

' ...Dor.Yltp . .*....fia.ie)

Zijn alle gebruikte stoften bekend?

ls van iedere stof de chemische samenstelling bekend?

ls er van iedere stof een chemiekaaft aanwezig?

(Kruis aan indien bekend/aanwezplge'iníormeerd)

Dtrtr

Alle samenstellingen bekend
Sommige samenstellingen bekend
Geen enkele samenstelling bekend

Alle chemiekaarten aanwezig
Sommige chemiekaarten aanwezig
Geen chemiekaarten aanwezig

tr
tr
D

D

tr
n
tr
tr

D

tr
tr
tr
D

tr
!
D

tr
tr
tr
EI

tr
tr
D

D

AN
BK
CD

Atr
Btr
CE

BEKENDHEID

CH ETI I SCH E SA'I ENSTELLIN G

CHEMIEKAARTEN

I N FO R M ATI E.V OO RZ I EN I NG

Zijn de wer*nemers geinformeerd over de gebruikte stoííen?

TOTAÀLSCORE

Goed en begrijpeliik geïnÍormeerd
Matig geiirformeerd
Niet oÍ onbegriipelijk geïnformeerd

Atr
Btr
CE

ABC
Geef de hoqst voorkomende score van dit tormutier:
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CHEMISCHE STOFFEN IN DE FUNCTIE G.1B
FUNCIE: kfsef n rc fiderhArd DATUII OilDERZOEK:

VAUDEBINGSCODE:
bro\t'es
tooot

Per taak een aFft fomulier invullen. Valideringsde open laten.

OV ERZCHT CH E"'SCH E STOFFEN

Omschriiving
(naam/code)

Samenstelling Chemiekaart Wsrknemersbekend? aanwez§? geihÍormeerd?

( K ruis aan i nd ien bekend/aanwezig/geinform eerd )

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
D
tr

tr
tr
tr
tr
D

D

tr
D

tr

tr
D

tr
tr
tr
D

tr
tr
tr

5.

5

8.........

I

Zijn alle gebruikte stoffen bekend?

CH E'],'SCH E SAU ENSTELLING

ls van iedere stof de chemische samenstelting bekend?

ls er van iedere stoí een chemiekaart aanwezig?

Zijn de werknemers geiinformeerd over de gebruikte stoffen?

TOTAALSCORE

Alle samenstellingen bekend
Sommige samenstellingen bekend
Geen enkelE samenstelling bekend

Alle chemiekaaíen aanwezig
Sommige chemiekaarten aanwez§
Geen chemiekaartEn aanwezig

Alle stofren bekEnd
Somm§e srofÍen bekend
Geen enkele stof bekend

Goed en begnipelijk geihíormeerd
Matig geiníormeerd
Niet oÍ onbegnjpelijk ge'ihformeerd

Atr
Btr
CE

AtrBtr
C8I

AD
BN
CE

1 .....0.p Los.Ír^idd el.

2

3

4

7

CHETIIEKAARTEN

I N FO R M AN E.V O O RZI EN I NG

ABC
Geel de hoqst voorl<omende *ore van dit formutier:
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,., Geluid

voor geluid bestaat een weaelijke nonm: twt gemiddelde geruidsniveau (over
.8 

u* g:Ig!"n) mas op p1,wèrtplet niet höger ziln oai sídB(Àj. ö"hio
boven 80 dB(A) is sctra{9tij} 

"oor 
het gehod minimaal ,o", 

"i 
g"it U"-

scherming beschikbaarzijn. Boven 90 oÈ(l) is men verplichtgehdrbescher-
Thg te dragen. In het p-brad 166- l van de Arbeidsinrp".ti" ïa"t ,.". ou*
deze normen.

om ies aan lawaai te doen is het nodig om te we@n wat de bron ervan is.
Bronnen van geluid/rawaai kunn"n *".kÍ*d"ringen in een functie zijn, zoals
het zagen van meÍaar. Het geruid onrsraar oan aiteen bij dÈ;;JeíiJr. o"
bronnen kunnen ook in de omgeving riggen, zoals een gene.to, i" .ri na.
Met de ASA wordt het toale gétuidsni"eau U"."t r"u"nin geschat. 

-

Geluid ontshat doordat lucht in trilling wordt gebrachr De sterkte van hetgeluid (het niveau) kan gemeten wordJn; dit wàrdt uitgedrukt in à."iËr; O"aftgqng is dB(A). zo ! ltryteren ongeveer 20 dB(A)in een .*rr"r-i.g*ig
op lCI meter afsrand 120 dB(A). Mei lawaai bedoelt ,.n *""rà nufo.n
ongewenst geluid. In veel produktieprocessen komt lawaai voor.

Er zijn verschillende s@rren geluid. Het belangrijkste ondencheid is dat
tussen conr.inu geluid, onderbryken (regelmatig ór-onregelmatig gJuia enplotselinge harde geluiden @ieken).

Gezondheidsrisico's zijn onder meer slechthorendheid en hinder. slechtho
rendheid (foutief ook lawaaidoofheid genoemd) houdt in dat men vmral die
-olen niet meer hoort, die voor het verstaan van de menselijke spraak
belangrijk zijn. Men hoort wer dat er iets gezegd wordt, maar íi"t io, 

",gezegd wordt. Hinderof gevaar kan ontstaanàmrdat rawaai de communiàue
bemoeilijkt. Dir kan hinderlijk of storend zijn in her werk. D" rans op
ongelukken neemt ook toe, omdat men waarschuwingssignaren niei-tan
horer. verder kijgen veel mensen last van oorsuizen, Jr nàsneia door her
harde praten en schreeuwen.

Formulier G-2

AIle ondezoeksgegevens die te maken hebben met geluid, worden ingevuld
op formulier G'2. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen óndnu
geluid en geluidspieken. Wanneer erin een functie lawaaierige taken voor-
komen, gebruikt u voor elke afzonderlijke taak een apaÍt formulier. Een
ingevuld voorbeeld van formulier G-2 vindt u aan het einde van deze
paragraaf.

Overzic ht ge luids bronnen

De functiebeschrijving kan u op het spoor brengen van bepaalde (conrinue)
geluidsbronnen. In het overzicht kunt u invullen-:. welke geluidsbronnen er zijn. wÍutr ze zich bevinden (in de functie of in de hal). hoe lang het geluid gemiddeld per dag duurt

ASA-handlciding 25 april I



DFtrt II: GEZONDI{EIDSRISICO'S

Geluidsniveau

Bij schattingenvan hetgeluidsniveau qeen werkpleken in een functie speelt
mk het oule achtergrondgeluid een rcI. Voor een eerste indruk van het risico
is hetonderscheid urssen functiegebonden geluid en achtergrondgeluid echter
niet zo belangrrjk.

Een goede methode om het geluidsniveau te sctnuen (waarbij het onder-
scheid nrssen furrtiegebonden en omgevingsgebonden geluid ereven niet toe
doet) is het vaststellen van de sprafuerstaanfuarlwidop één meter afsand
van de werlnemer. Deze werkwijze levert een schatting van het geluidsni-
veau. Herluling van de schuting geeft betere infurnatie. Let op lawaaierige
taken.

Nauwkeuriger metingen kunnen het onderscheid urssen functiegebonden en

omgevingsgebonden geluid beter zichtbaar maken.

Ov erzic ht ge luidspieke n

Geluidspieken zijn plotselinge harde geluiden. In het overzicht kunt u invul-
len:
. welke piek-bronnen er zijn
. waar zn,zich bevinden (in de functie of in de hal).

Score geluidspiel<en

Bij wijze van samenvatting van hetoverzichtkuntu invullen of erwelof geen

geluidspieken zijn.

Totulscore

Geef een totaalscore op basis van de slechtste waarde in het formulier.
Bijvmrbeeld: bij aanwezigheid van alleen maar A s en B's kruist u de B aan.

U i te inde lij ke b e oorde lin g

Voor een uiteindelijke beoordeling van het geluidsrisico is het belangrijk om
te weten hoe lang een werknemer blmtgesteld is aan een geluidsbron. Het
eindoordeel is gebaseerd op het gemiddelde geluidsniveau over 8 uur. Dus:
hoe hoger het geluidsniveau, hoe korter men erin mag werken.

In de figuur op de volgende pagina wordt de verhouding airngegeven $ssen
het gemiddelde geluidsniveau en de bloostellingstijd" Bijvoorbeeld: 80 de-
cibel (normaal praten is mogeli.lt) mag 8 uur per dag, maar 90 decibel
(schreeuwen helpt niet) mag slechts I uur. Een zeer hoog geluiGniveau van
100 decibel mag niet meer dan 5 minuten.

s3
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r00 db(A)

93 db (A)

e0 db (A)

ss db (A)

sodb (Al

Toegosune geluidsbelastin g



GELUID G-2
FUNCïE: ÈaSe, rAAK: bhjeltlca\ DATUUONDERZOET(:2O r Of I'as

VAUDEBINGSCODE: I O@ |

Per taak een arÍ,.tt íormulier invullen. Overzichten eenmalig invullen is voldoende. Vatideringsade open laten.

OV ENZ C HT G E LU I D S B RONN EN

, .P.p..csrnacirfi.e .. r....

, .P.er-s.m.ac.h4l^.e

,..P.ec.q..n*

o...qenffnÍo,'-ga.

' 
....§l$p-macJ,uYre

u Elàc.fn selre. ..llrmer§

s..Ï.ta-.A§poct...
to. Rccr fnacl,uhes
GELUIDSNIVEAU

S p ra ak v e rs t aa n ba arh e i d
op 1 m. van de werknemer:

OVENZCHT G ELUI DSPIEKEN

ln de íunctie

K
tr
tr
tr
n
tr
D

D

tr

Elders in de hal

tr
E
EI

EI

a
a
E

tr
E

ïjdsduur per dag
tur'nute,n

l2-D

...180... ....

.......t80..........

rqt^iin+.. ....

..2.!r0......

.?:o....

4.a....
...í.r94......

Normaal praten is vorstaanbaar. (Geluidsniveau < g0 dB(A)):
Hard praten is nodig. (Getuidsniveau 80-85 dB(A)):
Schreeuwen hslpt niet. (Geluidsniveau > gS dB(A)):

, ..P.er-.smacl*\e... r
.....ft*s.n**p-hrtng......3-...

AANTAL GELUIDSPIEKEN

Geef de score wor de geluidspieken:

TOTAALSCORE

ln de functiE

E
E

tr
D

tr

Elders in de hal

a
D

K
E
UI

Geen pieken:
Sporadische pieken:
Regelmatige pieken:

Aantal per dag

Atr
BtrcE

ABC
Geeí de hoogst voorkomende score van dit formulier:
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23 Tiillingen

Trillingen en schokken zijn vaker aanwezig in werlsihraties dan men denkt.
Er zijn twee hoofdvormen: rillingen ran hei trele tichaam, zoals uii r,"t,iio*
op een vorkheftnrck. en rillingen van schouders, armen en handen, zoats bij
het gebnrik van pneumarisch gereedschap. Het gezondheidsrisico uii rittin-
gen bestaat uit beschadigingen aan het lictlaam; 

"-oo.at 
,rn urrr"n*"ók"hi1-

ven in de rug, aan gewrichten, aan zenuwen, en aan bloedvaten van handen
en vingers.

Het meten van trillingenis een dure en ingewikkel f,steekvmr specialisten.
Trillinsel worden uitgednrkt in meter pei seconde-kwadrau. otigdd ,*
*doqo.-k naar rillingen kan voor verschilende sooíen *"ttLigrn ,n
gereedschappen een schatting van de gemiddelde trillingsfrequentie gËmaatt
wmden. Ín deze handleiding wordt gebnrik gemaakt van AmerikÀse ge-
zondsheidkundige grenswaarden vooi trillingén.

p beschrijving en de daarmee samenhangende bemrdering van een arbeids-
situatie met trillingen richt zich op twee punten:

l. Het werktuig of gereedschap waannee men werrÍ en dat de trilingen
vermrzaakt. De werkhrigen en gereedschappen zdn onderverdeeld in vier
gÍoepen (zie de formulieren G-3).

2. De tijd die men met het werkurig of het gereedschap werkt (zie eveneens
de formulieren G-3).

Formulier G-3a

voor het beschrijven en beoordelen van lichaamstriilingen is er formulier
G'3a. (Zie het voorbeeld aan het eind van deze paragraaf.) Het formulier moet
y*r.q! afzonderlijke raken binnen de functie ingévdd worden. De functie-
beschrijving is een goed hulpmiddel bij het inventariseren van de taken.

I*t op: lvanneer men werkt met werknrigen of gereedschappen die ouder zijn
dan 3 jaar ervof minder dan eens in de imaanden onderhouden worden, zal
de rillingsfrequentie doorgaans hoger uitvallen. In zo'n geval kunt u het beste
& score B noteren.

De indeling naÍr groepen is als volgt:

Groep I
Hefrucks
Trekkers-opleggers
Vrachtwagens
Bestelwagens
Vergelijkbare voer[rigen

Groep 2
Bovenlmpkranen
Kranen die vergetijkbur zijn mer bovenloopkranen
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Groep 3
Zwenkkranen
Kranen die vergelijkbaar zijn met zweÍ*lcanen

Groep 4
Trillende of sotende machines
Trek- en laadkanen
Overige trillende werktuigen

Het werken met werknrigen uit groep 4 vermrzaakt trillingen. De belasting
is echter niet bekend.

Totulscore

Geef een totaalscore op basis van de slechste waarde in het formulier.
Bijvmrbeeld: bij aanwezigheid van alleen maar A s en B's l«ruist u de B aan.

Formulier G-3b

Voor het beschrijven en beoordelen van lwndlarm-trillingen is er formu-
lier G-3b. (Ze het voorbeeld aan het eind van deze paragfaaf.) Het formulier
moet opnieuw voor alle afzonderlijke arbeidstaken binnen de functie inge-
vuld worden. Gebruik daaöij zonodig de functiebeschrijving.

Lct op: ook hier geldt dat het werken met werkEigen of gereedschappen die
ouder zijn dan 3 jaar ery'of minder dan eens in de 3 maanden onderhouden
worden, de rillingsfrequentie doorgaans hoger zal uiwallen. Noteer in zo'n
geval de score B.

De indeling naar gÍoepen is als volgt:

Groep I
Stampen
Bikhamen
llakhamers
Vergelijkbare werktui gen

Groep 2
Elekrische boorhamers
Elektrische schroevendraaiers
Vergelijkbare werktuigen

Groep 3
Slagmoersleutels
Klinkhamers
Vergelijkbare werktui gen

Groep 4
Pneumatische scharen
Overig rillend gereedschap

ASA-hardleiding 25 april 1989
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]I1 ye*9n mer gereedschapeen uit groep 4 veroazaalÍ uillingen. De
belasting is echter niet bekenà.

Totulscore

9rf ry buulsc*c op basis van de slechtste waarde in het formurier.
Bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van alleen maar y'fs en g,s kruisru àe taaÍr.



LICHAAMSTRILLINGEN G.3A
F UNCïE: knxq^rnechMj st ralx; &trreí'keA

(hg-se^)
DATUM OilDEBZOEK:

VAUDERINGSCODE:
2aro\t'ag
4ooo\

GROEP 1

Per taak een eqd formulier inwlten. Valideringscde open laten.

Heftrucks
Trekkersopleggers
Vrachtwagens
Bestelwagens
Vergelijkbare voertuigen

Geef de score wor gnep l:

Bovenloopkranen
Kranen die vergelilkbaar zijn met bovenloopkranen

Geeí de sare worgroep 2:

Zwenkkranen
Kranen die vergelijkbaar zijn met zwEnkkranen

Geef de score voorgroep 3:

GROEP 4

Trillende oÍ stotsnde machines
Trek- en laadkarren
Overige trillende werktuigen

Geef de score voorgroep 4:

TOTAALSCORE

0-1 uur:
1 -4uur:
4-8uur:

0-4uur:
4-8uur:

0-8uur:

mser dan 0 uur:

Atr
BEI

Atr
Btr

ABC

GROEP2

GROEP3

Geef de hoqst voorl<omende score van dit formulier: n&tr

AsA-bímulieÍen 25 apíil tgSg



HAND/ARM-TRILLINGEN
G.3B

FUNcnE: pg1-t€_r^ TAAK: ftfl bew€ w;t OATUM ONDERZOEK:
VAUDEBINGSCODE:

b ro\ / ,Be

toool
Per taak een epart formulier invullen. Valideringscde open latent.

GROEPI

Stampers
Bikhamers
Hakhamers
Vergelijkbare werktuigen

Geeí de score wor grcep í: 0 uur:
meer dan 0 uur:

0-2uur:
2-8uur:

0-1 uur:
1 -4uur:
4-8uur:

0 uur:
meerdan 0 uur:

ADctr

Elektrische boorhamers
Elektrische schroevend raaiers
Vergelijkbare werktuigen

Geef de score wor groep 2:

Slagmoersleutels
Klinkhamers
Vergelijkbare werktuigen

Geeí de score voor groep 3:

Pneumatische scharsn
Overig trillend gereedschap

GeeÍ de score voor groep 4:

TOTAALSCORE

tr
.tr

Atr
Btr

CROEP2

GROEPs

GROEPl

ABC
Geeí de hoqst voo*omende score van dit formulier: r:Hn

AsA-lbÍmutieÍoíl 25 8pfll 1989
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2.4 Verlichting

Verlichting op zich is in het algemeen geen belastende facor. Er kunnen zich
echter problemen voord@n als er te weinig of te veel licht is, of te weinig of
te veel conmst. De Arbeidsinspectie let daamaast ook nog op de aanwezig-
heid van voldoende daglicht op de werkplek.

Het belangrilkste risico van slecht licht is vermoeidheid van de ogen. Het
gevolg daanran kan zijn dat er onveilige situaties ontstaan.

Gezondheidskundige normen voor verlichting zijn o,pgesteld voor verschil-
lende werksoorten. Bijzondere aandacht is wenselijk voor de verlichting van
en bij beeldschermarbeid. Hiervoor is in bijlage C een checklist opgenomen.

De verlichtingssterlte meet men met een lichtmeter. Deze geeft aan hoeveel
lux (eenheid van sterkse) er op een werkplek is. Men hanteert in het algemeen
de volgende noÍmen:

Grof produktiewerk: 2m - 500
Fijn produktiewerk 500 - 1000
Zeer nauwkeurige werkzaamheden: 1000 - 2000

Formulier G4

De resultaten van het verlichtingsondezoek kunnen vastgelegd worden op
formulier G-4. Een ingevuld vmrbeeld st^^ÍaÀnheteind van dezeparagraaf.

De invulling van formulier G4 spreekt min of meer voor zichzelf. De
beoordeling vanhetdaglicfu gebeurt op gÍond van het wenelijke voorschrift
dat er.laglicht moet zijn. Voor de overige onderwerpen worden gezondheids-
kundi g e richtlijnen gehanteerd.

Daglicht

Is er daglicht op de werkplek of in de hal? De mogelijke scoÍes staan vermeld
op het formulier.

Verlichtingsniveau

Wat is het niveau van de verlichting in de functie? Bekijk hierbij het kleinste
detail dat in deze functie gezien moet worden. De mogelijke scores staan
vermeld op het formulier.

Beeldschermcn

Bijlage C bevat een checklist voor beeldschermwerk. In formulier G4 vult
u alleen de mate in waarmee men met het beeldscherm werkl De mogelijke
scores staan vermeld op het formulier.

Lux
Lux
Lux

ASA-hendlciding 25 april 1989
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Andere probletnzn nut de vertichting

N{aak bij de beanmmrding van deze vraag gebruik van uw eigen ervaring of
die van de werknemer; het gaat met name om hinderlijke *aJ*aasinten te
veel gf te weinig con&§L De mogelilte scores sraaÍr vermeld op het fórmu-
lier. verder bestaat er de mogelilkheid oÍn exEa aantekeningen temaken over
de overige verlichtingsprólemen. u kunt deze aantekeningfen her gebruiken
bij de uitein&li1te rapportage.

Totulscore

Geef een otaalscore op basis van de slechtste waarde in het formulier.
Bijvmrbeeld: bij aanwezigheid van alleen maar A s en B's kruist u de B aan.



VEHLICHTING G-4
FUNCTIE: Pef'*f DATUM ONDERZOEI(:

VAUDERINGSCODE:
Zor1Yr,eg

I oool
Voor elke tundie een formulier invullen. Valideringscode qen laten.

DAGLICHT

Kijk of er daglicht op de werkplek is.

VERUCHNNGSNIVEAU

Besclpuw het kleinste detaildat nodig is vor het werk.

BEELDSCHER'IEN

Ga na oí de fundie beeldschermwerk omvat.

Heeft u B of C genoteerd? Raadpleeg dan de checklist in Bijlage C.

WEER KAATSING EN CONTRAST

Ga na of er hinderlijke weerkaatsing is.

Ga na hoe het @ntrast is.

TOTAALSCORE

Daglicht aanwezig:
Geen daglicht aanwezig:

Details goed zichtbaar:
Details moeilijk zichtbaar:

GEen beeldschermwerk:
Aí en toe beeidschermwerk:
I ntensiEí beeldschermwerk:

Geen hinderlilke weerkaatsing:
Wd hinderlilke wserkaatsing:

Geen contrastproblemen:
Te veel/te weinig contrast:

ts
tr

A
B

A
B

a
tr

tr
fI

ABC
Geeí de hoogst voorkomende scr,rc van dit lormuliec trtrtr

RUIHTE VOOR HET NOTEREN UAN OV ERIGE VER UCHNNGSPROBLEM EN

ASA-íomulieren 25 apírl 1989
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2S Straling

Formulier G-5

Totaalscore

Glf eln totaalscore op basis van de slechtste waarde in het formulier.
Bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van alleen maarA's en B's kruist u de B aan.

U ile inde lij kc beo o rde lin g

sraling op het werk is meestal sterk verbnden aan de werksoort. De vorm
waarin straling voorkomt,- ggt ,f van de geb,mikte techniek Sommige
s(x)rten' zoals uv-straling bij lassen, kunnen me€r mensen raken dan alleen
degene die het werk doet

Het gezondheidsrisico is alhankelijk van de soort straling: uv-straling isgevaarlijk voor de ogen en de huid, röntgenstraling voor soàmige lichaams-
weefsels.

Het meten van sEaling is werk voor specialisten.

op formulier G'5 moeten gegevens ingev,rd worden over de aard en de
!9k i. van stralingsbronnen. vul zonodi[ aparte formurieren ,*, 

"ri*o"r-lijke arbeidstaken in.

Er wordt onderscheid gemaakt ussen ronrse rende staring(waaronder ónt-
gensraling) en niet-ioniserendc str.ring (ulrravioret, infrarood, raser en mi-
crosualing). u kunt zelf een lijst met bronnen samenstellen, of bestaande
lijsten opnragen bij bedrijfsteiding, veiligheidsfunctionaris of BGD.

Aan het einde van deze paragraaf vindt u een ingevuld voorbeerd van
formulier G-5.

De beschrijving beperkt zich ot het invenariseren van stralingsbronnen, en
mondt uit in twee overzichten: één vom ioniserende straini en één voor
ni^et'ioniserende snaling. In-de overzichten kan per bron wordJn Àgrg"r"n
ofdeze zich in de functie ofelders in de hal UevinOr

De- uiteindelijke beoordeling van de gezondheidsrisico's dmr straling is
gnd.er andere aftrrankelijk van de soort srating en de manier van bloostelltg.
Fr is geen algemene norm te geven. wanneer er straringsbronnen aanwezig
zijn, is er aandacht van deskundigen nodig. op basis vàn verder onderzoek
kunnen eventueel maatregelen worden opgesteld.



STRALING G-5
FUNCïE: )-rrsrcr TAAK (eventueel):

b-,"s+rLen
DATUU ONDERZOEK:

VALIDERINGSCODE:
Zo r o\r'ae
loo0l_

OV ERZICI{T I ONISËR EN DE STBA LING

Zondp pertaak een apaft lormulier invullen. Vatideringsade opn laten.

1 Ultra-ViolEt (U.V.)

ln de Íunaie

D

tr
n
tr
tr

ln de íunctie

a
D

n
u

Elders in de hal

tr
D

tr
tr
n

Geen risico:
Wel risico:

Elders in de hal

E
tr
tr
tr

AA
BN

2lnírarood (1.R.)

3 Laser

4 Microgolven

SCORE VOOR MET.ÍoNISERENDE STRAUNG

Geef een isico-beardeling voor niet-bniserende straling: Geen risico:
Welrisico:

TOTAALSCORE

A!
BA

AB

, .Qeen.. S}ti:,{rng
2

3

4

5

SCORE VOOR IONISERENDE STRALING

Geef een isia-beardeling voor bniserende straling:

-hsqp.p"Ís,od

OVERZICHT M ET./oNISER EN DE STRALING

Geef de hoqst voo*omende score van dit formulier: trtr

ASA-lbrmulieren 25 apíil 1989
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2.6 Klimaat

Het klimaat waar het in de ASA om gaat, is het binnenklimaat op de werkplek,

l.xfiffirÏim:$Hill;ffiffi::'"
Aldere facÍoren kunnen wij eenvoudig worden gemeten.

Alleen exEeme klimaatsiuraties (ergkoud, zeer heet) kunnen directeen risico
v31de gezondheid opleveren, z@ls onderkoeling, bewiezing, of overver-
hining (denk aan het hart). Combinaties van factoren, zoals Àaar werk in
een koude tocht (wat kan leiden tot verkoudheid en spierklachten), of zwaar
werk in een hete, vochtige atrnosfeer zijn extra belastend.

Klimaat is echter ook vaak een probleem omdat men zich er onbehaaglijk bij
kan voelen. Hoewel meten ook hier mogelijk is, ligt hetaccent bij dezé iactor
op de enraring van de mensen.

Formulier Góa en Gób

Klimaaproblemen doen zich meesal voor in de ruimte waar men werkq vaak
de hal. Op formulier G-6a kunt u meetgegevens en klachten over de
omgeving noteren.

Daar waar zich knelpunten lijken voor re doen, kan per functie nadere
informatie verzameld worden. Op formulier G{b kunt u opnieuw meetge-
gevens en klachten noteren, maar nu per functie. Bovendien-biedt dit forriu-
lier gelegenheid om nog enkele specifieke gegevens over de functie te scoren:
de werkruimte en de luchtvenrersing.

Aan het einde van deze paragraaf vindt een ingevulde voorbeelden van de
formulieren Góa en G_6b.

Overzicht Himaat op de $detinglin dz finctie

De invulling van het ovezicht spreekt grotendeels voor zichzelf. Meringen
kunnen ofwel zelf uitgevoerd worden, ofwel gedelegeerd worden aan r$iu-
listen. Klachten worden iurngegeven als een percenuge klagende *Ërkn"-
mers, ten opzichte van het male aantal werknemers. Bijvmrbeeld:"507o van
de werknemers klaagt over tocht."

Score voor het Himaat op de $detinglin dc fturctie

Bij het beoordelen van het klimaat kunt u gebruik maken van de volgende
normen voor klimaafactoren:
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Normenvoor het klimaat

temperatuur bij produktiewerk l6-ZlC
temperatuur bij zwaar werk 11-l6C
temperatuur bij kantocwerk: 19-23C
relatieve vochtigheid: 4O-70Vo

luchtsnelheid: maximaal0,lS m/sec

V/orden deze grenswaarden overschreden, dan noteert u als score B of C,
afhankelijk van de emst van de overschrijding. Er is geen norm voor het
peÍcentage werknemers met klachten; hier dient u zelf in het Arbo-overleg of
met de bedrijfs- of afdelingsleiding te bemrdelen wat er gedaan moer worden.

Totaalscore ( alleen voor formulier G6b)

Geef een totaalscore op basis van de slechtste waarde in het formulier.
Bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van alleen maar A s en B's kruist u de B aan.

ASA-handlciding 25 april 1989



KLIMAAT OP DE AFDELING G.6A
AFDEUNG: PetSefi

)
DATUU ONDERZOEI(:
VAIJDERINGSCODE:

b , o1 ,'rn
tAoo Ivoor elke afdeling een íormulier invuilen. varideringscoa" op"i tai.

OVENZCHT KLI'TAAT OP DE AFDEUNG

Metingen
Zonpr Whter

Maximale tempeÍatuur
Minimale temp€ratuur
Wisselingen in temperatuur
Tocht

Maximale relatieve vochtigheid
Minimale relatieve vochtighsid

TE warm
Te koud
TE veel wisselingen in tempeíatuur
Te veel tocht
TE vochtig
Te droog

..SI..'c .15..c

..!.7-.'c .t§...c
- 'A........ v ........ \/

àfi1..^rs* 0*4ï.'r
........% ........o/o

........% ......--y"

.7.§..* .tr-...x
,..:....% .9.7..,r.
..§...2 ..i&.y"
.3.1...x .6L,r"
......,% ........%
........% ........%

Normen

Temperatuur bij produhiewerk
Temperatuur bij zwaar werk
Temperatuur bij kantmnrerk
Relatieve vochtigheid
Maximale luchtsnElheid

16-21'C
11-'t6'C
19-23'C
40-70%
0,15 m/s€c

Ga na oí de normen overschreden worden. GEen ovErschrijding:
Lichte overschrijding:
Ernstige overschrijding:

TOTAAI§,CORE

ASA.íormutieon 25 apÍil 1989



KLIMAAT IN DE FUNCTIE G.5B
FUNCnE: ft.f*l DATUU ONDERZOEK:

VALIDEBINGSCODE:
?D t oï r'es
looo l

Voor elke funciie een formulier invullen. Valideingscode open laten.

OVERZCHTKLINAAT IN DE R'NCTIE

Metirryen

Normen

Temperatuur bii produktiewerk
Temperduur bij zwaar werk
Temperatuur bii kantmnrerk
Relati eve vochtigheirJ
Maximale luchtsnElhekl

SCORE VOOR HET KLITIAAT IN DE FUNCNE

MaximalE lemp€ratuur
Minimale temperatuur
Wsselingen in temperatuur
Tocht

Maximale relatieve vochtigheid
Minimale relatieve vochtighoid

16-21'C
11-16'C
19-23'C
40-70ï"
0,15 m/sec

Zomer Wlnter

.4)..'c

.1.5..'c

.18..'c
0.1 m

,.......%
......--oh

31..'c
.8..'c
..[Y..'c
.0.r.!..-1.*

Ga na oí de normen overschrden worden.

WERKRUI'ITE

lnhoud van de wei<ruimte voor lbht weti<:

lnhoud van de werl<ruimte voor produktiewerk:

LUcHwERvERstNc i.l,ti-
Luchtveruersing voor licht werk:

Luchtveruersing vur prduktiewerí< :

TOTAALSCORE

Geen overschriiding:
Líchte ovErschrijding:
Ernstige overschrijding:

>15m3:
10-15 m3:
< 10 m3:

> 25 m3:

15-25 m3:
< 15 m3:

> 50 m3 psr uur:
30-50 m3 Der uur:
< 30 m3 p€r uur:

> 80 m3 oer uur:
55-80 m3 per uur:
< 55 mó per uur:

Atr
Btrctr
Atr
B!ctr

ABC
Geeí de hoqst voorkomende score van dit formulier:

AsA-ÍríÍÍruliocn 25 aSil 1989
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2.7 Werkhouding

Formulier G-7

Zitten

Hoewel de gezondheidsproblemen door lichamelijke belasting omvangrijk
zijn (1/5 van de wAo-gevaflen onrsraat hierdmr) besaan ir nog geen
duidelifte wettelifte normen of richtlijnen. Een moeilijkheid bij het beschrij-
ven en beoordelen van lichamelifte arbeidsbelasting is dathetzo'n ingewik-
keld verschijnsel is. Meestal caat het om verschillende vormen uan arueios-
belasting tegelijk. Daarom is het ook niet eenvoudig om via ondetzoek vast
te stellen welke grenzen er precies moeten worden aangehouden. Het feit dat
ieder mens verschillend gebouwd is en dat niet ieder mens even sterk is, speelt
hierbij ook een rol. ouderen, maar ook wouwen, mogen minder zwaar belast
worden dan de meeste algemerrc richtlijnen Íungeven. Dit geldt ook voor de
factoren nvaar werk (paragraaf 2-t) en kort-qclisch werk (paragraaf 2.9).

In de ASA vindt u een eerste systematische aanpak van het beschrijven en
beoordelen. Hierbij is het weer van belang oÍn met de functiebeschrijving in
de hand te werken: veel lichamelilïe belasting wordt zichtbaar, wanneer de
aparte taken beschreven worden. Beschrijving en beoordeling vindt u weer
in praktische schema's.

De werkhouding speelt vanzetfsprekend altijd een ror. Juist dmr die vanzelf-
sprekendheid is het niet alrijd makkeli;t foute houdingen op re sporen. De
werkhouding is aftrankelijk van de taken die men in een functie moet
uiwoeren en de manier waffop men gewend is om dat te doen. Bij de
werkhouding zijn het meestal de grote spieren van de romp, benen en aÍmen,
waarlangs de krachten ontwikkeld worden, die bijvoorbeeld op de rug inwer-
ken. Risico's onrsraan bij te weinig afwisseling in de houding, bij eenzijdige
en bij extreme houdingen.

De werkhouding komt in twe€ hoofdvormen voor: ziEen en staan. De manier
waaÍop men moet ziEen of staan, en de zwaarte van de werkhandelingen (zie
paragraaf 2.8) bepalen de uiteindelijke betasting. Een bijzondere càtegorie
wordt gevormd door extreme of zeer eenzijdige werkhoudingen. Hiervàn is
bijvoorbeeld sprake als een werknemer boven zijn macht moet werken of
staande een voetpedaal bedient.

De belangrijkste werkhoudingen zijn ondergebracht in formulier G-7. vul
voor elke taak binnen een functie een apart formulier in. Aan het eind van
deze paragraaf staat een ingevuld vmrbeeld.

Geef de score voor het zitten; alle mogelijke zit-problemen ste2n vermeld op
het formulier. Kies bij nvijfel altijd de slechste waardering. Bijvoorbeeld: bij
nvijfel tussen een a of een B kiest u de B. vul mk het sub-otaal voor 'zitten'
in, op basis van de slechste waarde die erboven staat



Staan

Idem als zítten (zie aldaar).

B ij zo ndere w e r kla udinge n

Totaalscore

Beantrvmrd de vragen over mogelilke bijzon&re werkhoudingen.

voor de beoordeling van bijzondere werkhoudingen besraan geen duidelijke
normen. Iedere siuratie moet op zictuelf bekeken worden. In het algemeen
geldt dat iedere afwijkende werkhouding die men regelmatig of langdurig
moet aannemen, nader onderzocht dient te worden door deskundigen. Be-
Iangrijke signalen zijn grote spiervermoeidheid, spierpijn, of tintelende spie-
Íen.

Geef een otaalscore op basis van de slechtste waarde in het formulier.
Bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van alleen maar A s en B's kruist u de B aan.
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WERKHOUDING
G-7

FUNCTIE: ^
Yef *-c TAAK: ^

6er,l..rerlten
DATUU ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

ZD r ö1 r,ag
tMl

Per taak een apaft formulier invullen. Valide ri ng scd e open I aten.

ZIT1EN NBf UqA s§
Kies een om*hrijving:

Kruis an indien ndQ:

Kies een omschrijving:

Kruis aan indien nodig:

B IEON D ER E W ER KHO U DING EN

Kruis aan indien ndig:

TOTAALSCORE

Zitten met rugsteun en armsteun, 0 . 2 uur:
Zitten met rugsteun en armsteun, 2 - 4 uur:
Zitten met rugsteun en armsteun, 4 - g uur:
Zitten zonder rugsteun oí armsteun, 0 - 2 uur:
Zitten zondEr rugstsun of armsteun, 2 - g uur:

De werkhouding kan niet oí onvoldoende aÍgewisseld worden:
De werknemEr zit gebogen:
De werknemer is gebonden aan de machine:
De hoogte van het werkvlak is niet instelbaar:
Er bEstaat risico voor aÍklemming van armen oÍ benen:
Er is onvoldoende beenruimte:
De stoel is niet instelbaar:

Staan met aÍwisseling, 0 - 2 uur:
Staan met aÍwisseling, 2 - g uur:
Staan zonderaÍwisseling, 0 - 1 uur:
Staan zonder afwisseling, 1 - 2 uur:
Staan zonder afwisseling, 2 - g uur:

De werknemer is gebonden aan de machine
De werknemer moet tillen, dragen of duwen

Er wordt staande een voetpedaal bediend
Er wordt knielend gewerkt
Er wordt boven dE macht gewerkt
Er wordt in gedraaide houding gewerkt
Er wordt langdurig in andere bijzondere houdingen gewerkt

Atr
BE
CE
Btrctr
BE
BtrB!
BD
BD
Btr
BE

AE
BE
Atr
BtrcfI
Btr
Btr

ABC

STAAN

Geeí de hoqst voo*omende score van dit formulier DEN
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2t Zwaar werk

Formulier G4

Oprtilenlneerzetten

Bij zwaar werk zijn het vooral de grotere spieren van annen en benen die
worden belasl Bij zwaar werk denlt, men al snel aan de energie die het kost:
transpireren, spierpijn en vermoeidheid zijn daar gevolgen van (energetische
belasting, risico voor onder andere het hart). Berangrijker is echter dehecha-
nische belasting door zwaar werk, zoals bij tillen, sjouwen en duwen. uiter-
aaÍd is de werkhouding in dit geval opnieuw belangrrJk. Let op mk op de
speciale risicogroepen (ouderen en vÍouwen; zltepragra t2.7).

Hieronder worden de instructies gegeven vmr het beschrijven en beoordelen
van zwaar werk, aan de hand van fonmulier G-8. @iehetingevulde voor-
beeld aan het eind van deze paragraaf.) De hoofdvraag is, of er in de functie
zwaar werk venicht wordq zonodig uitgesplist naar de afzonderlijke arbeids-
Aken. Bij zwaar werk zijn de volgende punten van belang: optillen en
neerzetten, dragen, duwen en trekken.

Eerst geeft u aan of optillen en neenetten al dan niet deel uitmaken van de
arbeidstaak. Daarna beantwoord u de vragen die het optillen en neerzetten
nader specificeren.

voor de bemrdeling van het tillen richt de ASA zich op de rugbelasting. uit
de gezondheidskundige literatuur zijn twee schema's afgeÉia (een voor
mannen en een voor wouwen) waarmee u kunt beoordelen of de beschreven
Élwerkzaamheden boven of onder de grens van het acceptabele liggen.
Acceptabel krijgt een beoordeting A; onacceptabel krijgt een beoordeling B.
Hieronder staan de twee schema's waarmee u de score kunt bepalen:

o,g
Ë2.o--'=
@Ezo
G(í
!
815
É
i(', 10

5

35

30

25

20

15

10

35

30

1 xpaí8uuÍ

I rFríSÍïin
'I xp.?5min

25

TilhoogneldraagaÍstand (cm)

I r p.í Il rin

t r paí l0 lac

Vrouwen

\

=

I r paí l0 r.c



DEEL II: GEZONDHEIDSRISICO,§

Dragen

Duwen en ffekken

Totulscore

Geef een totaalscolE op basis van de slechtste waarde in het formulier.
Bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van allemaal Às en een B lauist u de B aan.

U i teinde lij kz beoordelin g

ftt§lstinS fan ook gemeren worden doordeskundigen; bijvmrbeeld van debedrijfsgezondheidsdienst gip]_or van ergonomis"t e uo"iesu*Àr* z;
gebmiken de zogenaamde MosH-mettrooe,-aie ontwikkerd is doo AmeÍi_
kaanse deskurdigen.

Eerst geeft u aan of dragen al dan niet deer uitrnaal( van de arbeidstaar.
Daama beantwoud u de vragen die het dragen nader specific"*". --
Voor de beoordering van het-dragen van gewichten kunt u grobaar dezelfdegrenzen aanhouden als voc het tilren. Gebruik opnieuw de;he;'s die wezojuistal zagen.

Eerst geeft u aan of duwen en Eekken ar dan niet deer uitmaken van dearbeidstaak. Daarna beantwmrd u de vragen die het duwen en t etto"n nuoo
specificeren.

voor duwen en Eekken bestaan geen eenduidige normen. vertrouw bij debeoordeling (A ofB) op uw eigen gezonde venLnd.

Wanneer het werk zo inspannend is dat men snel vermoeid wordt, gaaÍ
ranspireren of de werkzaamheden niet lang kan volhouden, wordt er eengrote inspanning gevraagd. In dit geval is dókundig aOries wensetiit. f,
score B moet altijd reiden ot gerichte vragen aan deskundigen, uiluórueen
van een BGD of van een ergonoÍnisch adviesbureau.



ZWAAR WERK G-8
FUNCTIE: Í)__"^- uAK: ÀCL/\Vó€f DAruuoNDERzoil, b r OLI t,agÍLt wt qzmeÀs&a-f vAUDERINGSCoDE: l0@l
Per taak een aped íormulier inwllen, Valideringsde open laten.

OMLLETINEERZETTEN

Geei de sare wortillen (gebruik de blastingstabllen aan de onderzijde van de pagina)

Gewicht: S*...FgFrequentie: ...ó..x' PeF dcq tl x 'pt' 3o rn.in)
Hoogte: ."P.Cl\ v

DRÀGEN

Geef de score wordragen (gebruik de belastingstabellen aan de onderzijde van de pagina)

Gewicht:
Frequentie:
Aístand:

DUIYEN ENTREKKEN

Gewicht:
Frequentie:
AÍstand:
Met oí zonder wielen:
Sooí vloeroppervlak:

TOTAALSCORE

GeeÍ de sare worduwen en trel<ken (zia handlekling)

.3o..kc\
6 x "p/dao

.7...U t'o nfutr

ABC
Geef de hoqst voort<omende score van dit formulier: DtrE

Vrouwen

\

=

35

32630g
oóÉ'= c.)
(l)
o)P2a(ll
E'
o15
È
i
§10

5

35

30

25

20

15

10

5

l xporsmin

1 x p€í min

1 r p€í 10 sec

I t xpoÍsoc

'l rpeí8uur

t x peí 30 min
'! xpoí5mín

I x peÍ min

1 x poí 10 sec

19 zs 75

I x Per s€c

ASA.hmulie,r'n 25 aF{ 1989



I

I

I

l

I

I

I

l

I

I

I

DEEL II: GEZONDHEIDSRISICO' S

2.9 Kort<yclisch werk

Formulier G-9

Kot+yclisch werk is werk w_aarbij men langdurig dezelfde handeling ineen
hmg tempo moet herhalen. Dit soort spierinspanning konrt in ,eie iÀ"n
voor. Het bekendst zijn werfz3amheden op gemechaniseer& en (half) gecu-
romatiseerde werkplekken, bijvmrbeeld aan een lopende band. i{ieói] zijn
he1 de kleinere spieren van benen, maar vooral van handen, *"n 

"nschouden die wuden belasl

Het gezondheidsrisico onstaat door de langdurige en eentonige bewegingen
(mechanische belasting). onrstekingen en feuniótrtsaanooeniig.n mïn .,
het gevolg van zijn. Denk aan de tennisarm.

op formulier G-9 kunt u-de beoordeling voor kort-cyclisch werk geven;
zonodig uitgesplist voor elke afzonderlijke arbeidsualc @ie hetirgËruoe
voorbeeld op de volgende bladzude.) Raadpleeg zonodig deskundigJn, want
de belasting door kort-cyclisch werk is opnieuw een inéwikkelde"zaai.

U kunt desgewenst extra aantekeningen op het formulier maken.



KORT.CYCLISCH WERK G-9
FUNGTE: A+ffi^kfl too*,[tontereí\ DATUu oNDERzoEK; ZO 1 Ol / ,8e

VALIDERINGSCODE: WA|
Per taak een apart formulier inwllen. Valideringsde open laten.

KORTCYCUSCHWEPK

Kies de ongunsttgste situatie: Alle bewegingen van minder dan óén keer per minuut:
Bewegingen van hand/vingers oí voetöeen, 1-S0 keer per minuut:
Bewegingen van arm/schouder oí onderarm, 1-S0 keer per minuut:
Alle bewegingen van meer dan 30 kEer per minuut:

TO'TAAtl;CORE

Ail
BN
CE
CE

ABC
Geef de hoqst vad<omende soore ven dit formulier: tr8tr

Let op: bij zittend werk mogen geen gewichten van meer dan 4,5 kg worden gehanteerd. Maak hiervan zonodig
een aantekening op de vriie ruimte van dit íormulier.

RUI'ITE VOOR EXTRA AANTEKENINGEN
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: GEZONDT{EIDSRISICO'S

2.L0 Werktijden

Formulier G-|0

Bijwerktijden gaat het in de eerste plaas om gwijkende werktijden. Deze
waden in benemende mate ingevoeÍd. Denk bijvmrbeeld aan onregelmati-
ge roostes met nrcht- en weekenddiensL

Het gezondheidsrisico geldt de verstoring van lichaamsritmes, vooral het
steap-waakritrne. Afivijkende werktijden kunnen ook psycho-sociale proble-
men lot gevolg hebben.

op formulier G-10 kan met A, B of c ingevuld worden van welk soon
werktijden er sprake is. (Zie het voorbeeld op de volgende bladzijde.)

pe manier waarop u tot een score kunt komen, staat aangegeven op het
formulier. Bij de bemrdeting wordt er vanuit gegaan dai àr uisluitend
financiële compensaties worden gegeven. De belangrijkste belastende factor
is de nachtdienst; vooral wann@r deze gecombineerd wordt met andere
belastende factoren. De beoordeling is gemaakt op gezondheidskundige
gronden.

u kunt desgewenst exna aantekeningen op het formulier maken. Bijvoor-
beeld om de aan- of afwezigheid van extra rusttijden of aangepaste werktijden
te vermelden. @o mogen afvlammers bij Hoogovens niei langer dan 2 uur
achtereen hun werk doen, in verband met de bijzondere arbeidsuelasting.)

-handleiding 25 april 1989



WERKÏJDEN G-10
FUNC,E: 

?e; Vl DATUU ONDERZOEK: ö r O\ r,ee
VAUDERINGSCODE: I 06l

voor elke íuncrie een íormulier invullen. vatideringsade qen laten.

WERKTIJDEN

Kies de ongunstigste situatie: Normale dagdienst:
2 ploegendienst met normaalbegin:
2 ploegendienst met zeer voeg begin:
3 ploegendienst (nachtdienst) :
4 ploegendienst (volcontinu ):
5 oí meer ploegendienst:
Onregelmatige ploegendiensten :

TOTAALSCORE

A8I
Atr
Btr
CE
CE
CD
CE

ABC
Geef de hoqst voorkomende scrire van dit formulier: trtrtr

RUIUTE VOOR EXTRA AANTEKENINGEN

ASA-bmuliemn 25 apÍil t9B9



2.ll Gevaarlijke situaties

Gevaarlijke of onveilige situaties komen in ailerrei vorÍnen vou. De ASA-
handleiding is vooral gerichtop gezondheids- en welzijnsisko,s. veiligheid
komt slechts kort aan de onde. Het tele veiligheidstenein is veel groteren kan
niet als apart onderdeel in de ASA worden opgenomen. 1loor veiligheid
bestaan afzonderlijke checklists.

Het gezondheidsrisico bestaat in het algemeen uit de mogeti!óeid van direct
lichamelijk lersel. Het verschil met het risico bij andere facoren is dat het nu
gÍlat om acute sinraties, zoals een been breken of bekneld raken. onveilige
situaties kunnen mede door combinaties van andere factoren onBtaan, zoals
lawaai en het niet kunnen horen van waarschuwingssignalen, of slechte
verlichting, of sufheid door dampen van bepaalde oplosÀiddelen. Een bij-
zonder soortonveilige situuies zijn risico's die verbonden zdn aan chemisclie
stoffen. Bijvoorbeeld: brand- en explosiegevaar (zie mk paragraaf 2.1).

Bij het beschrijven van gevaarlijke situaties is het goed om de ruimte waarin
men werkt, de werkplek zelf, en de taken in een functie te bekijken. Gebruik
dus de functiebeschrijving.

Formulier G-11 a en G-IIb

U kunt Formulier G-11 gebruiken voor het vastleggen van onveilige situa-
ties. Er zijn twee versies: G-lla voor onveilige situaties in de werkoàgeving
en G'llb voor onveilige situaties in de functie. Dir laarste formuliei moer
voor elke arbeidsaak afzonderlijk ingevuld worden. Ingevulde vmrbeelden
van beide formulieren zijn opgenomen aan het eind van de paragraaf.

Onveilige situaties in dc hal

Inventariseer onveilige situaties in de hal, met behulp van de vragen die op
formulier G-lla gesteld worden.

Onveilige situaties in dc finctie

Inventariseer onveilige situaties in de functie, met behulp van de vragen die
op formulier G-1lb gesteld worden. vul per arbeidstaak een apart formulier
in; maak daaóij zonodig gebruik van de functiebeschrijving.

Totaalscore

Geef een totaalscore op basis van de slechtste waarde in het formulier.
Bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van alleen maar A's en B's kruist u de B aan.

I
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U ileinde lij ke beo ordelin g

De uiteindelijke beocdeling van gevaarlijke of onveilige situaties is meestal
aftnnkelijk van de specifieke situatie. wetrelijke richtlijnen zijn te vinden in
verschillende vmrlichtingsbladen van de arbeidsinspectie, de zogenaamde
P-bladen. Het is mk belangrijk te kijken naar & aanwezigheid en hét gebruik
van veiligheidsvmrzieningen en beschermingsmiddelen. Indien mogelijk
moet u bij onveilige situaties een veiligheidsfunctionaris inschakelen.

ASA-handleiding 25 april 1989



ONVEILIGE SITUATIES IN DE WEHKOMGEVING G-11A
AFDEUNG: WwO DATUTT ONDERZOEK:

VA[JDERINGS@DE:
20rolr,es
t@o

voor elke aídeling een íormurier invuilen. varkreringsaae open taon.

ONVEIUG SITUANES

Kruis aan indien ndig: Gevaarlijke vloeren:
Gevaarlijke trappen:
Gevaarlijke elektra:
Losse voonverpen:
Belemmerd zicht:
Brandgevaar:
Explosiegevaar:
lntem transport in de hal:
Bisico van vallende voonv€ípen:
Ontbrekende waarschuwingssignalering :
Ontbrekende EHBO-voozieningen :

Kruis aan indien er geen onveitige situaties in de werkomgeving aanwezig zijn:

OVENrcE ONVEILIGE SIruANES

10

TOTAALSCORE

CEI
CE
CEcfIctrcfIcflcfI
cElctr
cEl

AE

cfI
ctr
ctr
CE
CE
CE
CE
cfl
ctr
CD

Geeí de hoogst voorkomende score van dit formutier tra
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ONVEILIGE SITUATIES IN DE FUNCTIE G.11B
FUNCTIE: n

re.,rvr=
TMK: r ,

beuu2f,tP-A
DATUII ONDERZOEK:

VAUDEBINGSCODE:
b r Otl rss
lOóot

ONVEIUC SITUANES

Per taak een afirt formulier inwlten. Validerirgsde open laten.

Kruis aan indien ndrg: Onveilige machinEs
Ontbrekende oÍ slechte veiligheirisrroozieningen
Risico's met betrekking tot elektricitsit
ChemischE risico's (zie íormulier G-l )
Scherpe oÍ sniiiende vooÍweÍpen

cfl
CD
CE
cflctr

Kruis aan indien er geen onveilse situaties in de funcrie aanwezi| zijn: AD

c^&
CD
cfl
CE
CEI

8e-v«tr)EÈq l\a6rJ
2

3

4

V EI U GH EIDSVOORZIENING EN EN B ESCHER'IINGSM I D D ELEN

Vul in en geef de scores. Aanwezig en goed bruikbaar:
Aanwezig maar slEcht bruikbaar:
AÍwezig oí onbruikbaar:

trtrtr
ntrD
Dtrtr
trtrtr
trtrtr
ntrD
trtrtr
trDn
trtrD
trtrD

ABC

4

5

b

7

8

I
't0

TOTAALSCORE

OVERIGE ONVE'UGE SIruAfl ES

Geef de hoqst voorkomende sctlre van dit formulier:
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84

3 Rapporteren

In de vorige paragraaf werd per factor aangegeven hoe de beschrijving en debeoodeling uitgevoerd kunnen worden. Pei facor is een formulier opgestelí

wanneer een arbeidssiEatie met de ASA-handleiding is beschreven en be-*,teF'-h e€n rapport gemaalÍ worden. In zo'n raprport wordt de belanc-rijksp infgmatie samengevat. Mgl tretrapport in ilffi; tur;;rï;ï
overreg of.T"l deskundigen zakeliJt wiiàgepàr worden ou". u" ,rupp"ndie men wil of moet ondèrnemen om vastgestelde knelpunte" 

"p 
ËroËï.

Rapport over dc functie

Omdat de ASA gericht is 
9n dg werkplek _ de functie _ wordt het rapponopgesteld per onderzochte functie. Heirapport bestaat uit:. een saafdiagram: het belastingsprofiei'. een toelichting

Het-suafdiagram wordt gemaakt op basis van de gescoorde A,s, B,s en C,sper belastende factor.

Voor de functie 'per§er' uit de ingevulde G-formulieren is een voorbeeldpro-
fiel gemaakr op de volgende pagina vinot ueeÀiae n 

".,i.u"*tri:rirïài.moder gestaan heeft Het gaai om het persen 
"n 

uo*"n van grote platenmetaal tot bodems; er moe*n ongereer 6 bodems per dag gemaakt worden.Na her formulier mer de tunctieËscnri;"id;;É; n", ËËr,i,grp#;ïl"
de bijbehorende toelichting.

Rapport over de werkomgeving

De AsA is niet afleen van roepassing op de functie zerf, maar ook oo dewerkomgeving. Men werkt immers irieeà u,;ió;;;;ffi;ï;ï.r"
werkomgeving wordt ook een rapport opg*rcia, waarin de knerpïnÀ wor-den vermeld. Het rapport besaarópnieff ril -'
. een staafdiagram: het belastingsprohel. een toelichting

Voorbeeld I

Voorbeeld 2

Let op

PI yryr de werkomg.yTg 
-ls 

een voorbeeldprofiet en een bijbehorende
toelichting gemaakr U vindid.ie aan het eind À a.r" paragraaf. 

- - -

LsA-hanahtaingE;tmE9

ftj^tt{.y9tz-i;nsproÍiel represenreeí een hoge staaf ,hoog welzijn, (_ posi-tief). Brj.dg belastingsprofieren represen*"rt"."r, hoge staaf ,hoge 
berasting,(= negatieO.



FUNCTIEBESCHRIJVING w-1

FUNCTIE: DATUM ONDERZOEK:

VAUDERINGSCODE:

/ '89

Taken aankruisen en bijbehorende tiiden invullen. Validedngscde open laten

VOORBEREIDENDETAKEN

Materiaal tr
tr
tr
D
tr
tr
tr
tr
tr
n
tr
tr
fI
tr
tr

Gereedschappen

Machine

WerkmethodE

Werkvolgorde

UI7yOERENDETAKEN

Voorbewerken

Plaatsen

Bewerken

Controleren

Corrigeren

Nabewerken

Herstellen

ONDERSTEUNENDE TAKEN

BESTUURLIJKETAKEN

materiaal bepalen oÍ berekenen
materiaal bestellen
materiaal aanvo€ren
ingangscontrole uitvoeren
materiaal opspann€n

gereedschappen bepalen oÍ berekenen
gereedsóappen bestellen
g ereedschappen aanvoeren
ingangscontrole uitvoeren
gereedschappen instellen €n opspannon

machinE ombouwen oÍ inrichten
machine instellen

bewerkingsplan oÍ computorprogramma maken
bewerkingsplan oÍ computsrprogramma controleren

werkvolgorde bepalen

m atEriaal voorbewerken

materiaal positioneren
machine vulleníeeghalen

gereedschap hanteren
machine sturen
automaat startsn

bewerkingen controleren door meten
obiecten visueel controleren
proc€s bewaken Gip. meteí! aflez€n)

machines (bii-)stollen
procas (bij-)regelen

produkt nabewerken

Íoute produkten herstellen

gebruikersonderhoud
groot onderhoud
kleine reparaties
grote r€paraties
kwalileitscontrole
administratie
inwerkEn, begeleiden en opleiden

íu nc'tione le co ntacíen
we*overleg
taakgroep-activiteiten (phnning en wídoling van her werk)

NJD
pet da ol pr w.ck

NJD
per dt

u
tr
tr
tr
tr
tr
u
tr
tr
tr
D

tr
D

tr
n
n
tr
tr
tr
D

n
D
tr

ol pr w.ak
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DEEL II: GEZONDHEIDSRISICO,S

C: maatregelen

B: aandacht

A: geen opmerkingen

10 11

Belastingsprofiel van een functie _ voorbeeld I

Tbelichting bij voorbeeld I

l. Chemische stoffen - score C
Er wordt bij het schoonmaken van machineonderdelen met een onbekend
oplosmiddel gewerkl Hierbij gebruikt men perslucht, waardoor er e"n nà""1
op de werkplek hangt.

2. Geluid - score C
De spraakversaanbaarheid is nul, vooral bij het bewerken.

3. Tiillingen - score B
Er wordt 2 uur per dag gewerkt met een elektrische hamer (groep 2).

4. Verlichting - xore A.
Geen opmerkingen.

5. Straling
Er is geen sprake van straling.

6. Klimaat - score C
In deze functie is men blootgesteld aan forse temperatuurschommelingen.

7. IVerkhouding - score C
Men staat meer dan 2 uur per dag, afgewisserd door lopen. Er wordt in
bijzondere werkhoudingen gewerki

t.Zwaar werk - score C
Er moet 6 maal per dag een gewicht getild worden van 30 kg.

9. Kort-cyclisch werk
Er is geen sprake van eenzijdige spierbelasting oftewel kort-cyclisch werk.

10. Werktijden. score A
Men werkt in normale dagdienst. Geen opmerkingen.

ll. Onveilige situaties - score C
De beveiliging van de pers is niet in orde.
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DEEL II: GEZONDHEIDSRISICO'S 8Z

Belastingsprofiel van de omgeving - vmrbeeld 2

Toelichting bij voorbeeld 2

1. Chemische stoffen - score C
Er wordt met veel onbekende stoffen gewerkt

2. Geluid - score C
Het geluidsniveau in de hal maakt hard praten noodzakelijk. Er zijn regelma-
tig geluidspieken.

3. Ttitlingen
Niet van oepassing.

4. Verlichting
Geen opmerkingen.

5. Straling
Er is geen sprake van straling.

6. Klimaat - score C
75?o Yan de werknemers heeft in de zomer klachten over de wumte,627o
heeft klachten over tocht in de winter.

7. Werkhouding
Niet van oepassing.

8. Zwaar werk
Niet van oepassing.

9. Kort-cyclisch werk
Niet van oepassing.

10. Werktijden. scorr A
Geen opmerkingen.

11. Gevaarlijke situaties - score C
In de hal is er een onoverzichtelijke opstelling van machines, het zicht op
rijdende rucks is slecht Vaten met explosie-gevaarlijke chemische sOffen
staan onbeschermd in de hal.

C: maatregelen

B: aandacht

A: geen opmerkingen

78 10 11
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Besluit

Y.t d" belastingsprofielen voor functie en werkomgeving kan men nu directzien waar knelpunten voorkomen:

Knelpunten in de functie. chernischestoffen
. geluid
. klimaat
. werthouding
. Iichamelijk zwaar werk. onveiligesinraties

Knelpunten in de omgeving. chernische stoffen. geluid
. klimaat
. onveilige siaraties

Ditzijn de gezondheidsrisico s die bij de onderzochte functie voorkomen. Bijeen aantal punten is ook een B gegeven. Nadat deze p*t"n nuao àno"i=o"t tzijn, weet men of er nog nieuwi tnelpunten aan de rijst moeten worden
oegevoegd. Het gaat H:l oT een beoordeling vanuit hót gezichrspuni ,_het gezondheidsrisico. vlnuit dat gezichsprint is soms nadere aandachtnodig, of zijn er maaregelen ge*ens1.

via overleg in het bedrijf moet bepaald worden aan werke problemen meniets wil dyn-. { zdn geen scherpe .rit"ri" of normen voorhanden om aan tegeven welk knelpunt het belangrijlste is. Dat is iets wat men in oo Luo-
overleg zelf bepaart. Men tan oaaruij onder andere rekening houoen màt oevolgende vier facbren:

Het soort risico
I-evensbedreigende risico's hebben een hogere prioriteit dan bijvmrbeeld hetrisico op een gekneusde vinger. Men kan bljv*ru""u besrissen dat het nsico
van gehoorbeschadiging zwaarder weegt dan de klachten over tochl

Het aantat mensen dat risico loopt
Dat is een reden om eerst het klimaat in de hal aan te pakken, daama pas in
de furrctie.

De mogelijkheid om succesvolle ma:rtregelen te nemen
Hieóij spelen technische en financiële ovànvegingen een rol.

De mogelijkheid om aan te sluiten bij andere maatregelen
Bijvmrbeeld een verandering van oe pro,auktiemethode,"waarbij mercen hetlichameldk zware werk worOt aangepalc
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FUNCTIEBESCHRIJVING
w-1

FUNCTIE:
DATUU ONDERZOEK:
VALIDERTNGSCODE:

/ '89

Taken aankruisen en bijbehorende tijden invutten. Vrtia.ri,prAffi
VOORBEREIDENDETAKEN

Gereedschappen

Machine

Werkmethode

Werkvolgorde

UIWOERENDE TAKEN

Voorbewerken

Plaatsen

Bewerken

Controleren

Corrigeren

Nabewerken

Herstellen

ONDERSTEUNENDE TAKEN

materiaal bepalen oÍ berekenen
materiaal bestEllen
materiaal aanvoeren
rngangscontrole uitvoeren
materiaal opspann€n

gereedschappen bepalen oÍ berekenen
gereedschappen bestellen
gereedschappen aanvoeren
ingangscontrole uitvoeren
gereedschappsn instell€n en opspannen

machine ombouwen oí inrichten
machine instellen

bewerkingsplan oÍ computsrprogramma maken
bewerkingsplan oÍ computerprogr:rmma controleren

werkvolgorde bepalen

materiaal voorbewerken

materiaal positioneren
mach inE vullen/leeghalen

gereedschap hanteren
machine sturen
automaat starten

bewerkingen controleren door meten
objeaen visueel controleren
proces bewaken (biiv. meters aítezen)

machines (bij-)steflen
procss (bij-)regeten

produkt nabewerken

íoute produkten herstellen

gebruikersonderhoud
groot onderhoud
kleine reparaties
grote reparaties
kwaliteitscontrole
administratiE
inwerken, begeleiden en opleiden

ol pr w*k
tr
tr
D
n
tr
n
tr
tr
D
fI
tr
tr
tr
D

D

tr
tr
D

tr
tr
D

fI
tr
tr
tr
tr
n
tr

n
tr
n
tr
D
D
tr

ol pt w*k

NJD
dag oi pr weck

EESTUURLIJKE TAKEN

funclionele contacten
werkoverleg
taakgroep-activiteiten (ptanning en veÍdeling van her wert()

tr
!
D
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TAAKBESCHRIJVTNG w-2
FUNCTIE:

DATUII ONDERZOEK:
VA[IDERINGSCODE:

/ '89

Per taal< een apaft formulier invulten. Valideringsde open laten.

'IATERIAAL

HANDELINCEN

OEBRUIKTE INFORMANE

ASA-Íormulieren 25 april 1989



PRO B LEEM.I NVE NTA RISATI E w-3
FUNCTIE:

DATUU ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

I

I

I

I

I

I

I

I

Geeí voor elk aspect van de furctie een beardeting. v"fia"irg@.

Voldoende / geen probleem:......A
Matig of onbekend: .......................... g
Onvoldoende:. ............... C

P B O D U KTt E- O p D R A C HT (W E R K t N STR U Cn E S)

De prod uktspeciíicaties

De processpeciíicaties

De produhienormen

Het mat€riaal

Het gereedschap

De machines

ARBEIDSHANDEUNGEN

De arbeidshandelingen

! N FOqil An E OV E R H ET A R B Et DSR ESU LTAAT

De inÍormatie woídt op tijd verstrekt
is bruikbaar
gaat ovgr kwantrteit
gaat over kwaliteit

ARBEIDSOUGEVING

komen op tijd
bevatlen precies voldoende inÍormatie
bevatten duidelijke informatie
kunnen veranderd worden

komen op tijd
bevatlEn precies voldoende iníormatie
bevafl en du idelijke iníormatie
kunnen veranderd worden

komen op tijd
bevatten precies voldoende inÍormatie
zijn haalbaar
kunnen veranderd worden

is op tijd aanwezig
is in voldoEnde hoeveelhEid aanwezig
is van voldoende kwalitEit

is op tijd aanwezig
is in voldoende hoeveelheid aanwezig
is van rcldoende kwaliteit

zijn veilig
zijn degelijk (veíonen weinig mankementen)
zíjn probleemloos bij werkhoudingen en bewegingen
zijn probleemloos bij het aÍlezen van iníormarió

zijn probleemlms t.a.v. vermoeidheid
zijn probleemloos t.a.v. conc€ntratie

EUtrtrft tr
NDDtrtrtr
trtrtrtrtrDtrtrtrDtrtr
DDtr
trDtr
DDN
DtrD

ntrtrtrDtrtrtrtr

trtrtrtrtrDD!tr
DtrtrDtrtrtrtrtrDtrtr

trtrtr
trtrD

i]DDtrtrD
DtrD
NDtr

UATERIAAL

UIDDELEN

De arbeidsomgeving

ASA-íormulieren 25 april 1989
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CONTACTMOGELUKHEDEN, AUTONOMTE, MOEILTJKHEIDSGRAAD W.4
TAAK: DATUU ONDERZOEK:

VAUDERINGSCODE:
/ '89

Per taak een aqrt lormulier invullen. Valideringscde open laten.
Kruis bij elke vraag de score aan en vul de eventuele bperkingen in

SOCIALE COMNUNICATIE

Geef de sct,re wor sociale communbatie:

Beperkingen: 1

FUNCÍIONELE CONTACTEN

Geef de sare worfunctbnele contecten:

OND E R STEU N I N G SU OG E LIJ K H E D E N

Geef de score voor de ondersteuningsmogelijkheden:

Beperkingen: 1

AUTONO'IIE

Geef d e auto no m ie- sco res :

HOEIUJKHEIDSGRAAD

ten aanzien van het tempo:
(of: autonomie t.a.v. concentra0e/ge,esteltike inspanning)

ten aanzien van de methode:
ten aanzien van de volgorde:

Dtrtr
trtrDtrtrn

Geef de score voor de moeilijkheidsgraad:

AsA.ÍoímulieGí'r 25 apÍil 1989
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CHEMISCHE STOFFEN OP DE AFDELING OF IN DE OMGEVING G.1A
AFDEUNG: DATUU ONDERZOEK:

VAUDEBINGSCODE:
/ '89

Voor elke afdeling een formulier invullen. Valideringscode open laten.

OV ERZICHT C H EM I SCH E STO FF EN

Omschrijving
(naam/code)

Samenstelling Chemiekaart
bekend? aanwezig?

Werknemers
gerhÍormeerd?

tr
tr
D

tr
tr
u
tr
tr

tr
tr
D

tr
D

tr
tr
tr

D

tr
n
tr
tr
D

!
D

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

BEKENDHEID

Zijn alle gebruikte stoffen bekend?

CHEMISCHE SATI ENSTELLING

ls van iedere stol de chemische samenstelling bekend?

CHEMIEKAARTEN

ls er van iedere stoí een chemiekaart aanwezig?

( K ru is aan i nd ien bekend/aanwez§/g eitnf orm eerd )

DDtr

Alle stofÍEn bekend
Sommige stofÍen bekend
Geen enkele stoÍ bekend

Alle samenstellingen bekEnd
Sommige samenstellingen bekend
Geen enkele samenstelling bekend

Alle chemiekaaíen aanwezig
Sommige chemiekaarten aanwezig
GeEn chemiekaarten aanwezig

A!
Btrctr

A!
BDctr

I N FO R M AN E.V OO RZI ENI N G

Zijn de wer*nemers geiníormeerd over de gebruikte stoffen?

TOTAALSCORE

Goed en begrijp€lijk geihíormeerd
Matig geihÍormeerd
Niet oí onbegríjpelijk geihÍormeerd

AD
BIctr

A8C
Geef de hoqst voort<omende score van dit formulier:

ASA-íormulieren 25 apíil 1989
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CHEMISCHE STOFFEN IN DE FUNCTIE G.1B
FUNCTIE:

I

I
DATUIT ONDERZOEK:

VAUDERINGSCODE:
/89

OV ERZCHT C H E'I I SCH E STOFFEN

Per taak een apan formulier invuilen. Valideingscde open laten.

Omschrijving
(naam/code)

Samenstelling ChemiekaaÍt
bekend? aanwezig?

Werknemers
geihíormeerd?

I

I

Zijn alle gebruikte stofíen bekend?

ls van iedere stof de chemische samenstelling bekend?

ls er van iedere stof een chemiekaafl aanwezig?

Ziin de werknemers geiinformeerd ov€r de gebruikte stoffen?

TOTAALSCORE

(Kruis aan idien bekend/aanwezig/geihformeerd)

trtrtr

Alle stoÍÍEn bekend
Sommige stofÍen bekend
Geen enkele stoí bekend

Alle samenstellingen bekend
Sommige samenstellingen bekend
Geen enkele samenstelling bekend

!
D

trDtr
DDtr
trtrn
DtrD
trtrtr
DDD

tr
tr

tr
D

1

2

3

4

5

6

7,

8.

9.

Alle chemiekaarten aanwezig
Sommige chemiekaarten aanwezig
Geen chemiekaarten aanwezig

AD
BD
CD

ADBtrctr

AN8nctr
Goed en begríjp€tijk geihíormeerd
Matig geihÍormeerd
Niet oÍ onbegrijpelijk geihíormeerd

ABC

BEKENDHEID

CH E'/I I SCH E SA'I ENSTE LLI NC

CHEMIEKAABTEN

I N FO R M AN E.VOOBZIEN I N G

Geef de hoqst voorkomande scorc van dit formulier:

AsA-íoímulioíen 25 apÍil r989
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GELUID G-2
FUNCTIE: TAAK: DATUITONDERZOEKz t /,se

VAUDERINGSCODE:

PertaakeenaFftformulierinvullen,overzbhteneenmaliginvullenisvoHoende.v,tid"a,gnom.

ln de íunctie

tr
tr
D

tr
tr
tr
tr
D

tr

EldErs in de hal

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

ïidsduur per dag

2..

3..

4..

5..

o..

7..

8..

9..

OVERZCHT G ELUIDSB RONNEN

GELU'DSNIVEAU

S p raakve rstaan baarh e id
op 1 m. van de wed<nemer:

5

AANTAL CELUIDSPIEKEN

Geeí de s@re voor de geluidspieken:

TOTAALSCORE

Normaal praten is verstaanbaar. (Geluidsniveau < g0 dB(A)):
llard praten is nodig. (Getuidsniveau 80-85 dB(A)):
Schreeuwen helpt niet. (Geluidsniveau > 95 dB(A)):

AtrBtr
CD

ln de íunclie

D

tr
tr
tr
tr

Elders in de hal

tr
D

tr
tr
D

Sporadische pieken:
Regelmatige pieken:

Aantal per dag

ABC

OVERZICI{T G ELUIDSPI EKEN

Geef de hoqst voo*omende score van dit formulier:

ASA-Íormulieren 25 april 1989
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LICHAAMSTRILLINGEN G.3A
FUNCTIE: TAAK: DATUIT ONDERZOEK:

VAUDERINGSCODE:
/ '89

Per taak een apart formulier invullen. Valideringscde open laten.

Heftrucks
Trekkersopleggers
Vrachtwagens
Bestelwagens
Vergelijkbare voertuigen

Geef de sare worgroep l:

GROEP2

0 - 'l uur:
'l - 4 uur:
4-8uur:

GNOEP 1

Bovenloopkranen
Kranen die vergelijkbaar ziin met bovenloopkranen

Geeí de score worgroep 2:

Zwenkkranen
Kranen die vergelijkbaar ziin met zwenkkranEn

Geel de score voor groep 3:

GROEP4

TrillEnde oí stotende machines
Trek- en laadkarren
Overige trillende werhuigen

Geef de score wor groep 4:

TOTAALSCORE

0-4uur:
4-8uur:

Atr
BD

0-8uur:

0 uur:
meer dan 0 uur:

AD

AD
B!

ÀBC

GNOEPS

Geef de hoogst voorkomende score van dit formulier: trDD
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HAND/ARM.TRILLTNGEN G.3B
FUNCTIE:

DATUM ONDERZOEK:
VAIJDER!NGSCODE:

/ '89

GROEP 1

Per taak een apan formulier invuilen. Valideringscde open laten.

Stampers
Bikhamers
Hakhamers
Vergelijkbare werktu igen

Geef de scr,re wor groep l:

Eleklrische boorhamers
Elektrische schroevendraaiers
Vergelijkbare werktuigen

Geef de score wor groep 2:

Slagmoersleutels
Klinkhamers
Vergelijkbare werktuigen

Geef de score voor groep S:

Pneumatische scharen
Overig trillend gereedschap

Geef de score voor groep 4:

TOTAALSCORE

0 uur:
meer dan 0 uur:

0-2uur:
2-8uur:

Atr
CD

AtrBtr

0-1uur:
1 -4uur:
4-8uur:

0 uur:
meer dan 0 uur:

Atr
Btr

GROEP 2

GROEPS

GBOEP 4

ABC
Geeí de hoogst voorkomende score van dit formulier: trtrn
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VERLICHTING G-4
FUNCTIE: DATUIT ONDERZOEK:

VAUDERINGSCODE:
/ '89

Voor elke íunclie een formulier invullen. Valkteing*ode qen laten.

DAGLICHT

Kiik of er daglbht op de werlcplek is.

VENUCHNNGSNIVEAU

Beschouw het kleinste detaildat nodig is vor het werk.

BEELDSCHER'IEN

Ga na of de íunctie beeldschermwe* omvat.

Heeft u B ol C genoteerd? Raadpleeg dan de checktist in Bijlage C.

W EE N KAÀTSIN G EN CONTE A SÍ

Daglicht aanwezig:
Geen daglicht aanwezig:

Details goed zichtbaar:
Details moeilijk zichtbaar:

Geen beeHschermwerk:
AÍ en toe beeldschermwerk:
I ntensieÍ bee ldschermwerk :

Ga na oí er hiderlijke wee*aatsing is.

Ga na hoe het antrast is.

TOTAALSCORE

Geen hindErlijke weerkaatsing:
Wel hinderlijke weerkaatsing :

Geen contrastproblemen:
Te veelne weinig contrast:

AD
BD

ADBtr

ABC
Geeí de hoqst voorkomende *ore ven ditformulier: trtrD

RUI'ITE VOOR HET NOTEREN VAN OVERIGE VERUCHNNGSPROBLEíITEN

ASA-kmulieon 25 april 1989



STHALING G-5
TAAK (.vcntuc€t): DATUU ONDEBZOEK:

VALIOERINGSCODE:
/ '89

Zondig per taak een apaft formulier invullen. valklerings@de opn taten.

OV ERZICHT I ONISER EN D E STRA LING

5

ln de íunctie

D

D

tr
tr
tr

EldErs in de hal

D

tr
tr
D

tr

Geef een risico-beardeling voor ioniserende straling: Geen risico:
Welrisico:

SCORE VOOR IONISERENDE STRALING

OV ERZICHT M ËT./oNIS E R EN D E STR A LI N G

1 Ultra-Violet (U.V.)............ tr
2 lnírarood (1.R.)............. D
3 Laser......... tr
4 Microgolven tr

SCO R E YOO R NI ET.ION I S ER EN DE STRAU NG

Geeí een risbo-beardeling voor n iet-bnisere nde strali ng :

TOTAALSCORE

ln de íunctie Elders in de hal

D

tr
D

tr

Geen risico:
Wel risico:

AD
Btr

AB
Geeí de hoogst voorí<omende score ven dit formulier: ft tr

ASA-íomulÈren 25 april i9O9



KLIMAAT OP DE AFDELING G.6A
AFDELING:

OATUU ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

voor elke aídeling e€n formurier invuilen. varideringscoae open taii.

OVERZICHT KLIMAAT OP DE AFDELING

Metirpen

Kl*hten

Maximale temperatuur
Minimale t€mperatuur
Wisselingen in temperaluur
Tocht

Maximale relatieve vochtigheid
Minimale relatieve vochtigheid

Te warm
Te koud
Te veel wisselingen in temperatuur
Te veel tocht
Te vochtig
Te droog

Zomer Wlnter

Íl1.....'.. rséc mr

,.,.....%

.,....,."/"

........ /o

TOTAALSCORE

Temperatuur bij produktiewerk
Temperatuur bii zwaar werk
Temperatuur bij kantoo nrerk
RElatieve vochtigheíd
Maximale luchtsnelheid

Í 6-21'C
11-16'C
19-23'C
40-70 %
0,1 5 m/s€c

Ga na of de normen overschreden worden. Geen ovErschrijding:
Lichte overschrrjding:
Ernstige overschrijding:

Atr
B!
CD
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KLIMAAT IN DE FUNCTIE G.6B
FUNCTIE:

DATUM ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

voor elke fundie een formurier invullen. vatideringscode open laten.

OVERZICHT KLIIIAAT IN DE FUNCNE

Metingen

Temperatuur bii prod ukliewerk
Temperatuur bil zwaar werk
Temperatuu r bij kantoorwerk
Relatieve vochtigheid
Maximale luchtsnelheid

SCORE VOOR HET KLITTÀAT IN DE FUNCNE

Normen

Maximale lemperatuur
Minimale temperatuur
Wisselingen in temperatuur
Tocht

Maximale relatieve vochtigheid
Minimale relatieve vochtigheid

16-21'C
't1-16'C

19-23'C
40-70%
0,15 m/sec

Zomer Wlnter

m,

Ga na of de normen overschrden worden.

lnhoud van de we*ruimte voor lbht wed<:

lnhoud van de we*ruimte voor produktiewek:

Luchtveruersing var lbht werl<:

Luc htveruers ing va r prd uktiewerk :

TOTAALSCORE

Geen overschrijding:
Lichte ovErschrijding :

Ernstige overschrijding:

> 15 m3:
10-15 m3:

< 10 m3:

> 25 m3:

15-25 m3:
< 15 m3:

> 50 m3 p€r uur:
30-50 m3 ger uur:
< 30 m3 per uur:

> 80 m3 p€r uur:
55-80 m3 per uur:
< 55 mr p€r uur:

ANBtrctr
Atr
Btrctr

Atr
Btrcx
Atr
BDctr

ABC

WERKRUIMTE

LUCHWERVERSING

ASA-lormulieren 25 apÍil t9B9

trtrtrGeef de hoogst vootl<omende score van dit formutier:



WERKHOUDING
G-7

FUNCTIE:
OATUM ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

ZITTEN

Per taak een apaÍt formulier invullen. Vatiderirgscde open laten.

Kies een omschrijving:

Kruis aan indien ndig:

Kies een omschrijving:

Kruis aan indien nodig:

B I JZOND ER E W E R KHO IJ DI NC EN

Zitten met rugsteun en armsleun, 0 - 2 uur:
Zitten met rugsteun en armsteun, Z - 4 uur:
Zitten met rugsteun €n armstsun,4 - g uur:
Zitten zonder rugsteun oÍ armsteun, 0 - 2 uur:
Ztllen zonder rugsteun oÍ armsteun, 2 - g uur:

De werkhouding kan niet oí onvoldoende aÍgewisseld worden:
De werknemer zit gebogen:
De werknemer is gebonden aan dE machine:
De hoogte van het werkvlak is niet instelbaar:
Er bestaat risico voor aíklemming van armen oÍ benen:
Er is onvoldoende beenruimte:
De stoEl is niet instelbaar:

Staan met aÍwisseling, 0 - 2 uur:
Staan met afwisseling, 2 - g uur:
Staan zonder afwisseling, 0 - I uur:
Staan zonder aíwisseling, 1 .2 uur:
Staan zonder aíwisseling, 2 - g uur:

De werknemer is gebonden aan de machine
De werknemer moet tillen, dragen oí duwen

Atr
BE
CE
BDctr
Btr
BN
Btr
Btr
BD
BN
BN

Atr
BD
AE
Btrctr
Btr
Bfl

STAAN

Kruis aan indien ndig:

TOTAALSCORE

Er wordt staande een voetpedaal bediend
Er wordt knielend gewerkt
Er wordt boven de macht gewerh
Er wordt in gedraaide houding gewerkt
Er wordt langdurig in andere bijlondere houdingen gewerkt

BD
BDB!
BEB!

ABC
Geef de hoogst voorkomende score van dit formutier Dtrtr
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ZWAAR WERK G-8
DATUU ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

Per taal< een ap.n formurier invutten. vatideringscde open raten.

OMLLEMNEERZETTEN

Geef de score voor tillen (gebruik de belastingstabtten aan de ondezijde van de pagina)

Gewicht:
Frequentie:
Hoogte:

DRAGEN

Geel de score voor dragen (gebruik de belastingstabellen aan de onderzijde van de pagina)

Gewicht:
Frequentie:
AÍstand:

TOTAALSCORE

DUWEN EN TREKKEN

ABC
Geef de hoogst voorl<omende score ven dit formutier: trtrtr

35

30

25

20

15

10

5

Mannen Vrouwen

o)

.9
B
c)
o)
o)
(E
(E

E'
o

i(u

1 xperSuur

1 x p€í «) min

l rpeÍ5min

1 x poÍ min

'l x per 10 sec

35

30

25

20

15

10

5

\t;;;,;
t r peÍ mtn

I r peí 10 sec

1 x peí sec

25 75 75

ASA-formulioen 25 apíit 1999



KORT.CYCLISCH WERK G-9
TAAK: DATUU ONDERZOEK:

VALIDEHINGSCODE:
/ '89

Per taak een apaft formulier invullen. Valideirgscde open latent.

KORT.CYCLISCH WERK

Kies de ongunstigste siruatie: Alle bewegingen van minder dan éón keer per minuut:
Bewegingen van hand/ringers oÍ voetrbeen, .l -30 keer per minuut:
Bewegingen van arm/schouder oÍ onderarm, 1-30 keer per minuut:
Alle beweging€n van meer dan 30 keer per minuut:

TOTAALSCORE

Atr
BNctr
CD

ABC
Geef de hoqst voorl<omende scorc van dit formutier: Dtrtr

Let op: bii zittend werk mogen geen gewbhten van meer dan 4,5 kg worden gehanteerd. Maak hiervan zonodigeen aanlekening op de vrije ruimte van dil Íormulier.

qulNTE VOOR EXIRA AANTEKEN//NCEN

ASA-Íormulieren 25 apíil 1989



WERKTIJDEN
G-10

OATUII ONDERZOEK:
VALIDERINGSCODE:

/ '89

voor elke Íuncrie een íormurier invullen. vatideringsade open laten.

Kies de ongunstigste siluatie: Normale dagdienst:
2 ploegendienst met normaal begin:
2 ploegendienst mel zeer vroeg begin:
3 ploegendienst (nachtdiEnsi) :
4 ploegendienst (volconiinu):
5 oÍ meEr ploegendienst:

. Onregelmatige ploegendiensten:

TOTAÀLSCORE

WERKNJDEN

ABC
Geef de hoqst voo*omende score van dit íormutier: Dtrtr

ASA-íormulieren 25 april r989



ONVEILIGE SITUATIES tN DE WERKOMGEVING G.11A
AFDELING:

DATUU ONDERZOEK:
VAUDERINGSCODE:

/ '89

Voor elke aídeling een íormulier invullen. Vatideringsaa, opri taln.

Kruis aan indien ndig: Gevaarlijke vloeren:
Gevaarlijke trappsn:
Gevaarlijke elektra:
Losse vmnrerpen:
Belemmerd zicht:
Brandgevaar:
Explosiegevaar:
lntern transport in de hal:
Risico van vallende vootrverpen:
Ontbrekende waarsch uwingssignaleri ng :
Ontbrekende EHBO-vooziÀn ingen :

Kruis aan indien er geen onveitige situaties in de werkomgeving aanwezig zijn:

tr
D
tr
tr
D
tr
tr
n
tr
tr
D

D

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

ONVEIUG SITUANES

OVERIG E ONVEILIGE SIruAN ES

2.

3.
ctr
ctr
CE
CD
CD
ctr
ctr
CE
ctr

4

5

b

7

8.,

9..

'10

TOTAALSCORE

GeeÍ de hoqst voott<omende score van dit formutier DD

ÀSA-Íormulieren 25 aprit t98g
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ONVEILIGE SITUATIES tN DE FUNCTIE G.118
FUNCTIE: TAAK: DATUIT ONDERZOEK:

VAUDERTNGSCODE:
i '89

ONVEIUG SITUANES

Per taak een apaft formulier invutten. Vatideirryscde open laten.

Kruis aan indien ndig: Onveilige machines
Ontbrekende oÍ slechte veiligheidsvoozieningen
Risico's mel betrEkking tot slehriciteit
Chemische risico's (zie Íormulier G-1)
Scherpe oÍ snijdende voorwerpen

ctrcn
CDctr
CE

Kruis aart indien er geen onveilige situaties in de functie aanwezil zijn:

1

2

3

4

5

V EI U GHEI DSVOORZ EN IN G EN EN B ESCH E R'T IN CSU I D DELEN

Vul in en geef de scores. Aanwezig en goed bruikbaar:
Aanwezig maar slecht bruikbaar:
Aíwezig of onbruikbaar:

7

TOTÀALSCORE

8..

o

10

AD

CD
CD
CE
CE
ctr

trtrtr
trn!
DtrN
DtrN
ntrD
trDtr
Dtrtr
trtrD
DDD
ntrtr

ABC

OV ERIGE ONVEILIGE SIruÀN ES

I
l

Geeí de hoogst voo*omende score van dit formutier:

ASA.íormulieren 25 aprit 1989

Dntr


