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ttntrt'iltlit:ling L'orntcn Ueati.uitctt, inuenti- helijh aan het plalòntloc¡dãuá

hel uindcn uun nicuu¡o o¡tlossin,gcn. Ilij hat"gcu.lg. , 
c-,: ):,.-

Positievel<antenhclztxll;t:ttt,tL¡tdazetl¡llrlssingenzalniel
2e fase Arbowet allt'en naar de arbeidsomstandigheden, Bi¡ al deze uoorbnetdeiior*[Å'ir'rì;j.jr¡

ntactr ooh naør de samenhang met uerbe- teiings- enlctf bedriifsttosten uon d.e geko-

rn het NR(: Írandetsbkut uan r,t junuar, ',iiït:;,;f,^:;:;;::,:,::;,f :::iir,;;t; :n":X:jn:t,*l;;;{;;i:,ii:::l:1988 schreef 'lnina Pennders een artihel den geheiten. zo'han het nod.ig zijn het uaarbij tuerd. uirgegaan uan de besraan.eouer de teleursk:llende rcsultalcn tlie orboirtr- en protluhtiep.or'r,, tc uerbete- lrcnnis of srand tler rechniel¿. I{et effectu'ortlen ge¿'oal;t met de Ltitt'ot't'ing uan tle ren' zotlal lrondstoffàn l¡eter wort]en be- uaLn de oplossingen is bouend.ien meestalnieuLt'e 
"\rbeiLlsotnstandighctlenuet. 'LIet nut terLt,ijl uerhnem.ers niet ouermatig groter.realiseren t,an zichtbare, nteetbare t,erbe- ruorden ilootgesteld. De ltosten behoíuen 

-Ur", 
tur¡ cJat d.e stand der techníek iede_teringt,n in tle arbettlsr¡rnstantlighetlen hierbij niet p-er se toe te nemen, omdat re d.ag in berueging is en zich wtjzigt, ookhinnen een badrijI t'ergt ucer t'oorberei' Lreze lcorrreti tnrugrnrairna troor de r¡e- 

'tJr*îuhonw 
uan d,e arbeidsomstuncrighe_tlrng en ís een zaali t,urt lunge atlem,, sparLng op gronàstoffen, energiehosten, 

"jn'n,"'*t 
meer moeten doordringen. perzools Directeur-(']eneruar t'an de ,rrbeid' prottuitiìhisten of ándere beLrijþhosten. tronrn, en soort werh zijn de probremenir' 'l 'I' de [loos, steLtle.'feuens u'ord.t ,1. Een uoorbeeLd hieruon o,hut.'o¡rorr:rn l,i'ràu, ¿ezeLt'de, zodat een oplossingrneltling gemaoht t'cLrr zorgrtehhentre hos- t,an dompen, d.ie urijkomen bij hei tassen nooi¡i ,oo, één bedriif ontwikherd wordt.tenplaaties' tlie uan u'erhgeuerszijcle uor- t'cLn poL-vester doeh in zeiLmaierijen. De ¡il¿¡ zullen de bed,rijuen die nieuweden gepresenlcertl ùmp ti irritant. Ats lpìbssing inr¿rn ïiiorr¡nrrn aanbrengen moetett beseffen,IIet is inderLluutl ruxtr la stellan, dul lrcl hieruoo*ertitatinryrteiìen aangebod.en, iat zo¿uer de leuerancier als de gebruiherinuoeren en eL'eruuichtig httnteren t'an de Luaatrnee plaatselijh lo 000 hubieke mi- ,on dræ nieuwe oplossingen risico lo_

'\rboutet' zonder de ecrtnttntische positie ter lucht per uur extra moest word'n af- pen. Daarom is het aan te raden datt'an de bedrijt'en aL te zeer aan te tasten, geuoerd en ueruerst. Na een analyse uan 'groepen 
bedrijuen gezamenlijk met onder-t'eel oL'erLe!: en inspanning ,t¡t t'erschillen- de bron bLeeh, dat met een ontwilúeld,e ,orir* oplossingen bedenhen, uttwerhen,' de gehietLen uergt l)uurhi.i ntoel men ech- meebeLuegende pLaatseti¡le at'zuiging 100 oprimaliseren en ook beproeuen om niet' ter in ht't ortg hotttlcn drtt ltt'l t¿ilttin- l¡ubielte 

^rtn, 
iurnt pni ,u, ,oliouid,, olrnog ,oo, onaangena,me uerrassingen tedeliihe tloel is te l¡onten tol u)ncrete uer- uc.s om de tlømpen af te uoeren. De in- homei. De resultaten hunnen d,an perbeteringen uan tle arhaidsontslrLrttlighe- uestering en het eneriiegebruih uoor branche behendgemaaht worden, zodattlcn' I)e inspurtningcn rt¡t tlit gebietl díe- ltrc|ttueìuersing Luure'n Ëierbij rager dan ieder uan d.e inspanningen han proftte-nen dan t¡rtl¡ ruinte urt¡tdacht te hriigen ,.r,n _d, oorrpìânltetijke oplossing. ren, rer uerbetering uan de eigen ar-ett k'QQr ntogt'Li¡h le u'ttrdcn gcstru('lu- tl. tlen anrl, t,oorbeeld. laat zien, dat beidsomstandigheden, prot|uktie en ener-reerd llet honten k.'¡t Ierbeleringen tegen zoLuel I.ter ellect, als de g:ebruihsuriend.e- giegebruíh.

hur¿lltore lxtsten is hierhij hú tloel. Onze tijttheitJ en tle h¿osten,,,ir rrn bescher- [)e onderzoehinsteLLingen zijn er hlaaruisia rt¡t dit gl¡icd ut¡rLlt hit'r n,dt:r ltst'- ¡¡tettdt'ntrtrttrt'gttl dour ectt,nltuililteling uoor. I)e bed.rijuen moelen echler, zo mo-pelt<'hl 
,r,,, ,,,.,,.t,,,^,,,...... ..- 

l¡tttt¡ttttt t't'rbeleren. llet betrelt de ar- geLijh met de hranche-organisatíe, de uoL-' In L'ele bt'tlrijt'ttt zttllttn Lt'arl¡nc¡ners en beidssttuulte ¿,r¿¿ /r¿.ssers. g'uu uan de -gen'de 
stap d,oen. Daarbij geLd.t nogu'e,ligeters het in de ondentemingsrttden lctssers ademt ktsrooh in ntet 2 tot i0 steed,s: samen pra,ten ouer de aanpak zaleroL'er eens littnnen Luortlen rsp u'elhe mcutl te hoge concentraties. Afzutgsysle- ,* trrari¡¡lrtoh) de hop niet hosten. I)u-pluolsen de arbeidsontstantligheden die- men.blijltei in de prahttiik tussen geen en re, weinig eflectieue inuesteringen wel.rte¡t le uordan uerhelerd' [)e uenselijh- een factor 2 uerberering'te geuen, afhan- rvret zo'n plan uan aanpah is al snel be-heitl tot uerbeteringen han no¡4 tuortlen hetijh t'an uoorat cte ¡iiste plaatsing. Het kend., wat de l¿osten en de baten zttLlenrtndersleund door ntetingen utLaruit btiiht steeds iuist plaatsen uordt cloor lassers zijn. De ouerheid. zorgt uia d.e uerschillen-dal de uettelijhe grenswaarden uoor de als belastend en onwerl¡baar eruøren en de subsid,ientogetijhheden ook uoor degezt'tndheid kunnen en zullen tuord'en t'ertraagt d.e prod.uhtie. I/oor een goede nodige ond.ersteuning. De Arbower ts deot'erschretlen zodra men de znal¿ moet bescherming'is het noodzuhelijh. dat rte motàr, die het proces in beweging heeftinuttllen' ontslru¿n dc problemcn l)e ¡lr- kLsrct¡Ì¿ niet nacLr de lasser struontt. A[- gezet. \It¿ moeren ec]tter zelf stttren.betdsinspeclie geet't maar uoor enheLe zuiging is dan onlogisch. Blazen is ueel -onze 

eruaring is, dat dan uerrassendebrunches gLobale richtlijnen, die berusten hrachtiger. Í)en in*ontwihkeling zi¡nd.e, uerbeteringen tot stand l¿unnen wordenop de bestaande hennis en middelen' Na- draagbàre, blazende uoorziening uoor gebracht. verbeteringen, ¿ie zich niet be-dere L¿itwerking met hennis en interpreta- lassers blijttt dan ool¿ niet alleen ntim- perhen tot ri.e werhpleh. Het kritisch na-tLes uan hel hedriif en de installateur is schoots ein t'actor 10 uerbetering te ge- 
-denken 

ouer prod,uhtieproces en werhwij-sleeds noodzahelijh' De werhgeuer bere- uen, maar zal bouend.ien 5 tot l0 maal ze stimuleert de creatiuiteit. Niet zeldenhent de hosten uan een aangeboden ad' zo goedhoop ruord.en dan afzuíging. teidt dit tot uernieuwde bed,ríjfsinzichten,hoc-opLossing' gebaseerd op aL bestaand'e c. Een deìd.e uoorbeeld. betreft de-pro- die een effectieuer uerbruik uan energiesituaties en technieken De oplossing is duktie uan hunstzijde, woarbij sch'adetij- en grond,stoffen tot geuolg hebben, d.et:aah beperht eflectief of onhetaalbaur en he z¿uauelhoolslof urijhomt. lverhgeuer"en prldrhtiritrit uerbeteren en nieuwe hori-tlaartloor onuilttoerhaar cn ttnredelijh. u'crlinenters wiltlen tic concentralies uer- zonten in zicht brengen.

En hiermee is een onoptosbaar.a.rbocon. it:i:.::rf::i,;:::'nlî,r,ii,.ìïi, y::;::,t';::::r,i^:;,rîr;::,:,tr!,^:::,;
flicl geuormd onoplosbaar? volg.ens ons grootste hoeueelheid zuauelkoolstof urij? ooh een positief geluid omtrent de uerbe-luist niet' Tenslotte rueet men uelk pro- 'iret 

ae gasruolkscanner hon de uerspreí- tering uan arbeidsomstandigheden tebleem er is en men ueet dat de bestaantle ding in de ruimte zichtbaar word.en ge- moeten Laten klinhen.niddelen onhetcLalhacLr zijn. Vrnr het ge- ntr¿alit. llierLtif l:!¿clt dat de luchf die uit
si¡lnulet:rtLe prohlcem zaL dus ean niaL¿Ltte tla uittluntpruintle orcr de uloer stroomd.e M. Dubbeld en B. l(nollof uerbeterde oplctssin¡¡ ontwihlrcltl moe- rle grootste bijttrage aan de uerontreini- Medewerhers afd.etíng Binnenmilieu' len worden' die het o1limuy tussen eflect ging leuerde. De ãanuullende at'zuiguoor- ,ttr-TNo Detft
en lzoslen moet zijn' Ne/ a/s bij ieLlere "zienittgen 

zijn hier dus niet, zoals gebrui- ¡troor redactie mgehort)
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