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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het handboek “Train the Trainer Internationale Arbeidsveiligheid” Het is geschreven om 

werknemers, vakbonden en veiligheidscommissies binnen bedrijven in Wit Rusland te helpen om de 

arbeidsomstandigheden in hun werkomgeving te verbeteren.Wij zelf hebben het handboek steeds 

gebruikt als basis voor het training van medewerkers, die vervolgens genoeg kennis ophalen om 

ook in hun bedrijf mensen te kunnen trainen.  

 

Train the Trainer dus, maar waarom dan dit handboek ? 

De internationale arbeidsorganisatie ILO schat dat wereldwijd 2,2 miljoen mensen jaarlijks overlijden 

ten gevolge van hun werk. Door een ongeluk of door bijvoorbeeld kanker, veroorzaakt door het 

werken met chemicaliën. Veilig kunnen werken is dus erg belangrijk.  

 

Ton en Wim:  “It is our view that complex systems always fail in complex ways, and we believe it 

would be wrong to reduce the complexities and weaknesses associated with these systems to some 

simple explanation.” 

 

Too often, accident investigations blame a failure only on the last step in a complex process, when a 

more comprehensive understanding of that process could reveal that earlier steps might be equally 

or even more culpable.”  

                                                          

Werknemers zien de volgende redenen om veilig te we rken: 

o Zelfbehoud en zorg voor de familie 

o De veiligheid van de collega’s 

o Vakmanschap en professionaliteit. Een vakman werkt netjes en veilig 

o Het bedrijfsbeleid verbeteren 

Dit handboek en deze trainingsmethode kunnen hierbij helpen.  

 

De meest uiteenlopende deelonderwerpen op gebied van arbeidsomstandigheden kunnen met dit 

handboek worden uitgewerkt. Hiervoor vindt nauwe samenwerking plaats met de BKDP (Trade 

Union Association “Belarusian Congress Of Democratic Trade Unions). 

 

Dit handboek is ook een handig naslagwerk op gebied van arbeidsomstandigheden. Ons 

internationale trainingsprogramma “Train the Trainer” is opgebouwd rondom dit handboek. Alle 

onderwerpen die in dit handboek aan de orde komen worden in de seminars uitgebreid toegelicht.  

 

De seminars 

In de “Train the Trainer” methode laat de trainer in drie seminars van twee dagdelen de cursisten 

een checklist in drie stappen opbouwen en invullen en voorziet tevens in de nodige basisinformatie 

(die op de werkplek meestal ontbreekt).  
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De checklist 

Door middel van deze checklist in drie stappen wordt op een eenvoudige manier het 

veiligheidsbeleid geïnventariseerd en wordt uitgelegd wat de beste aanpak is voor verbetering van 

de werkplek, en uiteindelijk de aanpak van een concrete OS&H (Occupational Safety and Health; 

Veiligheid en Gezondheid op het Werk) kwestie. 

 

Het opbouwen en invullen gebeurd in drie stappen me t de volgende hoofdthema’s 

Stap 1: Uitleg van de trainingsmethode en het oprichten en werken van en in de     

veiligheidscommissie. Tevens wordt in 12 modules de werkpleksituatie duidelijk in beeld gebracht. 

Hierin legt deze veiligheidscommissie alles vast en benoemt de belangrijkste verbeterpunten. 

 

Stap 2: Inventarisatie van arbeidsveiligheid op de werkplek en een verbeterplan maken. De 

veiligheidscommissie legt weer alles vast en benoemt weer de belangrijkste verbeterpunten. Men 

noemt dit een ‘risico inventarisatie en evaluatie’ (RIE) en het vastleggen heet ‘plan van aanpak’. 

 

Stap 3: Gezondheidsbeleid en organisatie op de werkplek, en de rol van de vakbond. Tevens gaan 

we terug naar uitleg van de trainingsmethode in stap 1 en stap 2 maar nu met de aanpak via onze 

‘trainer methode’.  

 

We leggen weer alles vast en benoemen de belangrijkste verbeterpunten. Hiervoor is door ons een 

speciale checklist ontwikkeld. 

 

Tot slot  

Het lijkt moeilijk maar door de stappen in de checklist te volgen wordt de oplossing al snel duidelijk. 

Door deze structuur te volgen staat men sterker dan veiligheidscommissie (sterken dan de 

commissie of sterker als commissie?) in onderhandeling met de werkgever, en ook in de discussie 

met collega’s. 

 

Huiswerk 

Vooraf en tussen de drie seminars is er huiswerk. Maak dit bij voorkeur samen met de leden van de 

veiligheidscommissie of de groep die arbeidsomstandigheden wil verbeteren binnen het bedrijf. De 

trainer geeft dit huiswerk vooraf op. De huiswerktaak moet niet te groot zijn. Aan het eind van ieder 

seminar zal huiswerk worden meegegeven voor het volgende seminar. Dit zou een opdracht moeten 

zijn die de werknemers maken met de eigen collega's op de werkvloer of, als er een veiligheids-

commissie is opgericht in het bedrijf, samen met deze commissie. 

 

Verantwoording  

De huiswerktaken zullen samen met de BKDP worden opgezet; de BKDP geeft het leerdoel aan. 

Evaluatie en terugkoppeling van de cursus dient aan de BKDP te worden gedaan. De BKDP 

verstrekt tevens de certificaten na afsluiting van de training. 

 

Er dienen minimaal 4 weken te liggen tussen onderlinge seminars maar niet meer dan 8 weken, 

opdat de aandacht niet verslapt. 
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Waarom deze methode?  

Het idee voor onze Train the Trainer methode is ontstaan in het voorjaar van 2008. Wim Dekkers en 

Ton Kitzen, die al geruime tijd vakbondswerk deden in onder andere Wit Rusland, vonden dat er 

meer structuur moest komen om gezond en veilig werken nog beter tot zijn recht te laten komen.  

De collega’s in Wit Rusland kunnen zo gericht werken aan verbeteringen op hun werkplek. We 

vonden ook dat er een compleet pakket moest zijn om de werk omstandigheden te verbeteren. We 

hebben na een voorbereidingsseminar in het najaar van 2009 en de allereerste training, de 

complete methode Train the Trainer kunnen toepassen en de gehele checklist kunnen invullen. 

 

Dit eerste handboek is daarop toegeschreven. Inmiddels heeft er ook een evaluatie plaatsgevonden 

op het hoofdkantoor van de BKDP. Dit handboek kan overigens ook gebruikt worden in andere 

landen in de wereld om de werkomstandigheden volgens de ‘trainer methode’ en de checklist op te 

pakken en te verbeteren.  

 

In de eerste drie seminars in 2009 en 2010 is de basis gelegd voor dit handboek. Train the Trainer 

is dus begonnen omdat wij vinden dat goed vakbondswerk op gebied van arbeidsomstandigheden 

een opbouwende structuur moet hebben. Alleen dan vindt verbetering plaats. Het bleek al snel dat 

het programma een eerste aanzet is om te komen tot dit werkzame handboek over 

arbeidsomstandigheden. 

Dit handboek moet groeien met de tijd en is een handreiking aan collega vakbondsleden in Wit 

Rusland. Zonder hun hulp was het opstellen van dit handboek niet mogelijk geweest. 

Immers, uiteindelijk is het “gezonde onderbuikgevoel van werknemers” ook heel belangrijk.  

 

Het trainingsprogramma en tips voor invulling: 

Het praktijk trainingsprogramma “Train the Trainer” moet gezien worden als de uitvoering van het 

handboek. Zoals eerder aangegeven zullen ook huiswerktaken worden opgezet om mee te nemen 

naar het eerste seminar. Dit handboek is de kern waar alles om draait. Men moet steeds  op zoek 

naar de vragen: welke rechten heb je als werknemer op de werkvloer wel en niet en welke actie 

moet genomen worden om ze te krijgen. Aan de hand van deze antwoorden vindt steeds bijstelling 

van dit handboek plaats. Iemand wordt aangesteld om het handboek optimaal bij te houden en bij te 

werken.  

 

De getrainde specialisten op het gebied van arbeidsomstandigheden worden toegevoegd aan het 

netwerk van OS&H en Milieu van de BKDP. De getrainde specialisten krijgen tevens toegang tot de 

website Train the Trainer.nl van Ton en Wim. Tijdens de start van het eerste seminar vindt uitleg 

van het trainingsprogramma plaats. Ook worden risico’s uit het eigen bedrijf gebruikt in de cursus; 

men bespreekt en evalueert deze middels vragen als:  

o ‘wat is er inmiddels gebeurd’;  

o ‘zijn er verbeteringen’; etc.  

                            

TIP  Ook is het goed om tijdens de cursus in (liefst kleine) werkgroepen te werken. Iedere 

werkgroep moet bestaan uit werknemers met verschillende functies: van veiligheids-

inspecteurs tot arbeiders op de werkvloer. Door middel van loting wordt bepaald wie de 
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woordvoerder is en wie terugkoppelt naar de groep. Zodoende krijgt iedereen de kans om 

rapporteur te zijn. Tot slot moet het Train the Trainer programma aansturen op het thema 

zelfredzaamheid van kaderleden op de  werkvloer. Ook moet meer diepgang worden 

gegeven aan het programma door middel van foto's en film. 

 

TIP  Verder moet de begroting en het eventueel aanschaffen van middelen steeds worden 

besproken evenals de mogelijkheden die er hiervoor in het bedrijf wel en niet zijn en de 

redenen hiervoor. 

 

Veel plezier met het lezen en gebruiken van dit handboek.  

 

Ton Kitzen & Wim Dekkers 
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HOOFDSTUK 1  
Informatie vooraf voor de docent, de trainer 

Train the Trainer: Integrale aanpak veiligheid en g ezondheid op de werkplek 

Om binnen een bedrijf, in welk land dan ook, waar ook ter wereld, de veiligheidscultuur te 

versterken, moet altijd worden gekozen voor een integrale aanpak van goede rapportage en 

voorlichting. Indien hierover geen dialoog bestaat zal het management van een bedrijf altijd komen 

met de invoering van sanctiebeleid. Of het management is zo direct dat sancties zonder overleg 

worden ingevoerd.  
 

Kan men hier niets aan doen? 

Een goede dialoog zorgt ervoor dat sancties niet nodig zijn of worden voorkomen. Door kennis te 

vergaren op het gebied van veiligheid en gezondheid van het proces of binnen het bedrijf waarin 

men werkt en door de in deze training aangereikte methode van Train the trainer kan de dialoog op 

gang komen. 

  

Echter alles staat en valt met de wil van het bedrijf om te verbeteren. Om sanctiebeleid sociaal en 

eerlijk te laten plaatsvinden is deze Train the Trainer methodiek een goed hulpmiddel.  

 

Maar wat is “ Goede praktijk ” om de veiligheidscultuur te verbeteren? 

De Train the Trainer methode en het handboek zijn gebaseerd op het verhogen van het 

veiligheidsbewustzijn en daarvoor zijn de volgende drie punten van belang:  

 

o Waarneembare aspecten van veiligheid 

o Normen en waarden ten opzichte van veiligheid  

o De ongeschreven regels/veronderstellingen ten opzichte van veiligheid.  

 

Dit veiligheidsbewustzijn wordt versterkt door veiligheidstrainingen te ontwikkelen en uit te voeren. 

Deze training “Train the Trainer” is hiervoor de basis en ons inziens ook een goed uitgangspunt. 

Ook moet er een open communicatie zijn tussen enerzijds werknemers afgevaardigden en 

werkgever en anderzijds werknemers afgevaardigden en vakbond, op frequente basis. Melding en 

registratie moeten worden vereenvoudigd; dit werkt drempelverlagend.  

 

Er worden tijdens de start van de training 12 modules en vragenlijsten gemaakt. Die kunnen dienen 

voor gesprekken (De dialoog) van werknemers en directie of het middel management. Deze worden 

in iedere module verder uitgewerkt. 
 

Het management en sanctiebeleid 

In veel landen in de wereld wil men het verbeteren van arbeidsomstandigheden afdwingen door het 

opleggen van straffen of sancties. Als een bedrijf dit sanctiebeleid wil invoeren zal het management 

zeggen dat dit gebeurt om mensen te confronteren met afwijkend gedrag. Op zich is hier niets op 

tegen, maar het moet dan wel sociaal voor werknemers zijn en de regels en procedures moeten 
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juist en duidelijk zijn. Dit handboek helpt u dit juist in te schatten, en die kennis te gebruiken in uw 

dagelijkse werk.  
 

De OS&H commissie  

Een vakbond en ook een “Occupational Safety & Health” Commissie zou moeten streven naar het 

maken van goede afspraken over sanctiebeleid en uiteindelijk moet er ook een beloningsbeleid 

tegenover staan. Daarom wordt de rol van de vakbond op het gebied van arbeidsomstandigheden 

ook behandeld en meegenomen in onze master checklist. Dit trainingsprogramma geeft 

hulpmiddelen en handvaten voor verbeteringen.  
 

Van rapporteren naar leren:  

Heel veel nadruk in dit handboek en in de seminars wordt gelegd op “van rapporteren naar leren”. 

Dit loopt als een rode draad door de dialoog met werkgevers. Dit rapportagesysteem dat ontwikkeld 

zal moeten worden geeft dan in alle lokale teams meer aandacht aan het onderwerp veiligheid. Men 

moet werkoverleg houden en het onderwerp veiligheid moet in het werkoverleg nadrukkelijk aan de 

orde komen. 

  

Een fasering van het rapportage systeem zou bijvoorbeeld als volgt kunnen plaatsvinden. 

 

o Ontwikkelen van een rapportage systeem  

o Het maken van een instructie/informatiefilm hierover en de ontwikkeling van posters  

o Maken van vragenlijsten voor gesprekken tussen werknemers vertegenwoordiging of 

veiligheidscommissie en het management over dit rapportage systeem, zodat goed geleerd 

wordt welke vragen hoe te stellen.   

o Veiligheidstraining ontwikkelen en het rapportage systeem in het ‘Train the Trainer’ concept 

vormgeven  

o Uitvoering van dit rapportage systeem en steeds terug laten komen in de OH&S training  

 

Het doel van Train the Trainer:  

De sfeer die bij veel bedrijven op de werkvloer leeft (ook Nederland ) is:  

‘We doen het al jaren op deze wijze en er is nog nooit iets gebeurd.’  

Vervolgens is het aantal bedrijfsongevallen wel nog steeds ontzettend hoog. 

 

Ook het imago van bedrijven staat op het spel; bij grote incidenten en rampen gaat dit heel ver en 

kan een heel bedrijf de dupe worden. Met verlies van alle werkgelegenheid. 
 

De methode 

Met de Train the Trainer methode kan men komen tot een dialoog om samen met het management 

van een bedrijf een verbetertraject in te zetten en om samen te veranderen. Dit doet het 

management omdat het imago voor een bedrijf heel belangrijk is.  

 

Met een duur woord noemt men dit “maatschappelijk verantwoord ondernemen .” 
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Het management moet ervan overtuigd zijn dat het veiligheidsbewustzijn omhoog moet. (Dit wil het 

management meestal ook wel zelf.) Echter, veilig werken staat meestal op gespannen voet met snel 

werken. 

 

Als het management van het bedrijf veiligheid en gezondheid samen met de mensen op de 

werkvloer oppakt resulteert dit in: 

o Het reduceren van ongevallen  

o Het verkleinen van discrepantie tussen beleid en gedrag op de werkvloer 

o Het besparen op hoge kosten van gezondheidszorg 

o Het verbeteren van het imago van het bedrijf en dat bespaart op termijn veel geld  
 

Let op!  
 

Het gaat hier landelijk om miljoenen dollars op jaarbasis die binnen bedrijven 

uiteindelijk kunnen worden bespaard. Dit is geld dat kan worden ingezet om 

veiligheid te verbeteren en uiteindelijk komt men ook op hoger plan met het 

verbeteren van de werkomstandigheden 

 
Het trainingsprogramma kan ook naadloos aansluiten op OH&S verbeterprogramma’s van de 

overheid. 

 

Wat te doen?  

Dit handboek wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de BKDP en betrokken partijen. Hierin 

wordt het beleid weergegeven voor de medewerkers, op zo’n manier dat het begrijpelijk is voor de 

werkvloer. De training “Train the Trainer” is uitgangspunt voor dit handboek en hierop gebaseerd. 

De vakbond en Veiligheidscommissies zouden samen met het management het handboek 

gefaseerd kunnen implementeren binnen het bedrijf. 

 

Train the Trainer gericht op Veiligheid en Gezondheid op de Werkvloer kan dus de dialoog op 

veiligheidsgebied zijn tussen management, de OS&H commissies en de vakbond. Dit dialoog kan 

door middel van dit handboek goed worden onderbouwd. Eventueel kan men de training met 

instructie- of informatiefilmpjes onderbouwen. Er zijn goede bestaande films verkrijgbaar over 

geluid, werken met gevaarlijke stoffen, brand en explosie enzovoort. Veel filmpjes zijn terug te 

vinden op internet.  

 

Dit handboek is tevens van nut bij werkoverleg of de zogenaamde ‘Toolbox Meetings ’ om 

veiligheid bespreekbaar te maken op de werkvloer, maar ook in werkoverleg en in OS&H 

commissies. Het handboek is ook handig om gericht vragen op te stellen.  

 

Verdere voordelen zouden kunnen zijn:  

o De voortgang in de ontwikkeling van individuele medewerkers kan worden gevolgd 

o Het geeft een beeld van waar de veiligheidscultuur van de organisatie op dat moment 

staat, en waar het naar toe wilt 

o Het levert actuele input op voor ‘toolbox meetings’ en de voortgang van opleidingen 
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o Het legt uitermate belangrijke ervaringen opgedaan tijdens de invoering van een 

veiligheidsbeleid vast 
 

Dialogen 

Heel belangrijk tijdens het starten met de methode binnen het bedrijf is het verkennen van de 

weerstand. Hierbij zijn drie dialogen van belang:  

 

1. De werkgevers: (dialoog A) 

In de voorafgaande inleiding is aangegeven dat werkgevers en werknemers echt moeten willen 

verbeteren.  

 

2. De vakbond: (dialoog B)  

De onderhandelingen tussen vakbond, werknemers en werkgever zijn van zeer groot belang. 

 

3. De werknemers: (dialoog C)  

Medewerkers hebben productie soms tot heilige norm verheven. Om veiligheidsbewustzijn te 

realiseren, moet een gedragsverandering worden bereikt.  

 

Dat klinkt lastig, maar eigenlijk is het heel simpel: 

o Praat met de medewerkers. Verken waarom iemand weerstand heeft tegen de verandering. 

Breng de discussie op gang. Doe dat op een positieve manier. 

o Dan kunnen er twee dingen gebeuren: 

o Men is het wel eens: Als werkgever en OS&H commissie / werknemer het  

eens zijn over het inzetten van een verbetertraject kan gestart worden met concreet invullen 

ervan. 

o Men is het niet eens: Als werkgever,  en OS&H commissie / werknemer het nog niet eens 

zijn over het in te zetten verbetertraject kan de vakbond en OS&H commissie- werknemer 

het programma gebruiken om samen inzicht te krijgen hoe de situatie te verbeteren. 
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HOOFDSTUK 2 
De taak en de rol van een trainer  

De trainer:  
o Hij is een materie deskundige 

o Hij heeft kennis van zaken. Deze kennis is bezien vanuit de overheid, de BKDP en zijn 

collega trainers in geregeld overleg. 

o Hij weet uitleg en presentatie af te stemmen op de doelgroep.  

o Hij weet zoveel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de situatie ter plaatse.  

o Hij is een ervaringsdeskundige: 

o De ervaringsdeskundige geeft tijdens een seminar uitleg hoe hij / zij op het bedrijf met 

onderstaande zaken omgaat. De praktijk dus!  

o Hij kan de inhoud van een onderwerp wat in het seminar wordt behandeld ,vertalen naar de 

achterban maar ook naar de veiligheidscommissie voor het overleg met het  management 

van het bedrijf. Als medewerkers willen reageren op onaceptabele voorstellen van het het 

management weet de trainer  advies te geven voor de juiste aanpak voor overleg . 

 

Verder moet een trainer getraind zijn in de volgend e kwesties:  

o Hoe en waarover/waarvoor krijg je leden geïnteresseerd? 

o Hoe win je vertrouwen van de achterban? 

o Hoe ga je om met management/leiding (strijd; coalitie; consensus;)?  

o Hoe blijf je ‘on speaking terms’? Of: focussen op resultaat.  

 

Ook belangrijk 

Een thema in de training altijd opbouwen rondom vakbondswerk . In het bedrijf  

samen met de cursisten analyseer je het thema en maak je risico’s helder. Laat de 

mensen zoveel mogelijk zelf aangeven welke oplossing zij wensen. 

 

Maak vervolgens een taakverdeling  voor aanpak van die risico’s (wie doet wat).Gebruik kennis en 

training uit dit handboek, vanuit internet etc. Probeer te werken aan een plan van aanpak; gebruik 

dit voor opbouw van vakbondswerk in het bedrijf. Werk aan het bespreekbaar maken van 

problemen/ knelpunten bij de achterban in het bedrijf. Leer de mensen hoe te organiseren gebruik 

computers, maak een plan voor verdere opleidingsbehoeften. 

 

Hoe word je trainer in Occupational Safety and Heal th?  

In dit handboek wordt voor elk programmaonderdeel beschreven hoe je te werk moet gaan. Dit gaat 

aan de hand van eenvoudige vragenlijsten.  

 

o De trainer moet werken met gestelde leerdoelen. Deze worden benoemd in overleg met de 

BKDP en in de uitnodiging/ agenda voor het seminar aan deelnemers verteld. 

o De trainer neemt zeer ruim de tijd om de deelnemers te leren kennen. 

o Hij neemt ook zeer ruim de tijd om de deelnemers kennis te laten maken met de uitleg en 

opzet van de training.  
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De rode draad door de training:  

o Wat staat er in de wet? 

o Wat is Occupational Safety and Health in het bedrijf? 

o Wat is Occupational Safety and Health in de vakbond? 

 

Ook zal de trainer het spelersveld behandelen en benoemen van Occupational Safety and Health 

binnen de deelnemende bedrijven. 

 

Een zeer belangrijk uitgangspunt is om tijdens star t van de training te achterhalen: 

o Wat wil de cursist na de training weten /kunnen?  

o Dat zijn doelstellingen in termen van competenties.  

 

Wat zijn competenties? 

Dat zijn die combinaties van kennis en vaardigheden die nodig zijn om op bepaalde terreinen je 

werk te doen. In het geval van trainers zijn de belangrijkste competenties: 

 

Didactische kennis en vaardigheden  

o Kunnen werken met groepen en groepsprocessen. 

o Inzicht in arbeidsverhoudingen binnen bedrijven. 

o Plannen van aanpak kunnen maken en daar (mee) over 

adviseren met gevoel voor die arbeidsverhoudingen.  

o Kunnen werken met het Occupational Safety and Health - 

instrumentarium (kort gezegd: wat zegt de wet en wat is 

haalbaar)  

 

We hebben in overleg met BKDP aangeven welke voorwaarden vooraf nodig zijn om de training te 

kunnen geven. 

 

Selectie 

De BKDP selecteert op basis van voldoende voorwaarden. Het materiaal van de training maar ook 

het handboek is in drie thema’s opgebouwd. 

 

1 
De OS&H commissie  

(de oprichting ervan 

en de werkwijze) 

2 
Risico’s benoemen  

en aanpakken  3 
Organisatie op de 

achtergrond zoals 

vakbond en 

gezondheidsdienst 
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Opzet  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                

 

                                         

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                       

 
 
 
 
 
We hebben binnen dit handboek en training een eerste aanzet gedaan maar:  

 
Het belangrijkste doel van de training is om boven water te 

krijgen wat trainers allemaal kunnen:   

Het moet gaan om wat je in de beperkende omstandigheden wel kan en 

hoe je daar een begin mee kan maken. Uiteindelijk zullen de trainers 

tevens een Win - Win situatie kunnen creëren voor werknemer en bedrijf.  

 

Wij beseffen heel goed dat er beperkende factoren zijn, net als in Nederland, waar je rekening mee 

moet houden om de doelen van de training te bereiken. Ook is het belangrijk om als trainer stil te 

staan bij wat je opmerkt:  Zien  / Horen  / Voelen .  

 

Leg vast wat je opmerkt  

Dit is belangrijk voor een latere besluitenlijst en het verdere verloop van de training. Bijvoorbeeld 

met betrekking tot de inhoud: als je merkt dat de bijdrage niet overkomt op de cursisten of niet wordt 

begrepen. Kijk op basis hiervan of je samen met de organisatie, de BKDP, de afspraken kunt 

bijstellen en dus het programma kunt aanpassen 

  

De leerdoelstellingen 

De trainer heeft toegang tot benodigde informatie en heeft de kennis. Het leerdoel van de 

deelnemers moet hier op kunnen aansluiten. De trainer is in staat leerdoelen te stellen, over te 

brengen en samen met de deelnemers te bereiken, en hij/zij maakt afspraken voor evaluatie 

 

Het speelveld,  

 De training 

Nieuwe Trainer  

Vaste afspraken                               BDKP 

Nieuwe trainers  

Vaste afspraken BDKP 

De trainer 



Train the Trainer Handboek 

 18

Voorbeelden van leerdoelen  

o De deelnemers kunnen hun collega’s aanspreken. 

o De deelnemers kunnen verbeteringen door hun verworven kennis op de juiste manier 

beschrijven. 

o De deelnemers kunnen verbeteringen afdwingen in hun bedrijf. 

o De deelnemers kunnen een beschrijving (een foto) maken van hun bedrijf en dus 

vastleggen hoe het bedrijf in elkaar steekt. 

o De deelnemers weten te observeren wat fout is en wat goed gaat.  

 

Een Casus 

Een oefening maken is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit kan een makkelijke of moeilijke 

oefening zijn maar belangrijk is altijd: 

o Neem een voorbeeld waar de deelnemers zich in herkennen. 

o Maak een selectie en maak het gemeenschappelijk voor de groep. 

 

Trainers op gebied van Occupational Safety and Health en milieu in Wit Rusland staan voor een 

grote en moeilijke opgave.  

 

Enerzijds, lijkt op papier alles goed geregeld: 

o Er zijn instanties die verantwoordelijk zijn voor Occupational Safety and Health. 

o Er zijn duidelijke procedures en de vakbondsleden zijn daarvan op de hoogte.  

o Men dient klachten in, er worden rapportages gemaakt en dossiers aangelegd, de 

verantwoordelijke personen doen keurig hun plicht. 

 

Anderzijds, constateer je onmiddellijk als je op de  werkvloer komt dat er veel ernstige 

problemen zijn die al jaren bestaan en die niet wor den verholpen.  

o Denk aan het voeren van een dialoog; dat kan hier oplossing brengen. 

 

De belangrijkste verschillen tussen Belarus en de r est van Europa zijn: 

In Nederland/ rest van Europa ligt de discussie van vakbonden, OS&H commissie - werknemers en 

management meer op het niveau van: welke normen worden toegepast en welk beleid is 

noodzakelijk. Bij de start van een training is er altijd een soort vanzelfsprekendheid dat normen of 

beleid iets heel anders zijn dan de werkelijkheid. Wij proberen altijd duidelijk te maken in de training 

dat dit niet zo is. De Nederlandse rechtsstaat bijvoorbeeld is zodanig ingericht dat sancties zelfs 

naar bedrijven mogelijk zijn. In andere landen is er soms een individuele schadevergoeding na een 

ongeval.  

 

Hoe moet de training nu verlopen? 

Het allerbelangrijkste is om samen bespreken en zichtbaar maken hoe het in de praktijk gaat, wat 

de trainers nu al doen, wat de resultaten zijn, en waarom zoveel zaken niet worden opgelost.  
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Het leerdoel 

Tot de conclusie komen of er oplossingen van de instanties zullen komen of niet. Indien er geen 

oplossingen komen, wat dan?  

 

Wat is de rol van de vakbond? 

Ook volgen de vragen:   - Wat is de situatie in dit land?  

- Hoe groot is hier dit besef bij werkgevers?  

- Ziet men de vakbond als een bedreiging of als een vrij machteloos 

orgaan dat men rustig kan negeren?  

 

Het gaat er dus om, om samen te bedenken hoe wij de  dialoog kunnen starten . Dit vormt de 

kernvraag die de trainers zullen moeten beantwoorden voordat het mogelijk is om verder na te 

denken over een succesvolle aanpak van de Occupational Safety and Health - problemen.  

 

Om de kernvraag te beantwoorden kunnen we denken aan klassieke zaken zoals:  

o het afnemen van enquêtes en interviews met collega’s.  

 

Ook is het belangrijk om met collega’s op de werkplek een inventarisatie te maken van de 

problemen en een discussie te voeren over de beste aanpak binnen de OS&H Commissie. 

Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld: wat te doen opdat mensen hun productiebonus niet verliezen als zij 

met persoonlijke beschermingsmiddelen gaan werken. Nadenken over de goede dialoog tussen 

werkgever en werknemer. Het werkoverleg kan een voorbeeld zijn van die dialoog. Tijdens de 

training gaan we hier aandacht aan besteden.  

 

Onderdeel van de training zal zijn:  

o Een rollenspel van overleg tussen werknemer en de manager  

o Safety stickers maken over bijvoorbeeld gehoorschade, beschermingsmiddelen enz. die 

mensen op hun helm kunnen plakken, op machines of in de kleedkamers. 

o Safety pamfletten maken en bespreken hoe en wanneer deze te verspreiden: bijvoorbeeld 

als de situatie onveilig blijft, er ongelukken gebeuren, in overleg met het bedrijf. 

 

Huiswerktaken 

1. Breng de voornaamste Safety and Health problemen op je bedrijf in kaart.         

2. Wat  is tot nu gedaan om deze problemen op te lossen en hoe werkt het nu ? 

3. Wat is er als gevolg daarvan verbeterd, of niet ? 

4. Waarom zijn zoveel problemen niet verholpen, waarom werkt het systeem niet? 

5. Wat kunnen wij zelf doen opdat de problemen wel worden opgelost? 

 

Voor het tweede seminar  gaan de trainers de bovengenoemde 5 vragen ook met hun collega’s op 

de werkplek bespreken en in de volgende training komen we hierop terug met het resultaat en de 

conclusies van deze discussies. 
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Vervolgseminars en de checklist Train the Trainer 

De inhoud van het tweede seminar zal worden afgestemd op de uitkomsten van het eerste seminar.  

De trainers gaan nadenken over hoe ze resultaten kunnen gaan boeken. Daar moet men echt de tijd 

voor nemen zodat men gewend raakt om na te denken over wat men zelf kan doen op dit vlak. 

Als het de trainers lukt om iets te bereiken op hun bedrijf, dan komt er ruimte om meer in de diepte 

te gaan en met hen bijvoorbeeld na te denken over hoe je kunt afstappen van het systeem van 

compensatie voor gevaarlijke en ongezonde omstandigheden, en toe kunt werken naar een 

systeem van preventie, waarbij uiteraard ook het productie-bonussysteem (stukwerk) dan ter 

discussie zou moeten komen. 

 

 
Het invullen van de master checklist “Train the Tra iner” op pagina 

68 met de aanpak pagina 69 en 70 is de belangrijkst e actie van de 

training. 
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HOOFDSTUK 3 
De oprichting & werkwijze van de OS&H Commissie 

De OS&H Commissie als werknemers vertegenwoordiging   

Dit hoofdstuk gaat uit van een ideale situatie, maar alleen de ideale situatie is de juiste om na te 

streven. Het blijft een win-win situatie. 

 

De werknemer heeft verplichtingen zoals: 

o Zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid in het werk en die van andere 

betrokkenen. 

o Gereedschappen, machines en apparaten goed gebruiken. 

o Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken.  

o Beveiligingen op machines, apparaten en gereedschappen niet veranderen of weghalen.  

o Veiligheidsopleidingen volgen. 

o Gevaren direct melden in de organisatie. 

 

Maar de werknemer heeft ook recht op goede veilige werkplekken. Hiertoe dienen ze goed 

vertegenwoordigd te worden door een afvaardiging. Dit is de OS&H Commissie. Deze OS&H 

commissie regelt en vertegenwoordigd de zogenaamde medezeggenschap. (Met andere woorden: 

het spreekrecht van werknemers) over arbeidsomstandigheden en alle regels rondom ziekte en 

verzuim.  

            

Medezeggenschap volgt zeggenschap 

Wat dit betekent en hoe dit verloopt wordt hieronder uitgelegd:   

 

o Het hebben van een medezeggenschapsorgaan zoals de OS&H commissie is heel 

belangrijk. 

o Als een werkgever een maatregel wil nemen dat over OS&H gaat is de OS&H commissie de 

beste gesprekspartner. 

o De werkgever heeft altijd zeggenschap, de OS&H commissie heeft medezeggenschap en 

volgt het zeggenschap van de werkgever.  

o De commissie kan tevens toezicht houden op naleving van OS&H. 

o Dit kan door inspecties te houden en onveilige situaties op te sporen. 
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CHECKLIST OS&H Commissie 

 

Het betreft de organisatie, werkwijze en communicatie van de commissie. Kies uit onderstaande lijst 

de punten die zinvol zijn om te verbeteren. 

 

                                   Checklist OS&H C ommissie In orde  Actie nodig  

 
  

   Door OS&H  

Commissie 

   Ja  Nee Ja Nee 

Is breed samengesteld: bestaat uit mensen van verschillende  

afdelingen en functies.  

    

Heeft voldoende armslag om te werken: tijd en mogelijkheden voor scholing 

voor externe contacten, etc.  

    

Heeft een duidelijke taakstelling.     

Heeft duidelijk vastgelegd hoe ze communiceert met het management.     

Heeft een vaste vergaderplanning vastgelegd met management, 

werkt met een agenda en heeft een realistisch werkplan opgesteld. 

    

Werkt als een team: nieuwe kwesties worden gezamenlijk besproken  

en beoordeeld, de taken worden goed verdeeld, men weet van elkaar wat men 

doet. 

    

Is gemotiveerd en vasthoudend, is zich ervan bewust dat OS&H werk  

van de lange adem is, bemoedigt in barre tijden.  

    

Reageert en controleert niet alleen maar neemt ook zelf initiatief  

op gebied van OS&H. 

    

Is ook buiten de vergadering actief (informatie verzamelen ).     

Boekt voldoende zichtbare resultaten.     

Is voldoende zichtbaar in het bedrijf voor de werknemers.      

Heeft regelmatig contact met werknemers over de werkomstandig- 

heden. 

    

Gebruikt beschikbare gegevens zoals ziekteverzuimcijfers,  

de risico inventarisatie en evaluatie, en het plan van aanpak. 

    

Voert op een effectieve en overtuigende manier overleg met het management,

bereidt zich goed voor, legt afspraken direct vast. 

    

Heeft recht op regelmatige scholing over goede werkomstandigheden.     

De OS&H commissie heeft het besef dat het contact met de werkvloer bewust 

moet worden onderhouden en dat dit niet vanzelf gaat. 

    

De OS&H commissie heeft een beleid geformuleerd betreffende hoe men 

mondeling en schriftelijk omgaat met de werkvloer. 

    

Het bedrijf of instelling maakt het mogelijk dat de OS&H commissie  

zich met de werkvloer actief bezig kan houden met Veiligheid. 
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Vervolg  - CHECKLIST OS&H Commissie 

 
                                   Checklist OS&H C ommissie In orde  Actie nodig  

 

  

   Door OS&H 

Commissie 

   Ja  Nee    Ja 

Als er OS&H punten worden gemeld door de werkvloer (collega’s)  

houdt de commissie de werkvloer daarvan van begin tot eind op de hoogte.  

    

Resultaten en successen worden gecommuniceerd.     

Aan de werkvloer wordt actief de mening gevraagd betreffende verbeteringen.     
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HOOFDSTUK 4 
De methode Train the Trainer van Wim Dekkers en Ton  Kitzen 

Voorbereiding seminar 1 

Twee huiswerkopdrachten maken: 

Tijdig vooraf aan het seminar 1 deze opdracht meegeven. 

 
Huiswerkopdracht 1 - Maak een foto 

Maak een intensieve “foto” van jouw bedrijf (een kort maar krachtig verhaal) en neem dit mee naar 

de eerste bijeenkomst.  

 

Een foto maken betekent een diepgaande beschrijving geven van  het veiligheidsbeleid:  

o Omschrijf je eigen organisatie, je bedrijf: hoeveel mensen werken er, etc.   

o Omschrijf wat er wordt geproduceerd. 

o Geef aan hoe makkelijk of moeilijk het is om OS&H binnen je eigen bedrijf op de kaart te 

zetten of te krijgen. 

o Kijk naar soortgelijke werkplekken / branches /sectoren als die van jou. 

 

Maak dus een soort foto van jouw bedrijf , en omschrijf dit zo uitgebreid mogelijk. Neem alles wat 

je denkt, ziet, voelt, hoort, enz. mee in je verhaal. Ontdek dat veiligheid een gevoel is, en een goed 

gevoel moet zijn. Doe dit eventueel samen met je collega’s.  

 

Geef dit vorm in een eigen presentatie tijdens semi nar 1 . Maar geef ook aan wat er nodig is als 

het gaat over het terugwinnen van de kennis van de arbeider. Dit kun je zien als instrument voor 

goede veiligheid op de werkplek. 

  
Huiswerkopdracht 2 - OS&H in jouw eigen organisatie .  

Beantwoord de volgende 5 vragen. Doe dit eventueel samen met je collega’s.  

Neem de antwoorden mee in je presentatie over OS&H in jouw eigen organisatie.  

 

1. Wat zijn de voornaamste OS&H problemen op je bedrijf? 

 

2. Wat  is tot nu gedaan om deze problemen op te lossen en 

hoe worden ze nu opgelost?  

 

3. Wat is er als gevolg daarvan verbeterd, en wat niet? 

 

4. Waarom zijn zoveel problemen niet verholpen; waarom 

werkt het systeem niet? 

 

5. Wat kunnen wij zelf doen opdat de problemen wel worden 

opgelost 



Train the Trainer Handboek 

 25 

SEMINAR 1 
 

Dag 1 

Ochtend – Opening 

Wat staat er op het programma?  

 

Oefening 1: Kennismaken met elkaar 

o Kennismaken met de training: Train the Trainer. 

o Wat is OS&H? 

o OS&H in de vakbond 

o Het spelersveld OS&H (de organisatie in het bedrijf en alle belanghebbenden) 

o Beleid omtrent OS&H 

 

Uitleg Oefening 1: Kennismaken met elkaar 

 
Leerdoel:   Trainer kent mede-trainer 

Tijd:     15 minuten 

Materiaal:    dikke stiften / flap-over vellen / plakband  

 

We gaan een kennismakingsopdracht doen. 

Jullie gaan je buurman of -vrouw interviewen en koppelen dit daarna terug aan de hele groep.  

 
Stel elkaar de volgende 7 vragen. 

1. Wat is je naam? 

2. Bij welk bedrijf werk je? 

3. Hoeveel medewerkers werken daar? 

4. Heeft het bedrijf overleg over OS&H? 

5. Wat is je betaalde functie? 

6. Wat is je OS&H - functie? 

7. Waar wil je in deze training in ieder geval antwoord op krijgen? 

 

o Hierna stelt iedereen kort maar krachtig zijn buurman voor aan de trainer. 

o De trainer neemt de antwoorden over op de flap-over: Twee interviews op één vel. 

o De flap-over vellen worden opgehangen. Ze worden bewaard. Tijdens de evaluatie na het 

seminar 3 komen we hier op terug met de vraag of de behoefte van de cursisten is vervuld. 

 

Oefening 2: Bespreken van huiswerkopdracht 1  

 

Deze bespreken, iedere deelnemer presenteert de uitkomsten van de opdracht. 

(Niet langer dan 5 minuten per cursist)  

 

Oefening 3: Kennismaken met de training   

De trainer zal een uitleg geven over de opzet van de training en het handboek. Ook wordt aandacht 
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besteed aan het invullen en oplossen van een concrete OS&H kwestie middels de checklist 

methode  

 

Dit hoofdstuk 3 geeft tevens uitleg hierover. Deze uitleg is ook samengevat in een sheetpresentatie. 

Ook moet ruim de gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. 

 

Oefening 4: Invullen van OS&H beleid. 

We starten met huiswerkopdracht 2 en bespreken de vijf gemaakte vragen op pagina 24. Dit moet 

aanzetten tot een open discussie. Belangrijke opmerkingen worden genoteerd op een flap-over. 

 

Oefening 5: Beleid op OS&H (Deel 1 en 2 hieronder) 

 

DEEL 1 

  

We starten met de 12 modules.  

Hieruit volgen de twee belangrijkste beleidsrisico’s 

  

DEEL 2 

  

Daarna volgt een checklist met basisbegrippen. 

Hieruit volgen de drie belangrijkste veiligheidsrisico’s voor 

een beleidsmatige aanpak. 

  . 
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DEEL 1  
De 12 modules  

In de nu volgende uitwerking van de inhoudsopgave wordt steeds een module met vragenlijst 

gebruikt. Per onderdeel wordt een aantal vragen gesteld. 

 

Deze vragenlijsten zijn een middel om OS&H -beleid te verbeteren. Een OS&H commissie , maar 

ook de vakbond, is hierdoor beter in staat om de stand van zaken met betrekking tot een goed zorg- 

en borgsysteem van de eigen organisatie / het bedrijf in kaart te brengen. 

De elementen in de vragenlijsten van de 12 modules zijn gebaseerd op het verbeteren van de 

werkomstandigheden. In Nederland worden dit veiligheid beheersystemen genoemd. 

 

De vragenlijst is ook een groot voordeel bij het aanpakken van een bepaald OS&H knelpunt in het 

bedrijf. 

 

De 12 modules waar de training mee start worden afgesloten met een vragenlijst voor het houden 

van een rondgang en de beoordeling van de omstandigheden en het door het bedrijf gevoerde 

OS&H-beleid op afdelingsniveau. Dit moet men geregeld blijven doen en ook blijven evalueren. 

 

De 12 modules plus 12 vragenlijsten zijn... 

1. Beleidsintentie.  

2. Organisatie van de OS&H zorg. 

3. Organisatie van de OS&H deskundigheid. 

4. Overleg en samenwerking. 

5. OS&H beleidsvoering 

6. OS&H normen 

7. Procedures en voorschriften. 

8. Communicatie. 

9. Ongevallen en noodprocedures. 

10. Ziekteverzuim. 

11. Investeringen, inkoop, onderhoud. 

12. Rondgang, onderzoek. 
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De opdracht 

 
Op de volgende pagina’s volgen 12 voorbladen en 12 vragenlijsten. 

 
o Lees de voorbladen van de modules eerst goed en kritisch door.  

o Kies (liefst met je collega’s) aan de hand van die voorbladen twee modules uit die in jouw 

bedrijf het belangrijkste zijn om te verbeteren.  

o Neem de bijbehorende twee vragenlijsten van die twee gekozen modules door en kies van 

iedere vragenlijst het allerbelangrijkste knelpunt.  

o Vul deze twee knelpunten in bij blok 1 van de master checklist Train the Trainer op pagina 

68.  
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VOORBLAD MODULE 1  
De beleidsintentie  

Wat is een Beleidsintentie? 

Dit is wat het management samen met de werknemers wil gaan verbeteren. Als dit op schrift staat, 

dan kan dit het uitgangsdocument worden in je bedrijf. 

 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A.  Bij het opstellen: is de inhoud in orde?  

1. Het aanwenden van middelen.  

2. Het treffen van maatregelen. 

3. Het verzorgen van voorlichting en instructies.  

4. Het houden van toezicht.  

5. Wat wil ik zelf, wat willen mijn collega’s? 

6. Wat vind ik zelf belangrijk?  

7. Krijg ik steun en van wie? 

 

Wil het management meewerken?Kan ik de voordelen van goed OS&H beleid uitleggen aan het 

management, zodat het bedrijf er uiteindelijk ook geld ermee verdient en dus meer kansen op 

gebied van OS&H binnen handbereik komen te liggen? Het management moet zich realiseren dat 

dit ook een voordeel voor het bedrijf is het komt ook goed over op klanten en brengt welzijn voor de 

arbeiders. Je moet ook bekijken, wat hierover al op papier staat binnen het bedrijf.  
 

B. Heeft de BKDP en/of de OS&H commissie deze inten ties in het kader van goed OS&H -

beleid ook geformuleerd in een beleidsverklaring?  

o Is hierover overleg mogelijk met de werkgever? 

 

C. Is deze beleidsintentie al geïntegreerd binnen h et bedrijf, en gaat men deze binnen het  

bedrijf meer vorm geven? 

 

D. Is deze beleidsintentie besproken met vakbonden / werknemers of als men een OS&H 

commissie heeft binnen deze commissie besproken?  

 

E. Is deze beleidsintentie bekend bij vakbond en va kbondsleden? 

 

F. Is deze beleidsintentie bekend in de organisatie , op de werkvloer bij werknemers? 

 

G. Indien de beleidsintentie bekend is, wat wordt e rmee gedaan?  

Worden werknemers er actief bij betrokken? 

 

Is dit het voorblad wat het meeste aanspreekt,  
ga dan verder met pagina 42. 
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VOORBLAD MODULE 2 
Organisatie van de OS&H zorg  

Een bedrijf moet volgens de Rechten van de Mens zorgdragend voor goede werkomstandigheden. 

Een bedrijf heeft op gebied van OS&H omstandigheden dus een zorgplicht voor goede Veilgheid.   

 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

  
A. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zi jn deze goed beschreven ? 

o Hoe zijn deze geregeld? 

o Wie heeft welke taken?   

o Wie beslist? (Bijvoorbeeld als extra aanschaf of reparatie nodig is) moet  

o Wie is OS&H coördinator? (Maak een Organogram waarin taken van iedereen duidelijk 

worden) 

 

B. Hoe is de bekendheid van het OS&H beleid bij de medewerkers? Hoe is dit te verbeteren? 

 

C. Is het zorgprincipe onderdeel van functiegesprek ken met medewerkers? 

o Heeft de medewerker kennis van OS&H en bijbehorende taken. 

 

D. Is er een Veiligheidscommissie in het bedrijf en  is er overleg? 

 

E. Is er samenwerking met andere werknemers in ande re bedrijven, is er sprake van 

ervaringen delen en netwerk opbouwen?  

 

 

Samenwerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 

middel van ProductieMapping:  

dit is een internationale methode om meer kennis te 

vergaren over jouw werkplek. De BKDP kan hier meer 

uitleg over geven. 

 
 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt,  

ga dan verder met pagina 43. 
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VOORBLAD MODULE 3 
Organisatie van de OS&H deskundigheid.  

Een ter zake OS&H deskundige, een veiligheidsinspecteur, de dokter en anderen  adviseren de 

OS&H commissie en het management van een bedrijf inzake OS&H.  

 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Zijn er onafhankelijke deskundigen, hoe zijn die  te bereiken, is hier overleg mee mogelijk? 

 

B. Zijn de deskundigen bekend in de organisatie, 

Zijn ze bekend bij de OS&H commissie en hoe kunnen ze meer bekendheid krijgen? 

 

C. Is er geregeld overleg tussen vakbonden, vertege nwoordigers van werknemers en/of 

OS&H commissie of tussen werknemers en het manageme nt van de gezondheidsdienst (een 

dokter)? 

 

D. Hoe is het overleg en de organisatie van de OS&H  deskundigheid vastgelegd ?  

Is er misschien een contract met de gezondheidsafdeling van het bedrijf en wat staat hier in? 

 

E. Is er inzage mogelijk in het systeem van documen tatie door OS&H commissies en/of 

vakbonden? 

 

F. Wordt er onderzoek door de vakbond / werknemers gedaan en wat levert het op? 

 

G. Vindt er geregeld een evaluatie over dit onderzo ek plaats?  

Zijn er afspraken te maken over dit geregeld evalueren? 

       
 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt, 

ga dan verder met pagina 44. 
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VOORBLAD MODULE 4 
Overleg en samenwerking  

Hier speelt de OS&H commissie een zeer belangrijke rol. Hier is waar het allemaal om draait. Hier 

dient de trainer / de werknemers met veiligheidscommissies, vakbonden en directie aan een dialoog 

te werken. 

 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Wat is de betrokkenheid van werknemers en vakbon den? 

 

B. Wat is de betrokkenheid van de fabrieksleiding? 

 

C. Stel een veiligheidsteam (de OS&H commissie) uit  alle geledingen samen. 

 

D. Kennis over verbeteringen op veiligheidsgebied i s vaak aanwezig bij de werknemers, hoe 

wordt deze kennis meegenomen? 

 

E. Probeer een beloningssysteem op te zetten om inz et van mensen op gebied van veiligheid 

te belonen . Zie ook pagina 11. 

 
 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt, 

ga dan verder met pagina 46. 
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VOORBLAD MODULE 5 
OS&H beleidsvoering  

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. er een OS&H beleidsplan? 

 

B.  het bedrijf zelf risico’s inventariseren en eva lueren?  (Wat is mogelijk aan de hand van 

bijvoorbeeld het Nederlandse model?)  

 

C. Is er een Plan van aanpak met prioriteiten dat u it de risico’s voortkomt?  

 

D. Kan men alles vastleggen in dat plan, is dit geb eurd en zijn er verantwoordelijken 

benoemd voor de actiepunten?  

o En is er een einddatum genoemd waarop de acties klaar moeten zijn?  

 

E. Wat is mogelijk ten opzichte van andere jaarplan nen / de begroting / financieel beleid? 

o Hoe belangrijk vindt het management veiligheid? 

o Wat is mogelijk en verplicht volgens de wet in het land?  

o Hier altijd eerst naar kijken. 

 

F. Zijn er afspraken gemaakt over de voortgangscont role? 

 

G. Zo ja bij F, dan kan men een systematische voort gangsrapportage maken. 

 

H. Indien alles zo is gelopen als in Punt A t/m G d an kan men als vakbond communiceren 

naar de werknemers wat men heeft bereikt en hier ve el nieuwe leden mee maken. 

 

I. De vakbond moet dit blijven toetsen en bijstelle n, dit moet de trainer / vakbond zich eigen 

maken.  Hierdoor zijn wijzigingen, die gegarandeerd gaan plaatsvinden, te overzien. 

 

J. Is er aandacht voor speciale groepen: vrouwen / jongeren, etc. ?  

 
 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt, 

ga dan verder met pagina 47. 
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VOORBLAD MODULE 6 
Het stellen VAN OS&H-normen  

Afspraken uit de wet en afspraken binnen het bedrijf nakomen.  

Zie ook pagina 73.  

 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Is de aanpak van risico’s bij de bron mogelijk? 

 

B. Is er een beleid “persoonlijke beschermingsmidde len”? 

 

C.  Zijn gegevens en veiligheidsinformatie (safety datasheets) van de aanwezige stoffen 

beschikbaar? (Dit kan bijvoorbeeld via de internet website van de Niosh).  

 

D. Zijn er eigen bedrijfs(veiligheids)normen? 

       

E. Is er samenwerking op dit gebied binnen het bedr ijf en is er samenwerking tussen 

dezelfde bedrijven in het land?  (Taak van de vakbond) 

 

F. Is de voorlichting / opleiding op het gebied van  OS&H normen in orde?  

 

G. Welke “OS&H besluiten” zijn er in de wetgeving a anwezig?  

 

 
Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt,  

ga dan verder met pagina 49. 
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VOORBLAD MODULE 7 
Procedures en voorschriften  

Aan de volgende procedures en afspraken dient aandacht te worden besteed als het om de 

“hardware ”, de machine gaat: bediening, onderhoud en reparatie, reiniging, transport van de 

machine-installatie en aansluiting, opslag en afvoer na afdanking. Als het echter om de 

medewerkers, de “software ” gaat, zijn procedures en voorschriften ook zeer gewenst.  
 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Wat is er aanwezig binnen de vakbond / het bedri jf / de leveranciers / andere bedrijven?  

 

B. Zijn er goede werkinstructies? Is er een plan vo or voorlichting en onderricht voor 

gebruikers? 

 

C. Wordt de vakbond betrokken bij integratie van pr ocedures en voorschriften?   

 

D. Hebben werknemers inspraak bij het werken aan be kendheid en bij de toetsing van 

werknemers. 

 

E. Is er toezicht op naleving door werkgevers en we rknemers? 

 

F. Is er sanctiebeleid? Is er kennis binnen de vakb ond? Is er een beroepscommissie?  

  

G. Heeft de vakbond hierin zitting? Is er een leden servicepunt bij de vakbond? 

 

H. Zijn er verplichte documenten en voorzieningen, bedieningsvoorschriften? 

 

I. Is er een procedure voor regelmatig onderhoud va n machines?  

 

J. Is er een onderhoudschecklist, een registratieli jst van storingen en stagnatie, over bijna-

ongevallen en over ongevallen met letsel? 

 

K. Is er geregeld werkoverleg over procedures en vo orschriften? 

 

 
 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt, 

ga dan verder met pagina 50. 



Train the Trainer Handboek 

 36

VOORBLAD MODULE 8 
Communicatie (met werknemers, over de volgende punt en) 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 

A. Is er voorlichting over  de training en de gelee rde vaardigheden naar de werknemers? 

 

B. Worden de resultaten van de trainingen gecommuni ceerd?   

(Hier kan de vakbond scoren richting de achterban en niet georganiseerde werknemers). 

 

C. Is er speciale aandacht voor vrouwelijke medewer kers en medewerkers onder de 18 jaar?  

Dit ook meenemen in de training. 

 

D. Is er geregeld werkoverleg? 

 

E. Hoe gebeurt een klachtenafhandeling door de OS&H  commissie? 

o Hoe gebeurt een klachtenafhandeling door de vakbond?  

o Hoe gebeurt een klachtenafhandeling door het bedrijf? 

 

F. Worden werknemers actief bij de klachtenafhandel ing betrokken, en wordt aan hen 

teruggekoppeld? 

 

G. Is documentatie beschikbaar over dit onderwerp? (taak vakbond!) 

 

H. Zijn er afspraken over hoe te communiceren in ee n communicatieplan? 

 
 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt,  

ga dan verder met pagina 51. 
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VOORBLAD MODULE 9 
Ongevallen en noodprocedures  

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Is er structuur op dit gebied?  

Zijn er afspraken?  

 

B. Is er een bedrijfshulpverlening zoals Eerste Hul p of brandbestrijding en is er optreden bij 

calamiteiten? 

 

C. Is er doeltreffende scholing van voornoemde spel ers op veiligheidsgebied?  

 

D. Is er een registratie en analyse van ongevallen?  

 

E. Is er een calamiteitenplan, wordt hiervoor geoef end? 

 

F. Wie heeft het beheer over de Eerste Hulp voorzie ningen en de middelen  voor 

brandbestrijding? 

 

G. Worden ongevallen besproken en worden er maatreg elen genomen ter voorkomen van 

ongevallen? 

 

H. Is in een plan duidelijk omschreven hoe gevaar v oor derden (bezoekers, voorbijgangers, 

firma mensen etc.) wordt voorkomen?  

(Zie ook onze presentatie ‘fabriekskaart maken’). 

 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt,  

ga dan verder met pagina 53. 
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VOORBLAD MODULE 10 
Ziekteverzuim en Preventie                 

De rol van de vakbond, de OS&H commissie het bedrijf is belangrijk hierin: 

 

o Een goede preventieve aanpak houdt in dat men de werkgebonden 

oorzaken van verzuim wil opsporen om ze vervolgens zo veel mogelijk 

aan te pakken.  

o Werk gebonden gezondheidsrisico’s juist en volledig omschrijven in de 

Risico inventarisatie en evaluaties en plan van aanpak gemaakt. 

Ook de risico’s werkdruk en psychische knelpunten. 

Plan van aanpak ook bespreken in OS&H commissie. 

o OS&H commissie  heeft inzicht  in die cijfers van kort, middellang en 

lang verzuim door werk en overlegd regelmatig met management. 

o Afdelingen met hoog verzuim extra aandacht geven 

o Werknemers krijgen het recht op toegang tot een arts of 

gezondheidsdienst. Periodiek hebben werknemers recht op een 

medisch onderzoek. 

o Er zou een ongevallen register moeten zijn waarin alle bijna - ongevallen 

worden vastgelegd elk ongeval onderzoeken en aanbevelingen voor 

preventie doen en ook ieder werkoverleg die gevallen bespreken. 

 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Is er registratie?( Ook kijken in andere bedrijv en ) 

 

B. Vergelijk veiliger / onveiliger en maak afsprake n om van elkaar te leren. 

 

C. Begeleiding / controle / is re-integratie mogeli jk op een sociale manier. 

 

D. Bekendheid bij werknemers.  

 

E. Rol OS&H commissie. 

 

F. Hoe gaat men om met beroepsziekten. 

 

G. Is er geregeld werk gerelateerd gezondheidskundi g onderzoek? 

 
Is dit het voorblad wat het meeste aanspreekt, 

ga dan verder met pagina 54. 
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VOORBLAD MODULE 11 
Investeringen, inkoop, onderhoud  

Als OS&H commissie moet men hier inspraak in hebben want hier kunnen specifieke eisen op 

gebied van veiligheid worden opgevoerd. Veiligheids en milieu aspecten behoeven meestal een 

grote investering. Maak in een vroeg stadium afspraken. 

 

De centrale vraag is  zijn er uit het recente verleden 

aanleidingen om zich actief hiermee bezig te houden? 

 

Ergonomische kwesties 

o Onprettige en vermoeiende werkhoudingen. 

o Bedieningsgemak of ongemak aan machines. 

 

Veiligheidskwesties 

o Aankoop veiligere machines.  

o Nooduitgangen, voldoende ruimte voor transport en looproutes, veilige doorgang, Eerste 

Hulp plekken. 

o Milieuvriendelijke bouwmaterialen, klimaat, warmte, tocht, ventilatie, ongezonde of frisse 

lucht.  

o Toiletruimte. 

(Loop zoveel mogelijk OS&H punten na die in vergelijkbare oude werkruimten spelen, gebruik 

bovenstaande aandachtspunten.)  
 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Altijd nagaan: is er rekening gehouden met de ve iligheid en gezondheidsaspecten? 

      

B. Verbetervoorstellen kunnen  ook voortkomen uit overleg bij soortgelijke bedrij ven. 

 

C. Gebeuren inkoopbeslissingen in overleg met werkn emers?  

 

D. Hoe is de onderhoudsstaat en veiligheid van mach ines?  

Wordt explosieveiligheid meegenomen? 
 
E. Specifiek komen hier ook weer de persoonlijke be schermingsmiddelen(zoals voor geluid) 

aan bod. 

 
Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt, 

ga dan verder met pagina 56. 
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VOORBLAD MODULE 12 
Rondgang en  Onderzoek  

Doe dit geregeld, kies steeds een vast thema, zoals bijvoorbeeld geluid en blijf dit met vaste 

regelmaat doen. Vaak terugkomende tekortkomingen moeten worden vastgelegd in de Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 
 

Wat moet ik mij afvragen als werknemer? 

 
A. Rondgang door leidinggevers: 

o Waar? 

o Hoe vaak? 

o Met wie? 

o Rapportage door wie? 

o Rapportage naar wie? 

 

B. Rondgang door werknemers:  

o Welke observanten zijn actief? 

o Worden ze getraind in het lopen van de rondgang? 

 

C. Inschakeling van Veiligheid en Gezondheidsdeskun digen/de vakbond bij het verkrijgen 

van advies. 

 

D. Wordt het resultaat gemeld/ doorgesproken met de  werknemers?  

 

E. Thema’s opstellen voor de observatie 

 

F. Maken van observatie teams 

 

G. Een observatie-jaarplan maken  

 

H. Wordt het resultaat van observatie gemeld / door gesproken? 

 

I. Is er werkoverleg van medewerkers om onveilige s ituaties systematisch aan te pakken? 
 
 

Is dit het voorblad dat je het meeste aanspreekt,  

ga dan verder met pagina 57. 
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HET VERVOLG VAN DE OEFENING 
 
Je hebt nu twee modules uitgekozen. Dit zijn de modules die jij als heel belangrijk ervaart. 

 

Opdracht 

 

 
1. Maak nu de 2 volgende vragenlijsten op de volgende 

bladzijden die bij deze keuze horen. Deze lijsten mogen ook 

in groepsverband gemaakt worden voor een bedrijf. 

 

2. Kies hierna uit de vragenlijst die op de eerste plaats stond 2 

vragen met de antwoorden die jij als heel belangrijk ervaart.  

 

3. Kies hierna uit de lijst die op de tweede plaats stond 1 vraag 

met het antwoord die jij hier als heel belangrijk ervaart. 

 

4. Je hebt nu een selectie van 3 onderdelen van het OS&H 

beleid in jouw bedrijf, die moeten worden verbeterd. 

 

5. Je hebt tevens al aangegeven wat de oplossing is, want je 

hebt in de checklijst bij jouw vraag al ook het antwoord 

gegeven. 

 

6. Neem deze 3 onderdelen over op de verzamelstaat op 

pagina 58 . 

 

7. Bewaar de uitgewerkte checklijsten voor het laatste seminar; 

dan wordt deze verzamelstaat-pagina compleet gemaakt. 
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VRAGENLIJST MODULE 1 
De Beleidsintentie  

Toelichting 

Een intentieverklaring of OS&H beleidsverklaring wordt uitgegeven door de directie of het 

management van een bedrijf. Hier zouden vakbonden en werknemers bij betrokken moeten worden. 

Hierdoor wordt duidelijk welk beleid bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden wordt gevolgd en 

is afgesproken. Tijdens onderhandelen kan het een ondersteuning zijn, zeker als dat beleid nog in 

ontwikkeling is. 
 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling  Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden  
verbeterd? 

Heeft de BKDP en /of de vakbond de intenties in 

het kader van het OS&H – beleid geformuleerd 

en zijn deze op papier vastgelegd? 

 

 

 

 

  

Is dit door de directie van jullie bedrijf 

overgenomen? 

 

 

  

 

 

 

Zijn de vakbondsdoelstellingen, 

(de OS&H doelstellingen ) wel geïntegreerd in 

andere doelstellingen van het 

ondernemingsbeleid? 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn de OS&H intenties en doelstellingen van het 

OS&H beleid besproken met de werknemers 

afgevaardigden of met de vakbond? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zijn de OS&H intenties bekend binnen 

jullie bedrijf / organisatie? 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wordt er in de praktijk iets met de geformuleerde  

OS&H intenties gedaan in het bedrijf? 
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VRAGENLIJST MODULE 2 
De OS&H zorg en de organisatie hiervan  

Toelichting   

De organisatie van het OS&H beleid hoort een integraal onderdeel van dit beleid te zijn.  

Duidelijk moet zijn hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op OS&H gebied zijn 

verdeeld binnen het bedrijf. 
 
 

Vragen en de discussie met de groep  
 

Beoordeling  Wat gaat 
goed?  
 

Wat kan 
worden 
verbeterd?  

Zijn taken, bevoegdheden in het kader  

van de OS&H zorg binnen de 

organisatie op schrift vastgelegd? 

 

 
 
 

  

Is er een coördinator die het OS&H  

beleid coördineert en de uitvoering 

ondersteunt en bewaakt? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Zijn vastgelegde taken en 

verantwoordelijkheden in het kader 

van de OS&H zorg bekend 

bij medewerkers? 

 
 
 

 
 

 

Is de uitvoering van vastgelegde 

OS&H taken onderdeel van 

functiegesprekken? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

Zijn taken en verantwoordelijkheden in het 

kader van de OS&H zorg onderwerp van 

overleg met de vakbond en/of 

medewerkers? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

Wordt er samengewerkt op OS&H 

gebied met andere bedrijven met wie op  

hetzelfde terrein, op dezelfde werkplekken, 

of in hetzelfde gebouw gewerkt wordt? 

(inclusief het ingeleende personeel ) 
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VRAGENLIJST MODULE 3 
Organisatie van OS&H deskundigheid: 

Toelichting 

Het bedrijf, management en medewerkers dienen niet zelf alles uit te vinden; er zou gebruik 

gemaakt moeten kunnen worden van externe deskundigen (zoals bijvoorbeeld de vakbond). 

Men moet het OS&H beleid laten ondersteunen door ter zake interne en externe deskundigheid. (Dit 

kan ook FNV Bondgenoten zijn) 
 

Vragen en de discussie met de 
groep  
 

Beoordeling  
 

Wat gaat 
goed?  

Wat kan 
worden  
verbetert?  

Wordt er gebruik gemaakt van 

onafhankelijke deskundigen? 

 

 

 
 
 

  

Voeren de OS&H deskundigen de taken  

uit die de wet van het land voorschrijft  

en is dit in overeenstemming met de 

rechten van de mens? Is dit naar 

werknemers’ tevredenheid?  

 
 
 

 
 
 

 
 

Geven de deskundigen actief 

ondersteuning aan het OS&H beleid in het 

bedrijf? 

 

 

 
 
 

 
 

 

Is binnen de organisatie bekend welke 

deskundigen voor welke gevallen  

ingeschakeld kunnen worden? 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

Heeft de vakbond en of de OS&H  

commissie regelmatig overleg met de 

OS&H  deskundigen? 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

Wordt informatie en documentatie op 

OS&H gebied binnen het bedrijf 

systematisch verzameld en bijgehouden en 

op welke plek? 
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Vervolg  - Vragenlijst module 3 

 

Vragen en de discussie met de 
groep  
 

Beoordeling  
 

Wat gaat 
goed?  

Wat kan 
worden  
verbetert?  

Dragen de activiteiten van de OS&H 

organisatie in het bedrijf bij aan het 

verminderen van de risico’s? 

 

 

  
 
 

  
 

  

Is er bijvoorbeeld toegang tot informatie 

over gevaarlijke stoffen op internet en 

begrijpen de medewerkers deze 

informatie? 
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VRAGENLIJST MODULE 4 
Overleg en samenwerking op beleidsniveau  

Toelichting 

Indien het dan eindelijk zover is dat werkgevers en werknemers de intentie hebben uitgesproken om 

te gaan samenwerken op het terrein van arbeidsomstandigheden, kunnen de vakbond of de 

werknemers, als vertegenwoordiging op OS&H gebied, gebruik maken van rechten uit de wetgeving 

en/of de rechten van de mens.  

 

Indien men zover komt is er meestal veel druk uitgeoefend, en zijn de arbeidsverhoudingen meestal 

onder druk komen te staan en zwaar verstoord. De hieronder volgende checklist kan helpen hier 

structuur in aan te brengen en overleg over OS&H op gang te brengen. 
 
 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling 
 
 

Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden 
verbeterd? 

Wordt over alle beleidsbeslissingen met 

veiligheid-, gezondheid- en welzijnsaspecten  

vooraf overleg gepleegd met de werknemers  

en/of vakbond? 

 

 

 

  

Worden leidinggevenden van de afdelingen 

betrokken bij het tot stand komen van het 

OS&H beleid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er een team of OS&H werkgroep waarin 

functionarissen uit diverse lagen van het bedrijf 

regelmatig overleggen, gericht op coördinatie  

van beleid en uitwisseling van 

praktijkervaringen? 

 

 

 

 

 

 

Wordt rekening gehouden met het oordeel en 

de inbreng van de vakbond en/of de 

werknemersvertegenwoordiging bij vaststelling 

van het beleid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Is het OS&H overleg tussen de bedrijfsleiding  

en de werknemers vertegenwoordiging en of 

vakbond naar wens van de werknemers vorm 

gegeven? 
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VRAGENLIJST MODULE 5 
OS&H - beleidsvoering  

Toelichting 

De OS&H beleidsvoering vormt de spil in de systematische en continue aandacht voor betere 

arbeidsomstandigheden. 

 

Vragen en de discussie met de groep Beoordeling 
 

Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden 
verbeterd? 

Zijn hoofddoelstellingen, uitgangspunten en 

hoofdlijnen van het OS&H beleid vastgelegd in 

een OS&H beleidsplan? 

 

 

 

  

Risico: Zou het mogelijk zijn om de OS&H- 

risico’s in het bedrijf in beeld te brengen, te 

rangschikken en vast te leggen op een lijst en 

in te delen in lichte, middelzware 

en zware risico’s? Denk ook aan de kennis van  

de OS&H deskundigen hierbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisatie:Zou het mogelijk zijn om over het  

elimineren van de zware en daarna de 

middelzware risico’s afspraken te maken met 

de bedrijfsleiding en dit vast te leggen in een 

plan om dit aan te pakken? 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie: Zou het daarna mogelijk kunnen zijn 

om een meerjarige prioriteitenlijst te maken met 

de directie op basis van eerder genoemde 

methode? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Leg concrete doelen en voorgenomen 

activiteiten vast in een OS&H- bedrijfsplan en 

bespreek dit minstens eenmaal per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zijn de concrete doelen en activiteiten  

in het genoemde plan realiseerbaar en 

afgestemd op andere plannen binnen  

het bedrijf? Denk aan de financiële begroting. 

   

Is er voortgangscontrole door de betrokken 

vakbonden en/of werknemers-

vertegenwoordigers over het hiervoor 

genoemde afgesproken plan? 
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Vervolg  - Vragenlijst module 5 

 

Vragen en de discussie met de groep Beoordeling 
 

Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden 
verbeterd? 

Is er een systematische (interne) rapportage  

en evaluatie van de bereikte resultaten van het 

OS&H beleid? Dit kan het beste vast worden 

vastgelegd door de betrokken 

verantwoordelijken. 

   

Is het OS&H beleidsplan eventueel onderdeel 

van andere plannen? Zo ja, bespreek dit 

minstens eenmaal per jaar. 

   

Wordt het OS&H beleid regelmatig  

getoetst en bijgesteld op grond van de 

Ervaring met het beleid in de praktijk en  

de nieuwste stand der techniek? 

   

Wordt er in het OS&H beleid aandacht  

besteed aan de specifieke aspecten van 

bijzondere groepen, zoals: zwangere vrouwen, 

ouderen etc. ? 

   

Draagt de OS&H beleidsvoering bij aan de 

concrete verbeteringen van 

arbeidsomstandigheden? 
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VRAGENLIJST MODULE 6 
Het stellen van OS&H normen  

Toelichting 

De uitvoering van het OS&H beleid zou een basisverplichting binnen het bedrijf moeten zijn, zowel 

van werkgever als van werknemer. Het beleid zou op basis van zelfwerkzaamheid moeten zijn 

ingericht. Het zou voorschriften moeten bevatten over hoe knelpunten in arbeidsomstandigheden 

aangepakt zouden moeten worden en hoe aldus OS&H normen in de bedrijfspraktijk vorm kunnen 

krijgen. 
 
 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling 
 
 

Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden 
verbeterd? 

Worden OS&H kwesties aangepakt door 

risico’s zoveel mogelijk bij de bron aan te 

pakken? 

 

 

 

 

 

  

Worden normen uit de wet en vanuit andere 

wetmatige uitwerkingen gehanteerd om  

maatregelen te toetsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent het bedrijf eigen normen voor 

arbeidsomstandigheden die geen  

wettelijke norm kennen, of ter aanscherping  

van wettelijke normen? 

 

 

 

 

 

 

 

Gaat de invoering van technische 

maatregelen om OS&H risico’s terug te 

dringen gepaard met voorlichting en 

instructie over het gebruik van  

ter beschikbaar gestelde middelen en ter  

stimulering van de naleving? 
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VRAGENLIJST MODULE 7 
Procedures en voorschriften  

Toelichting 

Procedures en voorschriften geven een nadere invulling aan de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van werknemers, om in de praktijk van alledag “OS&H-verantwoord” te 

handelen. Een voorwaarde om werknemers ook effectief aan te spreken op het naleven van 

voorschriften is heldere en eenduidige regels, een goede voorlichting, instructie en een adequaat 

toezicht op gestelde regels. Zoals eerder al aangehaald ligt hier de kern voor e en sociaal en 

vanuit werknemers oogpunt terecht gevoerd sanctiebe leid.  
 
 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling 
 
 

Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden 
verbeterd? 
  

Zijn procedures en voorschriften in het 

kader van arbeidsomstandigheden 

schriftelijk vastgelegd? 

 

 

 

  

Zijn procedures en voorschriften  

met betrekking tot arbeidsomstandigheden 

afgestemd op of geïntegreerd in  

werkinstructies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn OS&H procedures voldoende bekend 

bij betrokken werknemers en wordt die 

bekendheid regelmatig getoetst? 

 

 

 

 

 

 

Wordt er toezicht gehouden op de naleving  

van OS&H voorschriften? Is het 

sanctiebeleid sociaal? Welke mogelijkheden 

van sanctie worden toegepast?  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dragen de OS&H procedures en  

voorschriften in de onderneming bij aan de 

vermindering van de risico’s? (bijvoorbeeld 

door minder schade en ongevallen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bij tussentijdse evaluatie met de werkgever 

is er dan sprake van een positieve 

voortgang? 
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 VRAGENLIJST MODULE 8  

Communicatie met werknemers  

Toelichting 

De samenwerking tussen werkgever en werknemers dient niet alleen plaats te vinden op het niveau 

waar het OS&H beleid gemaakt wordt, maar ook in de dagelijkse praktijk. In veel landen is hiervoor 

veel strijd gaande. Feit is wel dat de werkplek, als dit goed geregeld is, zelf de plaats is waar 

voorlichting gegeven wordt, waar praktische ideeën en klachten ingebracht moeten kunnen 

worden.  Als binnen bedrijven consensus (overeenstemming) is bereikt is deze vragenlijst van 

toepassing. 
 
 

Vragen en de discussie met de 
groep 

Beoordeling Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden  
verbeterd? 

Vindt er doeltreffende OS&H -voorlichting  

en onderricht plaats? 

 

 

 

 

 

  

Worden de resultaten van voorlichting en 

onderricht activiteiten regelmatig getoetst  

en geëvalueerd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindt er specifieke voorlichting, onderricht 

en begeleiding plaats van jeugdigen, 

vrouwen? 

 

 

 

 

 

 

Vindt er werkoverleg plaats waar aandacht 

is voor arbeidsomstandigheden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Is er een adequate procedure voor de 

melding en afhandeling van klachten van 

werknemers over arbeids-

omstandigheden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Worden werknemers betrokken bij de 

ontwikkeling en uitvoering van het 

OS&H beleid? 
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Vervolg  - Vragenlijst module 8 

 

Vragen en de discussie met de 
groep 

Beoordeling Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden  
verbeterd? 

Is documentatie op het gebied van 

OS&H binnen het bedrijf beschikbaar  

en inzichtelijk voor vakbonden en 

werknemers? Weten mensen waar 

informatie te verkrijgen is? (Internet etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dragen de inspanningen aan OS&H  

voorlichting bij tot vermindering van de 

risico’s? 
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VRAGENLIJST MODULE 9 
Ongevallen en noodprocedures  

Toelichting 

Hieronder vallen alle beleidsonderwerpen gericht op het effectief en snel bestrijden van ongevallen, 

calamiteiten en rampen. Ongevallen analyseren en registreren heeft bovendien een preventieve 

functie. In ieder land zullen verschillende methodes van toepassing zijn. Deze vragenlijst is op al 

deze systemen toepasbaar. De lijst moet als achtergrond checklist gezien worden. 
 
 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling  
 
 

Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden  
verbetert? 

Is er een organisatie van hulpverlening 

binnen het bedrijf geregeld, gericht op 

eerste hulp bij ongevallen, brand bestrijden 

en optreden bij calamiteiten? 

 

 

 

  

Is er binnen het bedrijf afgesproken 

hoe opvang van slachtoffers verloopt  

bij calamiteiten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worden de hulpverleners opgeleid en  

regelmatig geschoold? 

 

 

 

 

 

 

Worden ongevallen en incidenten 

geregistreerd en geanalyseerd gericht op 

het nemen van preventieve maatregelen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Is er een calamiteitenplan?  

 

 

 

 

 

 

 

   

Zijn werknemers bekend met het 

calamiteitenplan, en zou er geoefend 

kunnen worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Is er een systeem van beheer en 

onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen 

en EHBO voorzieningen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dragen hulpverlening, calamiteitenplan en 

ongevalregistratie bij tot vermindering van 

het veiligheidsrisico en beperking van 

schade? 
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VRAGENLIJST MODULE 10  

Ziekteverzuimbegeleiding en preventie  

Toelichting 

Werknemers zijn voor een bedrijf net een dergelijk groot kapitaal als de machines zelf. 

Na jaren werkzaam in het bedrijf is er veel geïnvesteerd in mensen, zoals opleiding. Ook hebben ze 

zoveel inzicht dat vervangen erg duur is. Een werkgever zou dit kapitaal moeten koesteren w ant 

vervangen betekent weer jaren investeren in deze va kbekwame krachten. 

 

Daarom zou een werkgever aan ziekteverzuimbegeleiding en- preventie moeten doen. Ziekte-

verzuimbeleid zou niet alleen overlap moeten hebben met OS&H beleid, maar ook andere 

beleidsaspecten van de arbeid, zoals leidinggeven en werktijden. Indien de werkgever tot dit 

belangrijke inzicht is gekomen zal de volgende checklist van toepassing zijn voor werknemer-

vertegenwoordigers en vakbonden. Voor de vakbonden zou er ook extra aandacht moeten zijn voor 

de aanpak van ziek worden door het werk; dit wordt in Nederland beroepsziekte genoemd. 
 
 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling Wat gaat 
goed? 

Wat kan 
worden  
verbetert? 

Is er een registratiesysteem voor 

ziekteverzuim, dat actief gebruikt wordt  

bij de ondersteuning van het ziekteverzuim 

beleid? 

 

 

 

  

Is er een preventief ziekteverzuimbeleid  

dat in verband staat met het OS&H  

beleid van de organisatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er een evenwichtig beleid gericht  

op begeleiding, controle en terugkeer op  

de werkplek na ziekte? 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn werknemers voldoende bekend met het 

ziekteverzuimbeleid en hun plichten 

daarbinnen? Hebben zij ook rechten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Worden de werknemers vertegenwoordigers 

en of vakbonden betrokken bij vaststellen of 

wijziging van dit verzuimbeleid? 
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Vervolg  - Vragenlijst module 10 

 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling Wat gaat 
goed? 

Wat kan 
worden  
verbetert? 

Is er een systeem om “ziek door Werk” te 

registreren en worden naar aanleiding hiervan 

maatregelen genomen? Worden vakbonden 

en werknemers vertegenwoordiging hierbij 

betrokken, t.b.v. van preventie? 

  

 

 

  

 

  

Worden werknemers in de gelegenheid 

gesteld om periodiek een medische keuring  

te ondergaan? 

 

  

 

 

  

 

  

Worden werknemers in de gelegenheid 

gesteld om periodiek een medische keuring te 

ondergaan als ze blootgesteld worden aan 

OS&H risico’s? 

  

 

 

  

  

 

  

  

Worden de uitkomsten van die medische 

keuring gebruikt om knelpunten in de 

arbeidsituatie op te sporen en daarop beleid 

te voeren? 

  

 

 

  

  

 

  

Wordt de vakbond en/of werknemer 

vertegenwoordigers betrokken bij de 

beslissing hoe vaak een medische keuring 

moet worden gehouden? 

  

 

 

  

  

 

  

Worden de vakbond en/of de werknemer-

vertegenwoordigers betrokken bij de te 

nemen maatregelen op basis van de 

resultaten van medische keuringen op 

groepsniveau? 

 

 

  

Draagt het verzuimbeleid en de medische 

keuringen bij tot vermindering van derisico’s 

en vermindering van het ziekte- verzuim? 
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VRAGENLIJST MODULE 11 
Investeringen, inkoop en onderhoud  

Toelichting 

Aandacht voor aspecten van veiligheid, gezondheid e n welzijn bij investeringen, inkoop en 

onderhoud vormt een van de belangrijkste meetpunten  voor wat “ geïntegreerd OS&H beleid ” 

heet.  Ook investeringen in de vorm van nieuwbouw of automatisering kunnen daartoe gerekend 

worden. 
 
 

Vragen en de discussie met de groep 
 

Beoordeling 
 
 

Wat gaat 
goed? 
 

Wat kan 
worden  
verbetert? 

Wordt bij investering en inkoop beslissingen 

consequent rekening gehouden met de 

OS&H- aspecten? 

 

 

 

 

  

Wordt de werknemersvertegenwoordiging 

en/of vakbond betrokken bij investering  

en inkoopbeslissingen die hen aangaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt de staat van onderhoud en van 

veiligheid van machines en gereed-

schappen regelmatig geïnspecteerd en 

worden op basis daarvan maatregelen 

genomen? 

 

 

 

 

 

 

Is er een systeem van beheer en  

onderhoud van persoonlijke 

beschermingsmiddelen? 

 

 

 

 

  

Draagt de OS&H aandacht bij investeringen, 

inkoop en onderhoud bij tot vermindering 

van OS&H risico’s binnen het bedrijf? 
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VRAGENLIJST MODULE 12 
Rondgangen en onderzoeken  

Toelichting 

Het houden van rondgangen heeft – in verband met de OS&H beleidsvoering – tot doel om de 

resultaten van beleidsvoering in de praktijk te toetsen en signalen op te pikken  die om aanvulling of 

bijstelling van beleid vragen. Dit moet geregeld en met structuur plaatsvinden. 
 
 

Vragen en de discussie met de groep Beoordeling Wat gaat 
goed? 

Wat kan 
worden  
verbetert? 

Worden regelmatig rondgangen gehouden 

door leidinggevenden om OS&H kwesties te 

inventariseren en OS&H resultaten te 

borgen? 

 

 

 

 

 

  

Zijn leidinggevenden en werknemers  

binnen het bedrijf in staat om zo nodig 

OS&H deskundigen (Binnen vakbonden)  

in te schakelen om onderzoek te plegen 

naar arbeidsomstandigheden op de 

werkplek of op de afdeling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worden resultaten van rondgangen 

en onderzoeken gebruikt als basis voor het 

nemen van maatregelen om knelpunten  

weg te nemen en als basis voor het  

ontwikkelen en bijstellen van het OS&H 

beleid? 

 

 

 

 

 

 

Worden werknemers en wordt de vakbond 

geïnformeerd over het resultaat van  

rondgangen en onderzoeken? 
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Wat zijn volgens de Occupational Safety and Health commissie de 2 belangrijkste 
problemen (Risico’s) in jouw bedrijf van de 12 modu les?      

NB: zet deze top 2 van deel 1 ook in volgorde van belangrijkheid. 
                     

                     1:    ……………………… 

            

                          

                     2:    ……………………… 

 

 
 

Neem deze 2 risico’s over in kolom 1 van de  

MasterChecklist Train the Trainer (pagina 68)   
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DEEL 2: BELEID OP OS&H 
De basisbegrippenlijst voor de werknemerscommissie OS&H 

Belarus   

Elk bedrijf met werknemers in welk land dan ook moet zich houden aan de wet omtrent arbeids-

omstandigheden van het land, met bepalingen over de bescherming van de veiligheid, gezondheid 

en welzijn van de werknemers. Dit is geregeld binnen de Rechten voor de Mens.  

 

 
Hieronder volgt een aantal belangrijke thema's 

omtrent OS&H beleid. Het betreffen standaard-

vragen met aandachtspunten voor speciale groepen 

zoals vrouwen en jongeren.  
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BLAD 1 
Beantwoord de vragen en bepaal of actie moet worden  ondernomen.  

Actie nodig van:  Het Bedrijf  De Commissie 

 Dit is de Wet  De Afspraken 

   Ja   Nee Ja Nee 

Gevaarlijke stoffen  

Zijn er risico's in verband met blootstelling aan  

gevaarlijke stoffen?  

    

Zijn er klachten of irritaties ten gevolge van het werken met 

gevaarlijke stoffen?  

    

Zijn er problemen of is er onkunde met betrekking tot 

opslag, gebruik, vervoer van gevaarlijke stoffen?  

    

Is er een op schrift gesteld beleid – zijn er procedures  

en toezicht - over het omgaan met gevaarlijke stoffen, en 

wordt dat beleid gecontroleerd?  

    

Zijn er risico’s van brand - en explosiegevaar?  

Zijn deze bekend bij het personeel? 

    

Zijn die risico's voldoende afgedekt door 

beheersmaatregelen?  

    

Worden die gecontroleerd?      

Zijn de verschillen in blootstelling aan risico’s over 

gevaarlijke stoffen tussen mannen en vrouwen bekend? 

Wordt hier bewust rekening mee gehouden?  

    

Is er bekendheid over blootstelling gevaarlijke stoffen en 

zwangerschap? Is er een specifiek beleid vanuit het bedrijf 

hieromtrent? (Zoals het aanbieden van ander werk aan 

zwangere vrouwen?) 

    

Kan de gevaarlijke stof vruchtbaarheid beïnvloeden  

van mannen en vrouwen? (Waar kan men informatie 

hierover vinden?) Wordt hiervoor gewaarschuwd? 

    

Kan de gevaarlijke stof borstvoeding beïnvloeden?  

(Waar kan men informatie hierover vinden?) Wordt  

hiervoor gewaarschuwd? Bekijk de presentatie Gevaarlijke 

stoffen en Zwangerschap. 
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Vervolg   - Blad 1  

 

 

Actie nodig van:  Het Bedrijf  De Commissie 

 Dit is de Wet  De Afspraken 

   Ja   Nee Ja Nee 

Machines, apparaten      

Zijn er risico's van stoten of snijden door uitstekende delen 

van machines en apparaten? 

    

Zijn er risico's van knellen, snijden, pletten door aanraking met 

bewegende delen van machines en apparaten?  

    

Zijn er voldoende zichtbare en bereikbare noodstoppen aan 

machines?  

    

Worden machines en apparaten stilgezet en ontkoppeld van 

elektriciteit bij het verhelpen van storingen en uitvoeren van 

onderhoud?  

    

Worden de machines en apparaten alleen gebruikt door 

voldoende deskundige werknemers?  

    

Neem de lijst met kankerverwerkende stoffen door,  

welke stoffen zijn van toepassing op jouw werkplek? 

    

Tot welke week in de zwangerschap mogen vrouwen de 

machine blijven bedienen zonder risico voor moeder en  

kind? Waar kan men de regelgeving vinden en 

wie controleert het? 
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BLAD 2 
Beantwoord de vragen en bepaal of actie moet worden  ondernomen.  

 

 

Actie nodig van:  Het Bedrijf  De Commissie 

 Dit is de Wet  De Afspraken 

   Ja   Nee Ja Nee 

Vloeren     

Zijn er risico's door gladde of ongelijke vloeren of door 

gebrek aan ordelijkheid en netheid? 

    

Zijn de vloeren vrij van obstakels zodat de vluchtwegen 

bereikbaar zijn? 

    

Transport      

Zijn er risico's door transport in gebouwen en op terreinen?     

Zijn de looproutes voor voetgangers voldoende breed en 

gescheiden van de transportroutes? 

    

Geluid     

Niet meer dan 80 dB voor zwangere vrouwen, kan men 

ergens lezen of dit overschreden wordt c.q. is er controle? 

    

Is er sprake van hinder in het werk door te hoge 

lawaaiconcentraties?  

    

Lichamelijke belasting     

Zijn er situaties waarin regelmatig in een ongunstige 

lichaamshouding, met aanzienlijke krachtsinspanning, of in 

repeterende bewegingen wordt gewerkt? 

    

Wordt er langdurig in dezelfde lichaamshouding gewerkt- 

staand of zittend? 

    

Is men bewust dat zwangere vrouwen de laatste maanden 

niet op hun knieën moeten werken? Wie waarschuwt ze? 

Wie houdt hier rekening mee? 
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Vervolg   - Blad 2 

 

 

 

 

 

 

Actie nodig van:  Het Bedrijf  De Commissie 

 Dit is de Wet  De Afspraken 

   Ja   Nee Ja Nee 

Klimaat     

Is het klimaat in de werkruimten comfortabel?     

Is er sprake van voldoende verse lucht en ventilatie?     

Is men bewust dat zwangere vrouwen grotere risico lopen? 

Wie waarschuwt ze? Wie houdt hier rekening mee? 

    

Zijn er voldoende maatregelen en voorzieningen bij  

het werken in koude, hete of natte omstandigheden?  

    

Trillen, schokken     

Is er sprake van belasting door trillen en schokken van 

machines, apparaten en/of transportmiddelen? 

    

Is men bewust dat zwangere vrouwen een groter  

risico lopen? Wie waarschuwt ze? Wie houdt hier rekening 

mee? 
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BLAD 3 
Beantwoord de vragen en bepaal of actie moet worden  ondernomen.  
 

Actie nodig van:  Het Bedrijf  De Commissie 

 Dit is de Wet  De Afspraken 

   Ja   Nee Ja Nee 

Verlichting      

Is er in de werkruimten voldoende daglicht aanwezig?     

Is er voldoende en niet verblindende verlichting om het 

werk te kunnen doen? 

    

Is het contrast tussen werkplekverlichting en 

omgevingsverlichting niet te groot? 

    

Is sprake van hinderlijke spiegeling op het beeldscherm?     

Ergonomie     

Zijn de werkplekken en de apparatuur of machines 

aangepast aan de taken en lichaamsmaten van 

medewerkers?  

    

Zijn er maatregelen getroffen voor andere werktijden en 

taken voor zwangere vrouwen en vrouwen die net bevallen 

zijn? Is er mogelijkheid tot kolven / borstvoeding? 

Vrouwen die borstvoeding geven hebben recht op extra 

pauzes, zijn deze pauzes vastgelegd? 

    

Algemene materiële voorzieningen     

Is er voor de taak van de werknemer een geschikte stoel 

aanwezig? 

    

Is de werk(vlak)hoogte op de werkplek aangepast aan de 

taak en de werknemer? 

    

Zijn er voldoende en goed functionerende toilet- en 

wasvoorzieningen? zijn ze voor mannen en vrouwen 

gescheiden, worden ze voldoende schoongehouden? 
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Vervolg  – Blad 3 
 

 
 

 

Actie nodig van:  Het Bedrijf  De Commissie 

 Dit is de Wet  De Afspraken 

   Ja   Nee Ja Nee 

Vervolg –algemene materiële voorzieningen     

Als er bedrijfskleding wordt gedragen, zijn er voor mannen 

en vrouwen gescheiden voorzieningen om zich om te 

kleden, kan vuile en schone kleding gescheiden van elkaar 

worden opgeborgen? 

    

Als vrouwen borstvoeding geven, zijn er dan voorzieningen 

om te voeden/ kolven? En is er gelegenheid om gekolfde 

melk te bewaren? 

    

Krijgen zwangere vrouwen voorlichting over extra 

arbeidsrisico’s voor moeder en (ongeboren) kind / 

borstvoedinggevende moeders? 

    

Zijn er voldoende EHBO-voorzieningen: kisten, kasten, 

materiaal? Wordt de staat ervan voldoende bijgehouden? 

    

Als vrouwen bepaald werk niet mogen doen i.v.m. 

zwangerschap, zijn er dan mogelijkheden voor alternatief 

werk of moeten zij zich ziek melden?  

    

Is er voldoende brandblus en branddetectie -apparatuur 

aanwezig, die regelmatig wordt getest? Zijn er voldoende 

nooduitgangen en vluchtwegen, zijn ze altijd vrij van 

obstakels, van binnen te openen, voorzien van 

noodverlichting? 

    

Is er voor vrouwen die in nachtdiensten werken een  

gezondheidscontrole ter preventie van borstkanker?  
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BLAD 4 
Beantwoord de vragen en bepaal of actie moet worden  ondernomen. 
 

 
 

Actie nodig van:  Het Bedrijf  De Commissie 

 Dit is de Wet  De Afspraken 

   Ja   Nee Ja Nee 

 De Wetgeving      

Benoem de mogelijkheden en onmogelijkheden in de wet, 

die belangrijk zijn voor de medewerkers:  

    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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Wat zijn  volgens de Occupational Safety and Health commissie  de 3 belangrijkste 

problemen (Risico’s) in jouw bedrijf ?  

- Uit de antwoorden van pagina’s 60-66. 

NB: zet deze top 3 van deel 2 ook in volgorde van belangrijkheid. 
 

                     

                     1:    ……………………… 

            

                          

                     2:    ……………………… 

 

          

                     3:    ……………………… 

 

 

 

Neem deze top 3 over in de kolom 2  

de basisbegrippen (pagina 68) 
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DE MASTER CHECKLIST  
TRAIN THE TRAINER 

Een oplossingstabel met aanpak van een concrete OS& H kwestie 

- Overzicht opdrachten invullen uit drie seminars. 
 

Het beleid  

Uitkomst 12 Modules 

Train the Trainer 

Het beleid 

De Basisbegrippen 

 

  

Risico’s 

Benoemen  

Plus Plan maken 

Het gezondheid 

Beleid  

 

De vakbond  

 

      Seminar 1       Seminar 2 

          

     Seminar 2 

 

    Seminar 3 

 

  Seminar 3 

Bespreek de twee 

kwesties (risico’s)  

in de Safety 

commissie 

 

Vul de 3 risico’s in. 

 

 Kijk eerst wat de  

wet zegt. Vul dan  

      2 risico’s in  

    uit de RI&E 

   

Bespreek drie 

kwesties in de 

veiligheids-

commissie 

 

Drie aandachts  

en of verbeter 

punten voor de  

 vakbond 

        Vul in          Vul in          Vul in        Vul in     Vul in  

UIT SEMINAR 1 

    Pagina 58 

2 risico’s noemen. 

  

UIT SEMINAR 2  

     Pagina 67 

3 risico’s noemen. 

  

UIT SEMINAR 2  

     Pagina 73 

 2 risico’s noemen 

·  

UIT SEMINAR 3 

   Pagina 74 

3 risico’s noemen 

UIT SEMINAR 3 

   Pagina 75 

3 zaken noemen  

1…………………… 1…………………. 1 …………………. 1…………………. 1…………………. 

 

2…………………… 

 

2 …………………. 

 

2 …………………. 

 

2 ………………… 

 

2 ………………. 

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX 

 

3 …………………. 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX 

 

3 ………………… 

 

3 ……..…………. 
 
 
Tijdens seminar 3 plaatsen we de resultaten uit dez e 5 kolommen (totaal 13 risico’s, in de 

onderste vakken ) in een nieuwe tabel: 

 

A. We geven aan of de medewerkers zelf invloed hebben op de benoemde risico’s of opmerkingen. 

 

B. We geven aan of de vakbond zelf invloed heeft op de benoemde risico’s of opmerkingen. 

 

C. We geven de belangrijkheid aan van 13 benoemde risico’s met punten een tot en met dertien.  

 

Dit noemen we onze actielijst  

TIP  In een goede verdeling komen de volgende 3 aan dachtspunten naar voren.   

1/ Het belangrijkste algemene punt benoemen.               

Dit is onze concrete Arbo kwestie . 
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2/ Het belangrijkste punt vrouwen/jongeren benoemen.  

Dit is onze concrete Genderkwestie . 

 

3/ Het belangrijkste vakbondverbeterpunt benoemen.     

Dit is onze concrete Vakbondskwestie .  

      

Is dit niet het geval, dan kan men op de plek van de kruisen nog 2 risico’s plaatsen (in kolom 1 en 3)  
 

De aanpak 

Zet deze risico’s uit de 5 kolommen vanuit de checklist Train the Trainer (Pagina 68) als volgt op 

een rij: 

 

 

 

Kies dan weer 3 punten uit deze lijst van 13. 

Het liefst een brede keuze( Safety, Gender en Vakbondskwestie.)  

 Kolom 1 Arbobeleid  Risico 1  VUL IN  

 Kolom 1 Arbobeleid  Risico 2  ……………………… 

 Kolom 2 De Checklist  Risico 1  ……………………… 

 Kolom 2 De Checklist    

 Kolom 2 De Checklist  Risico 3  ……………………… 

 Kolom 3 De RI&E Risico 1  ……………………… 

 Kolom 3 De RI&E Risico 1  ……………………… 

 Kolom 4 Gezondheidsbeleid  Risico 1  ……………………… 

 Kolom 4 Gezondheidsbeleid  Risico 2  ……………………… 

 Kolom 4 Gezondheidsbeleid  Risico 3  ……………………… 

 Kolom 5 De vakbond  Verbeterpunt 1  ……………………… 

 Kolom 5 De vakbond  Verbeterpunt 2  ……………………… 

 Kolom 5 De vakbond  Verbeterpunt 3  ……………………… 



Train the Trainer Handboek 

 70

Conclusie 

 
o We hebben nu een volledig beeld gekregen van wat kan worden verbeterd in het bedrijf. 

 

o We hebben een foto gemaakt van het bedrijf hoe we staan op gebied van OS&H. 

 

o We hebben geleerd hoe we structuur in veiligheid en gezondheid kunnen aanbrengen. 

 

o We hebben geleerd hoe we de dialoog moeten voeren in het bedrijf zonder het bedrijf te 

schaden. 

 

o We weten uit te leggen dat er geld verdiend kan worden met goede OS&H. 

 

o Dit geld kan worden ingezet voor verbeteringen dus onder de streep zijn er alleen maar 

winnaars. 
 

Dan maken wij een stappenplan 

 
STAP 1  

Het probleem:  

o Verwoord de 3 gekozen kwesties zo precies en feitelijk mogelijk. 

STAP 2 

Aan de slag met het probleem 

o Indien er een probleem is: doorgaan met stap 3  

o Indien er geen probleem is: dit zo snel mogelijkmelden aan de achterban 

o Doe dit als OS&H commissie samen met de vakbond.  

STAP 3 

Wat is de oorzaak en wat is het gevolg van het bela ngrijkste probleem?                                                       

o Splits dit op en schrijf dit op in: Oorzaken zijn / Gevolgen zijn.  

STAP 4 

Verzamel informatie over de 3 kwesties. Leg dit vas t:  

o De beschrijving van het probleem. 

o Plan van aanpak, de maatregel om het probleem op te lossen.  

o De verplichting uit wetten.  

o De rechten van vakbond en/of commissie. 

o Ervaring met het probleem en polsen van de oplossing.  

STAP 5 

Formuleer een doel:  

o wat wil je bereiken? Laat de OS&H commissie (of vakbond) zo het gesprek voeren met de 

werkgever. 

o Maak afspraken over de evaluatie.  

STAP 6 

Benoem een verantwoordelijke en ook de datum dat he t risico beheersbaar moet zijn.  
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o Dit hebben we ook geoefend in de workshop van seminar 1: Onderhandel met je werkgever 

over drie risico’s. 

o Maar nu hebben we de gehele organisatie in kaart gebracht en zijn we beter voorbereid om 

het gesprek te voeren.  

o Werk gestructureerd; doe dit in de groep of met de vakbond. 

o Blijf de checklist bijwerken en neem steeds een nieuw punt op ter onderhandeling 

o Ontwikkel een dialoog met de werkgever, want goede omstandigheden leveren geld op en 

zie toe dat het wordt gebruikt ter verbetering.  

STAP 7 

De ‘demming cirkel’ : 

o Wat we nu geleerd hebben noemt men een ‘demming circel’. 

o Het is gebaseerd op het principe van ‘Plan Do Check Act’. 

 

 

 

1. Plan 

2. Do 

3. Check 

4. Act  

   

  
 
Tijdens het opstarten van een goed veiligheidsbeleid in een bedrijf is de Train the Trainermethode 

een goede manier. Als deze methode eenmaal goed loopt zou men over kunnen gaan op een 

andere manier: de zogeheten RI&E ( Risico Inventarisatie en Evaluatie). 
 
In het tweede seminar volgt enige uitleg over deze RI&E methode. Men kan er ook voor kiezen om 

onze Train the Trainer methode te blijven gebruiken. 

 

 

LEERDOEL 

Deze oefening geeft je inzicht in de belangrijkste 

tekortkomingen op gebied van beleid in het bedrijf. 

Ook krijg je inzicht in de kwaliteit van goed beleid. 

 

 

 

A C 

P D 
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DAG 2  
start met de evaluatie over Dag 1 

Evaluatie: 

o Wat was je ervaring?  

o Wat heb je gemist? 

 

Daarna volgt een presentatie:  

o Wat is OS&H in Wit Rusland?  

 

We gaan ook in op het hebben van een personeel vert egenwoordiging / commissie. 

 

Ook zullen we een OS&H overleg-vergadering als roll enspel beleggen, volgens Nederlands 

model: 

o Er wordt een directeur aangewezen.  

o Er wordt een veiligheidsofficier aangewezen.  

o De overige aanwezigen zijn de leden van de commissie. Uit deze leden wordt een voorzitter 

en secretaris (tevens notulist) gekozen. 

o De leden van de commissie observeren het spel.  

o We starten met een agendabespreking door de voorzitter, notulist en de directeur.  

o We benoemen twee grote problemen en laten de vergadering de rest doen.  

o Vervolgens zetten we een agenda op, maken een praatpapier, en starten de vergadering. 

 

Op het einde van het seminar volgt een uitgebreider e invulling, met tevens het huiswerk voor 

de dagen. 
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SEMINAR 2 
 

Dag 1 - De Wetgeving 2008 OS&H in Belarus.  

(Dit kan ook in het derde seminar plaatsvinden)  

We nemen de wet samen door. Met als belangrijkste vraag:  

o hoe kan de wet ons helpen bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. 

 

De dagen staan nu ook in het teken van thema’s:  

o Werken onder hete omstandigheden,  

o Geluid,  

o Gevaarlijke stoffen enz. 

 

Avond & Dag 2 - De Risico-Inventarisatie, Evaluatie  en het Plan van Aanpak  

We bespreken verschillende methoden, en ook de voordelen van een RI&E / Plan van Aanpak 

komen aan de orde: 

o Wat zegt de wet en hoe kun je dit in het voordeel van werknemers/ de vakbond gebruiken? 

Hier moet je altijd als eerste naar kijken.   

 

Tevens gaat men uit deze oefening de grootste  2 risico’s inventariseren en voor ieder bedrijf 

afzonderlijk in de master checklist invullen in blok 3.  

o Wat zijn volgens de Occupational Safety and Health commissie de 2 belangrijkste 

problemen (risico’s) in jouw bedrijf die afkomstig zijn uit de RI&E?  
                        
 

Zet deze top 2 uit de RI&E ook in volgorde van bela ng 

 

……………………………………. 

 

 

…………………………………….. 

 

Neem deze top 2 over in de kolom 3 master checklist  Train the Trainer. Pagina 68.  
 
 

LEERDOEL 

Dit geeft inzicht in het inventariseren van risico’s het 

evalueren ervan en het maken van een plan van aanpak. 

Men leert tevens een risicobeoordeling doen met een 

gerenommeerde methode. 
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SEMINAR 3 
 

Dag 1 

Staat geheel in het teken van gezondheid en de rol van de vakbond 

o Maar het gaat ook over het omgaan met gevaarlijke stoffen.  

o Ook zullen we ingaan op filmpresentaties, op Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 

(BLEVE) / explosieveiligheid erc. We zullen het hebben over Seveso (Italië, 1976) en 

andere grote rampen; over gezondheidskeuringen, beroepsziekten; over wat de wet zegt en 

wat verplicht is; persoonlijke beschermingsmiddelen; hoe kom ik aan informatie; Safety data 

sheets enzovoort. 

 

In Seminar 3 worden de drie belangrijkste risico’s of verbetervoorstellen benoemd op gebied 

van OS&H, of voorstellen gedaan voor een beter werk wijze van de medische dienst.  

o Doe deze opdracht samen met de OS&H commissie of in een werkgroep binnen het bedrijf. 

Vul die 3 risico’s in in de onderstaande tabel 

 

 

Zet deze top 3 uit de ook in volgorde van belang 

 

1. ……………................................................................................. 

 

2. ……………................................................................................. 

 

3. ……………................................................................................. 

 
Neem deze top 3 over in de kolom 4  

Master Checklist Train the Trainer - pagina 68.  

 

Dag 2  

De rol van de vakbond wordt besproken en evaluatie zal plaatsvinden 
 

o Wat zijn de 3 belangrijkste verbeterpunten binnen de vakbond op het gebied van OS&H 

binnen jouw bedrijf?  

 

Vul deze in in de nuvolgende tabel. 
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Zet deze top 3 uit de RI&E ook in volgorde van bela ng  

 

1. ……………................................................................................. 

 

2. ……………................................................................................. 

 

3. ……………................................................................................. 

 
 

Neem deze top 3 over in de kolom 5  

Master Checklist Train the Trainer - pagina 68  

 

Tot slot zullen we in de seminars het vervolg doorspreken en hoe je verder moet met deze 13 

risico’s of verbeterpunten. Zie hiertoe de Master checklist en het vervolg (de aanpak)  

op pagina’s 68-71. 
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HOOFDSTUK 5  
De wet en het beleid 

Bij het oplossen van concrete veiligheidskwesties kijk je altijd eerst naar wat de wet erover zegt. 

Deze kwesties verplichten werkgevers namelijk tot goede voorzieningen. In dit hoofdstuk zullen we 

leren hoe je dit moet doen en waarom men deze wetgeving moet verankeren in het bedrijf. Dan krijg 

je normen en waarden omtrent veiligheid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de officiële wetgeving 

in Belarus. 

  

Algemene Wet en Regelgeving  

De ideale aanpak van wet en regelgeving  

in Belarus zou als volgt kunnen zijn:                              DE OVERHEID            

 

Elk bedrijf heeft te maken met een                               

piramide van wetten en regels.        De Wet                                                                                                              

                                                                              

 

            Vastleggen in besluiten.                                                                                        

                                                                         die de uitvoering regelen 

 

                                                                      Dan publiceren en voorlichtingsbladen  

uitgeven   

                                         

                                                                Verder uitwerken in bedrijfsregels                                                                 

                                                         procedures en instructies        
 
          DE  WERKGEVER                                                  DE WERKNEMER 
 
 

Voor de werknemers op de werkplek moeten goede afspraken worden gemaakt. Hiervoor is overleg 

nodig tussen overheid, werkgevers en werknemers. De werknemers worden vertegenwoordigd door 

OS&H commissie en/of de vakbonden.  

 

Internationaal (ook voor Belarus) zijn voor werknem ers altijd drie soorten wetgeving 

belangrijk: 
 

1) De arbeidsveiligheidswet: 

In deze wet en de bijbehorende besluiten moeten de verplichtingen voor werkgevers en werknemers 

staan rondom veiligheid en gezondheid op het werk. Hierin moet ook het welzijn van medewerkers 

worden opgenomen. De wet moet betrekking hebben op productie en werkmethoden, inrichting van 

de arbeidsplaats en het gebruik van materialen middelen en producten. De wet moet de organisatie 

van de arbeid en de bedrijfsgeneeskunde regelen. De wet moet de samenwerking regelen tussen 
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werkgever en werknemer zowel via de OS&H commissie als ook via het werkoverleg met 

werknemers. Verder moet zijn vastgelegd wie controleert of de wet wordt nageleefd. 

 

2) De milieuwetgeving 

In deze wet moet milieubeheer in bedrijven worden geregeld. De belangrijkste regelingen die nodig 

zijn:  

o De milieubelasting van de lucht (spuiten van gassen en dampen) en bodem (afval) 

o Geluidshinder naar omgeving.  

o De  behandeling van (chemische) afvalstoffen. 

o Verontreiniging oppervlaktewateren (Welke stoffen mogen onder welke condities worden 

geloosd op het oppervlaktewater. 

o En natuurlijk speelt duurzaamheid een belangrijke aparte rol in de wereld; de CO2 emissie 

is een apart thema op onze planeet.  
 

3) De product veiligheidswetgeving 

In deze wetgeving stel je eisen aan het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen en werktuigen, zoals 

eisen ten aanzien etikettering, keuren van drukvaten etc. 
 
 

Algemene Wet en Regelgeving 

 

De Wet 

Besluiten voor 
de uitvoering 
van de wet 
 

Richtlijnen  

Globale aanwijzingen door de wetgever / regering  voor werkgever en 

werknemer 

Hierin worden regels nader uitgewerkt, maar nog steeds zijn dit opdrachten 

van overheid voor werkgever en werknemer. Een voorbeeld zou een 

protocol maken over arbeidsveiligheid kunnen zijn. 

(Besluit op OS&H ) 

Dit zijn de gedetailleerde richtlijnen (concrete uitwerking van voorschriften 

uit besluiten). Wel moeten afwijkingen kunnen worden toegestaan als 

minstens een gelijk niveau van veiligheid, gezondhe id en milieu 

wordt bereikt. 

Bedrijfregels  o Concernvoorschriften 

o Locatie voorschriften 

o Business eenheid voorschriften. 

o Afdelingsvoorschriften en werkinstructies  
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Wetgeving is altijd heel summier en globaal. Het mo eilijke hieraan is het concreet invullen 

hiervan. Hoe doe je dit?   

 

De Bedrijfsregels moeten uiteraard getoetst zijn aan de hogere voorschriften en wetten. Deze zijn 

dan ook bindend voor de werknemers en moeten worden opgevolgd. Daarom is het belangrijk dat 

dit door vakbonden en veiligheidscommissies in overleg met overheid en werkgevers goed wordt 

geregeld. 
 

De Wet  

Deze wet moet de plichten en rechten van werkgevers en werknemers regelen bij het inrichten van 

de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Safety aspecten moeten onderdeel 

zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn net zo belangrijk als productie, kwaliteit en kosten. Dus 

moet men werk en productiemethoden toepassen met zo weinig mogelijk risico. Dus moet men 

maatregelen nemen tegen gevaar/ ziekte, in de volgorde van arbeidshygiënische aanpak: 
 

           1) Oorzaak wegnemen, bestrijding van de bron. 

           2) Of bron afschermen, bijvoorbeeld door plaatsen v an een omkasting. 

           3) Of  blootstellingduur beperken, bijvoorbeeld doo r roulatie over werkplekken. 

           4) Als laatste: Persoonlijke beschermingsmiddelen g ebruiken / toepassen. 

 
De wet moet ook welzijn bevorderen: geef medewerkers inspraak bij zijn/haar taakvervulling. Een 

goede wet regelt de veiligheid voor werkgever en werknemer. Hierin zouden de volgende partijen de 

volgende verplichtingen moeten hebben: 

  

 
De werkgever :                  Toelichting :  
 

Beleidsverklaring                      Opstellen, bekend maken en uitvoeren. 

 

Laten ondersteunen                  De gezondheidsdienst / veiligheidscommissie, 

door deskundigen                     veiligheidsdeskundigen / enz.   

 

Samenwerken                          De werkgever zou moeten samenwerken met  

                                                  Werknemers ( werkoverleg, veiligheidscommissie ) 

 

Risico inventarisatie                Inventariseren van alle gevaren (werktuigen,         

en evaluatie.                             machines, gevaarlijke stoffen en inrichting) en 

                                                  maatregelen nemen om de gevaren te vermijden/ te      

                                                  beperken.  

 

Plan opstellen                            Actiepunten vaststellen / wie is verantwoordelijk / Hoe  

                                                 te betalen / begroting. 
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Ziekteverzuim                             Beleid voeren tegen hoge verzuimcijfers: 

                                                  Voorkomen / beperken / begeleiden. 

 

Veiligheidsrapport  maken        Nodig voor installaties met grote hoeveelheden en jaarlijks 

                                                  een verslag over gevaarlijke stoffen.  

 

Voorlichting en                           Elke werknemer moet zo vaak als noodzakelijk   

opleiding                                    voorlichting en opleiding krijgen over de aard van het  

                                                  werk, de daaraan verbonden gevaren en de te nemen  

                                                 maatregelen. (Voorlichting is het geven van algemene   

                                                 informatie. Opleiding is trainen, bijvoorbeeld omgaan   

                                                 met apparatuur.) 

 

Melden en vastleggen              Meldsysteem maken en registreren, zodoende kan de 

van ongevallen                          aanpak worden geregeld  

 

De vakbond                              Dit is ook een kerndeskundige, zorgt voor expertise                           

                                                 en geeft toelichting.             

                                                                            
 
 

Waarden en Normen  

Waarden en normen zijn heel belangrijk in overleg over OS&H. Waarden en normen zijn de 

afspraken over hoe wij ons gedragen en waar wij ons aan houden. Hierop kunnen we elkaar 

aanspreken. 

 

1. Waarden:  

deze komen voort uit respect en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze omgeving. Waarden 

zeggen iets over de manier waarop wij met de wet en de regelgeving (de normen) omgaan. 

 

2. Normen:  

deze geven de grenzen aan van wat mag en wat niet mag, wat goed en wat niet goed is. Op ons 

werk erkennen wij een aantal normstellers. De volgorde is als volgt: 

 

De overheid is de wetgever op gebied van veiligheid. Zij maakt wetten en besluiten en werkt deze 

verder uit in communicatie. 

o De werkgever legt deze overheidswetgeving vast in missie, beleid en regels op het bedrijf. 

o De shopmanagers werken dit verder uit in werk en veiligheidsvoorschriften. 

o De werknemers werken volgens deze voorschriften. 

o De OS&H commissie zou in alle vier momenten van normstellen inspraak moeten hebben. 

 

De vakbond vooral zou al overleg kunnen voeren met de overheid. Een OS&H commissie bij de 

vakbond is daarom zeer gewenst.  
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Uiteindelijk legt de bedrijfsleiding haar normen va st in een missie, en op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu in een OS&H beleid sverklaring.  

 

o Waarden en normen veranderen. We moeten steeds aandacht besteden aan waarden 

en normen en ernaar handelen. Afglijden naar een lager niveau is iets wat we niet 

moeten willen. 

 

o We moeten steeds de uitgangsnorm voor ogen houden, gesteld in de opgestelde OS&H 

beleidsverklaring en zorgen dat waarden en normen in de goede richting veranderen.  

 

o Zo gaan werkgevers, shopmanagers en medewerkers samen zorgen voor een goede 

werksituatie. De dialoog in het overleg over het werk speelt een belangrijke rol. De 

werkgever en de werknemer hebben hierin ieder hun eigen rol maar wel hetzelfde 

belang. 

 

o Vanwege de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar zou in deze verklaring op gebied 

van OS&H de volgende norm moeten worden nagestreefd:  

 

o Geen ongevallen, geen arbeidsongeschiktheid of gezondheidsklachten en geen 

aantasting van het draagvermogen van het milieu. 

 

o Om dit waar te kunnen maken is een van de normen voor bijvoorbeeld mensen die in de 

chemische industrie werken:  

 

o Weten wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van de chemische stoffen waarmee 

gewerkt wordt.  

 

o Controleren of aan deze norm wordt voldaan gebeurd door opleiden en toetsen. 

 

Nog een voorbeeld:  

Weten wat de effecten zijn van ons werk en activiteiten op de omgeving en het milieu. 

Maar ook handelen volgens de voorschriften en met de kennis die je hebt. 

Controleren of aan deze norm wordt voldaan gebeurt door toezicht. 

  

Overeengekomen regels 

We hanteren vaak ongeschreven (overeengekomen) regels tussen collega’s onderling. We doen dat 

uit verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze omgeving, het milieu en voor de middelen die ons 

zijn toevertrouwd. 

 

De rol van leidinggevers en van de medewerkers.  
Zij moeten zorgen dat waarden en normen worden gerespecteerd. Dit is een taak van werkgevers 

en werknemers. Samen zorgen ze voor een goede werksituatie. Leidinggevenden en medewerkers 

hebben daarbij elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid. 
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Een goede en veilige werksituatie ontstaat als de medewerkers de regels en voorschriften kennen 

en ernaar handelen, maar ook is belangrijk dat het goede voorbeeld gegeven wordt. 

 

De werkgever en leidinggevende:  

 

De verantwoordelijke:  

werkgevers zijn verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van medewerkers; ze zorgen ervoor 

dat het werk veilig kan worden uitgevoerd en de juiste middelen ter beschikking staan. Een 

voorbeeld is het samen maken van een formulier waardoor een karwei veilig kan worden geklaard. 

Hierop maakt men samen afspraken. In Nederland wordt dit een werkvergunning genoemd. 

 

De normsteller:  

Alle managers hebben bij OS&H een specifieke taak. Zij maken regels waar werknemers aan 

moeten voldoen. De kunst is om deze regels samen met werknemers / veiligheidscommissies en/of 

vakbonden op te stellen. 

 

De voorbeeldgever:  

Managers zullen alles moeten doen om zich aan de regels te houden. Zij moeten altijd een 

voorbeeld zijn. Dit heeft een ook psychische wisselwerking want als managers niet optimaal hun 

werk doen, mogen werkgevers niet verwachten dat werknemers dat wel doen. Let op: dit is echt een 

belangrijk punt. 

 

De toezichthouder:  

Managers en leidinggevenden zijn verplicht om regelmatig te controleren of de regels effectief zijn, 

of de regels nageleefd worden en of met de regels het doel bereikt wordt dat gesteld is. 

 

De verbeteraar:  

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de normen en het verbeteren van de 

regels en werkomstandigheden. 

 

De rol van de werknemer:  

 

De rol van de werknemer is, op de eerste plaats, die van vakman, en om een goede vakman te zijn 

moet de werknemer kennis van zaken hebben. 

Wie veilig wil werken moet kennis hebben van:  

 

Geldende regels: 

o Voorschriften, instructies, vergunningen en afgesproken regels op de werkplek. 

o De risico’s die op de werkplek aanwezig zijn. 

o De samenhang van zijn taak met de taak van collega”s op die plek. 

o De werkgever moet leermiddelen/ training bieden en werknemers helpen 

o Iedereen moet zich zelf die kennis eigen maken en hiervoor verantwoordelijk zijn.  
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Kennis toepassen: 
 

Het is niet alleen voldoende dat we onze kennis hebben; we moeten er ook naar handelen. 

Voor OS&H en Milieu betekent dit:   

o Altijd werken volgens de voorschriften, instructies en vergunningen, ook in de voorbereiding 

van het karwei. 

o Geen werk uitvoeren (of laten uitvoeren) waarvan men weet dat het niet veilig is. 

o Altijd werken met de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. 

o Onveilige situaties melden en bespreken en samen met de OS&H commissie en werkgever 

de situatie aanpakken en corrigeren. De vakbond kan met kennis helpen zoals dit 

trainingsprogramma “Train the Trainer “laat zien.  
 
Controle: 
 

Iedereen heeft recht op controle en de plicht om te controleren.  

o Controleer of uw werk gedaan is zoals het gedaan moest worden. 

 

 
En niemand is perfect, iedereen kan fouten maken.  

Het is de bedoeling dat we van fouten leren. Dit is  de lerende organisatie.  

 

Missie en Beleid  

Een organisatie en zijn commissie kan pas goed functioneren als het duidelijk is welke rol die 

organisatie en commissie wil spelen in de maatschappij en welk beleid ze hierbij voert. 

In een missie legt een organisatie de hoofdlijnen voor de komende tijd vast.  

 

Die hoofdlijnen sluiten aan bij de waarden en normen van de maatschappij. Door ze op te schrijven 

en regelmatig aan te passen maakt het bedrijf ze voor iedereen duidelijk, ze geeft aan wat zij 

belangrijk vindt. Onder andere:  

o Open en zakelijk communiceren 

o Ons verantwoordelijk voelen voor het creëren van een goede werksfeer 

o De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu 

 

Een beleidsverklaring is een verdere uitwerking van wat er in de missie staat. In een zodanige 

verklaring staat per afdeling / werklek / de doelen beschreven die we willen bereiken. 

Missie en beleid bevatten de hoofdnormen voor de komende tijd. Ze worden regelmatig bijgesteld 

aan de normen en waarden in de maatschappij. 
 

Het OS&H beleid  

Dit is gebaseerd op de vastgestelde missie door de organisatie en de commissie. 

Het is gericht op verbetering van de Veiligheid, het bewustzijn over OS&H, de werkomstandigheden 

en de milieubelasting. Ook staan de doelen beschreven die men gaat nastreven, te weten: 

Geen ongevallen, geen arbeidsongeschiktheid of gezondheidsklachten. Geen aantasting van het 

draagvermogen van het milieu 
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Ook is aangegeven hoe we dat willen bereiken. 

 

De uitvoering van het beleid  

Dit moet je vastleggen in meerjarenplannen en jaarplannen, je moet de realisatie vergelijken met de 

geplande activiteiten. 
 
 

Voorbeeld omschrijven van de missie  

 

1. Het bedrijf en de activiteiten omschrijven. 

 

2. Beschrijven wat dit betekent voor de mensen en het bedrijf, zodat ze op 

loyale wijze uitvoering kunnen geven hieraan.  

 

Zoals: 

- Wij vormen een organisatie van mensen die intern en extern open en zakelijk met 

elkaar communiceren en waarin werkwijzen en structuren een kritische 

betrokkenheid stimuleren.  

 

- Opleiding en training zijn een systematische ondersteuning van onze 

bekwaamheden.  

 

- Wij voelen ons verantwoordelijk voor het creëren van een goede werksfeer waarin 

actief en met plezier wordt gewerkt en waarbij we trots kunnen zij op onze 

onderneming. 

 

- Integrale kwaliteit vormt de basis voor ieders handelen. Dit betekent dat gemaakte 

afspraken met externe en interne klanten bindend zijn.  

 

- Voortdurend verbeteren zorgt ervoor dat werkwijzen en processen steeds gericht 

blijven op de wensen van onze klanten. Zorg voor OS&H zijn hierin onlosmakelijk 

verbonden. Daardoor realiseren wij een toegevoegde waarde en winst die ons 

bedrijf de gewenste continuïteit geeft. 

 
 
Voorbeeld omschrijven van het beleid  

De waarden zoals die in de missie worden verwoord moeten ook in de praktijk worden toegepast. 

Om dit duidelijk te maken aan het personeel is een goed beschreven beleid onmisbaar. Dit is het 

uitgangspunt voor het handelen van ons allen en een verdere uitwerking van wat in de missie staat. 

 

Beleidsverklaring van het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zou dan 

als volgt kunnen worden omschreven: 

 

Het beleid van het bedrijf is gericht op de activiteiten die de veiligheid en de gezondheid niet 

aantasten en die passen binnen een duurzame ontwikkeling.  
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Daarbij worden de volgende doelen nagestreefd: 

 

o Geen ongevallen. 

o Geen arbeidsongeschiktheid of gezondheidsklachten. 

o Geen aantasting van het draagvermogen van het milieu. 

 

Het bereiken van deze doelen moet een taak zijn van de managers. Zij moeten veiligheid, 

gezondheid en milieu gelijkwaardige prioriteit geven als productie, marketing, rendement en 

productkwaliteit. Het zou de daartoe benodigde middelen ter beschikking moeten stellen.  

 

Daarnaast moeten alle werknemers een eigen taak en verantwoordelijkheid hebben om bij alles wat 

ze doen zorgvuldig aandacht te besteden aan veiligheid, gezondheid en milieu. Binnen de grenzen 

wat technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is zou het bedrijf alles moeten doen om 

deze doelen te behalen. 

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat:  

1. Bij alle werknemers een zodanige houding aanwezig is dat OS&H en milieu aandacht krijgt 

bij alle besluitvormingen gericht op beheersen, voorkomen van en steeds verder 

verminderen van de risico’s. 

2. Deze zorg moet worden verankerd in de bedrijfsvoering, een zogenaamd zorgsysteem. 

  

Belangrijke elementen van een dergelijk zorgsysteem  zijn dus: 

 

o Een beleidsverklaring. 

 

o Een meerjarenplan met hierin vastgelegde acties en de middelen die beschikbaar worden 

gesteld om de gestelde doelen en taakstellingen binnen een vastgestelde tijd te bereiken. 

 

o Een opleiding en trainingsprogramma waar OS&H en milieu-aspecten onderdeel van 

uitmaken waardoor de houding ten aanzien van OS&H positief gestimuleerd wordt. 

 

o OS&H en milieu zouden als vaste agendapunten ook op vergaderingen van het 

management moeten staan. 

 

o Periodieke toetsen en inspecteren van genoemde systemen en vastleggen van 

gerealiseerde doelen in de afdelingen. 

 

o Onderzoek, registratie en analyse van ongewone voorvallen, ziekteverzuimcijfers  en 

gezondheidsklachten, met als doel processen met minder veiligheidsrisico’s en minder 

belasting van gezondheid en milieu. 

 

o Een jaarlijkse rapportage zou dan laten zien dat dit beleid een onmisbaar instrument is. Het 

weerspiegelt evenals de missie de normen en waarden binnen het bedrijf waarin wij werken. 

Het is ook bindend voor de manier waarop we ons werk doen. 
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HET MOTTO IS 
GEZOND AAN HET WERK EN OOK GEZOND WEER NAAR HUIS 

Checklist OS&H beleid :     

 In orde Actie nodig door 

OS&H Commissie  

   Ja   Nee Ja Nee 

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden wordt serieus  

genomen en daad werkelijk aangepakt. 

    

Er zijn financiële middelen afgesproken en beschikbaar 

gesteld voor OS&H. 

    

Er is voldoende OS&H kennis in de organisatie, een  

OS&H deskundige of expertise en deskundigheid door de  

vakbond 

    

Hebben de lijn managers vanaf de werkvloer tot aan de 

directie een duidelijk omschreven taak in de OS&H zorg en 

voeren die naar tevredenheid uit. 

    

OS&H problemen worden bij de bron aangepakt. Als dat op 

enig moment nog niet mogelijk is zijn plannen gemaakt om 

dit op termijn wel te doen 

    

Er zijn voldoende en goede procedures over veilig en  

gezond werken, die bekend zijn bij de werknemers. 

    

Alle werknemers hebben voorlichting en onderricht gehad 

over de risico’s in het werk en verantwoordelijkheden 

betreffende OS&H. Voorlichting en onderricht worden 

geregeld herhaald. 

    

Geregeld is er overleg op de werkplek ( Werkoverleg ) en 

wordt op een goede manier regelmatig overlegd over OS&H 

knelpunten en oplossingen.  

    

De hulpverlening op het bedrijf bij calamiteiten is goed  

georganiseerd en functioneert naar tevredenheid.  

Geregeld wordt dit geoefend.  
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Vervolg  – Checklist 
 

 

  
 
 
 

Checklist OS&H beleid :     

 In orde  Actie nodig door 

OS&H Commissie  

   Ja   Nee Ja Nee 

Op regelmatige vinden rondgangen plaats en wordt 

geïnspecteerd of voorzieningen worden gebruikt, procedures 

worden nageleefd en verbeterplannen worden uitgevoerd.  

    

De OS&H commissie wordt serieus genomen en zorgt er 

zelf voor dat ze serieus wordt genomen. 

    

Er wordt gewerkt met risico inventarisatie en evaluatie die 

volledig, eerlijk en actueel is. 

    

Er wordt gewerkt met een concreet plan van aanpak, dat 

bekend is in de organisatie en daadwerkelijk wordt  

uitgevoerd. 

    

De gezondheidsdienst functioneert naar tevredenheid      

Er is beleid betreffende preventie en begeleiding 

ziekteverzuim dat sociaal is en bij iedereen bekend. 

    

Van tijd tot tijd wordt het OS&H beleid geëvalueerd.      
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HOOFDSTUK 6  
De wet: *unofficial translation (by BKDP)  

LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS   

23, June, 2008, № 356-З 

 

On Occupational Health & Safety 

Adopted by the House of Representatives May 14, 2008 

Approved by the Council of Republic June 4, 2008 

 

The present Law has the purpose to regulate social relations in the sphere of occupational health 

and safety and, pursuant to the Constitution of the Republic of Belarus, to exercise the right of 

citizens to healthy and safe labor conditions at their workplaces. 
 

Chapter 1 - General Provisions 

 
Article 1. Basic terms & definitions used in the pr esent law 

 

For the purposes of the present Law the following basic terms are used: 

 

o assessment of workplaces with respect to working conditions – system of register, analysis 

and complex evaluation of all working environmental factors including heaviness and 

intensity of labor at a workplace which influence work capacity and health of an employed 

person in the course of work activities; 

 

o safe working conditions – working conditions which exclude harmful and hazardous 

exposure at workplaces and/or  do not exceed workplace exposure limits; 

 

o occupational hazard – a hazard the exposure of which in certain conditions can lead to  

reduction of work capacity of an employed person and (or) to a disease (occupational 

hazard may become dangerous depending on level and exposure time; 

 

o hazard identification – determining the availability of hazard and identifying its features; 

 

o labor safety regulation – local regulatory legal act containing health & safety requirements 

for professions (trades) and for performing separate types of work (services); 

 

o hazard – source or situation that can cause damage or  harm to life or health of an 

employed person; 

 

o hazardous occupational factor – occupational factor which an employed person is exposed 

to can in certain conditions lead to injury or other sudden and sharp deterioration of health 

or to lead to death; 
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o health and safety at work – system of measures that ensure safety to life and health of 

employed persons in the course of work and includes legal, social and economic, 

organizational, technical, psychological and physiological, sanitary and hygienic, medical 

and disease preventive, rehabilitation and other measures and means applied; 

 

o certification of working conditions and occupational health &  safety status with respect to 

sanitary and technical conditions – compiling documents showing actual working conditions 

and occupational health & safety status for the purpose of designing and implementing 

measures and bringing them in line with legislation on occupational health & safety; 

 

o occupational safety rules – regulatory legal act containing occupational health & safety 

compulsory requirements for legal entities and legal persons when performing any 

operations and activities including design, construction (reconstruction) and maintenance of 

buildings, machines and mechanisms, other equipment as well as  technological processes, 

organization of work and production process; 

 

o occupational risk – probability of getting injury to health  or occupational disability or death of 

an employed person as a result of harmful and (or) hazardous occupational factors; 

 

o employed persons – citizens of the Republic of Belarus, foreign citizens and persons without 

citizenship holding employment contracts and/or civil law employment contracts (commercial 

contracts), employed on membership or participation basis in legal entities of any type of 

business organization as well as in legal entities engaged in execution of works/rendering 

services in compliance with the legislation; 

 

o employers – legal entities (including legal entities using foreign investments and performing 

activities on the territory of the Republic of Belarus), their representative firms, branches and  

offices, individual employers hiring citizens on employment contract basis and/or on civil law 

contracts (commercial contracts) for execution of works or rendering services and for 

creation of intellectual property (hereinafter referred to as civil law contract), legal persons, 

providing jobs to citizens on employment contract basis, legal entities, providing jobs to 

citizens on membership or participation basis in legal entities of any type of business 

organization as well as legal entities engaged in execution of works/rendering services in 

compliance with the legislation; 

 

o equipment for personal and collective protection of employed persons – technical means, 

intended for prevention or reducing exposure of harmful and/or hazardous occupational 

factors on employed persons as well as for protecting them from contamination and least 

favorable temperature regimes; 

 

o standard instruction on occupational health and safety – regulatory legal act determining 

health & safety requirements for all professions (trades) and for separate types of works 

(services) and serves as a model  for employers to work out the instruction on health and 

safety with regards to local conditions and specifics of their activities; 
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o working conditions – combination of working environmental factors, heaviness and intensity 

of labor which influence work ability and health of an employed person in the course of 

his/her work activities. 

 

Article 2. Legislation on occupational health & saf ety and scope of application of the present 

Law 

 

o The legislation on occupational health & safety is based on the Constitution of the Republic 

of Belarus and includes the present Law, Labor Code of the Republic of Belarus, Civil Code 

of the Republic of Belarus, other regulatory legal acts as well as technical regulatory legal 

acts regulating social relations in the sphere of occupational health & safety. 

 

o The present Law is applied to all employers and employed citizens including those holding: 

employment contracts (hereinafter referred to as employed persons); civil law contracts 

(commercial);membership (participation) in legal entities of any legal type of business 

organization; managers and members of peasant (farm) enterprises;  

 

o Learners and educates from educational institutions who are engaged by law in  execution 

of works (rendering services) in organizations, including production training  practice during 

field experience; 

 

o Military personnel of Military Forces of the Republic of Belarus, other military forces and 

military units engaged in execution of works/services and performing other compulsory 

works not foreseen by military service but in the ways and terms established by the 

legislation; 

 

o Persons kept in correctional institutions, medical-labor centers, labor-educational  

correctional institutions and engaged in performing paid works in conformity with the 

legislation; 

 

o Persons engaged, in conformity with legislation, in performing works in the course of 

occupational therapy in the institutions of medical care; 

 

o Persons engaged, in compliance with legislation, in emergency recovery of disaster 

consequences of natural and industrial character. 

 

o Unless as otherwise provided for in the international treaty of the Republic of Belarus than 

that foreseen by the present Law, the norms of the international treaty are to be applied. 

 

Article 3.  Occupational health & safety requiremen ts  

 

The occupational health & safety requirements – legal provisions contained in regulatory and 

technical legal acts and having purpose to preserve life, health and work ability of employed persons 

in the course of working activities. 
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The occupational health & safety requirements shall be the subject for compulsory implementation 

by employers and employed persons as soon as the industrial relations occur between them as well 

as in case of engagement of employed persons in performing works (rendering services) as 

specified by article 2 of the present Law having no labor relations with employers. 

 

When the occupational health & safety requirements are not mentioned in the regulatory legal acts 

and in technical regulatory legal acts too the employers take necessary measures to ensure 

preservation of life, health and work ability of employed persons in the course of their work. 
 

Chapter 2 - State Administration in the Sphere of O ccupational Health & 
Safety 

 

Article 4. State administration in the sphere of oc cupational health & safety 

 

The state administration in the sphere of occupational health & safety is exercised by the President 

of the Republic of Belarus, the Government of the Republic of Belarus, republican bodies of state 

administration, other state organizations subordinate to the Government of the Republic of Belarus, 

local executive and administrative bodies within the scope of their competence. 

 

Article 5. Authorities (powers) of the President of  the Republic of Belarus in the sphere of 

occupational health & safety 

 

The President of the Republic of Belarus determines uniform state policy in the sphere of 

occupational health & safety and exercises other powers in this sphere in compliance with the 

Constitution of the Republic of Belarus, the present Law and other legislation acts. 

 

Article 6. Authorities (powers) of the Government o f the Republic of Belarus in the sphere of 

occupational health & safety 

 

The Government of the Republic of Belarus ensures the implementation of uniform state policy in 

the sphere of occupational health & safety, defines, within the scope of its competence, the 

authorities (powers) for the republican bodies of state administration, other bodies subordinate the  

 

Government of the Republic of Belarus in the sphere of occupational health & safety, initiates 

working out of target programs of improvement of working conditions and occupational health & 

safety standards, exercises other powers in the sphere of occupational health & safety assigned by 

the Constitution of the Republic of Belarus, by the Laws of the Republic of Belarus and by the acts 

of the President of the Republic of Belarus. 

 

Article 7. Authorities (powers) of the republican b odies of state administration and other 

state organizations subordinate to the Government o f the Republic of Belarus in the sphere 

of occupational health & safety 

 

The republican bodies of state administration and other state organizations subordinate to the 

Government of the Republic of Belarus exercises: 
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o state administration in the sphere of occupational health & safety at sectoral level of 

economy;  

 

o working out and adopting within their competence sectoral occupational health & safety 

regulations and rules, model instructions on occupational health & safety, other regulatory 

legal acts and technical regulatory legal acts containing occupational health & safety 

requirements as well as formulation and implementation of target programs of improvement 

of working conditions and occupation health & safety standards; monitoring of the 

conformity with occupational health & safety requirements in organizations subordinate to 

them;  

 

o analysis of workplaces assessment results with respect to working conditions, certification 

results of occupational health & safety status in terms of sanitary and technical conditions, 

analysis of reasons causing industrial injuries and occupational diseases in organizations 

subordinate to them as well as developing preventive measures and their realization in 

practice; 

 

o training, skills upgrading and examining managers and experts of their subordinate 

organizations with respect to their knowledge in the sphere of occupational health & safety; 

scientific and research activities in the sphere of working conditions and occupational health 

& safety issues; 

 

o information support of the subordinate organizations in the sphere of occupational health & 

safety issues; 

 

o promotion and extension of best experiences in the sphere of occupational health & safety 

in subordinate organizations; 

 

o international cooperation within their scope of competence in the sphere of occupational 

health & safety; 

 

o other authorities and powers in occupational health & safety within their competence; 

 

o Apart from authorities and powers mentioned in part one of the present Article the Ministry 

of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus shall: 

 

o coordinate occupational health & safety activities of other state bodies subordinate to the 

Government of the Republic of Belarus, specially authorized state supervisory bodies, local 

executive and administrative bodies, trade unions; 

 

o formulate, jointly with bodies of state administration concerned, other state organizations 

subordinate to the Government of the Republic of Belarus, the proposals on basic directions 

and priorities of state policy in the sphere of occupational health & safety as well as 

regulatory legal acts in this sphere; 
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o formulate target programs for improvement of working conditions and occupational health & 

safety standards; 

 

o adopt, either independently or jointly with republican bodies of sate administration, the 

cross-sectoral rules on occupational health & safety, model instructions on occupational 

health & safety issues and other regulatory legal acts; 

 

o work out jointly with bodies of state administration and other organizations subordinate to 

the Government of the Republic of Belarus and adopt standard sectoral norms of free 

supply to employed persons of protective equipment and means; 

 

o exercise supervision and verification over observance of occupational health & safety 

legislation; 

 

o examine working conditions and occupational health & safety status and the control over the 

quality of assessment of workplaces with respect to working conditions; 

 

o exercise monitoring of working conditions and occupational health & safety status as well as 

analyzing violations of occupational health & safety legislation and reasons of industrial 

injuries and occupational diseases and shall submit in the order established by legislation to 

the bodies of state administration its proposals on prevention measures; 

 

o carry out and coordinate research activities in the sphere of occupational health & safety; 

 

o participate in promotion of statistical accounting in the sphere of occupational health & 

safety; 

 

o develop international cooperation in the sphere of occupational health & safety, formulates 

drafts of international agreements and treaties in the sphere of occupational health & safety; 

 

o perform organizational and technical support to the activity of the republican commission 

which is entitled to evaluate the professional knowledge in the sphere of occupational health 

& safety issues of heads and members of commissions belonging to republican bodies of 

state administration and to other state organizations subordinate to the Government of the 

Republic of (hereinafter referred to as commission); 

 

o exercise other authorities and powers in the sphere of occupational health & safety foreseen 

by the legislation. 

 

Article  8.  Authorities (powers) of local executiv e and administrative bodies in the sphere of 

occupational health & safety. 

 

Local executive and administrative bodies exercise: 

o state administration of occupational health & safety on the territorial level; 
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o formulation and implementation of territorial target program of improvement of working 

conditions and  promotion of occupational health & safety standards; 

 

o state control over the observance of occupational health & safety requirements by the 

organizations located in the territories of their jurisdiction; 

 

o training, skills and qualification upgrading and examining managers and experts of the 

organizations located in the territories of their jurisdiction but not subordinate to the 

republican bodies of state administration, other state organizations subordinate to the 

Government of the Republic of Belarus and other organizations; 

 

o making analysis of reasons causing industrial injuries and occupational diseases in the 

organizations  located in the territories of their jurisdiction as well as working out and 

implementing prevention measures; 

 

o information support  with respect to occupational health & safety to organizations located in 

the territories of their jurisdiction; 

 

o promotion and extension of best experiences in the sphere of occupational health & safety 

in organizations located in territories of their jurisdiction; 

 

o participation in formulating drafts of regulatory legal acts including technical regulatory legal 

acts containing occupational health & safety requirements as well as participation in 

international cooperation on occupational health and safety issues; 

 

o other authorities and powers in the sphere of occupational health & safety in the order 

established by legislation. 

 

Chapter 3 - rights of employed persons for health &  safety at work. 

Article 9. Right of employed persons for health and  safety at work 

An employed person has the right to: 

 

o receive from the employer a true information about working conditions and occupational 

health & safety status at workplace as well as about personal protection equipment and 

means from harmful and (or dangerous) exposure of occupational factors; 

 

o participate personally or through his/her representative in discussions on ensuring safe 

working conditions, in regular check- up of his/her workplace by the relevant bodies, in 

investigation of industrial accidents happened to him/her at workplace or in investigation of 

his/her occupational disease; 

 

o The employed person has the right to refuse from performing a given work (render service) 

in case a direct danger appears to his/her life or his/her health or to life and health of other 

people until the danger is eliminated. 
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The employed person has also the right to: 

o have his/her workplace corresponding to occupational health & safety requirements; 

 

o receive necessary means and equipment of collective or personal protection, be provided 

with sanitary and washing facilities and welfare amenities; 

 

o refuse from fulfillment of a given work if he/she is not provided with personal protective 

equipment which directly ensures his/her safe work. 

 

o The employed person holding civil law employment contracts (commercial contracts) have 

the right to refuse to follow fully or partially the terms of their contracts if the employer failed 

to create working conditions in compliance with the civil law employment contracts or if the 

conditions were unduly created. 

 

Article 10. Limitations on performance of certain w orks 

 

o The employed persons are not allowed to be engaged in execution of the works against 

which they have medical contra-indications for health reasons. 

 

o Manual transport of loads (weights) in excess of the norm by an employed person is not 

allowed. The maximum permissible weights to be carried by one employed person are 

determined by the Government of the Republic of Belarus or by its authorized body. 

 

o The limitations of certain works for execution by some of the categories of employed 

persons are determined by the Labor Code of the Republic of Belarus, by other regulatory 

legal acts in occupational health and safety. 

 

Article 11.  Right for compensation and allowance w ith respect to working conditions 

 

o The employed persons are entitled in accordance with legislation to compensations and 

allowances with respect to working conditions including harmful and hazardous working 

conditions. 

 

o The employed persons holding civil law employment contracts may also be entitled to       

compensations for working conditions by the terms of their contracts. 
 
Article  12.  Guaranties of employed person’s right  for occupational health & safety 
 
In order to realize the right of employed persons to occupational health & safety the state is 

administering the occupational health & safety, implements state supervision and control over 

observance of occupational health & safety legislation and determines liability for the violation of 

legislation in the sphere of occupational health & safety. 

 

The guaranties of the employed persons’ right to occupational health & safety are determined by the 

Labor Code of the Republic of Belarus, by the present Law, other regulatory legal acts. 
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The guaranties of the employed person holding civil law employment contracts to occupational 

health & safety according to the legislation are determined by these contracts. 

 

The guaranties of other categories of employed person’s right to occupational health & safety are 

determined by the legislation. 
 

Chapter  4 - Occupational health & safety organizat ion 

 

Article 13 . Responsibilities of employer in occupa tional health & safety  

 

Employer shall be required to: 

o ensure safe operation and maintenance of the territories, industrial buildings (premises), 

structures, equipment/ technological processes and applied materials, chemical substances 

as well as effective using of equipment and means of collective and personal protection.  

 

o whenever two or more employers are exploiting the territory, industrial buildings (premises), 

structures or equipment then the responsibilities for ensuring observance of occupational 

health & safety requirements are fulfilled jointly on the basis of written agreement; 

 

o ensure if needed that the workplaces are meeting occupational health & safety requirements 

when performing works (render services) and creating intellectual property in compliance 

with the civil law employments contracts; 

 

o take measures for preventing accidental hazardous situations and preserving life and health 

of the employed persons when such situations occur, render first medical aid when 

accidents occur and transfer the injured persons to medical care institutions; 

 

o train employed persons, instruct them, retrain, organize practical work experience, upgrade 

qualification and in the order established by the Government of Belarus or by its authorized 

body exercise assessment of the employed persons knowledge with respect of their 

knowledge of occupational health and safety requirements and regulations; 

 

o keep employed persons informed on working conditions and occupational health & safety 

status at workplace, on existing hazard risk of health damage, on personal protective 

equipment as well as on compensations and recessions that are due to them with respect to 

working conditions; 

 

o investigate and register, in the order established by the legislation, the incidents at work, 

occupational diseases, accidents as well as develop and realize preventive measures 

 

o perform compulsory insurance against incidents at work and occupational diseases in 

compliance with the legislation; 
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o ensure unhindered access of authorized representatives of the relevant bodies to 

performing verifications in the legally established manner within their scope of confidence 

and submit information on occupational health & safety issues; 

 

o not allow the employed person to perform works (render services) or  suspend the employed  

person from performing works (rendering services) at the particular day (shift) who appeared 

at the workplace in a state of alcoholic, narcotic or other intoxication as well as in a state 

associated with disease (sickness) that interferes with performance of works (rendering 

services); 

 

o make compensation, in a way stipulated by the legislation, for injury causing harm to life or 

health of employed persons; 

 

o perform other obligations foreseen by legislation in the sphere of occupational health & 

safety; 

 

The employer who provides jobs to citizens on employment basis shall also be required to: 

o ensure working conditions at each workplace pursuant to the requirements of occupational 

health & safety at work; 

 

o ensure work and rest schedule for employed persons established by the legislation, 

collective agreement, employment contract; 

 

o provide special protective clothing, special shoes and other necessary personal protection 

means, cleaning liquids and decontaminating materials pursuant to the established norms to 

those employed persons who work in harmful and/or in hazardous working conditions as 

well as at works accompanied by contamination or in unfavorable temperature conditions; 

 

o execute permanent control over observance of regulatory and legal acts in the sphere of 

occupational health and safety; 

 

o not allow those employed persons to work (suspend from work) at a particular day (shift) 

who had no pre-job safety training, who failed to pass examination on occupational health & 

safety rules, who neglect usage of required personal protective equipment  which ensure 

safe work, who failed to attend medical examination in cases and in the order established by 

the legislation; 

 

o adopt local regulatory legal acts on occupational health & safety requirements; 

 

o ensure the workplaces assessment with respect to working conditions, certification of 

workplaces from the view point of  sanitary and technical status of working conditions and 

occupational health & safety standards; 

 

o execute permanent monitoring of the levels of  hazardous and harmful industrial factors; 
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o work out and introduce into practice procedures  that identify the hazards, evaluate the 

occupational risks, prepare and realize activities that reduce occupational risks as well as 

exercise analyses of their effectiveness; 

 

o promote and introduce into practice the best experiences in using safe methods and skills 

during the work process and  cooperate with experts in occupational health &safety and with 

their authorized representatives; 

 

o in compliance with the established  norms provide the employed persons with sanitary and 

water facilities and welfare amenities as well as with medical and preventive treatment 

package of services; 

 

o organize regular compulsory preliminary (before employment) and periodical (during the 

work service) medical examinations of the employed persons and extra medical 

examinations of those employed persons whose health has been deteriorating; 

 

o allocate financial resources, equipment and materials for prevention of industrial injuries and 

occupational diseases, for improvement of working conditions, sanitation and welfare 

amenities, medical and  preventive treatment service of the employed persons; 

 

o appoint executive officers responsible for organization of occupational health & safety at 

work; 

 

The employer is obliged to include into civil law employment contract (commercial contract) the 

obligations of all the parties concerned as it is required by the legislation in the sphere of the 

occupational health & safety at work. 

 

Article 14.  Rights of employer in the sphere of oc cupational health & safety 

 

The employer has the right to: 

o demand from the employed workers to observe occupational health & safety legislation; 

 

o apply measures of remuneration and material incentives in relation to employed persons for 

their observance of occupational health & safety requirements; 

 

o address medical establishments, in cases foreseen by the legislation, for obtaining 

information on severity of the received occupational and industrial injuries; 

 

o apply to the state bodies and courts for defending their rights pursuant the established 

legislation; 

 

Article 15.  Obligations of an employed person with  respect to occupational health & safety 

 

An employed person is obliged to: 
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o follow occupational health & safety requirements as well as mode of conduct rules at the 

territory of an enterprise/institution, in production and subsidiary buildings and in industrial 

amenities; 

 

o make use of and correctly apply personal protective equipments; 

 

o undergo, in the order established by the legislation, medical examinations, training and 

training, field training, safety training course, advance qualification program and verification 

of knowledge in the sphere of occupational health & safety; 

 

o inform immediately the employer of  any situation causing threat to life or health of employed 

and other persons; of an injury case happened at workplace, render assistance to the 

employer in taking measures to provide help and assistance to injured persons, delivering 

them to the medical establishments; 

 

o exercise other duties foreseen by the occupational health & safety  legislation; 

 

An employed person additionally is obliged to: 

o follow occupational health & safety norms and obligations foreseen by the collective 

agreement, employment agreement, internal code of labor conduct, employment duties; 

 

o report promptly to the immediate supervisor in case personal protection equipment are 

missing; 

 

o render assistance to and cooperate with the employer in ensuring healthy and safe 

conditions at workplace, report promptly to immediate supervisor or other executive officer 

on malfunctioning of the equipment, instrument, fittings, transport means, protection 

equipment as well as on deterioration of his/her health; 

 

Article  16 .  Work safety service (specialist on o ccupational health & safety) 

 

For organization of work and performing control over observance of occupational health & safety at 

work the employers, pursuant the established legislation, are to set up work safety service and to 

institute the staff position of a specialist on OH&S. 

 

The structure and number of staff of OH&S service depends upon the total number of employed 

persons, the character and the degree of hazard of industrial environment and work activity factors 

as well as upon availability of potentially hazardous work and production activities and other 

industrial facilities; 

 

The republican bodies of state administration, other state organizations subordinate to the 

Government of the Republic of Belarus, local executive and administrative bodies set up 

occupational health & safety services and institute the staff position of a specialist on OH&S in 

accordance with the established staff size; 
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The duty of the work safety service (specialist on OH&S) is to organize the activity in the sphere of 

occupational health & safety in line with the present Law, other regulatory legal acts; 

 

The position of a specialist in OH&S in the organizations of production sphere is instituted (initiated) 

when the total number of employees is more than 100 people, but in the organizations of other 

spheres of activities it is instituted when the total number of employed persons exceeds 200 people; 

 

The employer may institute the position of a specialist in OH&S even with a lesser employment 

number or entrust its authorized person with responsibility on OH&S issues; 

 

The model provisions on work safety service are adopted by the Government of the Republic of 

Belarus or by its authorized body; 

 

The requirement ratio in size and in number of work safety services is determined and adopted by 

the Ministry of Labor and Social Protection. 

 

Article 17. Authorities (powers) of work safety ser vice specialists (specialists in OH&S) 

 

The specialists on OH&S in accordance with their authorities (powers) have the right to: 

Check-up working conditions and observance of occupational health & safety requirements at work, 

inspect within the scope of their competence the documents related to OH&S; 

 

o apply for required information and receive information on OH&S, demand written 

explanations from executive officers and other employed persons whose actions have 

caused violation of OH&S regulations; 

 

o issue document compulsory for implementation by employer and by its executive officers 

eliminating the violations of OH&S requirements; 

 

o suspend (ban), pursuant the legislation, operation of equipment, instruments, fittings, 

transport facilities; performance of works (rendering of cervices) when the revealed 

violations may cause threat to life or health of employed and other persons till their 

elimination; 

 

o submit to the employers the proposals on improving working conditions and occupational 

health & safety standards, on preventing industrial accidents and occupational diseases; 

 

Article 18. Commission on occupational health & saf ety 

 

The commission on OH&S can be established in the organization on the initiative of the employer.  It 

consists of representatives of workers and employers on a parity basis. 

 

The OH&S commission participates in working out the OH&S supervision system, the chapter of the 

collective agreement dedicated to occupational health & safety, plan of activities on OH&S; jointly 

with the employer and employed persons it participates in ensuring observance of OH&S 

requirements at work, prevention of industrial accidents and occupational diseases as well as in 
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examining working conditions and occupational health & safety standards at work and in informing 

the employed  persons of the results of the examinations. 

 

Article 19. Training and OH&S knowledge assessment 

 

Training and retraining, practical study, OH&S pre-job training, advanced training and assessment 

(testing) of OH&S knowledge of employed persons are carried out in accordance with the order 

established by the Government of the Republic of Belarus or by its authorized body. 

 

The employers assist in training of voluntary public inspectors on OH&S. 

 

The state is responsible for training specialists on OH&S in educational institutions. 

 

The employed persons in the order established by the legislation undergo tests on the safety 

knowledge in the OH&S commissions which are set up by the employers (referred hereinafter to as 

commissions). 

 

The general managers of the organizations, their assistances, officers responsible for organization 

of OH&S, chief specialists, supervisors (specialists) of the work safety services, members of the 

commissions undergo assessment of OH&S knowledge in the relevant commissions of the higher 

body, republican bodies of state administration subordinate to the Government of the Republic of 

Belarus ( referred hereinafter to as commissions of the republican bodies of state administration, 

other state organizations subordinate to the Government of the Republic of Belarus). 

 

If an organization is not subordinate to the republican body of state administration, other 

organization subordinate to the Government of the Republic of Belarus, or any other organization 

then the tests on OH&S knowledge of the persons mentioned in the fifth part of the present article 

are held in the relevant commissions of the local (territorial) executive and administrative bodies 

(referred hereinafter to as commissions of the local executive and administrative bodies). 

 

The employers – legal persons undergo tests on OH&S knowledge in the commissions of the local 

executive and administrative bodies. 

 

Should the organization fail to establish its commission the assessment of the OH&S knowledge of 

the employed persons is to be held in the commissions functioning in local executive and 

administrative bodies or in the relevant commissions belonging to the educational institutions 

exercising advanced training and retraining of OH&S personnel or in the commissions of the 

organization having similar activity profile. 

 

The members of the commissions of the local executive and administrative bodies and their deputy 

heads whose job duties include occupational health & safety issues undergo testing in the relevant 

commissions of higher executive and administrative bodies. 

 

The order of establishment and functioning of the commissions in organizations, republican bodies 

of state administration, other state organizations subordinate to the Government of the Republic of 

Belarus, local executive and administrative bodies is established by the Ministry of Labor and Social 
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Protection of the Republic of Belarus, by the republican commission – by the Government of the 

Republic of Belarus. 

 

Article 20.  Instructions on occupational health & safety 

 

The employers adopt instructions on OH&S for professions and certain types of works (services) in 

the order established by the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus. 

 

The OH&S instructions should contain general OH&S requirements, OH&S requirements before 

starting the works, in the period of work performance, after the works are finished and in emergency 

situations. 

 

The OH&S instruction may include other OH&S requirements depending on specific features of the 

profession, works (services). 

 

The employers who have no right to adopt local regulatory legal acts follow the model OH&S 

instructions. 

 

Article 21. Compulsory medical examinations of cert ain categories of employed persons 

 

For ensuring safe work and for the sake of prevention of occupational diseases and protection of 

health the employed persons who are engaged at works with harmful and hazardous working 

conditions or at works where, in accordance with legislation the necessity exists of selecting 

persons, undergo compulsory preliminary (before employment) and periodical (during the work 

service) medical examinations of the employed persons and extra medical examinations when the 

decline in health of the employed persons is noted. 

 

The employer is obliged to demand documents confirming that the persons holding civil law 

contracts have undergone medical examinations if that is necessary for the performance of relevant 

works (services). 

 

The employer is to organize in the order established by the legislation regular medical examinations 

of employed persons. 

 

Article 22. Supply of individual protective equipme nt, cleaning liquids and decontaminating 

materials 

 

The supply of personal protective equipment, cleaning liquids and decontaminating materials to the 

employed persons who are engaged at works with harmful and hazardous working conditions as 

well as at works connected with contamination and unfavorable temperature conditions is executed 

in accordance with the norms and in the order determined by the Government of the Republic of 

Belarus or by its authorized body. 

 

The persons holding civil law employed contracts are provided with personal protective equipment, 

cleaning liquids and decontaminating materials in accordance with the legislation. 
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The applied personal protective equipment including that of foreign production, are to correspond to 

the requirements established by the legislation of the Republic of Belarus towards the above 

personal protective equipment and to ensure safe working conditions. 

 

Article 23. Provision of sanitation and welfare ame nities, appliances and equipment 

 

The employers are required to equip sanitation rooms and welfare amenities which include cloak-

rooms, shower and water facilities, toilets, personal hygiene rooms, rooms for having meals 

(canteens), warming up and rest rooms, for treating, storing and distributing personal protection 

equipment and other premises equipped with necessary appliances and equipment. Drinking water 

supple is to be organized as well. The employed persons working in hot working conditions are 

supplied with pre-salted sparkling water.  

 

The base of supply and the requirements towards premises, equipment and appliances are 

determined by the relevant regulatory legal acts as well as by technical regulatory legal acts. 

 

Production premises and transport means are equipped with first aid kits containing necessary 

medicine and other accompanying medical products. 

 

Persons holding civil law employment contracts are provided with sanitation and welfare amenities, 

equipment and appliances in accordance with these contracts. 

 

Provision of sanitation and welfare amenities, equipment and appliances to other categories of 

employed persons is carried out in accordance with the existing legislation. 

 

Article  24.  Funding measures on improvement of wo rking conditions and occupational 

health and safety standards 

 

Funding the measures on improvement of working conditions and occupational health & safety 

standards is exercised by the employer, from the republican and local state budgets within the 

framework of implementation of republican, branch and territorial target programs of improvement of 

working conditions and OH & S as well as from other sources not prohibited by the state. 

 

The employed person does not bear any expenditure on funding measures on improvement of 

working conditions and occupational health and safety. 

 

Article 25 . Investigation and registration of indu strial accidents and occupational diseases. 

 

The order of investigation and registration of industrial accidents and occupational diseases is 

authorized by the Government of the Republic of Belarus. 

 

Chapter 5  - Compliance of production facilities, e quipment and processes, 
workplaces, finished products to requirements on oc cupational health & 
safety 
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Article 26.  Compliance of territory of the organiz ation to occupational health & safety 

requirements 

 

Layout of the territory of the organization, construction area and provision of amenities are to be in 

conformity with OH & S requirements. 

 

In the foregrounds as well as before the entrance to the territory of an organization the traffic plans 

on the organization territory are placed. 

 

The territory of an organization should be kept in the condition which ensures free and safe traffic of 

the transport means and employed persons 

 

The passages for people and transport means are not to be blocked up or used as storage for 

finished products, production waste or construction materials. 

 

At night-time or when visibility is poor the traffic ways for employed persons and transport means as 

well as places of work performance on the territory of the organization are to be illuminated in 

accordance with the requirements of regulatory legal acts and technical regulatory legal acts. 

 

Article 27.  Compliance of production buildings (pr emises) to requirements of occupational 

health & safety 

 

The production buildings (premises) are to comply with the occupational health and safety 

requirements. 

 

The employer on a regular basis organizes permanent monitoring the production buildings 

(premises) in the process of their operation and functioning, appoints persons responsible for proper 

maintenance, safekeeping and timely repair of production buildings or certain premises, creates 

commission responsible for technical inspection of production buildings (premises). 

 

The production buildings (premises) are inspected on a regular basis twice a year: in spring and in 

autumn. Additional technical inspections of the production buildings (premises) are carried out after 

fires, hurricanes, heavy rains or snowfalls, earthquakes and other natural disasters or industrial 

incidences. 

 

Heating systems, ventilation and air-conditioning of production buildings (premises) are to maintain 

temperature, humidity and air velocity circulation in accordance with requirements of regulatory legal 

acts and technical regulatory legal acts. 

 

Article  28.  Compliance of production equipment an d workplaces to occupational health & 

safety requirements. 

 

Production equipment is to comply with OH & S requirements and be used only for their designed 

purposes. 
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Parts of the equipment that poses hazard is to be painted in bright signaling colors and posted with 

safety signs in conformity with requirements of the technical regulatory legal acts. 

 

The employer ensures regular technical maintenance and repair, testing, inspecting certifying 

technical condition of equipment in the order and dates determined by the relevant  regulatory legal 

acts and technical regulatory legal acts too. 

 

The workplaces are to be safe and easy-to-use. Its structure, equipment and arrangement of 

workplaces are to comply with occupational health & safety requirements. 

 

Article  29.  Compliance of technological processes  to occupational health & safety 

requirements 

 

Production (technological) processes are to comply with the OH&S requirements. 

Occupational health & safety when organizing production process should be ensured by: 

o using safe technological processes and production equipment; 

 

o working in production buildings (premises) and production sites complying with OH & S 

requirements; rational distribution of production equipment and organization of workplaces; 

 

o using materials causing no hazardous or harmful exposure on employed persons; 

 

o having accident-preventive protection devices, blocking and alarming systems; 

 

o safe ways of storage and transportation of materials, finished products and production 

waste; 

 

o using personal and collective protection equipment ensuring safe working conditions for 

employed persons; 

 

o applying methods and means necessary for monitoring levels of hazardous and harmful 

industrial factors; 

 

Article  30.  Compliance of products, facilities fo r production output and service rendering to 

occupational health & safety requirements 

 

Finished products, processes of their designing, manufacture, operation (using), storage, shipping 

operations, realization and recycling are to comply with the OH & S requirements. 

 

Project documentation on construction and reconstruction of facilities designated for production 

output and services render as well as technical documentation on production equipment, 

technological processes are to comply with the OH & S requirements. 

 

The facilities designated for production output and services rendering are to comply with the OH &S 

requirements and cannot be put into operation without final conclusions of the state bodies of control 

and supervision on compliance of these facilities with the above requirements. 
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Chapter 6 - Occupational health & safety requiremen ts when performing 
individual work items 

 

Article  31.  Occupational health & safety requirem ents at construction, installation and 

special works 

 

Construction, installation and some special works are performed in compliance with occupational 

health and safety requirements. 

 

The employer performing construction, installation and some special works is 

required to work out and implement measures ensuring safe working conditions when performing 

these works. 

 

Before beginning of major construction, installation and special works the welfare amenities and 

appliances for employed persons are to be got ready for operation in accordance with the technical 

regulatory and legal acts. The welfare amenities should foresee places for first aid boxes containing 

necessary medicine and accompanying medical products. 

 

Performance of construction, installation and special works is forbidden without using personal 

protection equipment. 

 

Article 32.  Occupational health & safety requireme nts to loading and unloading operations 

and warehousing operations 

 

Loading, unloading, warehousing cargo is to be performed in compliance with the occupational 

health & safety requirements. 

 

For organization and performance of loading and unloading works and warehousing operations the 

persons responsible for loading and unloading works ate appointed. 

 

When performing loading and unloading works and warehousing operations the stability of transport 

means and lifting equipment and warehousing cargo should be ensured. The place of performance 

of these works is to be illuminated in accordance with requirements of regulatory legal acts as well 

as with the technical regulatory legal acts. 

 

Execution of loading/unloading works and warehousing operations is forbidden without using 

personal protection equipment. 

 

Article 33.  Requirements on occupational health & safety when working with manual tools. 

 

Performance of works with using manual tools is carried out in accordance with OH & S 

requirements. 

 

The manual tool is to be in good order, be used for the purposes it was designated to, conform to 

working conditions, to technical regulatory legal acts related to a specific kind of a tool. 
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Moving and transportation of the manual tool are to be exercised in a safer manner. 

Performance of works with using manual tool is forbidden without applying necessary protective 

equipment by the employed persons. 

 

Chapter 7 - Control and supervision over observance  of OH&S legislation 

 

Article 34.  State control and supervision over obs ervance of OH&S legislation 

 

State control and supervision over observance of OH&S legislation is exercised by the Department 

of state inspection of labor of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus, 

by other specially authorized state bodies of control and supervision within their scope of 

competence in relevant spheres of activities. 

 

State control over observance of OH&S legislation is also exercised by the republican bodies of 

state administration, by other state organizations subordinate to the Government of the Republic of 

Belarus, by local executive and administrative bodies in accordance with the legislation. 

 

Article 35.  Prosecutor’s supervision over observan ce of OH &S at work 

 

Supervision over precise and universal application of the OH&S legislation in practice by republican 

bodies of state administration, other state organizations subordinate to the Government of Belarus, 

by local executive and administrative bodies of supervision and control, by employers and employed 

persons is exercised by Prosecutor General of the Republic of Belarus and by prosecutors 

subordinate to him. 

 

Article  36.  Department of State Inspection of Lab or of the Ministry of Labor and Social  

Protection of the Republic of Belarus 

 

The Department of State Inspection of Labor of the Ministry of Labor and Social Protection of the 

Republic of Belarus exercises state supervision and control over application of OH&S legislation in 

practice by bodies of state administration, other state organizations subordinate to the Government 

of the Republic of Belarus and by the employers. 

 

Executive officers of the Department of State Inspection of Labor of the Ministry of Labor and Social  

 

Protection who act as state inspectors of labor have the right to: 

o have free access at any time of the day or night on submitting their state adopted permits to 

the territory of the organization, facilities and premises of the employer for verifying the 

observance of the OH&S legislation at work; 

 

o issue the improvement notes compulsory for implementation by employer to rectify the 

disclosed violations of regulatory legal acts as well as technical regulatory legal acts 

containing OH&S requirements; perform inspections of industrial buildings, (premises) 

technological processes, equipment and other facilities that can produce direct hazard to life 

or health of employed persons and other employees; 
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o suspend (ban) the work of the organization or its structures by issuing a relevant document 

or seal closed the equipment in case the violations of OH&S requirements are disclosed 

which cause direct hazard to life or health of employed persons till the violations are 

eliminated; 

 

o examine the documents that are kept in compliance with OH&S legislation for making sure 

that they correspond to the legislation, receive copies of these documents if the legislation 

does not limit it; 

 

o take samples of used or processed materials or substances for analysis if this is agreed on 

with the employer or other authorized executive officer or there are no limitations on taking 

such samples; 

 

o investigate in the order established by the legislation the accidents at work, participate in 

investigating cases linked to occupational diseases; 

 

o demand from the employer temporary suspension from performing works ( render services) 

at a particular day or shift those employed persons who appeared at work in a state of 

alcoholic, drug or other intoxication, who do not use personal protective equipment ensuring 

safety of labor, who failed to pass instructions,  verification of knowledge on OH&S issues 

and medical examination; 

 

o forbid manufacture and application of personal and collective  protective equipment which 

does not correspond to requirement of working conditions and not corresponding to relevant 

technical regulatory legal acts; 

 

o exercise other powers in accordance with the legislation; 

 

o The terms of reference of the Department of state inspection of labor within the Ministry of 

Labor and Social Protection of the Republic of Belarus is to be adopted by the Government 

of the Republic of Belarus. 

 

Article 37.  State examination of working condition s 

 

State examination of working conditions is exercised by the bodies of state examination of working 

conditions in accordance with the Terms of Reference of the bodies related to state examination of 

working conditions of the Republic of Belarus adopted by the Government of the Republic of 

Belarus. 

 

The bodies of state examination of working conditions are set up in the structure of Ministry of Labor 

and Social Protection of the Republic of Belarus as well as in the committees on labor, employment 

and social protection of the regional and of Minsk city executive committees in compliance with the 

legislation. 

 

The bodies of state examination of working conditions: 
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o exercise state control over the quality of the workplace assessment with respect to working 

conditions performed by the employers, validity of compensations and allowances due to 

employed persons on the basis of workplace assessment with respect to working conditions, 

observance of  the OH&S requirements as foreseen by the design documentation for 

construction and reconstruction of production facilities; 

 

o make analysis of the status of working conditions as per sectors of the economy; 

 

The executive officials of the bodies of state examination of working conditions when executing their 

duties have the right to: 

o have free access to the territory, industrial buildings, premises and other facilities of the 

employer after the preliminary notification and upon submitting the adopted in legal order 

permit card in order to implement their powers and responsibilities; 

 

o request and freely receive all documents needed for exercising state examination of working 

conditions with respect to pension legislation and labor legislation and concerning provision 

of compensations and allowances due to the employed persons working in harmful and /or 

hazardous working conditions arising from workplace assessment results; 

 

o cancel in the order established by the legislation the results of workplace assessment with 

respect to working conditions when the organization and running of workplace assessment 

was violated; 

 

o draw conclusions on results of state examinations and provide them  to bodies of labor 

regulation, employment and social protection, to employers, employed persons on their 

requests and in other cases envisaged by the legislation; 

 

o issue within the scope of their competence obligatory for implementation by the employers 

improvement notes on eliminating those violations of pension and labor legislation that 

concern compensations due to employed persons for their work in harmful and/or 

hazardous working conditions and arising from the results of workplace assessments; 

 

o exercise other powers in conformity with the legislation. 

 

The decisions of the bodies of state examination of working conditions taken within the framework of 

their authorities or powers are obligatory for implementation by all the employers. 

 

Appeal of decisions taken by bodies performing state examinations of working conditions is 

exercised in the order established by the legislation. 

 

Article 38.  Social control over the observance of OH&S legislation  

 

Social control over observance of OH&S legislation is exercised by trade unions in the order 

established by the legislation through their technical labour inspectors, OH&S technical inspectors, 

by other authorized trade union representatives. 
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The trade union technical labour inspectors have the right to: 

o exercise, in the order established by the legislation, examination and verification of 

observance of OH&S legislation by employers as well as implementation of the terms of 

collective agreements and contracts by the employers or other executive persons authorized 

by the employers; 

 

o request and freely receive from the employers, bodies of state administration information on 

accidents and injuries at workplaces, occupational diseases and other information needed 

for performing social public control over observance of OH&S legislation; 

 

o have free access in accordance with the legally established order and upon producing a 

legally established pass to the territory, facilities and premises of the employer for 

performing control over observance of OH&S legislation at work; 

 

o inspect the workplaces, urge the employer by issuing improvement note to exercise the 

examination of working conditions, assessment of production buildings, (premises), 

technological processes, equipment and other facilities that produce direct hazard to life or 

health of the employed persons and other employees working around; 

 

o participate in the established order in investigations of accidents and injuries at work and 

occupational disease cases; 

 

o participate in the work of test and acceptance to work commissions, in examination of 

working conditions at the stages of design of industrial facilities, finished construction, at the 

stage of operation production facilities as well as equipment and instruments under design 

and operation so to assess them from the point of view of correspondence to OH&S 

requirements, participate in performing assessment of workplaces with respect to working 

conditions; 

 

o urge the employer by means of issuing the improvement note to eliminate violations of 

OH&S which cause hazard to life or health of employed persons, but in case of a direct 

threat to life or health urge the employer  to suspend the performance of works till the 

violation is eliminated; 

 

o issue improvement notes to the employer urging to eliminate the violations of OH&S 

legislation; 

 

o by issuing relevant document to follow urge the employer temporarily to suspend performing 

works (render services) at a particular day or shift by those employed persons who 

appeared at work in a state of alcoholic, drug or other intoxication, who do not use personal 

protective equipment ensuring safety of labor, who failed to pass instructions,  verification of 

knowledge on OH&S issues and medical examination; 

 

o identify facts of violations on the part of employer of OH&S legislation, collective agreement 

or contract giving the employed person the right to demand early termination of fixed-term 

contract; 
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o in a legally established manner address state bodies, prosecution offices for taking 

measures on disclosed violations as well as for brining to responsibility the persons who 

allowed OH&S violation and those who neglected the implementation of the improvement 

note issued by the trade union labor inspector; 

 

o exercise other powers envisaged by the legislation. 

 

The improvement notes issued by the trade union labor inspectors shall be subjects for compulsory 

implementation by employers. 

 

In an organization the social public control over observance of the OH&S legislation can be 

exercised by persons authorized by the employed persons of the organization. The elections of the 

authorized persons responsible for OH&S take place at a general meeting (conference) of the 

organization and authorized persons are elected for the period from 2 to 5 years. The number of 

authorized persons is also determined at the conference. The authorized persons in the sphere of 

OH&S exercise social public control over observance of OH&S at work in the order established by 

the Government of the Republic of Belarus or by its authorized body. 

 

Article 39.  Cooperation and interaction between co ntrol and supervisory bodies in the 

sphere of OH&S 

 

When exercising state supervision and control over observance of OH&S legislation at work the 

Department of state inspection of labor of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic 

of Belarus and other specially authorized bodies of supervision and control cooperate between 

themselves and with the republican bodies of state administration, other state organizations 

subordinate to the Government of the Republic of Belarus, local bodies of executive and 

administrative bodies and trade unions. 

 

The main directions of cooperation and interaction between bodies of supervision and control are: 

organization and joint running of verifications of status of working conditions and OH&S standards in 

the organizations and in private companies, exchange of information on results of the performed 

verifications of the observance of OH&S, adoption of common and coordinated decisions and 

measures on elimination of violations and observance of the OH&S legislation; 

o working out and submitting the proposals concerning preparation and adoption of the 

relevant regulatory legal acts as well as technical regulatory legal acts containing OH&S 

requirements;  

 

o preparation of proposals to the republican bodies of state administration and other 

organizations subordinate to the Government of the Republic of Belarus on identifying the 

priorities in scientific and research  programs in the sphere of OH&S. 

 

Article 40.  Liabilities for violation of OH&S legi slation 
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The employers and the employed persons guilty in violation of OH&S legislation or interfering in the 

activity of the representatives of the bodies of state supervision and control, social public control 

over observance of OH&S legislation bear responsibility in accordance with the legislation. 
 

Chapter 8 - Final provisions 

 
Article 41.  Brining regulatory legal acts of the R epublic of Belarus in conformity with  the 

present Law. 

 

The Council of Ministers of the Republic of Belarus within six months after the date of the official 

publication of present Law shall: 

o prepare and submit in the established order to the House of Representatives of the National 

Assembly of the Republic of Belarus the proposals on brining regulatory legal acts in 

conformity with the present Law; 

 

o bring the decisions of the Government of the Republic of Belarus in conformity with the 

present Law; 

 

o ensure brining regulatory legal acts of the republican bodies of state administration 

subordinate to the Government of the Republic of Belarus in conformity with the present 

Law take other measures necessary for implementation of provisions of the present Law. 

 

Article  42.  Entry of the present Law into force 

 

The present Law enters into force in six months after its official publication with the exception of the 

present Article and Article 41 which enter into force from the date of the official publication of the 

present Law. 

 

 
A. Lukashenko 

President of the Republic of Belarus                              

 

unofficial translation of BKDP* 
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VERVOLG WET 2010 
 
Een belangrijk vervolg van deze wet uit 2008 heeft in 2010 plaatsgevonden namelijk:  

Controle van de Wetgeving en nieuwe ontwikkelingen in 2010:  

 

De regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de v oorwaarden en 

gerichte programma's en verbetering van de veilighe id in 2011-2015.  

 

De regering keurde het programma goed, om de arbeid s-omstandigheden 

en de bescherming van werknemers voor de jaren 2011 -2015 te verbeteren.  

 

Het besluit is genomen in de vergadering van de Raad van Ministers van de Republiek Belarus van 

29/06/2010 (№ девятьсот 82e)  

 

Het programma is ontworpen in overeenstemming met de wet "op de arbeidsbescherming". Volgens 

de Raad van Ministers van Wit-Rusland is het doel om de coëfficiënt van de frequentie van de 

arbeidsongevallen (aantal slachtoffers per jaar als gevolg van ongevallen per 1000 werknemers) te 

verminderen met 5% en om het aantal vastgestelde gevallen van de beroepsziektes binnen een jaar 

eveneens te verminderen met 5%.  

 

Momenteel worden in Wit-Rusland target programma uitgevoerd om de arbeidsomstandigheden en 

de bescherming van de werknemers voor de periode 2006-2010, via sectorale en territoriale 

soortgelijke programma's te verbeteren.  

 

Ondanks de dalende trend van industriële ongevallen, de toestand van het milieu en de veiligheid 

op de werkplek blijft het een moeilijk sociaal- economisch probleem.  

 

Programma's om de arbeidsomstandigheden en de bescherming voor de jaren 2011-2015 zijn 

gericht op het aanpakken van een aantal belangrijke taken: 

 

1. Eerst en vooral, is dat de vermindering van het aantal letsels door de ontwikkeling van de 

wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid,  

 

2. rekening houdend met internationale ervaring, dan de uitvoering van OSH- management 

systemen;  

 

3. het verstrekken van een beoordeling van de niveaus van de beroepsrisico's van de 

werknemers en het ontwikkelen van te nemen maatregelen om deze te minimaliseren; 

 

4. de uitvoering van complexe maatregelen over de technische aanpassing en de 

modernisering van de productie;  

 

5. de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers is hierbij het 

belangrijkste punt.  
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Volgens de gegevens van de Raad van Ministers, zal veel aandacht besteedt worden aan een 

programma ter verbetering van onderwijs, omscholing van werknemers op het gebied van 

veiligheidsvraagstukken, onderzoek en ontwikkeling, de invoering van moderne technologieën van 

informatiebeveiliging en organisaties, en aan de bevordering van het verbeteren van de veiligheid.  

Bijzondere nadruk wordt gelegd op het verbeteren van het mechanisme van het economisch belang 

van bedrijfsonderdelen aan de voorwaarden en de verhoging van de veiligheid.  

 

Bij de uitvoering van de activiteiten van een nieuw programma voor de komende vijf jaar moeten alle 

partijen van het sociale partnerschap - regeringen, werkgevers en vakbonden- uitvoering geven.  

 

Het programma voorziet ook in de verbetering van de OS&H -managementsystemen in 

organisaties. Het gaat ook over de ontwikkeling van het overheidsbeleid om de economische 

arbeidsmarkt te verbeteren, zodat de bescherming wordt gestimuleerd. Het gaat ook over de 

voorbereiding van richtlijnen voor arbeidsbescherming maar ook over het vaststellen van de manier 

van arbeidsbescherming.  

 

Eén van de prioriteiten van het programma is een OS&H -systeem voor het beheer om te reageren 

op de effecten van gevaarlijke en (of) industriële gevaren voor de gezondheid van werknemers om 

dit effect te voorkomen door het creëren van een systeem voor het beheer van beroepsrisico's op de 

werkplek. De basis van dit systeem moet een beoordeling van de arbeidsomstandigheden geven als 

gevolg van functiewaardering op de arbeidsomstandigheden, evenals de beoordeling van de 

gezondheid van de werknemers op deze plaatsen.  

 

De resultaten van deze evaluatie moeten het uitgangspunt zijn om de arbeidsomstandigheden van 

werknemers te verbeteren in overeenstemming met de eisen ten aanzien van bescherming en de 

preventie van beroepsziekten.  

 

Een analyse van de ongevallen en de meest traumatische soorten werk omvat de ontwikkeling van 

de intersectorale en sectorale regelingen betreffende arbeidsbescherming en generieke richtlijnen 

voor de bescherming van de arbeid. De goedkeuring van deze wet -en regelgeving moet bijdragen 

aan meer veiligheid, vermindering van arbeidsongevallen, en minder beroepsziekten. 
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De zoektocht door wetgeving aan de hand van het voo rbeeld ‘lawaai’.  

                                               

Voorbeeld ‘lawaai’, vraag 1.  

Is de wet van toepassing ? 

Antwoord: Ja.   

De wet is van toepassing omdat het gaat om werknemers en een bedrijf en het een onderwerp 

betreft dat van belang is voor goede omstandigheden. Het bedrijf moet werknemers beschermen 

tegen gehoorschade, en omwille van de veiligheid en het welzijn, het lawaai elimineren of 

verminderen. Dit geldt ook voor mogelijke inhuurkrachten. De milieuwet speelt ook een rol als het 

gaat om geluidshinder naar omgeving van het bedrijf. 

 

Voorbeeld ‘lawaai ’, vraag 2.   

Zijn er verordeningen door regering of gezondheidsd ienst waarin de belangrijkste 

verplichtingen betreffende schadelijk en hinderlijk  geluid bij elkaar staan? 

 

Antwoord: Ja.  

Zie hiervoor het antwoord van vraag 1. Een verdere uitwerking van de meest wettelijke regels en 

achtergrondinformatie over geluidschade moet hier te vinden zijn. Zo niet, dan  is dit een punt dat zo 

snel mogelijk moet worden opgepakt. 

 

Voorbeeld ‘lawaai’, vraag 3.  

Zijn er algemene bepalingen in de wetgeving opgenom en? Zijn bijvoorbeeld regels opgesteld 

voor zwangere vrouwen die niet mogen worden blootge steld aan meer dan 80 decibel? 

 
Antwoord: Ja.  

Als vraag 1 met ja is beantwoord, dan moet dit ook als volgt verder worden uitgewerkt. Dan zou er 

een inventarisatie van risico’s over lawaai in het bedrijf moeten plaatsvinden: opsporen, opsommen 

en afwegen. Dit moet men vastleggen in een plan van aanpak waarin maatregelen staan met een 

bijbehorend tijdpad voor oplossen. Dan moet er scholing en voorlichting plaatsvinden over lawaai en 

gehoorschade en hoe dit  te voorkomen en te verminderen is, en over gebruik van gehoors-

bescherming. Het bedrijf moet controleren of instructies worden opgevolgd. Via een geregeld 

gezondheidkundig onderzoek bij werknemers kan de gehoorschade worden onderzocht en kunnen 

adviezen worden gegeven. Deze werkwijze wordt vastgelegd in een besluit. 

 

Voorbeeld ‘lawaai’, vraag 4.  

Staat er iets in de arbeidsovereenkomst?  

 

Antwoord:  

Het is ook een manier om dit in een arbeidsovereenkomst vast te leggen met verwijzingen naar het 

besluit in vraag 3. Als veiligheid wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst moet dit niet meer 

inhouden dan  het verwijzen naar besluiten. Anders zou er een aparte arbeidsovereenkomst  voor 

Veiligheid moeten worden gemaakt. Het kan wel, en het is soms wel heel goed voor heel belangrijke 

oplossingen die direct moeten worden ingevoerd. 
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Voorbeeld ‘lawaai’, vraag 5.  

Zijn er in soortgelijke branches of sectoren of ide ntieke bedrijven in Wit Rusland al afspraken 

gemaakt en vastgelegd?  

 

Antwoord:  

Neem hier kennis van en probeer hier afspraken over te maken in het eigen bedrijf. 

 

Voorbeeld ‘lawaai’, vraag 6:  

Zijn er bedrijfsregels? 

 

Antwoord:  

Doorgaans zijn er in bedrijven waar lawaaiproblemen bestaan al regels en procedures vastgelegd of 

er bestaat een lawaaibestrijdingplan, er is een geluidskaart etc. Een geluidskaart houdt in dat een 

bedrijf wordt ingedeeld in overzichtelijke werkplekken waar per werkplek het geluidsniveau wordt 

vastgelegd en zo gericht geluid wordt teruggedrongen.  

 

 

Vraag 6 is het moment dat men overgaat van de Wet n aar 

bedrijfsregels.  

 

Maar het antwoord op de vraag wat er in de wet over staat is 

dan al gegeven. Dit is wat men zich altijd eerst moet afvragen 

voor alle risico’s. Blijf ook veranderingen in de wet altijd volgen 

en neem deze mee.  

 

En let wel: op een school werken is anders dan onder in een 

mijn werken  
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HOOFDSTUK 7  
Een Protocol opstellen 

Vakbonden en werknemers zouden met werkgevers een protocol moeten opstellen aan de hand 

van de wet. Het volgende is een Veiligheidsprotocol van en voor vakbonden in Nederland:  

 

Let op: dit is een Nederlands voorbeeld!  
 

Protocol  - OS&H en Werknemers;  

onderschreven door de 3 vakbondsfederaties FNV, CNV , MHP in Nederland. 

 

Waarom dit protocol?  

Betere arbeidsomstandigheden en een lager ziekteverzuim zijn belangrijke doelstellingen van 

sociaal beleid. Eén van de manieren om aan die doelstellingen bij te dragen is effectieve 

samenwerking en overleg tussen OS&H  commissie  en de OS&H organisatie in het bedrijf. De 

OS&H commissie is de vertegenwoordiging van medewerkers en de OS&H organisatie is de 

vertegenwoording van het management. Zij voeren een dialoog met elkaar. 

  

Om  deze samenwerking te bevorderen hebben de vakbondsfederaties  FNV, CNV en MHP een 

nieuw Protocol OS&H organisatie  voor werknemers opgesteld. Het is een herziening van de eerste 

versie uit 1997. Het is de bedoeling van de vakbonden dat het protoc ol inspireert tot 

afspraken daarover met de werkgever en de OS&H comm issies. 

 

Het protocol biedt daartoe verschillende aanknopingspunten. Deze afspraken kunnen in een 

contract met de OS&H organisatie in het bedrijf worden vastgelegd. Ook kan het contract daarnaar 

verwijzen. Een andere mogelijkheid is om hierover in de arbeidsovereenkomst afspraken vast te 

leggen. De relatie tussen OS&H organisatie en werknemers is altijd voor verbetering vatbaar. 

 

Het is werknemers niet altijd duidelijk waarop de  OS&H organisatie bij zijn activiteiten het accent 

legt: op een gezonde werkplek of op het omlaag brengen van het verzuim zonder de oorzaken 

daarvan effectief aan te pakken. De OS&H commissie kan op de aanpak van de OS&H organisatie 

invloed uitoefenen. Het protocol kan daarbij behulpzaam zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat een 

beter perspectief voor OS&H- en verzuimbeleid tot stand komt door effectief samenspel tussen 

OS&H commissie en de werkgever, daarbij ondersteund door de OS&H organisatie van het bedrijf. 

Deze dialoog komt uit het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Met de afspraken waartoe het protocol aanzet als on derdeel van het contract tussen 

werkgever en werknemers  kan de relatie van de  OS& H organisatie met de werknemers (of 

vertegenwoordigers) in de praktijk beter gestalte k rijgen. 

 

De OS&H organisatie kan ervoor zorgen dat regels uit het protocol worden opgenomen in een 

kwaliteitshandboek waardoor ze standaard onderdeel worden van de contracten die de OS&H 

organisatie met arbeidsorganisaties sluit. 
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Wij wensen OS&H commissies en de OS&H organisatie succes toe bij het maken van afspraken 

over het protocol in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. 

 

Inleiding  

Actieve betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers bij de ontwikkeling en uitvoering 

van het OS&H beleid verhoogt de veiligheid en bevordert de kans op een duurzame verbetering van 

de kwaliteit van de arbeid. OS&H organisaties die dit protocol onderschrijven nemen de 

verantwoordelijkheid op zich om hun werkzaamheden volgens dit protocol uit te voeren. Werkgevers 

die dit protocol geheel of gedeeltelijk onderschrijven nemen de verantwoordelijkheid op zich dit in 

het contract met de OS&H organisatie te verankeren, door een uitdrukkelijke verwijzing naar het 

protocol en/of door onderdelen daarvan integraal op te nemen in het contract. Ondernemingsraden 

die dit protocol geëffectueerd willen zien maken daartoe gebruik van het feit dat hun instemming 

nodig is voor het contract met de OS&H organisatie. 

 

Algemene uitgangspunten  

De partijen die dit protocol onderschrijven zijn van mening dat de samenwerking tussen werkgever 

en werknemers bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het verminderen van 

arbeidsongeschiktheid essentieel is. OS&H organisaties hebben als taak de deskundige 

ondersteuning te leveren die noodzakelijk is om werkgever, werknemers en de 

werknemersvertegenwoordiging in staat te stellen hun verantwoordelijkheid waar te maken. 

 

Het nemen van maatregelen in een arbeidsorganisatie is de uiteindelijke verantwoordelijkheid van 

de werkgever, daarbij in goed overleg met de OS&H commissie meegenomen is de wetgeving bij 

regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het beleid van zieke 

medewerkers terug aan het werk. Hieronder vallen in elk geval: de wijze van uitvoering, de inrichting 

en de vaststelling van de risico-evaluatie (RI&E) inclusief het daarop te baseren plan van aanpak; 

de wijze waarop de deskundige bijstand wordt gericht, waaronder het aangaan, wijzigen, verlengen 

en beëindigen van het contract met de OS&H organisatie; de keuze van de wijze waarop de 

bedrijfshulpverlening wordt ingericht evenals de aanwijzing van bedrijfshulpverleners; de periodiciteit 

van het arbeid gezondheidskundig onderzoek. Bij het ontbreken van een OS&H commissie komen 

de rechten op basis van de wet geheel of gedeeltelijk toe aan de belanghebbende werknemers.  

 

Waar in dit protocol sprake is van een Occupational Safety&Health commissie  kan  in bedrijven die 

zo’n commissie niet  hebben,  ook gekozen worden voor een personeels vertegenwoordigingd die 

dan ook op dezelfde wijze als de commissie werken. Vooral in kleine ondernemingen zal de laatste 

situatie veelal aan de orde zijn. 

 

De OS&H organisatie verstrekt de werkgever en de OS&H commissie zodanige informatie dat zij in 

staat zijn om in onderling overleg prioriteiten vast te stellen over de te nemen maatregelen. Deze 

taakverdeling - die ook in de wetgeving is verankerd - biedt de partijen (werkgever, werknemers en 

OS&H organisatie) helderheid over hun eigen positie, voorkomt rolconflicten en geeft de OS&H 

organisatie de mogelijkheid zowel de werkgever als de werknemers(vertegenwoordiging) te 

ondersteunen zonder de onafhankelijkheid te verliezen. 
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Keuze en contract met OS&H organisatie  

De keuze voor een OS&H organisatie en de inhoud van het contract zijn te beschouwen als een 

regeling betreffende de arbeidsomstandigheden waarover de OS&H commissie onderhandelt. De 

OS&H organisatie respecteert deze rechten en bevordert al in een vroeg stadium dat de werkgever 

deze honoreert. Datzelfde geldt voor diensten die de OS&H organisatie naast het contract voor de 

werkgever verricht. Die vallen eveneens onder het overleg. 

 

Het contract met de OS&H organisatie wordt niet gewijzigd, aangevuld, verlengd of opgezegd 

zonder overleg met de OS&H organisatie. Evenmin gaan partijen zonder instemming van de OR 

verplichtingen over en weer buiten de sfeer van het contract. 

 

De partijen die dit protocol onderschrijven zijn ervan overtuigd dat de hierin beschreven regels het 

ontstaan van goede arbeidsomstandigheden en een laag verzuim bevorderen, en verplichten zich 

tot uitvoering hiervan. Bovendien stellen zij zich tot taak te bevorderen dat de werkgever zich in het 

af te sluiten contract met een OS&H organisatie verplicht tot naleving van deze regels, dan wel tot 

het scheppen van condities die naleving mogelijk maken. Daartoe zal het contract bijvoorbeeld 

voldoende middelen aan de OS&H organisatie ter beschikking moeten stellen. Hierbij valt onder 

meer te denken aan ruimte voor een spreekuur in de onderneming, mogelijkheden voor 

werkplekonderzoek, het verrichten van medisch onderzoek op de werkplek en onder werktijd, of het 

verschaffen van noodzakelijke informatie. 

 

Preventie en goede arbeidsomstandigheden staan voorop. Daartoe bevat het contract met de 

OS&H organisatie zoveel mogelijk resultaatverplichtingen en wordt de OS&H organisatie zoveel 

mogelijk afgerekend op prestaties (meetbare output). Dat vereist dat de verantwoordelijkheden van 

partijen over en weer logisch verdeeld worden en zodanig geformuleerd dat partijen elkaar daarop 

over en weer kunnen aanspreken.  

 

Dat vereist ook dat in het contract zo weinig mogelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 

basispakket en aanvullende diensten.  

 

De belangrijkste prestatiemaatstaf is het ziekteverzuim. Het verzuimcijfer is het product van het 

vóórkomen en de duur van het verzuim.  

 

Een contract met die prestatiemaatstaf kan zo worden ingericht dat het een basiscomponent en een 

variabele component bevat. In de basiscomponent wordt dan rekening gehouden met het 

historische ziekteverzuim.  

 

De variabele component is gerelateerd aan de taakstelling voor de OS&H organisatie: het omlaag 

brengen van het historische ziekteverzuimcijfer.  

 

Naarmate de OS&H organisatie er beter in slaagt aan de taakstelling te voldoen, betaalt de 

werkgever meer in aanvulling op de basisprijs  per  medewerker die nodig is om 

arbeidsomstandigheden per medewerker te verbeteren. De werkgever zal dan zien dat het 

rendement op de investering per medewerker geld gaat opleveren. Andere prestatiemaatstaven zijn 

bijvoorbeeld: het aantal klachten over de OS&H organisatie, het aantal bedrijfsongevallen, en het 

aantal geslaagde re-integratie trajecten. Eens per jaar worden de werkzaamheden van de OS&H 
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organisatie ten behoeve van de onderneming geëvalueerd. De evaluatie vindt in elk geval plaats 

voordat de OS&H organisatie met de werkgever een nieuw contract afsluit of het bestaande contract 

verlengt, zodat de OR in staat is om een gefundeerd oordeel te vormen over het beleid, het 

functioneren van de OS&H organisatie en de inhoud van het contract.  

 

Overleg OS&H commissie en OS&H organisatie. 

De OS&H organisatie voert ten minste tweemaal per jaar overleg met de OS&H commissie. 

Onderwerpen, die in elk geval met de OS&H commissie, besproken behoren te worden, zijn:  

 

Het verslag van werkzaamheden voor het bedrijf dat de OS&H organisatie jaarlijks opstelt  

o De effectiviteit van de dienstverlening; 

o Bijstelling van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE);  

o De op basis hiervan te nemen maatregelen;  

o Het evalueren van al genomen maatregelen;  

o Het verzuimbeleid en in dat kader genomen maatregelen;  

o Het terugkombeleid na ziekte en in dat kader genomen maatregelen; 

o Inhoud en periodiciteit van het arbeid gezondheidskundig onderzoek;  

o Het functioneren van de klachtenprocedure;  

o De samenwerking met de OS&H commissie, 

 

Ter voorbereiding van dit overleg zal een daartoe aangewezen contactpersoon van de OS&H 

commissie overleg plegen met de contactpersoon van de OS&H organisatie over de te bespreken 

onderwerpen, de plaats en het tijdstip. De contactpersoon van de OS&H organisatie brengt de 

OS&H commissie desgewenst in contact met de kerndeskundigen op de verschillende vakgebieden 

en met eventuele specifieke deskundigen. Deze kerndeskundigen kunnen eventueel toelichtig 

geven op verstrekte adviezen en adviseert desgevraagd de OS&H commissie,.  

 

De OS&H organisatie zal bij aanvang van zijn werkzaamheden voor de betrokken onderneming, die 

werkzaamheden aan de OS&H commissie, presenteren.  

 

De OS&H organisatie zal vervolgens jaarlijks zijn werkzaamheden voor de betrokken onderneming, 

voor aanvang van de werkzaamheden, in de vorm van een jaarplan aan de OS&H commissie 

presenteren. 

 

Dit jaarplan bevat alle werkzaamheden van de OS&H organisatie voor het komende jaar, op basis 

van de wet, het contract en eventuele bijzondere opdrachten daarnaast. Daarbij horen ook de 

werkzaamheden in het kader van het plan van aanpak op basis van de RI&E. 

 

Eens per jaar worden de werkzaamheden van de OS&H organisatie ten behoeve van de 

onderneming geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag. De OS&H organisatie zal schriftelijk 

verslag uitbrengen over de inhoud en de uitvoering van de adviezen, de werkzaamheden, de 

knelpunten en de resultaten. Daarbij zal apart aandacht worden besteed aan de samenwerking 

tussen de OS&H commissie, en de OS&H organisatie en aan de ervaringen van werknemers met 

de OS&H organisatie.  
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Uitwisseling van informatie 

De OS&H commissie, en OS&H organisatie verklaren zich bereid te allen tijde relevante en 

noodzakelijke informatie uit te wisselen.  

Indien de OS&H organisatie naast de in het contract of in een jaarplan vermelde werkzaamheden 

andere activiteiten ten behoeve van de onderneming uit gaat voeren, licht hij daar de OS&H 

commissie, zo spoedig mogelijk over in.  

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Werknemers worden in de gelegenheid gesteld een belangrijke bijdrage te leveren aan de 

vaststelling van de OS&H -risico’s van hun eigen arbeidsplaats. Met het oog daarop worden zij 

tevens betrokken bij de keuze van instrumenten daarbij, zoals vragenlijsten, meetmethoden, de 

toetsing op de werklocaties, etc. Voorts kunnen zij suggesties aandragen voor de beperking van 

deze risico’s.  

 

Dit bevordert de kwaliteit van de RI&E en vergroot het draagvlak voor de uitvoering van 

noodzakelijke maatregelen. De OS&H organisatie geeft in het advies over de te nemen maatregelen 

op grond van de RI&E de werkgever de aanbeveling om jaarlijks een plan van aanpak met concrete 

activiteiten voor het OS&H - en verzuimbeleid vast te stellen in overleg met de OS&H commissie. 

 

Met de OS&H commissie vindt overleg plaats over dit plan van aanpak. Daarbij gaat het om de te 

nemen maatregelen, de termijn - en prioriteitstelling, de wijze waarop de OS&H organisatie en de 

commissie  bij de uitvoering worden betrokken en de wijze van rapportage aan de  OS&H 

commissie, over de uitvoering van het plan van aanpak.  

 

Het plan van aanpak en het advies daarover van de OS&H organisatie legt de werkgever ter 

instemming voor aan de OS&H commissie. 

 

De OS&H organisatie geeft in de RI&E duidelijk aan welke risico’s voor welke (groepen van) 

werknemers geïnventariseerd en geëvalueerd zijn en – indien van toepassing – welk nader 

onderzoek noodzakelijk is om tot een volledige RI&E te komen. Risico’s voor het ontstaan van 

beroepsziekten worden als zodanig vermeld. 

 

De OS&H organisatie geeft in het advies naar aanleiding van de RI&E een aanbeveling over de 

noodzaak tot, de inhoud van en de periodiciteit van periodiek arbeid gezondheidskundig onderzoek. 

Daarbij wordt tevens gewezen op de noodzaak dat de werkgever daarover overleg voert met de 

OS&H commissie. 

 

De werkgever organiseert ziekteverzuimbeleid en begeleiding van medewerkers tijdens ziek zijn. De 

OS&H organisatie bevordert dat de werkgever zijn verzuimbeleid baseert op de RI&E alsmede op 

een afdeling - en op een functiegerichte analyse van de verzuimgegevens. De verzuimgegevens 

worden zoveel mogelijk uitgesplitst per verzuimrisico en per risicogroep.  

 

De OS&H organisatie bevordert bij de werkgever de opzet van een structureel verzuimbeleid met 

evenwichtige aandacht voor collectieve en individuele preventie.  
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De OS&H organisatie rapporteert minimaal eenmaal per jaar aan de werkgever en aan de 

ondernemingsraad over het verzuimverloop, de relatie met het werk, en gewenste verbeteringen.  

 

De OS&H organisatie informeert alle werknemers over hun rechten en plichten in relatie tot de  

OS&H organisatie en over de positie van de OS&H organisatie in het bedrijf. Die informatie wordt 

schriftelijk verstrekt en betreft in elk geval de volgende onderwerpen: 

 

RI&E 

o Ziekteverzuimbeleid en –begeleiding; 

o Periodiek gezondheidskundig onderzoek 

o OS&H spreekuur (inclusief plaats en tijden);  

 

Organiseer een klachtenregeling over de behandeling /begeleiding door de OS&H organisatie in het 

bedrijf en  stel medewerkers in de gelegenheid deze klachten indien gewenst  te uiten. De OS&H 

organisatie verstrekt de werkgever en de OS&H commissie jaarlijks een geanonimiseerd overzicht 

van het aantal, de soort en de wijze van afhandeling van ingediende klachten.  

 

Faciliteiten  

De werkgever faciliteert de door de OS&H organisatie  te verlenen diensten, evenals het periodiek 

overleg tussen OS&H organisatie en OS&H commissie,. 

 

Om het optimaal en onafhankelijk functioneren van de OS&H organisatie te bevorderen overleggen 

werkgever, OS&H commissie,en OS&H organisatie ten minste 1 maal per jaar over de faciliteiten 

ten behoeve van de OS&H organisatie en het periodiek overleg tussen OS&H organisatie en OS&H 

commissie. Deze omvatten onder meer de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de OS&H 

organisatie voor de werknemers en de OS&H commissie,.  

 

Voor zover geen OS&H commissie,of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is zal getracht 

worden deze uitgangspunten zoveel mogelijk te hanteren in samenwerking met de belanghebbende 

werknemers. 

 

Dit protocol is in juni 2004 door de drie vakbondsf ederaties FNV, CNV en MHP vastgesteld  

De drie toenmalige voorzitters: 
 
Lodewijk de Waal, Doekle Terpstra, Ad Verhoeven, 

Voorzitter FNV Voorzitter CNV Voorzitter MHP 

 
 
Dit protocol is slechts een voorbeeld en geeft een indruk van een mogelijk veiligheids-

protocol van en voor vakbonden. Zaken die alleen op  Nederland van toepassing zijn zijn 

hierin weggelaten. 
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HOOFDSTUK 8  
Gevaarlijke stoffen, proces en productveiligheid.  

Het beleid hierop wordt inzichtelijk aan de hand van volgende checklist. 

 

 

Checklist OS&H beleid :     

 In orde Actie nodig door 

OS&H Commissie  

   Ja   Nee Ja Nee 

Er is een cultuur in het bedrijf (of instelling) waarin het 

omgaan met gevaarlijke stoffen zeer serieus wordt genomen. 

    

In het bedrijf is voldoende kennis en deskundigheid over  

de gevaarlijke stoffen die in het werkproces wordt gebruikt: 

de stoffen en risico’s waarvan sprake is, de afdelingen  

waar dat gebeurt, de handelingen waarbij dit aan 

de orde is , door welke groepen werknemers. Alles ligt goed 

vast in een gevaarlijke-stoffen-register van het bedrijf . 

    

Het systeem van wettelijke grenswaarden is bekend in het 

bedrijf en wordt toegepast. Met de OS&H commissie is 

overlegd over de gevolgen en de aanpak. 

    

De Risico Inventarisatie en Evaluatie beschrijft de risico’s 

van gevaarlijke stoffen op duidelijke wijze en in het plan  

van aanpak staan concrete maatregelen om deze risico’s te 

minimaliseren of te elimineren. 

    

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie worden niet alleen  

de risico’s van gevaarlijke stoffen beschreven, maar tevens 

is de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordeeld en 

gemeten. 

    

In het plan van aanpak staan concrete maatregelen om 

knelpunten op het gebied van gevaarlijke stoffen aan te 

pakken Deze maatregelen worden in de praktijk ook goed 

uitgevoerd. 

    

Er wordt voldoende gekozen voor aanpak bij de bron.     
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Vervolg  – Checklist 

 

 
 

Gevaarlijke situatie:  

Wat is een gevaarlijke situatie en wat zijn de daar mee samenhangende begrippen?  

Een gevaarsituatie kan men zich voorstellen als een samenstelsel van stof en omstandigheid. Bij 

het vrijkomen van een stof in een omgeving of ruimte kan er gevaar ontstaan door onder andere 

brand, explosie en vergiftiging. Ook zijn combinaties van deze gevaareigenschappen door dezelfde 

stof mogelijk. 

 

Brand:   Een brand of een verbranding kan men definiëren als een chemische reactie, 

waarbij brandbare stoffen met zuurstof worden omgezet in andere stoffen onder 

afgifte van energie (warmte). Dit proces kenmerkt zich door gloeien en/of vlammen. 

Er ontstaan bij verbranding bijna altijd giftige gassen en dampen als 

reactieproducten. Hier komen we in het hoofdstuk ‘Brand en explosie’ op terug. 

 

Vergiftiging:   Onder vergiftiging verstaan we hier het inwerken van stoffen op het lichaam met als 

gevolg dat het normaal functioneren van dat lichaam (of onderdelen ervan) in 

gevaar komt. Als er stoffen vrijkomen is er een kans dat dit aanleiding geeft tot 

vergiftiging.  

 

Dat is afhankelijk van:  

o De eigenschappen van de stof 

o De hoeveelheid aan stof (concentratie) 

o De blootstellingduur 

o De wijze waarop de stof het lichaam binnenkomt. 

o Persoonlijke eigenschappen van de blootgestelde persoon. 
 

Checklist OS&H beleid :     

 In orde Actie nodig door 

OS&H Commissie  

   Ja   Nee Ja Nee 

De opslag van gevaarlijke stoffen is veilig, zowel de opslag 

van de grote voorraden als de kleine werkvoorraden. 

    

Alle gevaarlijke stoffen zijn goed geëtiketteerd, ook de 

eventuele Werkvoorraden 

    

Is de hulpverlening in het bedrijf voldoende getraind in de 

bedrijfsspecifieke risico’s zoals chemische stoffen,  

explosiegevaar en dergelijke?  

    

Is er nazorg oproepbaar na ingrijpende gebeurtenissen  

voor deze hulpverleners?  

    

Wordt een OS&H commissie nauw betroken gehouden bij  

de hulpverlening plannen en eventueel veranderingen 

hierin?  
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Dit betekent dat de omstandigheden (de genoemde factoren) bepalen of een stof in een bepaalde 

situatie nadelige effecten veroorzaakt of niet. 

 

Voorbeelden:  

Koolmonoxide leidt bij inademing al bij relatief lage concentraties tot vergiftiging. Contact met de 

huid heeft in de lage concentraties geen nadelige gevolgen. 

Keukenzout is bij normaal gebruik niet giftig. Als men echter 40 gram in korte tijd opeet kan het 

dodelijk zijn. 

 

Eigenschappen van de stof  

Op welke wijze een stof inwerkt, hangt af van fysische gas (vloeibaar,vast) en de chemische 

eigenschappen (zuur, base, oxydator). Zo kan bijvoorbeeld een zeer reactieve  stof in contact met 

het lichaam zeer plaatselijk werken, namelijk op de plaats waar hij met het lichaamsweefsel in 

contact komt (bijvoorbeeld een zuur of een base). Minder agressieve stoffen zullen verder het 

lichaam binnen dringen en elders hun werking hebben (bijvoorbeeld de werking van alcohol op het 

zenuwstelsel). 

 

De hoeveelheid (de dosis)  

Het is moeilijk te voorspellen of een bepaalde hoeveelheid giftige stof schadelijk zal zijn voor de 

gezondheid. Dit is namelijk afhankelijk van de gezondheidstoestand van het slachtoffer, zijn 

voedingsgewoonten, of hij al eens eerder aan dergelijke stof is blootgesteld, of hij rookt en of hij 

regelmatig alcohol gebruikt. Zo zal iemand die veel rookt eerder schade ondervinden van een 

hoeveelheid koolmonoxide, dan iemand die niet rookt. Voor een groot aantal stoffen is door ervaring 

en bijvoorbeeld door dierenexperimenten, toch wel te voorspellen wat het effect op een persoon zal 

zijn als de blootstellingtijd en de wijze van intreden in het lichaam bekend zijn. 

 

De tijd  

Er bestaat geen duidelijk verband tussen de toegestane expositieduur en de concentratie van een 

giftige stof in de lucht. Duidelijk is wel dat hoe hoger de concentratie van een giftige stof in de 

omgeving is, hoe korter men daar kan verblijven. 

 

Wijze van intrede in het lichaam. 

Een vreemde stof kan op de volgende manieren in het lichaam binnenkomen.  

 

o Via de spijsverteringsorganen ,  

Vooral vaste stoffen worden zo opgenomen. Veelal spelen ongewenste 

gedragingen hierbij een rol, denk aan eten of roken in verontreinigde ruimten of 

voordat een eventuele besmetting (aan onder andere de handen) is verwijderd. Ook 

andere lichaamsopeningen kunnen een rol spelen. 

 

o Via de huid ,  

dit is niet alleen bij een beschadigde huid (wondjes) het geval. Veel stoffen dringen 

ook door de intacte huid. Bekend is het voorbeeld van het wassen van de handen 

met organische oplosmiddelen. 
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o Via de ademhalingswegen ,  

Dit is de meest bekende wijze waarop een giftige stof wordt opgenomen. Gassen, 

nevels en stof kunnen in het lichaam doordringen door het inademen van 

verontreinigde lucht. 

 

o Via wondjes, 

Wondjes zijn principe open verbindingen met de bloedbanen, waardoor de stof zich 

gemakkelijk verspreidt. Waardoor het effect vaak heel erg snel waarneembaar is. 

 

De giftige werking op het lichaam: acuut en chronis ch:  

Behalve verschillen in plaats van werking ten opzichte van de plaats van binnentreden zijn er meer 

methoden om typen van werking te onderscheiden. Dit is belangrijk, omdat de begrippen veel 

gebruikt worden zijn de begrippen acute en chronische vergiftiging. Beide typen vergiftiging kunnen 

bij een stof voorkomen en wel anders van aard zijn. 

 

We spreken van acute werking bij een relatief snel optredend effect als gevolg van een kortdurende 

blootstelling aan een vrij grote hoeveelheid stof. Dit laatste staat in relatie tot de giftigheid van die 

stof. Het is dit type vergiftiging waar men aan kan denken bij een ongevalsituatie. 

 

Bij een chronische werking denken we aan kleine hoeveelheden stof die gedurende een (zeer) 

lange tijd door het lichaam worden opgenomen. Daarbij kan het ook lang duren voordat het tot een 

meetbaar effect komt. Een dergelijk type vergiftiging zou bijvoorbeeld in een arbeidssituatie door het 

regelmatig (onzorgvuldig) werken met een stof kunnen ontstaan. Ook het oplopen van een 

beroepsziekte is meestal bij chronische werking ontstaan. 

 

Zo is dronken worden bij het drinken van een paar borrels een effect van acute vergiftiging en het 

optreden van schade aan lever en hersenweefsel na langdurig alcoholgebruik een effect van 

chronische vergiftiging.  

 

Veel oplosmiddelen veroorzaken beide effecten (acuut en chronisch). Het chronische effect wordt 

het Organo –Psycho -Syndroom (OPS) genoemd. Blijven in een bedrijf alle afzonderlijke 

oplosmiddelen ver onder de wettelijke waarden, dan toch kunnen ze samen meestal door langdurige 

blootstelling het genoemde syndroom veroorzaken. Je hersenen lossen op, je geheugen neemt af 

en je motorische klachten nemen toe 

 

Andere typen die hier nog genoemd kunnen worden zijn kankerverwekkendheid (carcinogeen), het 

veroorzaken van allergische reacties (sensibiliserend), en nadelige invloed van stoffen op de 

gezondheid van het nageslacht (mutageen). 

 

In ongevalsituaties ligt het accent dus over het algemeen op de acute vergiftiging. Als bij een 

ongeval echter een in de natuur niet of slecht afbreekbare stof vrijkomt die niet wordt opgeruimd is 

het niet uitgesloten dat als gevolg daarvan bijvoorbeeld door ophoping in de voedselketen deze stof 

aanleiding kan geven tot chronische vergiftiging bij mensen, naast schade die aan het milieu wordt 

toegebracht. (Denk bijvoorbeeld aan de verontreiniging van volkstuintjes met zware metalen.) 
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In ongevalsituaties zijn de giftige stoffen die ons via de ademhalingswegen kunnen bereiken als 

regel het meest riskant. We kunnen daarbij denken aan gassen en dampen als wel aan fijn 

verdeelde vloeistof of vaste stof. Daarvan zij de meest bedreigende, die stoffen, die in korte tijd 

dodelijk kunnen zijn. Vooral van belang daarbij zijn de stoffen die sterk op de meest vitale functies 

zoals de ademhaling of het zenuwstelsel inwerken. 

 

Verstikkende werking:  

Dit is een type werking dat bij niet of nauwelijks giftige stoffen optreedt. De schadelijke werking 

bestaat hieruit dat wanneer een zeer grote hoeveelheid aanwezig is in de lucht de zuurstof wordt 

verdrongen. Daalt het zuurstofpercentage tot 17% dan wordt de nadelige invloed al duidelijk 

merkbaar. Bij verdere daling kan vrij snel verstikking optreden. Voorbeelden: Stikstof, methaan, 

propaan en butaan. (Verderop in dit boek wordt het gevaar van stikstof aan een voorbeeld 

toegelicht.) 

 

Prikkelende bijtende werking:  

De werking van deze stoffen berust op aantasting van de slijmvliezen van de luchtwegen (alsook 

van de ogen). Door de etsende werking op de cellen van de blootgestelde weefsels worden de 

wanden van die celen beschadigd. Hierdoor kan lichaamsvloeistof naar buiten treden en 

bijvoorbeeld in de longblaasjes komen. Iemand kan zo als het ware in zijn eigen lichaamsvloeistof 

verdrinken. Dit verschijnsel heet oedeem en longoedeem in geval van de long. Voorbeelden zijn 

chloor en zoutzuur. 

 

Dan is er ook  nog een categorie van stoffen die de opname van zuurstof door het lichaam 

beïnvloedt of blokkeert. In feite horen de vorige twee voorbeelden van verstikkende en prikkelende, 

bijtende werking ook tot deze categorie. De verstikkende of bijtende werking van de stoffen is in die 

gevallen evenwel niet specifiek. Er is sprake van verdrijving van zuurstof, respectievelijk 

weefselbeschadiging maar niet gericht op een bepaalde component in de zuurstofvoorziening. 

 

Bij transport van zuurstof in het bloed is een eiwit betrokken wat de zuurstof bij de longen bindt en 

bij de cellen weer afgeeft. Sommige stoffen kunnen er voor zorgen dat dit eiwit  geen zuurstof meer 

kan opnemen (koolmonoxide) of eenmaal gebonden zuurstof niet meer aan de cel kan afgeven 

(bijvoorbeeld organische amine). Ook eiwitten die ervoor zorgen dat verbranding van voedsel (met 

behulp van zuurstof) in de cellen plaatsvindt (wat Hemoglobine vorming naar Metahemoglobine 

ondersteunt) kunnen door sommige stoffen (zoals blauwzuur, H2S) specifiek in hun werking worden 

geblokkeerd.  

 

Stoffen die op het zenuwstelsel inwerken:  

Hierbij kan sprake zijn van een groot aantal soorten stoffen. Bijzonder snel werken bepaalde 

fosforzure esters en carbonaten die op de eiwitten werken die er voor zorgen dat na een 

prikkeloverdracht zenuwbanen opnieuw in gereedheid worden gebracht voor een nieuwe 

prikkeloverdracht. De zenuwbanen blijven dus na de vergiftiging als het ware in geprikkelde 

toestand. Deze verbindingen vinden we terug in bepaalde insecticiden en oorlogsstrijdgassen. 

Te hanteren grenswaarden  

Afhankelijk van het soort giftige stof, de te verwachten blootstellingduur en de bevolkingsgroepen 

welke aan de giftige stof worden blootgesteld, is een aantal grenswaarden te noemen: 
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M.A.C. 

De Maximale Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, nevel of van een vaste stof is die 

concentratie in de lucht op de werkplek die, voor zover de huidige kennis reikt, bij herhaalde 

blootstelling, ook gedurende een langere en zelfs een arbeidsleven omvattende periode, in het 

algemeen de gezondheid van zowel de werknemers als hun nageslacht niet benadeelt (8 uur per 

werkdag en 5 dagen per week). 

 

o MAC-C:   

We kennen verder de toevoegingen C en H voor de MAC waarde. 

Overschrijding van de MAC-C waarde moet in alle gevallen voorkomen worden. 

Het betreft veelal stoffen waarvan de MAC  waarde is gebaseerd op de snel 

optredende toxische werking (C = Ceiling: plafondwaarde) 

 

o MAC-H:   

Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid worden opgenomen krijgen de 

toevoeging H (van ‘huid’).  

 

De MAC waarden zijn dus van toepassing voor gezonde werknemers die langdurig blootgesteld 

kunnen worden. In ongeval situaties kunnen zwakkere individuen (bijvoorbeeld baby’s of 

carapatiënten) gedurende veelal betrekkelijk korte tijd worden blootgesteld. Hierdoor kan het vaak 

nodig zijn andere grenswaarden te hanteren. Verder is in de MAC waarde ook het al dan niet 

kankerverwekkend zijn van een stof meegerekend, wat voor ongevalsituaties meestal niet relevant 

is. 

 

EPEL:  

De EPEL waarde (Eenmalige Populatie Expositie Limiet) is die concentratie die door de bevolking in 

noodsituaties gedurende een bepaalde tijd kan worden verdragen, zonder dit blijvende schade aan 

de gezondheid wordt toegebracht. Daarbij kunnen wel tijdelijke irritatieverschijnselen optreden. 

EPEL waarden worden gegeven voor 30, 60 en 120 minuten. Men neemt namelijk aan dat binnen 

twee uur de blootstelling voldoende is ingeperkt. Bij deze cijfers is rekening gehouden met de 

weerstand van de gehele bevolking, ook die van bejaarden, baby’s en zieken. Er zijn maar voor een 

beperkt aantal stoffen EPEL waarden vastgesteld.  

 

STEL:  

De STEL waarde (Short Term Exposure Limit) is de blootstellingsgrens voor de korte duur (15 

minuten). Hierbij mag de MAC waarde gedurende korte duur overschreden worden binnen vaste 

grenzen.  
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STEV:  

De STEV waarde (Short Term Exposure Value) is het gemiddelde van de meerdere malen gemeten 

15 minuten STEL waarden.  

 

o De STEV mag de STEL niet overschrijden. 

o Voor de STEL waarde wordt over het algemeen twee maal de MAC waarde 

genomen. 

o De Short Term Exposure Limit moet ook niet verwisseld worden met de Short 

Term Exposure Value (STEV). 

o De STEV is de door het meetinstrument berekende waarde uit een aantal 

meetwaarden genomen gedurende 15 minuten.  

o De STEV geeft dus een gemeten gemiddelde concentratie, terwijl de STEL voor 

een maximaal te meten gemiddelde concentratie staat 
 
Bijvoorbeeld 

 

Stofnaam   MAC waarde  (8 uur) STEL waarde (15 minuten) 

Koolmonoxide 25 PPM 150 PPM 

Kooldioxide 5000 PPM 10000 PPM 

Stikstofoxide 25 PPM 50 PPM 

Stikstofdioxide 2 PPM 4 PPM 

Zwavelwaterstof 10 PPM 20 PPM 

 
PPM:  

Parts Per Million (Sinds enkele jaren drukt men de grenswaarden uit in Mg/M3) Men moet dus van 

PPM naar Mg/M3 omrekenen. Op de Safety data sheets van stoffen staan de waarden al in Mg/ M3 

(Niosh site:  www.cdc.gov/niosh )      

 

Effecten:  

De effecten van giftige stoffen op de omgeving kunnen zich 

zeker voordoen indien er veel giftige stof in gasvorm vrijkomt, 

en zich uitstrekken tot in sommige gevallen tientallen 

kilometers 

.  

Als voorbeeld:  

Tijdens een brand kunnen giftige verbrandingsproducten (asbest) zich door de lucht tot op grote 

afstand hiervan verplaatsen en daar dalen tot op grondniveau. 

 

Carcinogeen of kankerverwekkend betekent dat wanneer men in contact met de stof komt, dit 

kanker kan veroorzaken. Hoe kankerverwekkender de stof en hoe vaker en intensiever het contact, 

des te groter is de kans dat men daadwerkelijk kanker krijgt.  
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Contact kan ingedeeld worden in:  

o contact met de huid,  

o inademing van de stof,  

o contact met de slijmvliezen  

o en contact van de stof met open wonden.  

Het gevaar bij elk van deze contacten hangt af van de stof en het mechanisme waardoor de stof 

kanker kan verwekken.  
 

De International Agency for Research on Cancer (IARC)  is onderdeel van de Wereld 

Gezondheidsorganisatie (WHO), is gevestigd in Frankrijk en heeft een indeling van carcinogenen 

stoffen in groepen vastgesteld: 

 

Groep 1       Zijn stoffen die zeker kankerverwekkend zijn de mens. 

Groep 2A    Zijn stoffen die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn voor de mens. 

Groep 2B   Zijn stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. 

Groep 3      Zijn stoffen die niet in te delen zijn. 

Groep 4     Zijn stoffen die waarschijnlijk niet kankerverwekkend zijn voor de  mens. Maar 

waarbij wel andere gevaren aanwezig zijn.  
 

Heel belangrijk zijn dus de stoffen in groep 1, die dus zeker kankerverwekkend zijn voor mensen. 

Deze groep bevat onder meer: 

o Arseen en arseenverbindingen, kunnen longkanker veroorzaken. 

o Asbest, veroorzaker van Mesothelioom 

o Benzeen, veroorzaakt leukemie. 

o Cadmium en cadmiumverbindingen. 

o Chroom VI verbindingen:     

Chroom III verbindingen, het metaal chroom en legeringen van chroom vallen onder groep 3. 

o Diëthylstilbestrol, ook bekend als het DES hormoon 

o Formaldehyde. 

o Nikkelverbindingen, het metaal nikkel en legeringen valt onder groep 2A 

o Het roken van tabak en tabaksrook. 

o Vinylchloride, veroorzaakt leverkanker. 

 

Voor een volledige lijst, zie de website van het IA RC: http://www.iarc.fr/    

 

Andere Groepen 

o Acrylamide (groep 2A) 

o Alachloor (niet ingedeeld door het IARC, maar door sommige deskundigen    

gezien als een groep 3 carcinogeen) 

o Alkylerende stoffen die de celgroei remmen in cytostatica (niet ingedeeld door IARC) 

o Aniline (groep 3) 

o Ethidiumbromide (niet ingedeeld door IARC) 

o Sommige (vluchtige) aromatische verbindingen (niet ingedeeld door IARC) 

o Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) niet ingedeeld door IARC 

o Sommige hormonen (in diverse groepen) 

o Nitrosamines (in diverse groepen)  
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Aanvaardbare risico’s 

Om tot aanvaardbare risico’s te komen, doet men een risico analyse en neemt men maatregelen om 

de risico’s te beheersen. Daarbij beantwoordt men steeds de volgende vragen: 

 
1. Wat kan er gebeuren? 

2. Hoe groot is de kans dat het gebeurt? 

3. Wat is het effect wanneer het gebeurt? 

4. Accepteer ik dat? 

5. Wanneer ik het niet accepteer, wat moet ik dan doen om een situatie te krijgen die 

ik wel kan accepteren? 

Zo is van een groot aantal gebeurtenissen het risico vast te stellen.Vaak drukt men dat uit in de 

kans op overlijden door die gebeurtenis. 
 

Activiteit  

Vliegen 1 op de 814.000 

Motor rijden 1 op de 1000 

Sigaretten roken (pakje per dag) 1 op de 200 

 
o In een veilig bedrijf schrijft men voor hoe de risico’s geïnventariseerd worden. 

o Bij nieuw te bouwen installaties moet de ontwerpafdeling studies doen. 

o Bij bestaande installaties is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk. 

 

Gevaar 
Het woord gevaar duidt eigenschappen aan van een situatie, een proces, een stof, een handeling 

enzovoort, die de mogelijkheid hebben schade te veroorzaken. Of een gevaar ook werkelijk tot 

schade leidt hangt af van allerlei omstandigheden (bijvoorbeeld wat er al gedaan is om schade te 

voorkomen). Om te beoordelen of een gevaar echt tot schade leidt, moet men iets weten over de 

kans dat het gevaar zich voordoet en het effect, dat in een dergelijk geval optreedt. 

 

Wanneer een gevaar wordt uitgedrukt in termen van kans op optreden en het dan volgende effect 

spreken we van risico. 

                                                   Risico  = Kans  x Effect    

 

Het pakket van maatregelen en voorzieningen, die men treft om tot aanvaardbare risico’s te komen, 

noemt men risicobeheersing . Het hele traject van risico-inventarisatie tot risicobeheersing heet 

‘risico-studie’. 

 

Gevaarlijke                               Bekende                                Verantwoorde activiteit  

Activiteit                                    Risico’s                               met geaccepteerde risico’s  
 
Hier komen we bij het onderdeel RI&E verder op terug. Risico’s, Gevaarlijke stoffen en 

bijzondere groepen.  
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OS&H EN ZWANGERSCHAP 
Giftige stoffen voor de voortplanting:  

Welke arbeidsomstandigheden zijn een risico voor zw angere vrouwen voor en na de 

bevalling?  

Er is een aantal arbeidsomstandigheden dat een risico vormt voor zwangere vrouwen en hun 

(ongeboren) kind. De volgende 6 groepen werkgebonden risicofactoren zijn bekend: 

 
1. Lichamelijke belasting.  

2. Onregelmatige werktijden, ploegendienst.  

3. Mentale belasting (werkdruk, regelmogelijkheden en agressie)en stress. 

4. Chemische factoren (sommige stoffen kunnen ook de vruchtbaarheid van de man 

aantasten!)  

5. Biologische agentia  

6. Fysische factoren: straling (zowel ioniserend als niet-ioniserend), hitte en koude, lawaai, 

trillingen.  

Volgens de wet moet de werkgever een beleid voeren gericht op arbeidsomstandigheden en 

zwangerschap, waardoor een zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind geen risico lopen, ook niet 

in de periode na de bevalling bij het geven van borstvoeding. Wat kan men doen aan risicofactoren 

voor zwangere vrouwen voor en na de bevalling?  

 

Fysieke belasting (Energetische belasting)  dient te worden vermeden. Gedurende de hele 

zwangerschap moet de noodzaak om te bukken, knielen of hurken zoveel mogelijk worden 

vermeden. Hetzelfde geld voor het tillen van gewichten. Als men toch moet tillen, geldt:   

 

o Het in een handeling te tillen gewicht mag niet zwaarder zijn dan 10 kilo.  

o Vanaf de twintigste week van de zwangerschap mogen gewichten van meer dan 5 kilo niet meer 

dan 10 keer per dag worden getild. 

o Vanaf de dertigste week van de zwangerschap mogen gewichten van meer dan 5 kilo niet meer 

dan 5 keer per dag worden getild. Zwangere werkneemsters mogen niet meer dan eenmaal per 

uur hurken, knielen bukken of staande een voetpedaal bedienen. 

 

Risicofactoren: 

Als er risicofactoren zijn, moeten maatregelen worden getroffen om deze zoveel mogelijk weg te 

nemen.  
 
Er zijn 4 groepen mogelijke maatregelen:  

1. Wegnemen van gevaren door de arbeidshygiënische strategie toe te passen; (volgend blad) 

2. Tijdelijke aanpassing van arbeid of een tijdelijke aanpassing van werk- en rusttijden;  

3. Tijdelijk geven van andere arbeid;  

4. Tijdelijk vrijstellen van het verrichten van arbeid.  

5. De Arbeidshygiënische strategie. 
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Deze strategie bepaald dat een persoonlijk beschermingsmiddel pas ingezet mag worden als laatste 

stap in de arbeidshygiënische strategie. Als uit de risico-inventarisatie en -evaluatie gebleken is dat 

één of meer medewerkers aan een risico blootstaan, dient de eliminatie/beperking van dat risico op 

de volgende wijze aangepakt te worden. Hierbij geldt dat per stap vastgesteld en vastgelegd dient te 

worden dat deze, in redelijkheid, niet haalbaar is uit technisch, praktisch of financieel oogpunt, 

voordat de volgende stap onderzocht en/of toegepast mag worden. 
 

1. Eliminatie van het risico (bestrijding aan de bron). 

2. Het risico verminderen door de mens af te schermen. 

3. Het risico verminderen door de blootstelling te verminderen (bijvoorbeeld door 

organisatorische maatregelen, taakroulatie, vermindering van het aantal blootgestelde of 

compartimentering) 

4. Het gebruik van Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM) 

 
Deze lijn volgend houdt dit in, dat pas tot de inzet van PBM's overgegaan mag worden, nadat 

vastgelegd is waarom de vorige stappen in de arbeidshygiënische strategie niet haalbaar zijn. 

 

Wat zijn voor de voortplanting giftige stoffen?  

Antwoord 

Sommige stoffen kunnen voor mannen en vrouwen schadelijk zijn  voor de voortplanting. Deze 

stoffen hebben nadelige invloed op de reproductieve organen en worden repro- toxische stoffen 

genoemd. Door inademen, inslikken of aanraken komen de stoffen in uw bloed of moedermelk 

terecht. Ze kunnen leiden tot een vermindering van de vruchtbaarheid of afwijkingen bij het 

ongeboren kind. Ze zijn ook uitermate schadelijk in de preconceptionele fase (de periode 

voorafgaand aan de zwangerschap), in deze fase kan er sprake zijn van vruchtbaarheids-

bevorderende behandelingen. Op heel veel werkplekken, in heel veel bedrijven komen voor de 

voortplanting giftige stoffen voor. Vooral op plaatsen waar wordt gewerkt met metaalverbindingen en 

organische oplosmiddelen die voorkomen in verf, lak, lijm en reinigingsmiddelen.  

 

Als u werkt met chemicaliën of bestrijdingsmiddelen, bent u waarschijnlijk wel op de hoogte van de 

risico’s. Zo niet, dan kan de vakbond deze informatie leveren. Maar ook als u bijvoorbeeld kapster 

bent (haarverf en permanentvloeistof) of in de grafische industrie werkzaam bent (inkt en 

kleurstoffen) moet u alert zijn. Als u in de gezondheidszorg werkt en kan worden blootgesteld aan 

narcosegassen of cytostatica (kankerremmende geneesmiddelen) kunt u ook risico lopen.  

 

Werkneemsters die met gevaarlijke stoffen werken, wordt aangeraden snel te vertellen dat ze 

zwanger zijn. 

 

In de beginperiode van de zwangerschap (3e tot 12e week na laatste menstruatie) ontwikkelt het 

embryo zich: lichaamsdelen, organen en zenuwstelsel worden gevormd. Het embryo is dan zeer 

gevoelig voor schadelijke invloeden en beschadiging in deze periode kan leiden tot een miskraam of 

het ontstaan van aangeboren afwijkingen.  

 

In de periode van de 12e tot de 40e week van de zwangerschap is de foetus op een andere manier 

gevoelig voor schadelijke invloeden, zoals: kapot gaan van wat al is aangelegd, groeistoornis, 
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functiestoornis (-ontwikkeling). Tevens kunnen bepaalde stoffen leiden tot groeivertraging of 

beschadiging van organen of het zenuwstelsel. 

 

Op de volgende pagina enkele voorbeelden:  

 

o U werkt in een drukkerij of de chemische industrie met metallisch lood. Mannen en 

vrouwen die metallisch lood verwerken of vervaardigen kunnen minder vruchtbaar zijn. Ook kan 

uw kind te vroeg geboren worden of aangeboren afwijkingen hebben. Als uw kind lood via de 

borstvoeding binnenkrijgt kan dat eveneens schadelijk zijn. 

 

o U werkt in de gezondheidszorg / welzijnszorg met et hyleenoxide / oxiraan. Werkt u met 

ethyleenoxide/oxiraan, bijvoorbeeld als u medische apparatuur steriliseert? Dan kan dat de 

vruchtbaarheid aantasten of het ongeboren kind schaden.  

 

o U werkt in de landbouw met stoffen zoals Dinoseb. 

Werkt u met het landbouwgif Dinoseb? Dan kan dat uw vruchtbaarheid verminderen of uw 

ongeboren kind schade toebrengen. 

 

o U werkt in de gezondheidszorg met cytostatica.   

Of u pleegt schoonmaakwerkzaamheden 

Cytostatica zijn kankerremmende geneesmiddelen, die zelf ook kankerverwekkend zijn. De 

medicijnen kunnen een schadelijk effect hebben op de voortplanting en het ongeboren kind. 

Daarom worden strenge maatregelen aanbevolen om blootstelling aan dergelijke middelen bij 

bereiding en toediening door zorgverleners zoveel mogelijk te voorkomen. Dit geldt ook voor 

verzorgende en verplegende familie of vrienden, of als u schoonmaak werkzaamheden verricht 

in dit soort afdelingen en dagelijks in aanraking komt met  cytostatica. 

 

o U werkt in de gezondheidszorg met narcosegassen (in halatie anesthetica).  

Veelvuldige blootstelling aan narcosegassen is schadelijk voor de voortplanting en het 

nageslacht. Vooral werknemers die tijdens de zwangerschap werken op de verloskamer lopen 

risico op een aangeboren afwijking bij hun kind. Er moeten daarom maatregelen worden 

genomen om blootstelling aan narcosegassen zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Hoe herkent u een voor de voortplanting giftige sto f?  

Als u wilt weten of u met schadelijke stoffen werkt, kunt u op het etiket op de verpakking kijken. Een 

fabrikant is namelijk verplicht om op de gebruiksetiketten van een stof de bijbehorende 

gevarensymbolen en zogeheten risico- en veiligheidszinnen (Risk- en Safety zinnen) te vermelden. 

Deze zinnen moeten ook worden vermeld op de veiligheidsinformatiebladen (V.I.B) of op de Safety 

Data Sheets van de stof.  

 

Deze informatie is ook internationaal terug te vind en op de Safety Data Sheets, zie: 

http://www.niosh.com  
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Feiten die voortkomen uit internationaal hoogstaand  onderzoek 
 

o Beroepsmatige blootstellingen die in verband kunnen worden gebracht  

met één of meer negatieve zwangerschapsuitkomsten zoals miskraam, vroeggeboorte, laag 

geboortegewicht en aangeboren afwijkingen, zijn oplosmiddelen, narcosegassen, 

chemotherapeutica, pesticiden en metalen. 

 

o Er is een verhoogd risico en kans op een kind met gespleten lip en/of 

gehemelte specifiek bij het werken met gechloreerde alifatische oplosmiddelen  

(zoals tetrachlorethyleen) tijdens de zwangerschap. 

 

o Er is voor narcose gassen (zoals lachgas) bijvoorbeeld in een twintigtal 

studies aangetoond dat er een verhoogd risico bestaat op het krijgen van een miskraam. Niosh 

pleit voor een MAC waarde voor narcosegas van 25 PPM / 8uur. 

 

o Er zijn duidelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen die tijdens hun werk 

zijn blootgesteld aan chemotherapeutica een hogere kans hebben op een miskraam of een 

doodgeboren kind. 

 

o Vrouwen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen, tijdens hun 

zwangerschap hebben een hoger risico op een kind met spina bifida of een schizis. 

 

o Lood, methylkwik, cadmiumzouten, chroom (VI), en enkele verbindingen 

daarvan, metallisch kwik en nikkelzouten zijn zeer schadelijk voor het ongeboren kind, Cadmium 

is dit mogelijk ook..  

 

Risico-zinnen  

Voor de voortplanting giftige stoffen zijn te herkennen aan de volgende R- zinnen: 

o R 60 Kan de vruchtbaarheid schaden 

o R 61 Kan het ongeboren kind schaden 

o R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid 

o R 63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind 

o R 64 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding  

 

Let op!  
Als er geen waarschuwingszinnen op het etiket staan, wil dit niet altijd zeggen dat er geen gevaar is. 

Van niet alle stoffen zijn de mogelijke schadelijke eigenschappen beoordeeld. Lijst voor de 

voortplanting giftige stoffen. Twijfelt u of bepaalde stoffen waarmee u werkt mogelijk schadelijk zijn 

voor de voortplanting? 

 

o Raadpleeg dan de lijst van voor de voortplanting giftige stoffen. Deze lijst wordt tweemaal per 

jaar bijgewerkt (in juni en december). 

o Niet alleen de voor de voortplanting giftige stoffen, maar ook kankerverwekkende en mutagenen 

stoffen kunnen een effect hebben op de ongeboren vrucht.  

o Deze stoffen staan op de lijst met kankerverwekkende en mutagenen stoffen. 
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o In onze training train the trainer  behandelen wij de wereldwijde ‘Lijst van kankerverwerkende 

stoffen’.  

o Wanneer is een stof schadelijk voor de voortplanting? 

o Of en hoeveel effect een stof heeft op de voortplanting, hangt af van de hoeveelheid stof 

waaraan u wordt blootgesteld en hoelang deze blootstelling duurt. Er zijn zogenoemde 

grenswaarden vastgesteld voor stoffen. Deze waarde geeft aan hoe lang u aan een bepaalde 

concentratie stof mag worden blootgesteld.  

 

De blootstelling mag de grenswaarde niet overschrij den.     

  

Nader onderzoek 

Als u werkt met voor de voortplanting giftige stoffen moet u samen met de Safety commissie, de 

vakbond en of werkgever nader onderzoek doen naar de mate van blootstelling. Dit kan door 

schattingen, berekeningen of metingen. Vervolgens kijkt u samen met de OS&H Commissie, de 

vakbond en/of werkgever of de blootstelling hoger of lager ligt dan de grenswaarde.  

 

Voorbeeld grenswaarde  

Een stof heeft een grenswaarde voor 8 uur van 100 mg/m3. Dat betekent dat u niet langer dan 8 uur 

blootgesteld mag worden aan een concentratie van 100 mg/m3 van die stof.  

 

Risico’s in beeld brengen en aanpakken 

Er bestaat een systeem om de slechte arbeidsomstandigheden in beeld te brengen. Dit systeem 

heet risico inventarisatie en evaluatie (RIE) en resulteert in een plan van aanpak. We komen hier in 

de training nog op terug. Dit systeem brengt zelfs geld op; geld wat daarna gebruikt kan worden om 

slechte omstandigheden te verbeteren.   

 

Hier volgt een vragenlijst die zicht geeft op de situatie binnen een bedrijf waar vrouwen productie 

werk doen.   

 

o De lijst gaat specifiek over zwangerschap en gevaarlijke situaties.  

o De antwoorden kun je naar de BKDP laten toekomen1.  

o De lijst geeft tevens duidelijkheid in dit soort situaties.  

 

                                                 
1 Later in het document wordt hierop verder gegaan.  
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THE QUESTIONNAIRE 
Regarding pregnancy and the postnatal period when w orking in 

Europe  

In general 

Work with toxic substances 

1 a. How are young people informed about the hazards of working with toxic substances in relation 

to fertility? In school, within the organisation or by law? 

1 b. Is the organisation obliged to make it known that the substances in question are being used?   

1 c. Are hazards mentioned in the risk assessment? 

1 d. Can information about these substances be obtained from the medical officer or the union, 

together with general pregnancy and work issues? 

 
The partner 

In the Netherlands you have the right to parental leave. How is this arranged in your country? 

2 a. This also applies to female partners; are they aware of this? 

2 b. Does the employer contribute to day care? 

2 c. Does the partner has paternity leave on the day of birth and for how many following days? 

 

The first month 

3 a. when are you legally obliged to tell your employer of your pregnancy?  

3 b. If you know/think that you are pregnant, you do not expose yourself to radiation and take 

precautions with testing animals. Does the employer take this into consideration? Are preventive 

measures available? 

 

The second month 

4 a. If you are in a job application procedure are you obliged to tell the employer that you are 

pregnant?  

4 b. Is the employer allowed to ask if you are pregnant? 

4 c. Lifting and carrying can be dangerous for the mother and her unborn child. Does the employer 

make allowances for this? Can preventive measures be taken? 

4 d. Extreme temperatures are unhealthy for the mother and her unborn child. Does the employer 

make allowances for this? Can preventive measures be taken? 

 

The third month 

5 a. In the Netherlands 12 weeks is considered to be the best time to tell your employer that you are 

pregnant. From the moment your employer knows that you are pregnant you have the right to extra 

protection by law. Is this the same in your country? 
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5 b. In the Netherlands you have the right to visit the gynaecologist or midwife during work time. 

What is the provision in your country? 

5 c. In which week of your pregnancy must you be registered with health care services?  

5 d. Do you have any regulations regarding lifting heavy objects for pregnant women? How many 

kilos?  

5 e. Do you have any regulations regarding noise levels for pregnant women? Over 80dB? 

5  f. Do you have any regulations if the pregnant woman do work in departments where body 

vibrations caused higher as 0,25 M/S2  

 

The fourth month 

6 a. In the Netherlands it is advisable to register your child in advance at a day care centre. How is 

this arranged in your country? 

6 b. In the Netherlands visits to physiotherapist or specialist are included in general health care 

provision. How is this arranged in your country? 

 

The fifth month 

7 a. Stress and workload are unhealthy. Does your employer make allowances for this? Are 

preventive measures available? 

7 b. Is it possible to reduce shift work when you are pregnant?  

7 c. In the Netherlands night shifts are not obligatory if you are pregnant. Is this the same in your 

country? 

7 d. In the Netherlands you have the right to take extra breaks. For example when you work 8 hrs a 

day you have the right to have an extra one-hour break. Is this so in your country? 

7 e. In the Netherlands you have to inform your employer if you become ill. If the illness is linked to 

your pregnancy you must also inform your employer. He/she will receive compensation to replace 

you temporarily. Is this the same in your country?  

7 f. In the Netherlands women who are more than 20 weeks pregnant should not carry more than 5 

kg more than 10 times a day. Is this the same in your country?  

 

The sixth month 

8 a. In the Netherlands women organise their own maternity leave. She discusses with her line 

manager/boss how she is going to take her leave 

8 b. In this stage of your pregnancy you have a higher risk of RSI-related disorders, especially in 

repetitive work. (for example putting fruit in boxes) Do you have any way to receive advice on this?  

8 c. Can this type of disorder be discussed with your health and safety representative or with your 

medical officer? 

 

The seventh month 

9 a. After thirty weeks of pregnancy, in the Netherlands,  the employer cannot oblige you to do work 

on your knees or do much lifting or bending. Is this the same in your country?  
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9 b. After thirty weeks of pregnancy, in the Netherlands,  the employer cannot oblige you to do work 

with machines operated by a foot treadle. Is this the same in your country?  

 

The eighth month 

10 a. In the Netherlands most women start their pregnancy leave 8 weeks before the baby is due, 

but you are free to take less time before and consequently more after the birth. You are obliged to 

indicate this when you apply for it three weeks before the maternity leave commences. How is this 

arranged in your country? 

10 b. We, as a union, draw women’s attention to their financial situation. Do you think your union 

does that or should do that too?  

 

The ninth month 

11a. In the Netherlands most women take their pregnancy leave at this time. At what time do women 

in your country take this leave?  

 

The birth! 

12 a. In the Netherlands you inform your employer as soon as possible, after which he/she informs 

the organisation responsible for benefits. Is this the same in your country?  

12 b. Leave for the partner is agreed in his collective labour agreement. Is this the same in your 

country or is this decided by law? 

 

 

The baby is one month. 

13 a. In the Netherlands you have maternity leave for a minimum of 10 weeks. Is this the same in 

your country? 

 

Two months 

14 a. In the Netherlands your maternity leave following the birth cannot be shorter than 10 weeks. 

You may use the remaining weeks prior to the birth. Is this the same in your country? 

 

Three months 

15 a. Most mothers return to work at this stage. If you are ill as a result of childbirth you inform your 

employer and are obliged to visit the medical officer. Is this the same in your country?  

 

Four months 

16 a. In the Netherlands the employer is obliged to have a room where you can breastfeed your 

baby or express milk to save. What kind of arrangements are made in your country? Are you 

allowed to work while breastfeeding?  

16 b. The employer is obliged to place a refrigerator at your disposal for milk. Is this also so in your 

country 
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16 c. In the Netherlands you have the right to use 25% of your working time for breastfeeding your 

child or expressing milk. Is this the same in your country? 

16 d. During these months it is dangerous to be exposed to radiation or lead. Does your employer 

allow for this? Are preventive measures in place? 

 

Five months and later 

17 a. In the Netherlands you have the right to leave if your child is ill, or if you need to go to a doctor 

because your child has become ill. This is agreed on in the collective labour agreement. Is this the 

same in your country?  

17 b. If your child is ill you are entitled to brief care leave, as stated in a collective labour agreement. 

Is this the same in your country?  

 

Extra questions 

18 a Twins or multiple births: do you get more leave if you have twins or more children?  

18 b Parental leave is possible for both parents. How is this arranged in your country? What 

percentage of men and women take parental leave?  

18 c Single mothers: do you have extra provision for single mothers?  

18 d. Women without a work contract: there are women in all countries who work on a family farm. 

This is usually looked on as ‘lending a hand’. Can you give an estimate of how many women in your 

country do this?  

18 e Do you know what the legal position is for these women? Do these women have to possibility 

to get organized?   

 

 
Thank you for answering this questionnaire. Please send this questionnaire (or if 

you have other questions to us) to the BKDP or to T on and Wim. We will keep you 

informed of the outcome.  

 

 

With kind regards      

Special thanks to Franny Parren (TIE Netherlands) and Anneke van Wezel (FNV Bongenoten) 
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HOOFDSTUK 9  
Gevaar voor brand en explosie 

Brand  

o Een brand is feller naarmate het zuurstofgehalte hoger is en naarmate de brandbare stof fijner 

verdeeld is. 

o Men dient altijd de vorming of de aanwezigheid van brandbare mengsels te voorkomen. Gebruik 

geen open bakken, vaten of opvangreservoirs bij stoffen met een laag vlampunt (dit zijn stoffen 

met vlampunten tot 100 °C). Bij stoffen met  vlampu nten lager dan 21°C dient voor een aparte 

opslag gezorgd te worden; los van andere opslag met veel ventilatie en een blusvoorziening.  

o Ruim morsproduct direct op of gebruik adsorptiemateriaal. 

o Controleer, bij het gebruik van explosiemeters of de brandbare stof wel te meten is. Doe 

proefmetingen. 

o Besef dat de hoeveelheid energie om een brandbaar mengsel te ontsteken in het algemeen 

zeer klein is. De energie die vrijkomt als een steeksleutel van 100 gram van 20 cm hoogte valt, 

is al meer dan 100 keer zo hoog. 
 

Preventie 

o Zorg voor minimale hoeveelheden brandbare stof. 

o Zorg voor dichte installaties (aanwezige blindflenzen etc.) 

o Voorkom resten brandbare stof in lekbakken of op vloeren. 

o Ruim morsproduct, vloeibaar of vast (stof), zo snel mogelijk op . 

 

Wat doet u bij brand?  

o Denk eerst aan uw eigen veiligheid. 

o Sla alarm: telefonisch of via alarmknoppen. 

o Beperk de gevolgeffecten voor mens en apparatuur. 

 

Zonnering van een bedrijf 

Waarom is zonneren binnen een bedrijf dat werkt met brandbare stof nodig? 

Het indelen van gevarenzones is nodig in bedrijven waar gevaar op gasontploffing en gevaar op 

stofontploffing aanwezig is. Deze gebieden worden aangewezen omdat er speciale regels moeten 

gelden, vooral voor de aanwezigheid van ontstekingsbronnen. 

 

Aanpak:  

Op een tekening van de installatie op het bedrijf geven arceringen aan waar een ontplofbare 

atmosfeer kan voorkomen. Uitgangspunten en achtergronden van de indeling worden in een 

bijbehorend rapport vastgelegd.  

 

Bij wijzigen van de installatie, van de hoeveelheden of van de soort brandbare stof, moet bekeken 

worden of dat gevolgen heeft voor de indeling. 
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Maatregelen:  

De zone indeling en de soort stof, vooral de zelfontbrandingstemperatuur, bepalen welke 

maatregelen men dient te nemen om ontstekingsbronnen te vermijden, welke apparatuur is 

toegestaan, welke maatregelen men dient te nemen bij werkzaamheden. 

             

KIJK NAAR TOENEMEND GEVAAR (KANS OP ….)  

 
 
 
 
Klein risico                    Groot risico  
 
 
 
 

Zones  
Bij gasontploffingsgevaar 

Zones 
Bij stofexplosie-gevaar 

NGG            Niet gevaarlijk gebied Zone Y 

Beperkt gevaar  

Ontplofbaar stof -luchtmengsel normaal niet 

aanwezig 

ZONE 2       Kleine kans 

ZONE 1       Grote kans 

ZONE 0       Continue gevaar 

AG               Afwijkend gebied Zone Z  

Verhoogd gevaar  

Ontplofbaar stof -luchtmengsel regelmatig 

aanwezig 

 
 
Veiligheidsrisico’s ontstaan als men: 

o De zone-indeling van de fabriek of installatie niet kent 

o Niet weet welke apparatuur men in zones wel of niet mag gebruiken 

o Vergeet dat de zone-indeling maar een hulpmiddel is (blijf alert ) 
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Gevaren zone indeling  

Definities van de verschillende gevarenzones: 

 

Continue gevarenbron: 

Plaats van waaruit voortdurend of lange tijd (> 1000 uur per jaar) een brandbare stof in de vorm van 

een gas, damp of vloeistof kan vrijkomen. Voorbeeld: Ontluchtingen en ademventielen op tanks, 

open vat, open mangat. 

 

Primaire gevarenbron: 

Plaats van waaruit regelmatig of incidenteel (10 tot 1000 uur per jaar) een brandbare stof in de vorm 

van een gas, damp of vloeistof kan vrijkomen.  

Voorbeeld: koppelingen, lekbakken, bemonsterpunten. 

 
Secundaire gevarenbron:   

Plaats van waaruit niet frequent en slechts gedurende korte tijd (< 10 uur per jaar) een brandbare 

stof in de vorm van een gas, damp of vloeistof kan vrijkomen.Voorbeeld: pompen, pakkingen, 

flensverbindingen, veerveiligheid, breekplaat. 

 

Beperkte ventilatie:   

Ventilatie-omstandigheden binnen een gebouw, waarbij (met of zonder mechanische hulpmiddelen) 

(maximaal) één keer per uur een gehele luchtverversing van de totale inhoud van het gebouw is 

gegarandeerd.  

 

Buitenlucht omstandigheden:   

Een luchtverversing in de open lucht, waarbij zonder mechanische hulpmiddelen de luchtsnelheid 

meestal hoger is dan 2 meter per seconde en zelden lager is dan 0,5 meter per seconde en waar 

geen hinderlijke obstakels aanwezig zijn.  

 

Afwijkend Gebied  

Een gebied waarbinnen door secundaire gevarenbronnen een ontplofbare atmosfeer kan 

voorkomen maar waar indeling niet zinvol is omdat het niet te vermijden is dat daar 

ontstekingsbronnen aanwezig zijn.  

 
o Zone 0:  Een gebied waarbinnen de kans op een ontplofbare atmosfeer bijna voortdurend 

aanwezig is; meer dan 1000 uur per jaar. 

o Zone 1: Een gebied waarbinnen de kans op een ontplofbare atmosfeer groot is: 10 - 

1000 uur per jaar.  

o Zone 2: Een gebied waarbinnen de kans op een ontplofbare atmosfeer gering is: minder 

dan 10 uur per jaar. 

o NGG: Niet Gevaarlijk Gebied. Een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer niet 

geacht wordt voor komen. 

o Zone Z : Een gebied met verhoogd stofontploffingsgevaar waarbinnen onder normale 

bedrijfscondities regelmatig of doorlopend een ontplofbaar stof luchtmengsel aanwezig is. 
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o Zone Y: Een gebied met beperkt stofontploffingsgevaar waarbinnen door afwijkingen in 

de normale bedrijfsvoering plaatselijk en kortstondig een ontplofbaar stof luchtmengsel 

aanwezig is. 

 

Hoe komt de gevarenzone-indeling bij gevaar voor ga sontploffing tot 
stand? 

 

Stap 1: Ga na of er een indelingsplicht is.  

Dit is afhankelijk van de plaats (binnen of buiten), van de minimale hoeveelheid brandbare stof, het 

vlampunt en de temperatuur van de brandbare stof tijdens het vrijkomen. Voor binnen is de 

minimale hoeveelheid een factor 10 lager dan buiten. Hoe lager het vlampunt, hoe geringer de 

minimale hoeveelheid. 

 

Stap 2: Bepaal de zone klasse.  

Dit doet men op basis van: 

o De soort gevarenbron 

o Continue 

o Primair 

o Secundair 

o De ventilatieomstandigheden (mate van verdunning) 

o Buitenluchtomstandigheden 

o Open gebouw / Groot gebouw- omstandigheden 

o Normale binnenomstandigheden (geen ventilatie) 

o Beperkte ventilatie 

o Kunstmatige, ruimtelijke of plaatselijke ventilatie 

 

Stap 3: Bepaal de zone afmetingen.  

Dit bepaalt men afhankelijk van: 

o Mogelijk lekdebiet van de gevarenbron 

o Kleine bron: Kleiner dan 1 gram/seconde: afstand 1 tot 2 meter. 

o Grote  bron: 1 tot 10 gram/seconde: afstand 7 tot 14 meter. 

o Zeer grote bron: Groter dan 10 gram /seconde: afstand berekenen. 

o Relatieve dichtheid van het gas/damp t.o.v. de lucht. 

o Zwaarder dan lucht: dit heet het ‘Hoedjesmodel’ 

o Beduidend lichter dan lucht: dit heet het ‘Paddenstoelmodel’  

o Obstakels 

o Zoals goten, muren, omwallingen, putten, etc. Deze obstakels kunnen immers de zone afmeting 

beïnvloeden. 

 

Stap 4: Leg alles vast in een indelingsrapport: 

De zo bepaalde zone klasse en afmetingen worden aangegeven op een tekening. In het 

indelingsrapport legt men de uitgangspunten en eventuele achtergrondinformatie vast. Op basis van 

de soort brandbare stof worden tevens per zone de temperatuurgroep en explosiegroep van 

elektrisch materieel vastgelegd. De tekening en het indelingsrapport horen onlosmakelijk bij elkaar.  
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Voorbeeld van de gevarenzone indeling van een vat:  

 
 
 

 
 

                                                ------        
 
 
                      
 
 
 
 
 
                      
                                                                                      1 meter 
 
 
 
 
 

Het gearceerde gedeelte is de afmeting van de zonering omschrijving van het bovenstaande vat. 

 

Gevaren bronnen:  

Flenzen en afsluiters2   (kans op lekken is kleiner dan 10 uur per jaar) 

 

Mogelijk lekdebiet:  Kleiner dan 1 gram per seconde; de damp is zwaarder dan lucht 

(Hoedjesmodel ) 

 

Buitenlucht omstandigheden zijn van toepassing omdat het vat buiten staat. Dit betekent dat het vat 

wordt ingedeeld in Zone klasse 2.  

 

Afmetingen van het hoedjesmodel zijn: Straal van 1 meter rond de flenzen en afsluiters (dit is het 

gearceerde gedeelte in de tekening). Aan de grond op 1 meter hoogte wordt de straal 2 meter (1 

meter hoog boven de grond) 

 

Gevarenzone-indeling bij gevaar voor stofontploffin g 

De indeling is gebaseerd op de kans dat ergens een ontplofbaar stof-lucht mengsel aanwezig is. 

Er is een klasse die aangeeft dat regelmatig een explosief mengsel aanwezig kan zijn (Zone Z) en 

een klasse waarbij dit alleen onder abnormale omstandigheden kan (Zone Y). 

  

                                                 
2 Een afsluiter is een mechaniek om de doorstroming van een medium te regelen (gas, vaste stof, slurrie, of vloeistof) door het (deels) 

openen of sluiten van één (of meerdere) doorstroomopeningen                                                                       
  Een flens is een platte rand aan het uiteinde van een buis. Twee buizen kunnen met flenzen aan elkaar gemonteerd worden door middel 

van bouten en moeren mits deze flenzen zijn voorzien van gaten. 
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Voorzorgsmaatregelen in zones waar gevaar aanwezig is  
 

Ontstekingsbron  Globale maatregelen in gevarenzones 

Vlammen (open vuur), hete 

gassen.  

Vlammen (open vuur) en hete gassen zijn niet toegestaan. 

Hete oppervakten De toegestane oppervlaktetemperatuur is afhankelijk van zone en 

brandbare stof. 

Mechanische vonken en 

lasvonken  

Deze zijn in een zone met continue ontploffingsgevaar niet 

toegestaan. In andere zones: afschermen of speciale voorziening 

treffen. 

Elektrische installaties en 

materieel  

Afhankelijk van de zone en de brandbare stof is bepaalde 

apparatuur toegestaan 

Statische elektriciteit Apparatuur geleidend doorverbinden en aarden Geleidend 

schoeisel dragen. 

Bliksem/onweer Bliksemafleiders toepassen. Bepaalde werkzaamheden stoppen. 

Chemische reacties Zelfontbrandende stoffen zijn niet toegestaan of moeten voldoende 

afgeschermd zijn, en moeten worden opgeslagen in speciale 

opslag. 

Diversen: Straling, 

ultrasoon geluid, lasers  

Raadpleeg deskundigen 

 
 

Explosie 

De kans op ongevallen wordt minder als u: 

o Er op let dat de hoeveelheid brandbare stof minimaal is. 

o Vorming van brandbare mengsels voorkomt.                                                                                                                                                                                  

Door een explosie ontstaat een drukgolf en kunnen mensen, apparatuur en gebouwen bezwijken. Er 

kunnen volgexplosies optreden. (Vooral bij aanwezigheid van fijn stof.) 

 

Explosieve verbranding 

Verloopt in de volgende stappen: 

o Zuurstof en brandstof zijn als mengsel aanwezig 

o Een ontstekingsbron brengt de verbranding op gang 

o De reactie plant zich snel voort door het mengsel 

o Door stijging van de temperatuur en vorming va reactie producten stijgt de druk    

explosief. 

 

‘Run away reactie’ of thermische explosie 

Dit verloopt in de volgende stappen:  
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o Door een reactie wordt warmte geproduceerd 

o De warmte afvoer is onvoldoende 

o Doordat de temperatuur stijgt wordt de reactiesnelheid groter 

o Door vorming van damp en of gasvormige ontledingsproducten stijgt de druk explosief.  

 

Voorbeelden: 

Wegvallen koeling tijdens einde reactie.  

Opslag residu in een verwarmde opslagtank. 

 

Fysische explosie 

Dit kan plaatsvinden door:  

o Het bezwijken van een drukvat 

o Explosief koken, dit kan optreden bij het mengen van twee vloeistoffen met    

verschillende temperatuur of bij het snel doseren van een hete vaste stof in een  

vloeistof 

o BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). Dit kan ontstaan als  

door een brand een opgesloten vloeistof wordt verhit tot boven het  

kookpunt. Wanneer dan het reservoir bezwijkt, valt de druk weg. Er volgt een  

enorme explosie met drukgolf. 

 

Zelfontbrandingstemperatuur ( = Ontstekingstemperat uur) 

De zelfontbrandingstemperatuur is de laagste temperatuur waarbij de stof gemengd met lucht 

spontaan gaat branden. LET OP: De aanwezigheid van een katalysator kan ervoor zorgen dat de 

zelfontbrandingstemperatuur van een stof heel sterk wordt verlaagd (zelfs tot enkele honderden 

graden) 

 

Ontstekingsenergie  

De ontstekingsenergie is de hoeveelheid energie die nodig is om een verbranding op gang te 

brengen. 

 

Minimale zuurstofconcentratie  

De meeste brandbare stoffen kunnen niet meer verbranden bij een zuurstofgehalte onder de 10%. 

Uitzonderingen hierop zijn Waterstof en Acetyleen, hier moet het zuurstofgehalte minder dan 5% 

zijn om de verbranding onmogelijk te maken. 

 

In onderstaande tabel staan stofgegevens die te maken hebben met brand en explosie. 

De tabel kan eventueel aangevuld worden met stoffen uit het eigen bedrijf. 
 
Gassen Explosiegrenzen (Volume %) Zelfontbrandingstemperatuur (°C) 

Acetyleen 2 - 100 305 

Ammoniak 15 - 29 630 

Methaan 4 -16 537 

Gassen Explosiegrenzen (Volume %) Zelfontbrandingstemperatuur (°C) 

Waterstof 4 -76 560 

……………. …………….. …………. 

……………. …………….. ………….. 
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Vloeistoffen Vlampunt ( °C ) Zelfontbrandingstemperatuur (°C) 

Acetaldehyde -40 140 

Aceton -19 540 

Acrylonitril -5 480 

Benzaldehyde 64 190 

Benzeen -11 555 

Benzoëzuur 121 570 

Fenol 78 605 

Methanol 11 455 

Tolueen 4 535 
 
Vaste stoffen 

Alle brandbare vaste stoffen kunnen, mits fijn verdeeld in lucht, een explosief mengsel vormen als: 

o De korreldiameter kleiner is dan 0,5 millimeter 

o Stofconcentraties groter zijn dan 10 gram/kubieke meter 
 

De molecule  

Een molecule is het kleinste deeltje van een stof dat nog alle eigenschappen van die stof bezit. 

Een molecule beweegt. De snelheid hiervan staat in functie van de temperatuur: hoe hoger de 

temperatuur des te hoger de snelheid. Een brandbare stof kan met zuurstof reageren, hierbij komt 

warmte vrij. Niet elke verhouding van een brandbare stof met zuurstof (in lucht) geeft een brandbaar 

mengsel. In een ideale mengverhouding is dit mengsel het meest brandbaar, terwijl er ook te rijke 

en te arme mengsels kunnen bestaan. Als de verbranding van een dergelijk gasmengsel met een 

zeer hoge brandsnelheid plaatsvindt, spreekt men van een explosieve verbranding. Gasmengsels 

waarbij dit gebeurt, noemt men explosief. Hier gaan we later nog verder op in. 
 
Vlampunt:   
Dit is de laagste temperatuur (bij een druk van 1013 mbar) van een brandbare vloeistof, waarbij 

deze voldoende damp aan de lucht afgeeft, zodat boven de vloeistof een explosief mengsel van 

damp en lucht kan ontstaan. Men zegt ook wel: het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een 

vloeistof zoveel brandbare damp afgeeft, dat deze damp intensief met lucht gemengd, door een 

vonk of vlam ontstoken kan worden.  

 

Vlampunt voorbeelden zijn: 
 

Stofnaam Vlampunt in °C 

Autobenzine -20 

Benzeen -11 

Ether -45 

Ethanol 12 

Tolueen 4 

Benzylchloride 60 
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Opmerking:  

Een fijn verdeelde mist van brandbare vloeistofdeeltjes kan al ontstoken worden bij een temperatuur 

die 50 °C onder het normale vlampunt ligt. 

 

Kans op explosiegevaar?  

Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van 

gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na 

ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is. Explosiegevaar kan zich voordoen in drie 

verschillende vormen.  

 

Gasexplosiegevaar 

Wanneer brandbare gassen in de atmosfeer vrijkomen, vermengen ze zich direct met de lucht die 

voor circa 21% vol (volumeprocent) uit zuurstof bestaat. Als de concentratie van de brandbare stof 

in het ontstane gasmengsel tussen de onderste en de bovenste explosiegrens ligt, dan kan het 

mengsel ontploffen als het wordt ontstoken.  

 

Van ieder brandbaar gas liggen de explosiegrenzen in lucht bij omgevingsdruk vast. Voor de meest 

gebruikte gassen geldt dat de onderste explosiegrens (LEL) ergens ligt tussen de 2 en 5 % vol, en 

de bovenste explosiegrens (UEL) tussen de 10 en 15 % vol.  

 

Onderste en bovenste explosiegrenzen: 

De explosiegrenzen van een aantal stoffen zijn in de nu volgende tabel weergegeven (in %vol) 
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Voorbeelden Onderste explosiegrens Bovenste explosiegrens 

Aceton 3% 13% 

Acetyleen 2,5% 82% 

Benzeen 1,2% 7,8% 

Butaan 1,8% 8,4% 

Ethanol 3% 19% 

Ethylbenzeen 1,0% 7,1% 

Ethyleen 2,7% 36% 

Diesel 0,6% 6,5% 

Benzine 1,4% 7,6% 

Hexaan 1,1% 7,5% 

Heptaan 1,05% 6,7% 

Kerosine 0,6% 4,9% 

Methaan 5,0% 15% 

Octaan 1% 7% 

Pentaan 1,5% 7,8% 

Propaan 2,1% 9,5% 

 

Zie tevens de figuur pagina 153. 
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Explosiegrenzen en vlampunt van  een brandbare vloe istof    
                                                                                                                      

TE RIJK 
                                    
                                                                                                            bovenste    
                                                                                                          explosiegrens    
                                                                                                          (uel) 
                     ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                                              
                                      dampspanningslijn 
                                                    
                                                                                                          explosief 
                                     vlampunt                                                      gebied 
                                              
                     ---------------------------------*-------------------------------------------------- 
                                                                                                           

onderste  
                                                                                                          explosie     
                                                                                                          grens (lel) 
                                                                                                          

                                                                                                          TE ARM 
 
 

       
 

Nevelexplosiegevaar:  

Een vloeibare brandbare stof zal afhankelijk van de dampspanning in meerdere of mindere mate 

verdampen en zal met de lucht een ontplofbaar mengsel vormen.  

 

De snelheid waarmee damp wordt gevormd en de concentratie boven het vloeistofoppervlak worden 

hoger naarmate de temperatuur van de vloeistof hoger is. Zodra de vloeistof een temperatuur boven 

zijn vlampunt heeft ligt die concentratie boven de LEL (Lowest Explosion Level) en is het mengsel 

ontsteekbaar.  

 

Wanneer een vloeistof wordt verstoven ontstaan zeer kleine druppeltjes, oftewel een nevel. Hoe 

kleiner de druppeltjes zijn des te stabieler is de nevel, en des te meer gedraagt deze zich als een 

gas en kan deze vervolgens op een overeenkomstige manier ontploffen.  

 

Stofexplosiegevaar:  

Voor het optreden van een stofontploffing is het nodig dat een brandbare vaste stof in fijn verdeelde 

vorm (denk hierbij aan poeder) wordt opgewerveld en intensief met lucht (of een ander 

zuurstofhoudend gas) wordt gemengd alvorens te worden ontstoken. 

 

De karakteristieke eigenschappen van gassen en vloeistoffen in het kader van explosiegevaar zoals 

de laagste/hoogste explosie concentratie (LEL/UEL), de minimale ontstekingsenergie, de 

zelfontstekingtemperatuur, de gas groep is over het algemeen bekend bij de producent van de 

betreffende stof of of verkrijgbaar via algemene websites zoals: MSDS, Niosh. 
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Ook zijn er diverse databases via het Internet vrij toegankelijk voor specifieke eigenschappen van 

vaste stoffen in het kader van explosiegevaar en de mogelijke explosie-effecten uitgedrukt in 

drukstijgsnelheid.  

       

Beroepsgroepen:  

Werkgevers die te maken krijgen met explosiegevaar zijn vooral actief binnen branches zoals de 

(petro)-chemie, de verfindustrie, de papierindustrie, de voedingsmiddelen industrie, de 

houtverwerkende industrie, etc.  

 

De specifieke beroepen waaraan gedacht moet worden zijn die beroepen die betrokken zijn bij het 

primaire proces van het bedrijf zoals: operators van installaties en machines, installateurs, 

onderhoudsmonteurs, logistiek medewerkers, etc.  

 

Daarnaast moet ook gedacht worden aan een ieder die zich incidenteel binnen een arbeidsplaats 

bevindt alwaar explosiegevaar zich kan voordoen zoals: (proces)technologen, adviseurs, managers, 

auditeurs, etc. 

 

Meetmethoden: Hoe is te achterhalen of er sprake is  van explosiegevaar?  

 

Blootstelling versus explosiegevaar:  

Een blootstellingmeting zegt alleen iets over de aanwezigheid van stoffen in de atmosfeer 

gedurende een bepaalde periode. Oftewel een blootstellingmeting zegt niets over de aanwezigheid 

van een piekconcentratie gedurende een korte periode in een kalenderjaar van brandbare stoffen tot 

boven de LEL. Een blootstellingmeting is dus niet bruikbaar voor het bepalen of explosieve 

atmosferen zich voordoet. 

 

Gasexplosiegevaar: 

Het meten van gasexplosiegevaar kan worden uitgevoerd middels een explosiemeting. Op basis 

van zo’n meting kan direct worden vastgesteld of er sprake is van explosiegevaar.  

Als grens van mogelijke explosieve atmosfeer geldt de vuistregel 10% van de Laagste Explosie 

grens. Deze waarde geld touwens ook voor brandbaarheid- metingen  

 

Stofexplosiegevaar: 

Er is geen meetinstrument te koop voor het meten van de concentratie van een stofwolk. In de 

praktijk wordt de regel aangehouden dat een ontplofbare wolk kan worden herkend aan: “een zicht 

minder dan 1 meter”. Stofexplosiegevaar is ook aanwezig wanneer er voldoende stofafzetting van 

brandbare stof plaatsvindt. In de meeste gevallen is een stoflaagdikte van 0,1 mm al voldoende om 

een ontplofbaar stof- luchtmengsel te creëren.  

 

Beleid moet je vastleggen. 

De werkgever is op grond van de rechten van de mens verplicht een beleid te voeren dat erop 

gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.  
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Binnen wettelijke kaders moeten  de verplichtingen rondom explosiegevaar dus daarom worden 

vastgelegd door middel van : 

 
o een nadere risicoanalyse 

o een gevarenzone-indeling moet worden opgesteld 

o het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen 

o het voorlichten van de werknemers 

 

In Europa ligt dit vast in de wet, en vakbonden heb ben hier inspraak in. 

 

Wat kun je doen tegen explosiegevaar? 

In algemene zin kan gas- als stofexplosiegevaar worden voorkomen door: 

 
o het vervangen van de brandbare stof door een stof met mindere en/of geen brandbare 

eigenschappen. 

o een brandbare stof binnen de omhulling/proces te houden en niet op te laten mengen met de 

omgeving van de installatie 

o het werken onder ventilatiecondities waardoor explosiegevaar kan worden uitgesloten omdat de 

concentratie van de onderste explosiegrens niet bereikt kan worden.  

o het werken onder zuurstofarme condities (‘inertiseren’) waardoor explosiegevaar kan worden 

uitgesloten.  

 

In repressieve zin:    

het wegnemen van ontstekingsbronnen op plaatsen waar explosiegevaar zich kan voordoen of de 

ontstekingsbronnen laten voldoen aan een passend bescherming niveau zodat de kans op 

ontsteking voldoende verlaagd wordt. 

 

Specifiek het voorkomen van stofexplosiegevaar kan plaatsvinden door invulling van de 

volgende maatregelen:  

 

Preventief:    

zorg ervoor dat geen brandbaar stof kan worden opgewerveld op plaatsen waar potentiële 

ontstekingsbronnen kunnen zijn (denk hierbij aan schoonhuishouden).  

 

Repressief:    

zorg ervoor dat (als preventie niet mogelijk is of faalt) een stofwolk niet ontstoken wordt door gebruik 

te maken van explosieveilig materiaal. 

 

Beheersing:  

zorg ervoor dat (als preventie en repressie onmogelijk zijn of falen) de door een ontploffing 

veroorzaakte schade beperkt blijft (denk hierbij aan een explosieluik) en zorg ervoor dat een eerste 

kleine ontploffing niet kan leiden tot een - wellicht veel zwaardere - secundaire ontploffing. 
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Er is al kans op stofexplosie bij een laagje stof van 1 mm /M2. Dan is er voldoende fijn verdeeld 

brandbaar poeder in de lucht aanwezig om, in aanwezigheid van de nodige zuurstof en voldoende 

grote ontstekingsenergie, aanleiding te geven tot een primaire stofexplosie. In de training besteden 

we ook aandacht aan de gevaren van stofexplosie, met name de zeer gevaarlijke “combustible dust 

explosion in the wintertime”.  

 

Een eenvoudige tip is dat als er op een werkvloer zoveel stof ligt zodat je de eigen voetstappen kunt 

zien, of als er stof opdwarrelt door bijvoorbeeld vegen of storten, dan is er al voldoende stof voor 

een stofexplosie. Gebruik voor het aftappen van product nooit kunststof apparatuur; de oplading 

door statische elektriciteit geeft heel snel voldoende ontstekingsenergie om een stofexplosie te 

veroorzaken. Door brandbaar stof op te ruimen en de werkplek schoon te houden voorkomt u het 

gevaar van stofexplosie. 

 

Ontstekingstemperatuur:   

Dit is de temperatuur waarop een mengsel van een brandbaar gas of brandbare damp met lucht 

moet worden verhit, opdat na korte tijd ontbranding optreedt. Er bestaat geen enkel verband tussen 

het vlampunt van een vloeistof en de ontstekingstemperatuur van de damp. Deze is afhankelijk van 

de concentratie van het gas de wijze van energieoverdracht en eventuele aanwezigheid van 

katalysatoren. 

 

Fasenleer: fasen en faseovergangen  

Stoffen kunnen voorkomen in drie vormen, namelijk als gas, vloeistof en als vaste stof.  

Deze vormen kunnen onder temperatuur en drukinvloeden in elkaar overgaan. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dampdruk van een stof, ook wel dampspanning of verzadigingsdruk genoemd is 

temperatuurafhankelijk.  
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Dampspanningen van verzadigde damp in hpa (millibar ) en temperatuur 

 

Temperatuur  °C  ethanol   benzeen   di- ethylether        water 

-10 10 20 160 3 

0 20 30 240 7 

5 25 50 340 10 

10 30 60 380 12 

15 50 90 530 20 

20 55 100 590 26 

25 70 120 700 30 

30 110 160 840 40 

40 180 240 1200 70 

50 300 370 1700 120 

60 460 500 2300 200 

70 700 720 3000 300 

80 1100 1000 4000 470 

90 1600 1200 4600 600 

100 2200 1800 6400 1000 

 
De dampdruk is gelijk aan druk die door de verzadigde damp van de stof bij de gegeven 

temperatuur wordt uitgeoefend. Hoe vluchtiger de stof, des te hoger de dampdruk. 

 

Voorbeelden hiervan zijn:  

- Door het samendrukken van butagas neemt het gas de vloeistofvorm aan (in een butagasfles).  

- Als je water afkoelt krijg je ijs. Verwarmen geeft stoom (damp). 

 

Hoe dit gebeurt wordt hierna ter illustratie, met behulp van het gedrag van water, beschreven. Zuiver 

water bestaat, bij temperaturen van 0° Celsius en l ager uit ijs, een vaste kristallijnen stof waarin de 

moleculen nauwelijks meer bewegen. 

 

Wanneer aan het ijs energie in de vorm van warmte wordt toegevoegd zullen de moleculen een 

beperkte willekeurige beweging uitvoeren. Hun energie en dus de snelheid is echter nog te gering 

om geheel vrij te bewegen. Bij een bepaalde bewegingsvrijheid van de moleculen zal de stof zich 

als vloeistof gaan gedragen. Deze overgang vindt bij zuivere stoffen plaats bij een voor die stof 

karakteristieke temperatuur, het zogenaamde smeltpunt.  
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Bij verdere energietoevoer zal de snelheid van de moleculen nog groter worden waardoor deze in 

staat zijn alle aantrekkingskrachten uit hun omgeving te overwinnen om via het vloeistofoppervlakte 

te ontsnappen. Het molecuul gaat over in de gasfase, waarin het zich vrijwel onafhankelijk van 

andere moleculen volgens een willekeurige baan kan bewegen. 

 

De kans op verdamping zal uiteraard het grootst zijn voor die moleculen die zich aan het oppervlak 

van de vloeistof bevinden. Deze ontmoeten op hun weg naar buiten slechts een gering aantal 

andere moleculen, waardoor de kans om door andere moleculen in de vloeistoffase te worden terug 

gevangen ook klein is. 
 
Kookpunt:   

Wanneer de temperatuur van een vloeistof in een open vat geleidelijk wordt opgevoerd, treedt er bij 

een bepaalde temperatuur een bijzondere en intensieve vorm van verdamping op, het zogenaamde 

koken. De temperatuur waarop dit gebeurt heet kookpunt. Ook kan de vaste stof onmiddellijk zonder 

dat eerst de vloeibare fase optreedt, in de gasvormige fase overgaan. Men spreekt dan van het 

verdampen van een vaste stof. 

 

Als omgekeerd de damp direct in de vaste fase overgaat, zegt men dat de damp sublimeert. Dit 

proces heet sublimatie. Een voorbeeld is het zogenaamde ‘wegvriezen van sneeuw’: sneeuwlagen 

worden, ook als het blijft vriezen, door verdamping dunner.  

 

Dampspanning:   

Hiervoor heeft men gezien dat de stoffen in het algemeen kunnen voorkomen in drie aggregatie 

toestanden (fasen). Deze drie fasen kunnen onder temperatuur en drukinvloeden in elkaar overgaan  

Denk eens aan butaan (butagas) dat onder druk vloeibaar wordt. Daalt echter de temperatuur tot – 1 

°C, dan gaat butaan ook over in de vloeistoffase.  

 

De praktijk leert ons dan dat onder de gegeven omstandigheden de dampdruk  (= dampspanning = 

verzadigingsdruk) gelijk is aan de omgevingsdruk van 1 bar. Bij verdere temperatuurdaling wordt de 

dampdruk lager dan 1 bar.  

 

Onder de dampspanning van een stof bij een bepaalde  temperatuur wordt verstaan:  

de druk die door de verzadigde damp van deze stof bij de gegeven temperatuur wordt uitgeoefend. 

Hoe vluchtiger de vloeistof, des te groter de dampspanning bij een bepaalde temperatuur, dan zal 

ook de dampspanning stijgen. Een hoge dampspanning gaat gepaard met een snelle verdamping 

van de stof. De dampspanning, en dus de verdamping, neemt snel toe met de stijging van de 

temperatuur.  

 

De verdamping van de stof zal eveneens toenemen doo r: 

o Over het oppervlak een luchtstroom te laten passeren 

o De druk boven de stof te verlagen 

o Het oppervlak te vergroten 

 

Dampdichtheid: 

De absolute dampdichtheid van een damp is de massa, die bij een bepaalde temperatuur en druk in 

een bepaald volume aanwezig is. (Uitgedrukt in bijvoorbeeld kg/m3) 
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In naslagwerken over gevaarlijke stoffen wordt vaak de relatieve dampdichtheid ten opzichte van 

lucht aangegeven.  

 

De relatieve dampdichtheid ten opzichte van lucht is de verhouding tussen de massa van een 

bepaald volume damp en de massa van hetzelfde volume lucht (bij gelijke temperatuur en druk 

gemeten). Daaruit kan men aflezen of een gas zwaarder of lichter is dan lucht en daardoor op de 

grond zal blijven hangen of zal opstijgen. 

 

De relatieve dampdichtheid ten opzichte van lucht geeft dus aan hoeveel maal zo zwaar een zeker 

volume van een gas of damp is, als een zelfde volume lucht. Men gaat daarbij uit van een 

gasconcentratie van 100 %. De relatieve dampdichtheid van lucht ten opzichte van waterstof (H2) is 

14,5.  Dit komt doordat een H2 molecuul een massa heeft van 2 en lucht een molecuul massa van 

28,8. (= 29) Dit betekent dat lucht ongeveer 14,5 maal zo zwaar is als waterstof. Als nu de relatieve 

dampdichtheid van een gas bepaald moet worden ten opzichte van lucht dan kan men dit als volgt 

doen: 

 

Molmassa van de component / 29 = Relatieve dampdich theid ten opzichte van lucht. 

                     

Voorbeelden                  Lucht :                  1 

                                  Methaan :                 0,55     (  lichter dan lucht ) 

                                     Butaan :                 2,1      ( Twee keer zo zwaar als lucht ) 

                                         H2S :                 1,17     ( iets zwaarder dan lucht ) 

 

Gas of damp uitstroming 

De hoeveelheid gas die door een lekkage uit een vat stroomt, is afhankelijk van het soort gas, de 

heersende druk en de grootte van de uitstroom opening. Indien er gas uitstroomt, zal er in het vat 

een drukverlaging plaatsvinden. Een tot vloeistof verdicht gas zal trachten de originele druk te 

herstellen door vloeistof te laten verdampen. Dit kost warmte en de temperatuur van de vloeistof zal 

dalen tot het kookpunt, waarbij de druk zal dalen tot de atmosferische druk. Men noemt dit 

“koudkoken”. 

 

Door de temperatuurdaling kan zich door bevriezing van waterdamp boven op de vloeistof een 

ijskorst vormen. De dampdruk boven een niet kokende vloeistof zal kleiner zijn dan 1 bar. 

Daar de dampdruk van de betrokken stof buiten het vat nul is, zal er damp door het lek naar buiten 

stromen. De uitstroom snelheid zal relatief klein zijn en is afhankelijk van de grootte van het lek, de 

dampdruk en de temperatuur. 

 

Vaste stoffen kunnen damp afstaan, waarbij temperatuursverhoging een grote rol kan spelen. Denk 

hierbij aan het spaanplaatgas en kamferballen. De bronsterkte zal gering zijn. Indien de 

uitstroomsnelheid groot is zal er een sterke opmenging met lucht plaatsvinden. Het effect hiervan is 

dat door de grote opmenging de concentratie van bijvoorbeeld het ontsnapte brandbare gas snel 

onder de onderste explosiegrens komt. Neemt de snelheid, dus ook de menging, snel af, dan zal de 

concentratie waarbij de onderste explosiegrens wordt bereikt, verder van de bron af komen te 

liggen. 

 

!! Men kan alles op een theoretische manier beschouwen maar beter is: meten is weten!!  
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Vloeistof uitstroming:  

De hoeveelheid uitstromend vloeibaar product is afhankelijk van de hoogte van de vloeistof boven 

het gat, de eigenschappen van de stof, de doorsnede van het gat en het drukverschil van de damp 

boven de vloeistof en de atmosferische druk. Door het grote drukverschil bij vloeistoffen onder druk 

zal een zeer snelle uitstroming plaatsvinden. Tevens zullen door de hoge partiële dampdruk de 

vloeistofstraal en de vloeistofplas zeer snel  verdampen.  

 

Als de uitstroomsnelheid zeer hoog is, zal een uitstromende gebonden vloeistofstraal uiteenvallen 

tot een sproeistraal (sprayrelease). Door de werveling zal veel lucht worden ingemengd, hierdoor 

zullen alle kleine druppeltjes snel, zoals bij een spuitbus, verdampen. Indien een sprayrelease een 

voorwerp treft zal de straal gaan uitregenen. Vloeistoffen met een partiële dampspanning kleiner 

dan 1 bar zullen niet zo snel uitstromen, daar dit vooral wordt bepaald door de gat grootte en de 

hoogte van de vloeistof boven het gat.  

  

Verspreiding van gassen en dampen (‘Dispersie’) 

Een eenmaal vrijgekomen gas zal zich ogenblikkelijk mengen met de omgevingslucht. Er ontstaat 

dan een mengsel van gas en lucht. Dit mengsel wordt meestal de gaswolk genoemd. De 

concentraties van het gas in deze wolk verschillen van plaats tot plaats en kunnen variëren van 

100% gas tot bijna zuivere lucht.  

 

Wil men dus iets zinnigs kunnen zeggen over het gedrag van een gaswolk, dan moet met een 

aantal factoren rekening worden gehouden. 

o Het soort gas en de eigenschappen van het gas. 

o De tijdsduur en de snelheid van vrijkomen 

o De windsnelheid en de toestand waarin de atmosfeer zich bevind 

o De beïnvloeding door bebouwing en de hoogteverschillen van het landschap waar men zich in 

bevindt 

 

Soort gas en zijn eigenschappen:  

Voor de verspreiding van een gas is het kennen van de dampdichtheid van groot belang. Is een gas 

zwaarder dan lucht, dan zal het zich laag over de grond verspreiden en met name in de laagste 

punten blijven hangen.  

 

De snelheid waarmee een gekoelde of verwarmde gaswolk de omgevingstemperatuur aanneemt, 

wordt mede bepaald door de warmte capaciteit en de warmtegeleiding van dat gas. Als de 

temperatuur van een gas toeneemt, zal de dichtheid afnemen. Hierdoor kan het voorkomen dat een 

gas, dat oorspronkelijk zwaarder was dan lucht, later lichter dan lucht wordt en door de 

meteorologische omstandigheden tot stijgen gedwongen wordt.  

 

Dergelijke situaties kunnen zich voordoen met gekoelde gassen. Bepaalde gassen bezitten de 

eigenschap op te lossen in water. Weersomstandigheden met hoge vochtigheidsgraad of regen 

veroorzaken een versnelde opname van dat gas waardoor de gaswolk verkleind dan wel verdund 

wordt. Voorbeelden van zulke gassen zijn Zoutzuurgas (HCL) en ammoniak (NH3) 
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Tijdsduur en snelheid van vrijkomen 

De grootte van een lek in bijvoorbeeld een tank en de inhoud van die tank, zijn bepalend voor de 

uitstroomsnelheid en de uitstroomtijd. Op hun beurt zijn deze twee laatstgenoemde grootheden 

bepalend voor de hoeveelheid gas en dus de grootte van de gaswolk.  

 

Ten aanzien van de geschetste situatie kunnen zich nu twee situaties voordoen: 
 
Situatie 1 - Continue bron:  

(Langdurig): Er ontstaat een voortdurende 

gasuitstroming, waardoor een langgerekte 

gaswolk (een benedenwinds gas/ 

dampgebied) gevormd wordt. 
 
 
Situatie 2 - Instantaan bron:  

(Kortstondig): Er ontstaat een “losse gaswolk“ 

(een puf) als na een korte tijd het lek wordt 

gedicht. 
 
                                                         
Terrein omstandigheden: 

Een hoeveelheid lucht komt niet tot stijgen als er dichtbij de grond geen impuls wordt gegeven, 

waardoor die lucht in beweging wordt gebracht. Deze impuls kan bijvoorbeeld een verticale 

windstoot zijn of een plaatselijke verhitting. Vlak, egaal terrein leent zich in het algemeen niet voor 

het ontstaan van stijgwinden. Vooral niet als de bodem erg vochtig is, zoals in grote weilanden.  

 

Gunstig zijn zandvlakten, korenvelden en bebouwing, waar de luchttemperatuur vlak boven het 

aardoppervlak gemakkelijk hoge waarden kan aannemen. Geaccidenteerd terrein bevordert 

eveneens het ontstaan van kleine verticale bewegingen. De atmosfeer is onstabiel als een 

luchthoeveelheid die in stijgende beweging is geraakt, steeds verder omhoog stijgt.  

 

Een luchthoeveelheid zal stijgen als deze warmer is dan de omgevingslucht, anders gezegd: de 

dichtheid van warme lucht is kleiner dan die van koudere luchtlagen. Van groot belang is het verloop 

van de temperatuur met toenemende hoogte in ongestoorde en in rust verkerende lucht. 

 

Stijgende lucht komt in lagen terecht met een lagere luchtdruk en zet daarbij uit. Deze lucht verricht 

arbeid doordat ze de omringende lucht wegduwt, verliest daarbij arbeidsvermogen wat tot uiting 

komt in een daling van temperatuur. Deze temperatuurdaling bedraagt voor onverzadigde lucht 

vrijwel 1°C per 100 meter stijging. Een snelle afne ming van de temperatuur met de hoogte leidt tot 

onstabiliteit. Het is ook mogelijk dat de temperatuur gelijk blijft of stijgt met de hoogte. Dit komt 

vooral ’s nachts vaak voor (dit noemt men inversies)  
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Voorbeelden inversiemodellen 
 

Deze atmosferische condities worden 

respectievelijk neutraal en stabiel genoemd. 

Onder deze condities zal een luchtpartij niet 

meer kunnen stijgen, zodat aanwezige  

 

verontreinigingen op het zogenaamde leefniveau blijven hangen. Verder is het duidelijk dat een 

horizontale verplaatsing en de inmenging van lucht door wervelingen en diffusie (mengen) met het 

groter worden van de windsnelheid ook zal toenemen. Het beschrijven van luchtbewegingen is 

complex, echter met de huidige beschikbare rekenapparatuur (ook draagbare) is dit met behulp van 

verspreidingsmodellen ook door minder deskundigen te doen. Deze verspreidingsberekeningen, 

welke de concentraties van het gas en de breedte van de wolk op verschillende afstanden 

voorspellen, geven als meest aansprekende uitkomst de zogenaamde concentratiecontouren. 
 
GASWOLK                                        LENGTE 
  
  
 
 
B 
R 
E 
E 
D 
T 
E 
 
 WINDRICHTING 
 
 
Gasverspreidingsmodellen geven de concentratieconto uren aan.   

Hierbij kan men opmerken dat hoe goed men deze concentraties ook zal kunnen voorspellen, 

metingen toch de actuele situatie zullen moeten vastleggen. 
 

 
                                                                    

Concentratie 
                                                                       > 10 PPM                                                                                
 
                                               
 

                                  
                                 Concentratie 
                                  >100 PPM 
PPM 

   Concentratie  
>  1000  PPM 
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Meten:  

o Men moet meten op de plaats van een incident 

o Men moet meten in het benedenwindse gas gebied  

 

De plaats van het ongeval: 

Het meten op de plaats van het ongeval heeft tot doel het vaststellen van de omvang, de 

identificatie van de stof en ter bescherming van de hulpverlener. Met behulp van metingen door 

onder meer een verkenningsmonitor, een explosiemeter of met gasmeetbuisjes kan het gevaarlijke 

gebied worden vastgesteld, waarin de hulpverlener zich niet of alleen met de nodige bescherming 

kan begeven.  

 

Tevens kan men met behulp van metingen en kennis over de afstand tot de bron (eventueel met 

behulp van modellen) de ernst en de omvang van het incident snel vaststellen. Essentieel is dat 

hierbij meetdeskundigheid ter plaatse aanwezig is, omdat er interpretatie van de gegevens moet 

plaatsvinden. 

 

Benedenwinds gas gebied:  

Het doel van meten in het benedenwindse gas gebied is om de verspreiding van de betrokken stof 

te bepalen. Uitgangspunt voor de metingen kunnen de theoretische voorspelde contouren (omvang 

van de gaswolk) zijn. De tactiek hierbij is om meetploegen van buiten naar binnen toe de gaswolk te 

laten benaderen. 

 

Om dit voldoende snel te kunnen doen is een decentrale opstelling van de meetploegen , een goede 

opleiding, oefening en uniformiteit nodig. Dit kan gerealiseerd worden door de opzet van een 

meetplan, waarbij uniformiteit van gasmeetbuisjes, procedures en verbindingscodes vereist is. 

Geregeld oefenen is belangrijk voor het beheersen van deze gevaarlijke situaties.  

 

Concentraties: 

Bij het meten van gassen bepaalt men de concentratie van het gas in een ander gas (in ons geval 

lucht). De verhouding tussen deze twee noemt men de concentratie.  

 

De eenheden waarin concentraties vaak worden uitged rukt zijn: 

 

o Volumeprocenten (% vol) 

Dit is de verhouding van een deel van een bepaald gas op 100 delen van de totale hoeveelheid gas.  

 

Voorbeeld:  1 % vol kooldioxide (CO2) gas vormt met lucht een gasmengsel. Dat wil zeggen: het 

gasmengsel bestaat uit 1 deel kooldioxide en 99 delen lucht (het totaal is 100%) 

 

o Parts Per Million (PPM)  

Dit geeft ook een verhouding aan van een bepaald gas in een ander gas. Part Per Million is de 

verhouding van een deel van een bepaald gas op 1.000.000 delen van de totale hoeveelheid gas. 

 

Voorbeeld:  Bij een lekkage komt een hoeveelheid benzeen vrij. De damp vermengt zich met de 

aanwezige lucht in de verhouding van 25 deeltjes benzeen op 999.975 delen lucht. Men spreekt dan 
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over een concentratie van 25 PPM. Een hoge getalswaarde betekent een hoge concentratie van de 

desbetreffende stof. 

 

o Milligram per kubieke meter (mg / m3)  

Deze eenheid wordt ook wel gebruikt om gas concentraties aan te geven. Men bepaalt dan het 

gewicht van de stof (mg) in een kubieke meter lucht. In het merendeel van de gevallen wordt deze 

eenheid gebruikt om vaste stofconcentraties aan te geven. 
 

% vol  en PPM   

De verhouding:  1 % vol is  1 : 100  en  1 PPM   is  1 : 1.000.000 

 

Dus:    1 % vol is 10.000 maal 1 PPM (Want 1.000.000 : 100 = 10.000) 

Dus:    1 % vol  = 10.000 PPM  

 

Vraag:         2,5  % vol  =  ……….. PPM  ?            

Antwoord:     1  % vol =   10.000   PPM               

                   2,5  *  10.000    = 25.000   PPM                                

 

Vraag :      0,03 % vol   = ….…...PPM   ? 

Antwoord  :   1  % vol   = 10.000 PPM 

0,03 *  10.000  = 300 PPM 

 

Veel grenswaarden worden uitgedrukt in mg/m3  

 

Om grenswaarden om te rekenen van PPM naar mg/m3 wo rden de volgende formules 

gebruikt: Een PPM is een deeltje verontreinigd gas of damp per miljoen delen lucht (1 cm3 per m3). 

Mg per m3 wordt meestal gebruikt voor stof, maar het kan eveneens voor gas en damp worden 

gebruikt.  

 

Omrekening van ppm naar mg per m3: 
 
      mg/m3 X 24,45  

                                        =   PPM                                       

              MW  

                                  

        MW X PPM               

                                        =   mg/m3  

             24,45                            
 
(MW = Moleculair gewicht van de stof) / (Het MW staat op de Safety data sheet van de stof) 

 

Op internet zijn veel omreken calculators gratis beschikbaar en deze zijn erg nauwkeurig. Hierin 

moeten veel factoren worden ingevuld, zoals de temperatuur etc. Om dit hier uit te leggen is wat 

ingewikkeld omdat het erg veel formules zijn; beter is het invullen op internet. 
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Stikstof  

Er is een gevaarlijke stof dat extra uitleg nodig heeft! Dat is stikstof. Stikstof (Nitrogen) is heel 

gevaarlijk, ook in de buitenlucht.  
 

Een geval uit de praktijk: 

Informatie over een bijna-ongeval met een stikstoflekkage dat zich voordeed in een chemische 

fabriek.  

     

Wat gebeurde er? 

Een operator moest twee stikstof verdampers omschakelen in verband met ijsafzetting op één 

van de verdampers. De installatie stond in de open lucht en was nieuw opgeleverd. Operators 

moeten om de week van verdamper wisselen. De operator begon met het wisselen en 

plotseling voelde hij zich misselijk worden en zodoende maakte hij zich uit de voeten. Na 

metingen ter plaatse bleek dat het zuurstofgehalte in de buurt van een verdamper slechts 

8.9% bedroeg. De omgeving is onmiddellijk afgezet en de leverancier werd erbij gehaald. Wat 

bleek was dat de bouten bij één klep niet waren aangetrokken waardoor de lekkage is 

ontstaan. Bij nader onderzoek bleek dat de leverancier niet had toegezien op reparaties door 

een ingehuurde firma. Bij de plant zelf wist niemand dit. 

 

Aanbevelingen:  

Houd toezicht op firma’s die werkzaamheden verrichten aan installaties. Bij werkzaamheden 

waar een risico bestaat op verstikking: gebruik altijd een zuurstofmeter. Het is tevens van 

wezenlijk belang dat mensen opgeleid worden m.b.t. de risico’s van verstikking. Zet gebieden 

waar een risico op verlaagd zuurstofgehalte bestaat, af. 

 
Nadere discussie hierover: 

Bij een ernstige lekkage vraag je je af: ‘wat is hierbij het gevaarlijke gebied in de open lucht?’  

Het is duidelijk dat een lekkage binnen een gebouw ernstiger is dan in de open lucht. Maar dit 

voorval toont aan dat ook in de open lucht gevaarlijke situaties ontstaan rondom een lekkage. Er zijn 

testen gedaan met stikstoflekkages in de open lucht onder verschillende omstandigheden (met wind 

en windstil) en berekend werd dat de gevaarlijke zone (zuurstofgehalte <16%) zich steeds tot ca. 0,5 

meter van de lekkage uitstrekte. 

 

Dit betekent dat je ademhaling in gevaar komt als je je in de open lucht dicht genoeg bij het lek 

bevindt (op minder dan 0,5 meter afstand). Ben je verder weg dan is het risico verwaarloosbaar. 

Bij vloeistoflekkages (o.a. vloeibare N2), is de gevaarlijke zone veel groter. Over het algemeen kun 

je stellen dat het veilig is als je niet in de ’wolk’ (van gecondenseerd water) terecht komt, die 

gevormd wordt bij lekkages. 

 

Je vraagt je af:  

‘Heeft deze man geluk gehad of is er genoeg tijd om te vluchten als je je niet goed voelt?’ Om 

duidelijk te maken waarom deze situatie zo gevaarlijk is, is het belangrijk om te weten wat er nu 

precies gebeurt bij verstikking: Door een hoog CO2 gehalte in het bloed wordt de ademhaling 

aangestuurd. Als het zuurstofgehalte in het bloed te laag wordt door een overmaat aan stikstof (of 
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een ander inert gas behalve CO2), zal het CO2 gehalte ook lager worden. Hierdoor zal het normale 

‘waarschuwingssysteem’, dat pas in gang wordt gezet bij een hoog CO2 gehalte, niet werken.  

Er volgt dus geen lichamelijke waarschuwing! 

 

Mensen weten dit vaak niet, en denken dat ze genoeg tijd hebben om het gevarengebied te verlaten 

(net zolang als ze hun adem kunnen inhouden, meestal een halve tot een minuut) als ze 

zuurstofgebrek voelen aankomen. Dit is dus een grove misvatting!  De tijd tussen het moment dat 

je je ‘niet goed’ voelt en het moment van flauwvallen is veel korter dan iedereen denkt (slechts 5 á 

10 seconden). Dit wetende kunnen we concluderen dat dit inderdaad een “Near Miss”3  was.  

Toen de operator zich niet goed voelde was hij al bijna bewusteloos! 

                                                 
3 Een “Near Miss” is vakjargon in de industrie op arbeidsomstandigheden en betekent een bijna-ongeval: een onvoorziene gebeurtenis die 

niet leidt tot letsel, ziekte of schade, maar wel  het potentieel had om dit te doen. Slechts een gelukkige breuk in de keten van 

gebeurtenissen verhinderde een verwonding, dodelijk ongeval of schade. Met andere woorden: een misser die toch heel dichtbij grote 

gevolgen had kunnen hebben.  
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HOOFDSTUK 10 
RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) 

Voorwoord 

Dit hoofdstuk is voortgekomen uit een behoefte om a lles wat met de RI&E te maken heeft bij 

elkaar te voegen in één document. Het is vooral bedoel om werknemers, vakbonden en vooral 

OS&H commissies te helpen om efficiënt en zinvol met risico’s en oplossingen om te gaan. Daar 

waar de OS&H commissie een specifieke taak heeft is OS&H commissie vet gedrukt, zodat het 

beter opvalt. 

 

Bij het samenstellen van dit hoofdstuk is gebruikt gemaakt van kennis in bedrijven en vakbonden en 

tijdschriftartikelen uit diverse vakbladen. Dit hoofdstuk is speciaal bedoeld als handleiding voor de 

OS&H commissie aangevuld met achtergrond informatie.  

 

Ongevallen moet je registreren:  

Wat in het nieuws komt is dat ene ernstige ongeval. Er gebeuren ook andere lichtere ongevallen; 

daar horen of zien we weinig van. Alleen een paar mensen, die er direct bij betrokken zijn, merken 

ze op.  

                                                        
 
 
                                               1 
                                          
                                              10 
 
                                              30          
 
                                             600 
 
 
Uit onderzoek blijkt dat er per ernstig ongeval 10 ongevallen gebeuren met gering letsel, 30 met 

materiële schade en 600 onveilige situaties zonder zichtbare gevolgen. Wij zien als buitenstaanders 

dus alleen het topje van de ijsberg. Een ijsberg kunt u niet laten verdwijnen door alleen het topje er 

af te schieten. Net zo min kunt u de veiligheid in het bedrijf verbeteren door alleen maatregelen te 

nemen aan de hand van dat ene ernstige ongeval. Om ongevallen te kunnen verlagen en om 

onveilige situaties aan te pakken, zullen we ze moeten kennen. Daarom moeten ze ten eerste 

worden gemeld. Om vervolgens ongevallencijfers te kunnen vergelijken, moeten we ongevallen 

overal op dezelfde manier onderzoeken en eenduidig opschrijven. Hierover moeten bindende 

afspraken worden gemaakt. Er moeten ook afspraken zijn over de termijnen, bijvoorbeeld dat men 

maandelijks een verslag moet maken. 

 

Dit geld ook voor de prestatiemeting:  

om de prestatie op het gebied van veiligheid te kunnen meten moet een maatstaf worden 

afgesproken. Men noemt deze maatstaf of “performance indicator”, de frequentie – index (FI). Het 

wordt ook wel de “Lost Workday Case Rate” genoemd (LWC – rate) 
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                                              Aantal ongevallen met verzuim per 12 maanden 

FI ( LWC rate )   =  100 *       

                                                      De gemiddelde effectieve bezetting 

 

De OS&H commissie en RI&E 

Het hart van het OS&H beleid moet gevormd worden door de Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E). Zonder een duidelijk beeld van de feitelijke arbeidsomstandigheden in een bedrijf is een 

eventueel OS&H beleid gedoemd te mislukken.  

 

Welke eisen zouden werknemers aan een RI&E kunnen s tellen? 

 

Elk bedrijf zou een inventarisatie moeten maken van alle risico’s op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en welzijn bij de arbeid. Deze inventarisatie is nodig in alle bedrijven want overal zijn 

risico’s. Een OS&H commissie moet systematisch onderzoek naar de kwaliteit van de RI&E, en als 

deze er eenmaal is, dit ook blijven doen. Een RI&E moet meer zijn dan een papieren tijger! Een 

RI&E is ook meer dan een lijst van knelpunten.  

 

Een RI&E is een gedegen evaluatie van risico’s, met  daarbij 

een samenhangend plan om de geconstateerde risico’s  weg te 

nemen. 

 

Een OS&H commissie moet steeds de dialoog voeren en kritisch zijn bij de beoordeling van de 

risico’s. Ook is goed overleg nodig door vakbonden voor het krijgen van wettelijke middelen om de 

RI&E bij te sturen. 

 

Mogelijke voordelen van de RI&E: 

Wat kun je als OS&H commissie hebben aan een RI&E?  

 

Is een dergelijk RI&E niet alleen maar de zoveelste stapel papier? 

o Systematisch in kaart brengen van gevaren (niet alleen met de natte vinger) 

o Wegen van risico’s: wat is ernstig en wat minder. 

o Reden om deskundige ondersteuning en advies te kunnen krijgen. 

o Meer inzicht krijgen in OS&H breed (dus niet alleen veiligheid) 

o Veiligheid, gezondheid en fysische risico’s staan verplicht op schrift.  

o Een hoop werk wordt door ’anderen’ gedaan: een voordeel voor de commissie . 

o Een basis voor het hele OS&H beleid en voor het overleg in de dialoog tussen commissie en 

werkgever, want alle belangrijke onderwerpen behoren in de RI&E aan de orde te komen. (Wel is 

de RI&E pas volledig als er ook een actieplan aan vast zit ) 

 
Mogelijke gevaren van de RI&E 

Let op dat de RI&E niet vervalt in de volgende situaties:  

 
o Het wordt een papieren oefening, waar geen maatregelen en verbeteringen uitrollen. (Men blijvft 

steken in de inventarisatie en evaluatie). 
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o Het wordt een langdurige oefening, waar geen eind aan komt (tijdrekken). 

o Het blijft bij een eenmalige toetsing, waardoor de RI&E de werkelijke situatie niet weerspiegelt 

(en er is geen sprake van aanpassen als de situatie verandert). 

o Het wordt een slecht te hanteren document: stapels papier waar je de kern van de zaak niet 

goed uit kunt halen. 

o Het kan de OS&H commissie ‘lui’ maken. Immers, de RI&E komt niet in de plaats van de taak 

van de OS&H commissie om zichzelf op de hoogte te stellen van de arbeidsomstandigheden in 

het bedrijf: pas als je dat doet kun je de RI&E toetsen aan de werkelijkheid. 

o De RI&E lijkt ingewikkeld en ondoorzichtig, waardoor de OS&H commissie er niet goed raad mee 

weet.  

o De RI&E zet eenzijdig de toon als deskundigen en management zelf bepalen wat belangrijk is, 

als OS&H commissie zelf niet steeds actief de RI&E toetsen aan de werkelijke situatie op het 

bedrijf, en aan de mening van de werknemers over goede  

arbeidsomstandigheden. 

 

Als bovenstaande zaken goed zijn geregeld kan het R I&E proces worden gestart, dat 

betekent: 

1. Inventarisatie  

2. Evaluatie  

3. Plannen maken. 

      

Organisatie vooraf: 

Voordat de RI&E wordt uitgevoerd, moet een flink aantal beslissingen worden genomen over onder 

meer de diepgang van de inventarisatie, zoals,  

o Is de inventarisatie een eenmalige exercitie, of wordt hij elk jaar uitgevoerd?  

o Moet de inventarisatie meteen heel precies op alle punten, of maken we eerst een globale 

inventarisatie en daarna een vervolgonderzoek op die punten die problematisch blijken te zijn?  

o Wie gaat de inventarisatie uitvoeren?  

Een kwestie van goed organiseren en duidelijke afspraken dus! 

       

Frequentie : 

Een eenmalige RI&E is in ieder geval altijd onvoldoende. De RI&E zal regelmatig moeten worden 

aangepast. Dat is een kwestie van overleg vooraf. Maar ook moet op zijn minst  jaarlijks worden 

bekeken of de RI&E nog actueel is. Dan kan een OS&H commissie achteraf bijsturen. Door dat 

jaarlijks overleg ligt een jaarlijkse inventarisatie zeer voor de hand.  

 

De RI&E moet eigenlijk altijd aangepast worden, zo dikwijls als de gewijzigde werkomstandigheden 

of werkmethoden daartoe aanleiding geven, en het is onwaarschijnlijk dat deze een heel jaar 

ongewijzigd blijven. Tijdens de voortgang bespreking zal dan ongetwijfeld blijken dat de RI&E niet 

meer 100% actueel is. 
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Diepgang: 

Ook de vraag hoe diepgaand de inventarisatie moet zijn is een kwestie van overleg. Het ligt voor de 

hand eerst een globale inventarisatie te maken. De vakbond zou in overleg met de overheid en 

werkgevers en specialisten samen met werknemers een standaardmethode voor de inventarisatie 

moeten ontwikkelen. De basis van deze inventarisatie moet altijd een inspectiemethode zijn. Hierna 

volgt meer informatie. 

 

Vaak is het goed om medisch specialisten te betrekk en in dit proces vanwege gezondheids-

aspecten, verzuimcijfers of signalen die spelen in de desbetreffende bedrijfstak.  En wordt ook 

duidelijk of er actie nodig is om aan bepaalde afdelingen of functiegroepen speciale aandacht te 

schenken. Met deze specialisten kan dan een model RI&E gemaakt worden in chemiebedrijven, 

installatiebedrijven, metaal etc. De rol van de OS&H commissie is erg belangrijk omdat, afhankelijk 

van de bedrijfssituatie, het nodig kan zijn om extra aandacht aan bepaalde risico’s te besteden. 

Hierop moet men blijven letten! 

 

Uitvoerende: 

Het kan in veel gevallen de voorkeur verdienen dat de RI&E wordt uitgevoerd door werknemers van 

het bedrijf zelf. Dat is vaak goedkoper en, belangrijker, de werknemers hebben zelf vaak beter zicht 

op de risico’s dan iemand van buiten. Zij staan immers dagelijks op de werkvloer en ondervinden de 

knelpunten aan de lijve. Wat in ieder geval moet worden voorkomen is dat een arbo-deskundige met 

een checklist door het bedrijf rent en hier en daar wat risico’s afvinkt. Op die manier worden alleen 

de direct zichtbare risico’s in kaart gebracht en ‘onzichtbare’ risico’s, zoals werkdruk, blijven dan 

verborgen. Aan de andere kant kunnen werknemers lijden aan een zekere mate van 

‘bedrijfsblindheid’: ze zijn zo gewend aan bepaalde situaties dat ze de gevaren niet meer zien. Of ze 

kunnen risico’s zelfs ontkennen, bijvoorbeeld vanuit een ‘stoere mannenhouding’. 

In deze gevallen is de onafhankelijke blik van een deskundige dus een welkome aanvulling. Ook 

heeft een OS&H commissie de expertise in huis over de methode van inventarisatie, zo kan deze 

adviseren over de beste aanpak. Een samenwerking van deskundigen en werknemers verdient dan 

ook de voorkeur, bijvoorbeeld door de RI&E uit te voeren tijdens een apart werkoverleg onder 

leiding van een deskundige.  

 

Zelf doen? 

De OS&H commissie zou serieus kunnen overwegen of hij niet zelf de RI&E ter hand zou moeten 

nemen. Dat heeft als nadeel dat de commissie veel tijd kwijt is maar het heeft ook een aantal 

voordelen:   

1. Ten eerste is de commissie goed zichtbaar voor de achterban (zeker als werknemers nauw 

betrokken worden bij de RI&E). Pas wel op voor al te hoge verwachtingen bij die 

werknemers. 

2. Ten tweede krijgt de commissie goed zicht op de feitelijke arbeidsomstandigheden in het 

bedrijf en bouwt men al doende deskundigheid op. 

3. Ten derde, en dat is misschien wel de belangrijkste overweging, voorkomt de  

4. commissie hiermee dat de ervaringen van de werkvloer niet worden meegenomen. 

 

Beoordeling van de inventarisatie 

Als de RI&E is uitgevoerd en het schriftelijk resultaat op tafel ligt, dient de OS&H commissie zich 

een oordeel te vormen van dat resultaat. Het is aan te bevelen om een eerste toelichting te laten 
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geven door het management en een specialist van de gezondheidsdienst. Hier moet men als 

commissie beoordelen of alle relevante onderwerpen zijn meegenomen. 

 

Dit kan aan de hand van onze 12 modules en de check list Train the Trainer.  In ieder geval 

moet de inventarisatie OS&H breed zijn. Er moet niet alleen gekeken worden naar veiligheid en 

gezondheidsrisico’s maar er moet ook aandacht zijn besteed aan de eventuele welzijnsrisico’s.  

 

Ten tweede moet globaal worden gekeken of de risico’s juist zijn ingeschat. Dat vereist dat de 

OS&H commissie zelf een idee heeft van de risico’s, bijvoorbeeld doordat de commissie zelf een 

(globale) inventarisatie heeft uitgevoerd of door de RI&E te bespreken met de werknemers op de 

werkvloer. Als de commissie belangrijke verschillen ontdekt zou men een aanvullende inventarisatie 

moeten vragen op die punten. Anders is het plan van aanpak dat volgt niets waard en zelfs heel 

schadelijk voor het voeren van goed overleg over dit vervolg. Het overleg moet gevoerd worden in 

alle redelijkheid en billijkheid. 

 

Men moet niet volstaan met een papieren tijger, maar men moet ook niet het onmogelijke eisen. Het 

resultaat ontstaat in goed overleg met alle partijen. 
 
De risico evaluatie 

Een RI&E die zich beperkt tot alleen het opsommen van knelpunten is een voorbeeld van half werk. 

De term ‘evaluatie’ is wat ongelukkig, omdat deze vaak gebruikt wordt voor het achteraf toetsen van 

gevoerd beleid. In de betekenis van ‘risico evaluatie’ gaat het om een weging van de ernst van de 

risico’s: wat is de kans dat een bepaald risico daadwerkelijk tot een gevaarlijke situatie leidt, en wat 

zijn daarvan de gevolgen? De risico evaluatie leidt tot een inschatting welke risico’s met prioriteit 

moeten worden aangepakt. 

 

Voordat het bedrijf samen met de OS&H commissie in overleg gaat over de vraag welke risico’s als 

eerste moeten worden aangepakt, is het verstandig dat de commissie (in overleg met de 

werknemers) eerst zelf een prioriteitenlijstje  maakt. Daarbij moet een afweging worden gemaakt 

van een aantal aandachtspunten:  

 

1. Worden wettelijke voorschriften / normen overtreden? (Kennis halen is belangrijk.) 

2. Wat zijn de wensen van de werknemers? 

3. Wat is de kans dat een risico daadwerkelijk uitmond in een ongeval of een anderszins 

gevaarlijke situatie en wat zijn daarvan de gevolgen? 

4. Hoe hoog zijn de kosten (door verzuim, invaliditeit, verlies van bedrijfsimago) van eventuele 

ongevallen of gezondheidsschade? 

 

Wat betreft de eerste twee punten: het waarschijnlijk vrij eenvoudig aan te geven of een wettelijke 

norm wordt overschreden, gesteld dat die norm bekend is (bijvoorbeeld het geluid overschrijdt 85 

decibel). Ook de wensen van de werknemers zijn als het goed is bekend. De feitelijke  risico 

inschatting is echter tamelijk lastig.  

 

Er zijn diverse methoden om de ernst van risico’s in te schatten. Hier volgt een tamelijk eenvoudig 

model om de risico’s te classificeren. 
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Kinney & Wiruth methode (ook wel Fine & Kinney geno emd) 

Deze methode beoordeelt het risico op basis van een drietal criteria, te weten:  waarschijnlijkheid 

(W), blootstelling (B) en ernst (E). Het risico (R) bestaat uit het product van W, B en E, zoals 

hieronder in tabel 1 aangegeven. 
 
RISK (R) 
   
W  Waarschijnlijkheid B  Blootstelling E  Ernst (van schade) 

0.1 

0.2 

0.5 

 

1 

 

3 

 

6 

10 

Virtueel mogelijk 

Praktisch onmogelijk 

Beschouwbaar, maar 

zeer onwaarschijnlijk 

Alleen mogelijk op 

lange termijn 

Ongewoon, maar 

mogelijk 

Goed mogelijk 

Kan verwacht worden 

0.5 

1 

2 

3 

6 

 

 

10 

 

Zeer zelden 

Enkele malen per jaar 

Maandelijks 

Wekelijks of 

occasioneel 

Dagelijks tijdens 

werkuren 

Voortdurend  

1 

 

3 

 

7 

 

15 

40 

 

100 

Betekenisvol, eerste 

hulp kan mogelijk zijn 

Belangrijk, 

werkongeschiktheid 

Aanzienlijk, ernstige 

verwonding 

Zeer ernstig, één dode 

Ramp, verschillende 

doden 

Catastrofe, vele doden 

 

R = W x B x E 

R<20 

20<R<70 

70<R<200 

200<R<400 

R>400 

Geen maatregelen nodig 

Aandacht nodig 

Risico verminderen 

Onmiddellijk verminderen 

Stop werkzaamheden 

 
Tabel 1: Methode van Kinney & Wiruth 
 
Al met al leiden de risico inventarisatie en evaluatie tot een lijst met risico’s en daarnaast een 

indeling in risico-klassen. Hoe hoger de risico-klasse, des te meer prioriteit dient het risico te krijgen. 

De hele exercitie is behoorlijk tijdrovend (zeker in grote organisaties of bedrijven), maar vormt wel 

een solide basis onder het plan van aanpak. 

 

Plan van aanpak  

Nadat de inventarisatie en evaluatie heeft plaats gevonden zal er een plan van aanpak moeten 

worden gemaakt. Het plan heeft een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. In dit plan moet in ieder geval worden aangegeven:  

 

o Welke maatregelen worden getroffen om genoemde risico’s weg te nemen. 

o Binnen welke termijn maatregelen worden genomen. 

o Wie de uitvoering van de maatregelen gaat verzorgen. 

 

Vooraf risico analyse 

Het ontwikkelen van maatregelen begint met een goede analyse van de oorzaken van de 

gesignaleerde risico’s. Niet zelden worden allerlei (technische) maatregelen genomen die de 

oorzaak van het probleem helemaal niet wegnemen: zonde van het geld en niet goed voor het 

draagvlak onder het OS&H beleid! 
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De analyse kan worden uitgevoerd door deskundig opgeleide mensen. Belangrijk is wel dat de 

werknemers erbij worden betrokken. Ten eerste brengen die hun eigen expertise in bij de analyse, 

en ten tweede kunnen maatregelen die geen oplossing bieden door werknemers snel worden 

herkend. Dit leidt tot meer acceptatie van het OS&H beleid op de werkvloer. 

 

Toetsingscriteria 

Als er dan uiteindelijk een pakket van maatregelen ligt dat genomen gaat worden, dan kan de OS&H 

commissie de maatregelen toetsen op een aantal voorwaarden.  

 

Die voorwaarden zijn duidelijke en realiseerbare do elstelling;   

dit behoort te gaan over de bestrijding van risico’s aan de bron (dit 

noemt men de arbeidshygiënische strategie) en pas daarna 

technische of organisatorische maatregelen. Alleen indien dat niet 

anders kan persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Daarom zijn de volgende aspecten ook zeer van belang voor de OS&H commssie: 

 
o Het arbeid-gezondheidskundig effect  

o Nieuwste stand van de wetenschap en techniek 

o De inpasbaarheid in de huidige bedrijfsvoering. 

o Inpasbaarheid in lopend (investerings-) beleid of in toekomstige investeringen, ontwikkelingen of 

wijzigingen in de bedrijfsvoering. 

o Budget 

o Kosten en baten 

 

Dat vereist dat het plan van aanpak niet zomaar een opsomming van maatregelen is maar een plan 

dat aangeeft in hoeverre een bepaalde maatregel voldoet aan de hierboven genoemde criteria. Als 

dergelijke informatie ontbreekt, wordt het voor de OS&H commissie ondoenlijk een goed oordeel te 

vormen. In feite is er dan geen plan van aanpak dat inhoudelijk voor verbetering kan zorgen. Dit is 

ook het geval wanneer niet duidelijk is afgesproken wie de uitvoering van de maatregelen verzorgt. 

 

Voortgangsrapportage  

Het zou goed zijn als de OS&H commissie de voortgang van het plan van aanpak jaarlijks 

bespreekt. Uiteraard kan de voortgang ook vaker worden besproken. Beter nog is om dit als vast 

agendapunt op te nemen. Alleen dan wordt snel duidelijk of er moet worden bijgestuurd. Men ziet 

snel of de RI&E nog actueel is of moet worden aangepast. 

 

Ook kan men kijken of: 

o De maatregelen bijdragen aan het doel  

o De maatregelen uitvoerbaar zijn gebleken 

o De maatregelen aanslaan bij de werknemers of dat de maatregelen weerstand oproepen 

o De verdeling van taken duidelijk zijn 

o De organisatie rondom de RI&E goed werkt 

o De samenwerking tussen alle partijen goed werkt 

o Het budget klopt  
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o Wat de opbrengst van de maatregelen is  

o De tijdsplanning wordt gehaald 

o De arbeidsomstandigheden zijn verbeterd (bijv. lager ziekteverzuim, minder ongevallen?) 

 
 

Het antwoord op deze vragen vormt weer de basis voo r een nieuwe RI&E, waarmee 

de hele OS&H cyclus opnieuw kan beginnen.  

 

Zie ook de “demming circel” op pagina 181.  

 
 

Al met al is dit een flinke klus. Maar als het goed is , zal na verloop van tijd het aantal arbeidsrisico’s 

afnemen. Het beste is om een RI&E uit te voeren bij elke belangrijke wijziging in het bedrijf  of het 

bedrijfsproces. Als bij het ontwikkelen van nieuwe processen al wordt nagedacht over de risico’s 

voor OS&H van de werknemers bespaart dat een hoop OS&H werk in een later stadium. 
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SAMENVATTING  
De RI&E (RISK INVENTARISATION AND EVALUATION)  

Risicobeheersing is “a way of safe working”.  

Waarom is een RI&E een goed hulpmiddel? 

o Omdat op elke plek in bedrijven potentiële gevaren aanwezig zijn. 

o De RI&E is een middel om deze te laten zien en te beheersen. 

o Een RI&E is een goede aanvulling op de wetgeving en het veiligheidsbeleid in 

o Bedrijven.  

o De RI&E maakt risico’s beheersbaar.  

 

Om een RI&E te kunnen maken en deze methode te gebruiken is wel enige kennis vereist. Hier ligt 

een taak voor de vakbond weggelegd.  
 
 

Veilligheid hoort niet achter slot en grendel 

Belarus  

Hier volgt een schema over de wetgeving en arbeidsomstandigheden in Wit Rusland. De blauwe 

vlakken vormen de RI&E in het veiligheidsbeleid. Om de Wit Russische wetgeving te analyseren 

zullen arbeidsrecht advocaten moeten worden  benaderd door de vakbond. 

 

De blauwe vlakken vormen de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak (PVA) 

die goed op de wet aansluiten. Zo krijg je een compleet arbeidsveiligheidsbeleid, met een verlaging 

van het aantal ongevallen. 
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De Wet in Wit 

Rusland  

 

  
  

De overheid geeft de nieuwe richtlijn        
      arbeidsomstandigheden af  op   
         23, June, 2008, № 356 - 3  

 

Controle en  

handhaving  Werkgever    Werknemer 
 
 

De overheid controleert 

steeds het besluit   

   
 

Vaardigt uit: de Arbeids-

omstandighedenregeling  

RI&E en 

PVA 

  
  

  

Bij een ernstig  

risico kan   

detailering door 

een TRA (Taak 

Risico Analyse) 

plaatsvinden  

  

  
 

 
 

 
  
     

Vaardigt uit   

De Richtlijn 

arbeidsmidd

elen 

 
 

  

 

   
     DE  VAKBOND    DE WERKNEMER 

Het maken van een RI&E en het aanpassen aan de wet is specialistisch werk en het is een taak 

voor de vakbonden om dit samen met arbeidsrechtadvocaten door te nemen 

 

De ijsberg theorie  

We hebben gezien dat de grootste risico’s onder water liggen. Dit is in bedrijven ook het geval! 

 

De onderdelen van de RI&E 

Een RI&E bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

1. Inventariseren welke risico’s arbeid voor werknemers heeft. 

2. Evalueren hoe ernstig de risico’s zijn. 

3. Plan van aanpak maken voor verminderen risico’s. 

 

In een INVENTARISATIE  kan 

een bedrijf vastleggen welke 

risico’s het werk heeft voor de 

medewerkers. 

In de EVALUATIE  stelt het 

bedrijf de ernst van de risico’s 

vast. 

 

Het PLAN VAN AANPAK  is 

een plan waarin het bedrijf 

opschrijft welke maatregelen 

ze wil nemen om de risico’s te 

beperken.  
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Het is belangrijk dat de OS&H commissie ook  regelt  hoe er over de voortgang wordt 

gerapporteerd . Dit temeer omdat de OS&H commissie een belangrijke stem moet hebben in het te 

voeren OS&H beleid in het bedrijf. 

 

Uitvoering van een RI&E geeft voordelen : 

De voordelen van het uitvoeren van een RI&E zijn: 

o Men kan risico’s systematisch in kaart brengen. Het is een goede manier voor het invullen van 

het OS&H beleid omdat je stap voor stap door de OS&H cirkel heen loopt. Men noemt dit de 

cirkel van de vijf W’s. Hier komen we nog op terug. Daarmee is er een goede basis voor het 

maken van beleid 

o Er wordt aandacht besteed aan alle risico’s en het beperkt zich niet tot één of  

enkele risico’s. De RI&E heeft dus een brede insteek (het omvat alle risico’s). 

o De ernst van de risico’s wordt duidelijk in kaart gebracht. De RI&E weegt de risico’s. 

o De medische dienst zou deskundige ondersteuning kunnen geven aan het proces  

van de RI&E. Er kunnen in de loop van de tijd ook deskundigen (arbeid- en organisatie 

deskundigen, veiligheidkundige, artsen) worden ingeschakeld. Samen met vakbonden kan een 

heel gezonde en veilige omgeving worden gecreëerd. 

o Een onderdeel van de RI&E is een “Plan van Aanpak” waarmee de kans groter  

is dat er ook echt iets gebeurt.  

 

De rol van de OS&H commissie en de vakbonden.  

Als er mensen zijn opgeleid moeten zij de RI&E, kunnen toetsen op: 

o Volledigheid  

o Betrouwbaarheid en actualiteit 

 

Zij moet ook advies kunnen geven over risico-evaluatie aan de werkgever en werknemer over: 

Prioriteit risico’s. En welke maatregelen aangepakt moeten worden. Ze kunnen dan ook de 

maatregelen en volgorde bepalen waarin de risico’s worden aangepakt. 

 

De inventarisatie moet door de OS&H Commissie en of  eventueel de vakbond getoetst 

worden op drie aspecten: 

 

o Volledigheid : er mogen geen risico’s zijn vergeten. 

o Betrouwbaarheid : er moet op een correcte wijze zijn geëvalueerd. Risico’s mogen niet te laag of 

te hoog worden geschat. Vooral daar waar geen wettelijke normen aanwezig zijn is dat lastig. 

o Actualiteit : als werkmethodes, processen of huisvesting zijn gewijzigd heeft dat gevolgen voor 

de RI&E. Deze moet dan geactualiseerd worden. Bij actualiteit is ook van belang of er gebruik 

gemaakt wordt van actuele inzichten van de stand der wetenschap en professionele 

dienstverlening. Hierdoor komen nieuwe oplossingen in beeld. 

 

Bij de evaluatie moet(en) deze deskundige(n) advies  geven over: 

o De prioriteiten die er aan de risico’s gegeven worden (welke zijn belangrijk en welke niet). 

o Welke maatregelen in ieder geval aangepakt moeten worden (bijvoorbeeld wettelijke normen die 

overschreden worden). 
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Achteraf moet aangetoond kunnen worden dat de toetsing heeft plaats gevonden. Een document (al 

dan niet elektronisch) is hiervoor noodzakelijk. De OS&H commissie en werkgever zouden samen 

de volgorde moeten bepalen waarin de maatregelen worden aangepakt. 

 

Een RI&E, wat is dat nu precies? 

Ten eerste geeft een RI&E inzicht in: met welke risico’s heb ik te doen?  

En daarnaast beantwoordt het ook de vraag: welke risico’s zijn er op mijn werkplek op het gebied 

van OS&H?   

 
Het betreft onder andere de risico’s die zijn verbo nden met: 

o Werkplek en functie  (bv: stoel zonder armleuningen bij beeldschermwerk) en functie (bv: 

eenzijdig kort cyclisch werk aan de lopende band); 

o Gedrag van werknemers (bv: het niet dragen van verplichte gehoorbescherming); 

o Toezicht werkgevers (bv: geen toezicht houden op het dragen van gehoorbescherming); 

o Het gevoerde Arbobeleid (dwz: er staat nergens op papier hoe de onderneming omgaat met 

arbeidsomstandigheden). 

 

Een gedetailleerde inventarisatie is altijd nodig wanneer op het werk sprake is van:  

o Geluid 

o Fysieke belasting 

o Persoonlijke beschermingsmiddelen 

o Gevaarlijke stoffen 

o Kankerverwekkende stoffen 

o Zwangere vrouwen 

o Jeugdigen  

o Werken met beeldschermen 

Deze situaties moeten voldoende aandacht krijgen. 

 

Een RI&E mag in eerste aanleg globaal zijn. Bij het ontdekken van ernstige risico’s moet hij 

vervolgens gedetailleerd en diepgaand zijn. Voor een aantal onderwerpen is een gedetailleerde en 

diepgaande inventarisatie verplicht, omdat in die situaties bij voorbaat risico’s aan het werk 

vastzitten. 

  
Inhoudelijke eisen van een RI&E 

Een RI&E moet rekening houden met de stand der WETENSCHAP en professionele 

dienstverlening, of actuele inzichten over de risico’s en de wijze van inventariseren. 

 

Aanpassen 

Inventarisatie moet zo vaak worden uitgevoerd als de gewijzigd. De inventarisatie hoeft daarbij niet 

als totaal opnieuw gedaan worden, maar moet gericht zijn op die gewijzigde omstandigheden, bijv. : 

a) andere machines / werkplekken  

b) ander gebouw 

c) andere functies 
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Als men een RI&E wil maken/wijzigen, is een aantal punten aan de orde: 

De OS&H commissie heeft een belangrijke rol tijdens de inventarisatie en voert over de volgende 

punten overleg met de werkgever 

 

De COMMUNICATIE:  

Hoe gaan we communiceren met de afdelingen. 

 

Wat de DIEPGANG is:  

worden sommige onderdelen oppervlakkig gedaan, omdat ze zeer waarschijnlijk geen 

risico zijn?  

 

Hoe de INSTEEK in de organisatie is:  

Welke mensen in welke functies en afdelingen worden geinterviewd, zodat je daarop 

apart de risico’s kan bepalen.  

 

De METHODE: 

Welke methode past het best bij het soort werk wat er gedaan wordt in het bedrijf?  

 

De FREQUENTIE: 

Probeer als OS&H- commissie een principeafspraak te maken, waarbij je met de 

werkgever afspreekt hoe vaak (bij ongewijzigde omstandigheden) je sowieso de RI&E 

herhaalt. 

 

WIE de inventarisatie uitvoert:  

Hij hoeft daarbij niet uitgevoerd te worden door de arbodienst; als die er maar wel bij 

betrokken is. Zelf uitvoeren heeft zelfs als voordeel dat de betrokkenheid van het bedrijf 

met arbo wordt vergroot.  

 

Werknemers betrekken:  

Vaak zijn risico’s alleen meer goed te inventariseren als de werknemers betrokken 

worden bij de inventarisatie; bijvoorbeeld door het gebruik van vragenlijsten. 

 

Relatie tussen RIE, medisch onderzoek, soort klacht en van ziekmelding etc.:   

Een goede RI&E legt relaties tussen deze onderwerpen. Als er bijvoorbeeld een hoog 

verzuim is op een afdeling is de kans groot dat de arbeidsomstandigheden daar slechter 

zijn dan elders. 
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Risico-evaluatie 

Het wegen van de ernst van de risico’s houdt in:  

o Per risico de ernst wegen en de benodigde actie bepalen 

o Als bij een risico het onderwerp niet aan de wettelijke norm of grenswaarde voldoet altijd op 

relatief korte termijn actie ondernemen. 

Voorbeelden hiervan zijn: het werken met meer dan 85 dB zonder gehoorbescherming of het 

werken met gevaarlijke stoffen boven de MAC-waarde4 

 

Bij de evaluatie gaat het erom dat voor ieder risic o wordt vastgesteld hoe ernstig het is.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

o Zeer hoog risico:  beschadigde hoogspanningssnoeren lopen door de open werkruimte. 

o Hoog risico:    medewerkers werken in een omgeving met meer dan 90 dB (wettelijk mag  

maar 85 dB). 

 

Belangrijk:  medewerkers hebben geen voorlichting gehad over bepaalde belangrijke thema’s.  

Bij het bepalen van het soort actie geldt het volgende: als niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan, 

moet altijd op relatief korte termijn actie worden genomen. 

 

Voorbeeld onderverdeling risico’s 

Hieronder zie je een voorbeeld van niveaus van risico’s met bijbehorende acties.  

De kern is:   hoe hoger het risico, hoe zwaarder de actie.   

 

Voorbeelden: 

o Zeer hoog (levensbedreigend, zoals losse stroomdraden die onder hoogspanning staan): 

stoppen met het werk. 

o Hoog (wettelijke eis wordt over treden, zoals het werken in een ruimte waar het geluid hoger is 

dan 85 dB(A): onmiddellijk actie ondernemen. 

 

Voorbeeld uit het leven:  

‘Wat is risicovoller: autorijden of vliegen?’ Antwoord: ‘Vliegen is de meest veilige vorm van 

verplaatsen. Alleen áls er iets gebeurt is de schade meteen enorm.’ 

 

Het wegen van risico’s 

Begin met de risico’s die wettelijke voorschriften overtreden. Deze moeten altijd en eerst aangepakt 

worden. Het betekend dat je de wet en onderliggende regelingen nodig hebt.  

Schat bij de overige punten de risico’s in: Risico = kans x effect x blootstelling 

 

Voorbeeld :  

De koekjesfabriek, hier zijn twee risico’s geïnventariseerd:Inpakkers van koekjes werken onder te 

hoog geluidsniveau en hun gewrichten worden veel te zwaar belast  

                                                 
4 De MAC-waarde is de Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof (in het Engels: Maximum Allowable 
Concentration) en wordt uitgedrukt in PPM (Parts Pro Milllion). Dit is eerder in het handboek reeds behandeld. De MAC-
waarde wordt gedefinieerd als de maximale concentratie van een gas, damp of nevel of van een stof in de lucht op de 
werkplek, die bij inademing gedurende een bepaalde arbeidsperiode in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft op de 
gezondheid van de werknemers en hun nageslacht. Boven deze waarde loopt men (soms blijvende) schade op. 
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Medewerkers hebben geen voorlichting gehad of werken met meer dan 85 dB. Bij iemand die 

dagelijks koekjes inpakt in een koekjesfabriek is er een redelijke kans dat de inpakker in kwestie op 

termijn RSI (Repetive strain injuree) ontwikkeld. Afhankelijk van de ernst van de klachten kan de 

inpakker tijdelijk dan wel gedurende langere tijd zijn werkzaamheden (inpakken) niet meer 

uitvoeren. Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat de man/vrouw in kwestie thuis allerlei 

werkzaamheden/hobby's niet meer uit kan voeren. Het effect kan dusdanig groot zijn dat de 

man/vrouw in kwestie gedeeltelijke arbeidsongeschikt wordt. Het risico is in dit geval dan ook groot. 

Met andere woorden actie is noodzakelijk! 
 

Kort samengevat voor de gewrichten en het te hoge g eluidsniveau geldt:  

De kans is hier redelijk; het effect is lichamelijke beperking op werk en privé; de blootstelling is 

dagelijks; het risico is arbeidsongeschiktheid. Het risico is groot en dus is actie noodzakelijk. 

 

Actie :  De ergonomie verbeteren en voorlichting over geluid geven.  

 

Het plan van aanpak  

Dit bevat minimaal: 

o Een opsomming van de maatregelen die genomen worden gebaseerd op de inventarisatie en 

evaluatie. 

o Een tijdsplanning, waarbinnen die maatregelen worden genomen. 

o Wie verantwoordelijk is voor een maatregel, zodat duidelijk is wie er aangesproken kan worden 

als een maatregel niet op tijd of niet goed wordt uitgevoerd. 

 

De OS&H commissie en het plan van aanpak 

De commissie moet, alvorens het plan in werken te stellen, de volgende checklist nalopen:  
 

o Is het concept plan besproken met werkgever? 

o Zijn maatregelen duidelijk en haalbaar? 

o Worden risico’s bij de bron aangepakt? 

o Is er budget voor de maatregelen? 

o Is het duidelijk wanneer wat wordt gedaan? 

o Is het duidelijk wie verantwoordelijk is per maatregel? 

o Is het duidelijk hoe de voortgang van het plan wordt gevolgd?  
  
De OS&H commissie heeft in de ideale situatie de vo lgende rol(len) bij het plan van aanpak: 

o De OS&H commissie bespreekt in de onderhandeling met de werkgever het oplan van aanpak 

en indien deze akkoord gaan wordt het vertaald in eisen en laat de werkgever deze eisen 

uitvoeren . 

o Een concept plan van aanpak wordt besproken en indien akkoord wordt dit uitgevoerd. 

o De OS&H commissie checkt daarbij of de maatregelen duidelijk genoeg zijn beschreven en 

haalbaar zijn.  

o De OS&H commissie checkt of, waar mogelijk, bronaanpak wordt toegepast. 

o De OS&H commissie checkt of er ook de financiële middelen ter beschikking worden gesteld 

voor de uitvoering. 
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o De OS&H commissie checkt of in het plan duidelijk genoeg omschreven is wanneer de 

maatregelen worden uitgevoerd en of duidelijk genoeg is omschreven wie er voor welke 

maatregel verantwoordelijk is. 

o De OS&H commissie bekijkt of de voortgang voldoende gewaarborgd is. Ze maakt daarbij zelf 

ook een afspraak met de werkgever; bijvoorbeeld na een half jaar voor het bespreken van een 

tussenrapportage. 

 
Arbeidshygiënische strategie 

Bij het plan van aanpak moet de arbeidshygiënische strategie worden toegepast. Dit betekent: 

o Bestrijding aan de bron ( altijd streven naar Bronaanpak ) 

o Afscherming van de bron/aanpassen van de omgeving (technische maatregelen) 

o Afscherming van de mens/beperking van de blootstelling (organisatorische maatregelen) 

o Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Voorbeeld lawaai:  

o Andere (geluidsarme) machine aanschaffen 

o Machine in andere ruimte plaatsen 

o Omkasten van de machine 

o Mens in aparte ruimte 

o Geluidsdoppen 

 

Bronaanpak/ arbeidshygiënische strategie  

De wet verlangt dat Arbo knelpunten in eerste instantie bij de bron worden aangepakt, zodat de 

oorzaak van het probleem wordt weggenomen (bijvoorbeeld: het gebruiken van een minder 

schadelijke stof bij het reinigen van gereedschap). Wanneer aanpak bij de bron niet mogelijk is, 

kunnen andere maatregelen worden genomen: technische maatregelen (afscherming, ventilatie) en 

als dit ook niet kan: organisatorische maatregelen (rouleren, zodat de blootstelling minder lang is). 

Op de laatste plaats - in principe als tijdelijke noodmaatregelen, tot dat betere oplossingen 

voorhanden zijn - moeten Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekt worden. 

 

Deze aanpak heet; de 'Arbeidshygiënische Strategie'  

Ieder jaar uit te voeren acties: 

o Beoordelen en uitvoeren van het plan van aanpak (zie volgende sheet) 

o Beoordelen van de actualiteit van de RI&E (let op: het deskundigheidsniveau van de medewerker 

en de OS&H commissie op peil houden moet ook een taak van de vakbond zijn) 

Zo nodig: aanvullen RI&E, aanpassen PvA en voorzien van advies van de vakbond 

o Altijd afspraken voor volgend jaar maken met de werkgever 

 

Deskundigheidsniveau medewerker.  

In de RI&E kan een advies worden gegeven over het niveau van de medewerkers en een voorstel 

tot scholing worden gedaan.  
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Beoordelen en uitvoeren van het PvA 

De OS&H commissie doet er goed aan om het plan van aanpak te volgen en dat regelmatig op de 

agenda te plaatsen. De onderwerpen in het plan moet men regelmatig toetsen. 

 

De vragen zijn dan: 

o Welke maatregelen zijn nog niet gerealiseerd? 

o Waarom zijn die maatregelen nog niet gerealiseerd? En wat kan er gedaan worden dat ze alsnog 

uitgevoerd worden? 

o Zijn door de uitgevoerde maatregelen de arbeidsomstandigheden daadwerkelijk verbeterd? 

o Is de RI&E nog actueel? Of zijn de arbeidsomstandigheden dusdanig gewijzigd dat (voor een 

onderdeel van het werk) de RI&E (voor dat onderdeel) opnieuw gedaan moet worden? 

 

Deze 5 W’s  vormen samen een 5-W stappenplan . Het is een hulpmiddel voor het ontwikkelen van 

een bewust en systematisch arbeidsomstandigheden beleid. Elke W staat voor een belangrijke fase 

in de ontwikkeling en uitvoering. 

 
Stap 1:   “Willen ”: dit is de belangrijkste en is een toegangspoort.  

Stap 2:   “Weten ”: gebruik de RI&E methode 

Stap 3:   “Wegen ”: welke risico’s zijn het grootst en moeten als eerste worden aangepakt?  

Stap 4:   “Werken ”: de risico’s zijn helder, de ernst is duidelijk, dus maak een plan en voer dit uit.  

Stap 5:   “Waken ”: meet de effecten en bewaak de uitvoering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willen

(intentie 
verklaring)

 ( 

Weten
(risico’s 
inventariseren) 

Werken
(plannen 

uitvoeren)

Wegen
(plannen 
maken)

Waken
(uitvoering 
controleren)
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Iedere W is een proces op zich en wordt bewaakt  door een zogeheten “Demming cirkel ”; deze is 

steeds in overeenstemming is met de methode van de 5 W’s. 

 

De Deming-cirkel  is een geordende methode om het 5-W proces uit te voeren en voortdurend 

verbeteringen aan te brengen. Het verloopt via vier elkaar opeenvolgende fasen:  

 
 

                     plan                do                check        act 
 
 
 
 
Planfase  – Analyse van de situatie en maken van plannen om doelen te bereiken, inclusief 

vaststellen van de randvoorwaarden. Men neemt interne en externe eisen mee en men maakt een 

plan van aanpak in overeenstemming met het beleid wat er inmiddels is. 

 

Do-fase  – Uitvoeren van de plannen uit het plan van aanpak. Communiceer dit steeds met de 

organisatie. Laat werknemers zelf oplossingen aandragen want zij hebben de meeste kennis over 

hun werk.  

 

Check-fase  – Toetsen en evalueren van de resultaten. Samen met de werkgever beoordelen of aan 

de doelen en gestelde eisen is voldaan. Doe als OS&H commissie hiervoor ook rondgangen door 

het bedrijf . Kijk ook heel goed naar procedures en of deze in overeenstemming zijn met de praktijk 

 

Act-fase  – Corrigeren van de plannen en indien noodzakelijk bijstellen. Daarvoor wordt weer een 

plan gemaakt, waarmee de Demming-cirkel rond is. Schrijf alles op in de RI&E en laat dit begin en 

startpunt zijn voor een nieuwe startfase. De beoordeling van de directie is ook heel belangrijk om 

weer nieuwe plannen uit te voeren 
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Het Arbohuis 

Als we met arbeidsomstandigheden bezig zijn, hangt alles met elkaar samen. We kunnen dat 

onderbrengen in het Arbohuis. 
                            
                                
 
                                                 Het Dak is het veiligheidsbeleid  

                                                    De veilige werkplek 

                                                                                                                                                                                                         
    Toegang tot OS&H                                                                                     De   

        deskundigen                                                                                      OS&H  

            De Werknemer                                                comm issie  

      Zoals de  

      medische Dienst                                                                

   
 

Het Fundament :  
                                   Dit is de RI&E  en het Plan Van Aanpak  
 
 

 

o Hierin kunnen we duidelijk laten zien dat de basis van alles de Risico-inventarisatie en Evaluatie 

is (als een degelijk fundament).  

 

o Daarnaast zijn er twee belangrijke peilers die de nodige informatie kunnen verschaffen over de 

oorzaken en gevolgen van problemen met arbeidsomstandigheden.  

 

o Tussen die twee peilers speelt de OS&H commissie een belangrijke rol. Als zij op de juiste wijze 

gebruik maakt van de mogelijkheden dan heeft de commissie invloed op het gevoerde en het te 

voeren beleid. 

 

o Het dak van het arbohuis wordt gevormd door de arbodienstverlening en de wijze waarop dat 

wordt uitgevoerd. Ongewenste situaties kunnen daar naar voren komen.  

 

Het is dus zaak dat de Vakbond en de OS&H commissie dit regelen. 
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HOOFSTUK 11 
TOEZICHT, INSPECTIES EN AUDITS 

Als je eisen stelt op gebied van OS&H aan een bedrijfsonderdeel, kan je alleen garanderen dat aan 

die eisen wordt voldaan door toezicht, inspectie en audits. Toezicht, inspectie en audits hebben 

betrekking op aandachtsgebieden die elkaar gedeeltelijk overlappen zoals duidelijk wordt in 

onderstaand schema:  
 
 
                 
               TOEZICHT                                                                                   
                                                     
                                                        INSPECTIE 
 
                                                                                                 AUDIT  
 
DAGELIJKS WERK  NORMEN  ORGANISATIE 

Orde en netheid  Installatie/afdeling  Beleid 

Werkuitvoering Werkomstandigheden  Plannen 

Persoonlijke bescherming  Informatie  Veranwoordelijkheden 

Naleving van regels  Opleidingen Regels 

Uitrusting  Procedures 

Werkmethoden   
 

TOEZICHT:   

Dit vindt plaats in de dagelijkse praktijk. Een hiertoe aangewezen persoon, een leidinggevende of 

iemand uit de OS&H commissie moet controleren of het werk vakkundig en veilig wordt uitgevoerd. 

Wanneer iets niet in orde is moet de toezichthouder maatregelen nemen. Toezicht heeft betrekking 

op het dagelijks werk. Iedereen die leiding geeft aan mensen is altijd verantwoordelijk voor het 

houden van toezicht. Het werk moet vakbekwaam en veilig worden uitgevoerd en de 

werkomstandigheden moeten aan bepaalde eisen voldoen. 

 

Het houden van toezicht betekent dat zo vaak als no dig is wordt gecontroleerd dat:  

o De werkomgeving en werkhouding veilig en gezond zijn 

o De geldende regels bekend zijn en worden nageleefd 

o De werknemers goed opgeleid en geïnstrueerd zijn 

o De juiste middelen op een goede manier worden gebruikt 

o Orde en netheid worden gehandhaafd 

o Waar nodig persoonlijke bescherming wordt toegepast 

 

Als er tekortkomingen worden bemerkt moet men passe nde maatregelen treffen zoals: 

o Opdracht tot aanpassing van het gedrag of werkomstandigheden 

o Aanpassen van de werkomstandigheden 
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o Stopzetten van werkzaamheden die erg gevaarlijk zijn en een groot risico hebben. Het werk wel 

altijd in overleg met de fabrieksleiding stoppen. Hiervoor moet een OS&H commissie eerst goede 

afspraken hebben gemaakt met de directie. 

o Geven van instructie en opleiding 

 

Als geen maatregelen worden genomen bij het vaststellen van tekortkomingen, is de persoon die 

toezicht houdt immers ook medeverantwoordelijk voor de gevolgen. Elke opdrachtgever moet 

zorgen dat toezicht is geregeld, zoals een firma die onder eigen gezag en toezicht werkt is dan ook 

verantwoordelijk voor het toezicht. 
 

INSPECTIE:  

Met een inspectie wordt onderzocht of wordt voldaan aan de normen die het bedrijf en de OS&H 

commissie heeft afgesproken of die door de wet zijn verplicht. Een inspectie is vooral gericht op de 

dingen die we zien, de onveilige staat, handelingen, condities. Dit wordt gedaan via een 

systematische controle om na te gaan of de installatie (of het bedrijf of de afdeling, of het 

gereedschap, of de uitrusting, of de werkomstandigheden en de werkmethoden) aan de normen van 

de wet of bedrijfsregels voldoen. 

 

Het verantwoordelijk management kan samen met de OS&H commissie of de overheid inspecties 

(laten) houden, om te controleren of naleving plaatsvindt.Bij goede veiligheid moeten inspecties 

altijd volgens een plan met regelmaat plaatsvinden.  

 

De deelnemers :  

Wie voert de inspectie uit? 

Dit kunnen de directe chef en -of de hogere chef(s) zijn, medewerkers van de betreffende afdelingen 

en/of medewerkers van andere afdelingen, deskundigen op het gebied van veiligheid (de 

gezondheidsdienst, brandweer, verzekeringen, overheid, etc.)  

 

Object:  

Wat wordt geïnspecteerd?  

Elke afdeling moet regelmatig geïnspecteerd worden, hoe vaak dit gebeurd hangt af van de risico’s. 

 

Onderwerp:  

Waar wordt speciaal op gelet? 

Een goed hulpmiddel is een thema-aanpak of een checklist, zie daarvoor de mogelijkheden in dit 

handboek. Ook een vakbond (de BKDP) kan hierin bijstaan. 

 

Rapportage:  

Wat zijn de resultaten en acties? 

De bevindingen schrijft men op. Men geeft aan of acties direct of op termijn moeten worden 

uitgevoerd. Men bespreekt de resultaten met alle betrokkenen en geeft aan wie actie moet 

ondernemen. 

 

Afhandeling:  

Welke maatregelen worden genomen? 
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De direct betrokken afdeling, leidinggevers en werknemers stellen prioriteiten en de OS&H 

commissie maakt afspraken met het management. Verschillen tussen regels en praktijk mogen in 

geen geval blijven bestaan. Als het niet mogelijk is aan de regels te voldoen, is het ter discussie 

stellen heel belangrijk. Een inspectie komt niet in de plaats van het toezicht. Bij een inspectie wordt 

wel een beeld gevormd over de kwaliteit van het toezicht.  
 

AUDIT:  

Met een audit wordt onderzocht of de zaken rond OS&H en het milieu goed georganiseerd zijn. Een 

audit is dus een onderzoek naar de organisatie van het bedrijf. Speciaal is er aandacht of de regels 

en procedures compleet zijn, of volgens de regels en procedures wordt gewekt en of met de regels 

en procedures het gewenste doel bereikt wordt 

 

In Nederland noemt men dit een onderzoek om te kijken of het zogenaamde “zorgsysteem ” (regels 

en procedures) compleet is.  

  

Opleiding en ervaring is vereist om een audit goed te kunnen doen.  Vooral belangrijk is dat 

men de audit (dus of regels en procedures werkbaar zijn op de werkvloer) bekijkt vanuit het 

perspectief van de werknemer. Een audit kan worden uitgevoerd door interne of externe 

deskundigen, of door eigen medewerkers, de zogenoemde ‘auditors’. 

 

Binnen een groot bedrijf met meerdere afdelingen vindt een audit meestal drie maal per jaar plaats. 

De eisen van toetsing zijn afkomstig uit de beleidsverklaring / bedrijfsregels / meerjarenplannen en 

uit wat er in de wet over staat. 

 
Een OS&H audit vindt meestal als volgt plaats:  

Het bedrijf beschrijft de OS&H – situatie. 

1. De auditors toetsen de volledigheid, de kwaliteit en het functioneren in de praktijk. Hiervoor 

wordt door de OS&H commissie een checklist opgesteld. 

2. (Dit handboek biedt hiervoor veel aanknooppunten) 

3. De auditors geven een beoordeling (“rapportcijfer”) en soms doen ze voorstellen voor 

verbetering. 

4. Het bedrijf gaat een actieprogramma en voortgangsrapportage opstellen. Drie maanden is 

een redelijke termijn om dit te doen.  

5. De OS&H commissie en of auditors volgen door middel van werkbezoeken en de 

voortgangsrapportage de realisatie van het actieplan. 

  

Ongevallen zijn te voorkomen als men: 

o Als toezichthouder zorgt dat vakkundig en veilig wordt gewerkt. 

o Verschillen tussen praktijk en regels opheft. 

o Toezicht, inspecties en audits volgens plan uitvoert. 
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OBSERVEREN:  

Het doel van observeren:   

o Ongevallen worden voorkomen door de werknemers te  trainen  in het observeren, analyseren 

en corrigeren van onveilige handelingen op de werkplek. 

 

Het principe van observeren:  

Alle ongevallen en beroepsziekten kunnen voorkomen worden. Voorwaarde is dat de leidinggevers 

voor een veilige werkomgeving zorgen en dat alle werknemers bewust veilig werken.  

 

DE OBSERVATIE:  

De basis hiervoor bestaat uit 5 stappen:  

1 / Beslissen  

2 / Stoppen  

3 / Observeren  

4 / Handelen  

5 / Rapporteren  

 

De rollen in toezicht, inspectie en audits:  

De OS&H commissie heeft een dubbele rol. Dat wordt hieronder duidelijk:  
 
De inspecteur / De werkgever en de OS&H commissie  

o Staan bewust stil of er een observatie rondgang gemaakt gaat worden.  

o Stopt daadwerkelijk bij onveilige werkplek situaties.  

o Observeert systematisch en vraagt zich steeds af: wat als.....?  

o Neemt direct actie bij onveilig gedrag en zorgt dat de werknemer inziet waarom hij onveilig bezig 

is. Neem hiervoor alle tijd. En maak een rapport. Hierbij vermelden we alleen de onveilige situatie 

maar geen namen van mensen. Heel belangrijk is om ook de positieve verbeteringen en goed 

gedrag te rapporteren! 

 

De werknemer  en de  OS&H commissie 

o Maken veiligheid als eerste prioriteit. 

o Beschouwen aandachtig zijn werkomgeving en neemt hiervoor de tijd 

o Observeren systematisch en vraagt zich steeds af: wat als........?  

o Nemen acties of maatregelen om risico’s te voorkomen. 

o Rapporteren verbeteringen of maatregelen die hij neemt zodat anderen hiervan kunnen leren. 

 

DE BELANGRIJKSTE OBSERVATIE ASPECTEN ZIJN: 

 

1. Bewust veilig werken: weet wat je doet / weet wat er in de omgeving gebeurt / bedenk: zijn 

er risico’s en heb ik maatregelen genomen? / bedenk: houden mijn eigen werkzaamheden 

risico’s voor anderen in?  

 

2. Pas altijd zelfobservatie toe: Hoe deed ik het vroeger? / Hoe wil ik het nu doen? / Is dat wat 

ik nu wil veiliger dan vroeger?  
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3. Pas totale observatie toe / Gebruik je zintuigen: Kijk of er boven, onder, achter en binnenin 

gevaren dreigen / Luister of er ongewone geluiden zijn. / Ruik of er ongewone luchtjes zijn / 

Voel of er ongewone trillingen zijn. 

 

4. Gebruik de vraag- en overlegmethode: Welke onverwachte dingen kunnen er gebeuren 

tijdens dit werk? / Wat gebeurt er als die onverwachte of ongewilde gebeurtenis toch 

plaatsvindt? / Hoe kan ik mijn werk veilig uitvoeren, ook als er onverwachts iets gebeurt? 

 

5. Controleer de procedures, richtlijnen of instructies: Zijn ze beschikbaar en zijn ze geldig? / 

Zijn ze hier toepasbaar? / Ken je de inhoud en begrijp je die? / Worden ze daadwerkelijk 

toegepast? 

 

6. Gereedschappen en werktuigen: Zijn ze gecontroleerd? / Zijn ze geschikt voor dit werk? / 

Zijn ze veilig toe te passen voor dit werk? / Worden ze correct gebruikt? 

 

Deze systematische aanpak leert op een sociale mani er het observeren van medewerkers bij 

hun werk en het analyseren van hun manier van werke n. Men kan open met de collega’s 

discussiëren over veiligheid. Tevens kan men maatregelen nemen om onveilige handelingen en 

werkwijzen te corrigeren en te voorkomen. Tevens is dit de opening voor een systeem van 

rapporteren van observaties op een niet bestraffende manier.  

 

Stel altijd afhankelijk van het werk voor uzelf een checklist op om systematisch alle risico’s te 

kunnen nalopen. 

 

Belangrijk is ook dat vakbonden en OS&H commissies hierover afspraken maken. Hieronder valt 

ook het afspraken maken over training van de medewerkers. Ook moeten groepsdiscussies met 

medewerkers aan de hand van toepassing in de praktijk gestimuleerd worden. 
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HOOFDSTUK 12 
VERVOER EN OPSLAG 

Vervoer van gevaarlijke stoffen: 

Als je veilig produceert moet je ook veilig vervoeren. Er zijn verschillende  soorten van transport: 

transport van stukgoed, gas, vloeistof en vaste stof. In verband met de veiligheid bij transport moet 

men eisen stellen aan verpakking, etikettering, wijze van beladen en de uitrusting van het 

transportmiddel. 

 

De chauffeur van het vloeistof transport gevaarlijke stoffen moet kennis hebben van gevaren want : 

o Je werkt met bewegende lading (vloeistof ) en er is altijd kantelgevaar.  

o Een chauffeur krijgt pas ervaring door de praktijk. Kennis van persoonlijke 

beschermingsmiddelen is heel belangrijk, maar nog belangrijker is ze te gebruiken en hiermee te 

oefenen. 

o De voertuig veiligheid. Dit betekent: samen met de werkgever zorgen dat het veilig is. Dit moet 

goed geregeld zijn. Hierbij is goede communicatie belangrijk, dus: spreek dezelfde taal. 

 

Opslag van gevaarlijke stoffen 

Bij elke opslag dienen waarschuwingsborden met gevaarsymbolen van de gevaarlijke stoffen 

geplaatst te zijn. Let op: vluchtwegen en noodvoorzieningen (uitgangen, verlichting, douche First 

aid, etc.) dienen aanwezig te zijn.  

 

Een registratie van gevaarlijke stoffen en een plan in geval van nood zijn erg veilige voorzieningen. 

Bijvoorbeeld:  
 

Soort gevaar:                                 Preventie: 

1. Lekkage in bodem                     Vloeistof dichte bak                                                                                 

 Ondoordringbare bodem met afvoer naar speciaal 

opvang riool 

 Lekbakken onder aansluitpunten 

 Adsorptiemiddel en overzet-vaten aanwezig 

2. Brandbare gas en dampmengsel                      Zuurstof vrij maken van de gas ruimte in de 

opslag 

 Inertiseren van de gas ruimte 

3. Ontsteking van brandbare gas en 

dampmengsels    

Gas en dampretour leidingen                                                                       

4. Overschrijden constructiedruk Over en onderdruk ventielen, scheurnaden 

5. Lekkage van bijtende stoffen  Preventieve bandage om flensverbindingen  
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Soort gevaar:                                 Preventie: 

6. ongewenste chemische reacties Tanks met stoffen die gevaarlijke combinaties 

vormen niet samen opslaan in één opslag 

 Opslag van brandbare of instabiele stoffen in 

speciale ruimtes 

 Speciale kasten voor opslag in                                     

laboratorium en werkplaatsen    

7. verontreinigd bluswater Opvang mogelijkheid in buffer bassins 
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HOOFDSTUK 13 
Werken onder buitengewone Hete omstandigheden 

Hitte op de werkplek kan gevaarlijk zijn voor de ge zondheid van 
werknemers.  

Klachten over hitte komen vaak uit de fabriek, een winkel of een kantoor. Maar ook in de auto, trein, 

bus, of in een vrachtauto kan hitte tot gezondheidsproblemen leiden. We praten in dat geval over 

‘heat stress’. Hitte bij buitenwerk levert nog extra gezondheidsrisico's op, zoals uv-straling. 

 

Dit hoofdstuk gaat over hitte, gewenning en overbelasting van het lichaam door:  

o Procestemperaturen 

o Klimatologische omstandigheden 

 

Vraag je altijd af hoe ernstig die belasting zal zijn. De belasting verschilt van persoon tot persoon. 

Behalve de omgevingsfactoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid of ventilatie, is de 

belasting ook afhankelijk van lichamelijke inspanning, de kleding en de persoonlijke factoren. 

Een goede lichamelijke conditie en ook de gewenning aan het werken onder hittestress (= 

acclimatisatie), maakt iemand hiertegen weerbaarder. Is er een temperatuur waarop het werk 

gevaarlijk wordt en moet worden gestopt? Het korte antwoord is: Ja! 

 

o Overmatige blootstelling aan hitte wordt aangeduid als heatstress .   

o Overmatige blootstelling aan koude wordt aangeduid als koude stress .  

 

In een zeer warme omgeving is de meest ernstige bezorgdheid natuurlijk een beroerte. Bij zeer lage 

temperaturen, is de meest ernstige zorg het risico van onderkoeling.Wat zijn de 

waarschuwingssignalen van een hitteberoerte en onderkoeling? Als je slachtoffer bent van 

hitteberoerte of onderkoeling ben je niet in staat om de symptomen te identificeren en ook niet om 

medische hulp te zoeken. Symptomen kunnen variëren van persoon tot persoon. 

 

Waarschuwingssignalen bij een hitteberoerte :  

Klachten van plotselinge en ernstige vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en  

Als een medewerker tijdens hitte gedesoriënteerd of verward is, onverklaarbaar prikkelbaar is, of 

griepachtige symptomen heeft dan moet deze worden verplaatst naar een koele plaats en moet men 

direct deskundig medisch advies inwinnen.  

 

Waarschuwingssignalen bij onderkoeling:  

Bij voortekenen van onderkoeling komen ook klachten van misselijkheid, vermoeidheid, 

duizeligheid, prikkelbaarheid voor. 

Werknemers kunnen ook pijn in de extremiteiten (handen, voeten, oren, enz.) krijgen, en ernstige 

rillingen.  

Werknemers moeten dan worden verplaatst naar een verwarmd onderdak en er moet  medische 

hulp worden ingeroepen.  
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Heatstress (hittestres) 

De lichaamstemperatuur moet 37ºC blijven. Om dit te bereiken moet het lichaam:  

 

o Warmte produceren:   

Dit is het metabolisme dat verhoogt naarmate de fysieke belasting toeneemt. 

o Warmte verliezen:   

Het lichaam probeert de omgeving te verwarmen. Maar als het zeer warm is, verwarmt de huid 

en het lichaam wint aan warmte. 

 

Het lichaam reageert door te proberen warmte naar koudere vlakken te stralen. Maar als het 

lichaam fysieke arbeid verricht, bijvoorbeeld in een hete omgeving, dan gaat de huid deze 

warmtestraling ook opvangen en wint het lichaam alleen maar aan warmte. Ook probeert het 

lichaam transpiratievocht te verdampen als de huid transpireert, maar wanneer het warm en vochtig 

is verdampt dit vocht niet en blijft dit aanwezig op de klamme huid. 

 

Om deze winsten en verliezen in evenwicht te brengen gaan personen inspelen op de luchtsnelheid. 

Ze verhogen de luchtsnelheid (tocht) of verlagen deze snelheid om de verdamping en de 

uitwisseling met de lucht op de werkplek te verhogen of verlagen, bijvoorbeeld door hun kleding aan 

te passen. 

 

Thermisch Comfort: 

Men spreekt van thermisch comfort wanneer de persoon het niet warmer of kouder wenst te 

hebben. De thermische balans van het lichaam is afhankelijk van: 

o De temperatuur van de lucht 

o De luchtvochtigheid 

o De tocht 

o De warmtestraling: dit is metabolisme in functie van fysieke arbeidsbelasting. Metabolisme is de 

manier waarop ons lichaam de calorieën verbrandt uit de voeding die we eten.  

o De kledij. 

Om te beoordelen of een arbeidssituatie aanvaardbaar is moeten deze 5 factoren in overweging 

worden genomen.  

 

Definitie thermisch comfort: 

Bij thermisch comfort transpireert de persoon praktisch niet, is de fysieke arbeidsbelasting zwak, is 

de kledij licht, is er praktisch geen warmtestraling en is de omgevingstemperatuur tussen de 18 en 

25 °C. 

 

Wanneer het warmer is wordt de arbeidssituatie: 

Oncomfortabel 

o Men gaat meer transpireren en minder kleding dragen. 

Gevaarlijk : 

o Met een risico op dehydratie (het overmatig verlies van lichaamsvocht). Men transpireert 

overvloedig en drinkt veel.  

Zeer Gevaarlijk  

o Met een risico op hitteberoerte. De lichaams (kern) temperatuur verhoogt geleidelijk.             
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Wanneer het kouder is wordt de arbeidssituatie: 

Oncomfortabel 

o Men heeft het koud en men gaat meer kleding dragen 

Zeer Oncomfortabel  

o Men gaat rillen en het lichaam heeft de neiging te bewegen om zo de warmte 

productie te verhogen. 

Gevaarlijk  

o Met een risico op onderkoeling. Men verliest te veel warmte en de lichaamstemperatuur daalt 

geleidelijk. 

 

Heat stress op de werkplek 

Ontwikkelingen: 

In 2008 hebben wetenschappers wereldwijd onderzocht of er nieuwe inzichten zijn met betrekking 

tot gezondheidskundige en veiligheidskundige grenswaarden voor hittestress op de werkplek. 

 

Conclusie : 

De referentiewaarden voor hittestress die op dit moment bij het beoordelen worden gebruikt helpen 

weliswaar acute hitteziekten te voorkomen, maar zijn niet afdoende tegen nadelige mentale 

effecten. 

 

Inzichten : 

Nieuwe inzichten betreffende deze nadelige effecten lijken mogelijkhedente bieden 

voor veiligheidskundige grenswaarden. 

 

Korte termijneffecten  

De nadelige gevolgen die hittestress op het mentale functioneren kan hebben zijn nog niet echt 

goed onderzocht. Men richt zich voornamelijk op de fysieke effecten. Er ontbreken nog overal 

grenswaarden.  

 

In Nederland loopt nader onderzoek of er veiligheidskundige grenswaarden zijn te formuleren die 

bescherming bieden tegen de nadelige mentale effecten van hittestress op de werkplek op de korte 

termijn.Deze opdracht is in juli 2009 neergelegd in de Nederlandse SER (Sociaal Economische 

Raad).  

 

De ILO regels stellen:  

Het (nog) niet hebben van een grenswaarde in Nederland of wereldwijd, ontslaat werkgevers niet 

van de verplichting om te zorgen voor een gezonde werkplek. 

 

Lange termijneffecten 

Over de lange termijneffecten van hittestress op de gezondheid is nog maar zo weinig bekend dat 

het voorlopig nog niet mogelijk is grenswaarden voor deze lange termijn effecten vast te stellen. 

Waarschijnlijk zijn deze effecten nu nog zwaar onderschat. Wanneer er nog geen fysieke effecten 

zijn, kan iemand toch al minder alert worden. Dit kan weer kan leiden tot veiligheidskundige risico's 

en een grotere kans op het maken van fouten en zelfs op ongevallen. 
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Fysieke effecten 

Veel landen kennen geen wettelijke grenswaarden voor hittestress in arbeidssituaties. Het zijn 

meestal de internationale normen die gebruikt worden bij de handhaving. 

 

De International Standards Organisation (ISO) heeft een drietal ISO- normen met ISO nummers 

7243, 7933 en 9886 opgesteld dat vrijwel iedere arbeidssituatie dekt waarbij blootstelling aan hitte 

optreedt.De indicator voor referentiewaarden is altijd de lichaamskerntemperatuur . Over de 

nadelige fysieke effecten van hittestress zijn geen nieuwe wetenschappelijke inzichten gevonden. 

 

Het bovenstaande maakt dat erop dit moment geen aanleiding is om de gezondheidskundig 

onderbouwde referentiewaarden te herzien. In Nederland heeft men besloten dat er wel een 

grenswaarde moet komen. 

 

Hittebelasting: 

De algemene wereldwijde eis op het gebied van hittestress, vastgelegd door de ILO, VN, OSHA en 

Europa,  maar ook binen de rechten van de mens, en ook overgenomen door vakbonden, is dat de 

temperatuur op een arbeidsplaats geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van 

werknemers (mannen, vrouwen, jongeren).  

 

Norm:  

De bepaling van de externe warmtebelasting kan plaatsvinden met de WBGT- index (Wet Bulb 

Globe Temperature index5).Bepaling en interpretatie van warmtebelasting kan gebeuren met 

berekening van de voorspelbare warmtebelasting. Hiervoor moeten de (hete) 

klimaatomstandigheden worden gemeten. 

 

Bij overschrijding van de referentiewaarden moeten passende maatregelen worden genomen, bij 

voorkeur aan de bron van de thermische belasting. 

 

Begrippen: 

De mens is warmbloedig, d.w.z. grote schommelingen in lichaamstemperatuur moeten worden 

voorkomen. Dit leidt tot storingen in functies. 

De definitie van hittebelasting is gebaseerd op de lichaamstemperatuur (kerntemperatuur) en de 

toename hiervan door een warme omgeving. Lichaamstemperatuur moet dus niet boven de 38 ºC 

stijgen. Het lichaam is heel goed in staat de temperatuur te regelen (dit heet thermosregulatie).  

 

Warmtebalans:    

Dit is de eigen warmteproductie en de warmte-afgifte naar de omgeving.   

 

                                                 
5 De WBGT wordt gebruikt om het effect in te schatten van temperatuur, voechtigheid, windsnelheid en zonnestraling op 
mensen. Het wordt gebruikt door arbeidshygienisten, atleten, and militairen om te bepalen wat de geschikte niveaus van 
blootstelling aan hoge temperaturen is.     
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Bepalende factoren bij hittebelasting: 

o De Omgeving  

De luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtsnelheid 

o Het Individu (het lichaam) 

Afhankelijk van de persoon zijn o.a. de soort werkzaamheden, de kleding, de vochtbalans, de 

conditie, de leeftijd gewicht etc 

 

Factoren die verder nog bepalend zijn hebben wij weergegeven in het onderstaande schema. Zij  

bepalen de energiebalans in het lichaam.     

 

                                
                                             Verdwijnt   
                                     via de ademhaling.                                     Huid            Kleding  
     
 
                                                                                                                                                       Convectie 
                                                             Bloed circulatie 
 
   METABOLISME                                                                                                                       Straling 
 
                                                                        Geleiding                                                        Verdamping 
                                                                                                                                       /Condensatie       

                                                                                                                                             

Geleiding                 

                                                        Mechanische  energie                                             

                                                  ( Spierarbeid ) 

                                                                                                       Lichaam                           Omgeving  
 

 
Wat zijn nu de risico’s van heatstress? 

 
o Mentale effecten, o.a.: 

Verhoogde irritatie, angst, agressie, stemmingswisseling en depressie. 

 

o Fysieke effecten o.a.: 

Verhoogde hartslag, zweten, verstoord evenwicht van water - zout balans, verandering in 

huiddoorbloeding. 

 

o Gecombineerde effecten o.a.: 

Optreden vermoeidheidsklachten, niet goed kunnen uitvoeren zware werkzaamheden, 

concentratieverlies. 

 
Ziekte beelden 

o Hitte-uitslag:   

door langdurig zweten (verstopping van de zweetklieren, er ontstaan rode puntjes = 

blaasjesuitslag). 
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o Warmte oedeem:   

vochtophoping in onderhuids weefsel (met als oorzaak overmatige vaatverwijdering.) 

o Warmte collaps:   

Door vaatverwijdering, ontstaat stuwing van bloed naar de huid waardoor er niet voldoende bloed 

(= zuurstof) naar de hersenen gaat. 

o Dehydratie:   

Wanneer vochtverlies door zweten groter is dan de vochtopname (dit risico is er bij een verschil 

van meer dan 10 %).  

o Warmtekrampen:   

Ongecontroleerde samentrekking van spieren door zouttekorten. (Veel zweten, veel drinken 

maar zonder zoutaanvulling.) 

o Warmte uitputting:   

ten gevolge van vermindering van lichaamsvocht door overmatig zweten verliest men zouten en 

vocht (zweten, zwakte, duizelig, dorst, hoofdpijn, overgeven, versnelde hartslag etc. etc.) 

Aantasting van het centrale zenuwstelsel : cardiologische en gastro -intestinale verschijnselen. 

(Dit is hartinfarct en herseninfarct) 

o Warmtestuwing:  Ernstigste vorm. Lichaamtemperatuur stijgt boven de 40 graden. Indien er niet 

snel hulp komt is dit dodelijk. 

 

De warmtebelasting index WBGT 

De WBGT is een  bepaling van de externe warmtebelasting voor werkende mensen. Het is een 

ruwe indicator waarmee klimaatproblemen worden gesignaleerd.  

 
Belangrijk hierbij is de temperatuur en de relatiev e vochtigheid.   

De psychrometer is één van de nauwkeurigste vochtigheidmeters ter wereld en bestaat uit 2 

thermometers, een droge en een natte bol thermometer. De droge bol is een normale thermometer. 

De natte bol een normale thermometer, die is omwikkeld met een katoenen kous die in een het 

waterreservoir zit en zo het water opzuigt. Door te slingeren met een geleidelijke beweging en 

constante snelheid vindt verdamping van het water plaats en daalt de temperatuur van de natte bol. 

Door de temperatuur van de gewone thermometer en de natte bol af te lezen kan men in een tabel 

aflezen wat het vochtigheidspercentage is. 

 

Zie hieronder de figuur van de slinger psychrometer:  
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De methode van de WBGT-index wordt gebruikt bij het werken binnen in gebouwen en buiten in de 

schaduw. De index wordt bepaald door de natuurlijke natte-luchttemperatuur (tnnw) en de 

globetemperatuur (tg) te meten en uitgerekend volgens de formule:  

 

WBGT = 0,7 x tnnw + 0,3 x tg 

 

De vastgestelde waarden worden vergeleken met verschillende grenswaarden. Hier gaan we verder 

in dit hoofdstuk op in. De grenswaarden voor zware arbeid liggen lager dan voor lichte arbeid. Bij 

overschrijding van de grenswaarden zijn beheersmaatregelen noodzakelijk. Dit kunnen technische 

en organisatorische maatregelen zijn of een gedetailleerdere analyse van de warmtebelasting, met 

methoden die bewerkelijker en complexer zijn ( de zogenaamde  warmtebalansberekeningen.) Dit 

gebeurd meestal door persoonlijke monitoring van een specifieke functie. Om dit te kunnen doen is 

specifieke kennis nodig van speciaal opgeleide mensen.  

 

In de seminars van train the trainer is een thema-s eminar ‘ heatstress’  mogelijk. 

 

De WBGT-index wordt voor situaties binnen in gebouwen en buiten in de schaduw bepaald door de 

natuurlijke natte-luchttemperatuur (tnnw) en de globetemperatuur (tg) te meten met betrouwbare 

apparatuur die periodiek gekalibreerd wordt.  

 

De natuurlijke natte-luchttemperatuur (tnnw) wordt bepaald met een thermometer met een vochtig 

katoenen kousje eromheen, die koelt door verdamping onder invloed van luchtbeweging. Deze 

thermometer bootst als het ware een bezwete huid na.  

 

De globetemperatuur (tg) wordt bepaald door een thermometer met een zwarte bol eromheen, die 

gevoelig is voor straling. Uit beide meetwaarden wordt de WBGT-index bepaald: WBGT = 0,7 x 

tnnw + 0,3 x tg  

 

Wanneer er geen constante waarde in de tijd kan worden bepaald, moet een representatief 

gemiddelde worden bepaald. De tijdsbasis voor de berekening is de periode van werk/rust, maar 

ook hier is specialistische kennis voor nodig. 

 

Werk en rustperioden : 

De referentiewaarden met daaraan gekoppeld het werken (verrichten werk onder hete 

omstandigheden) en de rust, het verblijf in de omgeving van de hete omstandigheden zonder 

lichamelijke arbeid of lichte arbeid in koelere omgeving. 

 

Warmtebelasting: 

Belangrijk is de vraag: is er sprake van wel of geen aclimatisatie van het lichaam?  

 

Let op: hier wordt niet het accepteren van slechte omstandigheden mee bedoeld,maar na een 

periode van rust (bv na een vakantie) moet het lichaam weer aclimatiseren binnen de hete werkplek. 

Gewenning aan warmte is van grote invloed op de tolerantie van het lichaam.Voor een volledige 

acclimatisatie aan een type belasting is een blootstelling van acht dagen of meer nodig. 

Ontwenning gaat zeer snel: na twee dagen. Zonder blootstelling wordt acclimatisatie alweer teniet 

gedaan.    
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Indeling metabolisme klassen 0 tot 4. 

 
De zwaarte van werk wordt gedefinieerd door metabolisme (= energieverbruik) 
 
Metabolisme klasse Gemiddeld 

metabolisme in W/m2 

(range) 

Activiteitenniveau 

0 

Rust 

65 

(55-70) 

Rusten, rustig zitten 

1 

Laag metabolisme 

100 

(70-130) 

Licht werk: Laag metabolisme, licht staand of 

zittend werk 

2 

Gematigd 

metabolisme 

165 

(130-200) 

Middelzwaar werk: Matige activiteit, 

aanhoudend werk met 

hand/arm/rompbewegingen 

3 

Hoog metabolisme 

230 

(200-260) 

Zwaar werk: Hoog metabolisme, intensief 

werk met hand/arm/rompbewegingen, zwaar 

tillen of duwen 

4 

Zeer hoog 

metabolisme 

290 

(>260) 

Zeer zwaar werk: Zeer hoog metabolisme, 

zeer intensief werk in hoog tempo, snel 

lopend, graven  
 

Maximale WGBT- index en de werk- en rusttijden 

 
Klasse  

& bijbehorend 

metabolisme  

(M)  

Metabolisme(M) 

per eenheid  

huidoppervlak  

(in W/m2)  

Voorbeelden  Referentie-  

waarde 

WBGT   

0  rust Metabolisme : 65  32 C  

1 lichte arbeid  

 

65 < M 130 

  

Gemakkelijk zittend: 

kantoorarbeid (schrijven, typen), 

werken met licht 

handgereedschap (monteren, 

sorteren), autorijden  

Staand: boren, frezen, slenteren 

(snelheid max. 3,5 km/uur) 

 29 C 

2   gemiddelde of matige 

arbeid  

 

130 < M 200 Aanhoudend werk met hand en 

arm: werken met middelzwaar 

handgereedschap, aanhaken 

trekkers, pleisterwerk, rijden met 

vrachtauto, trekker over 

ongeplaveid terrein, duwen/ 

trekken lichte karretjes,wandelen 

met een snelheid van 3,5-5,5 

km/uur) 

 26 C 
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Vervolg  - Maximale WGBT- index en de werk- en rusttijden  
 
Klasse  

& bijbehorend 

metabolisme  

(M)  

Metabolisme(M) 

per eenheid  

huidoppervlak  

(in W/m2)  

Voorbeelden  Referentie-  

waarde 

WBGT   

3  

 

zware arbeid  

 

  

200 < M  260  Intensief werk met arm en romp: 

zware materialen dragen, 

scheppen, zagen, beitelen, 

duwen/trekken zwaarbeladen 

kar, lopen met een snelheid van 

5,5-7 km/uur)  

23 C  

4  

  

zeer zware     

   arbeid 

   

     M > 260  Zeer intensieve activiteit met 

hoog tot maximaal tempo: 

krachtig scheppen of graven, 

traplopen, tegen een helling 

oplopen, lopen met een snelheid 

van meer dan 7 km/uur  

20 C  

 
Praktijk  

Om in de praktijk te bepalen welke risico’s er gelden bij hitte, onderneemt men de volgende 

stappen:  

 
1. Bepalen van hitte, de natuurlijke temperatuur, de luchttemperatuur en de WBGT - index. 

2. Vaststellen meetomstandigheden en werkzaamheden (bv. ventilatie, kleding, gebruik 

persoonlijke beschermingsmiddelen, warmtelast apparatuur) 

3. Bepalen metabolisme (de zwaarte van de werkzaamheden) 

 

Hieruit kunnen de risicocategorieën bepaald worden waarbij geldt (in kleur weergegeven)  

De indeling is gebaseerd op een gemiddelde blootstelling van 1 uur  

 

Groene risicocategorie continu werk 

Gele risicocategorie  75% werk en 25% rust per uur 

Oranje risicocategorie 50% werk en 50% rust per uur 

Rode risicocategorie 25% werk en 75% rust per uur 

 
Om de WBGT te berekenen en vast te stellen let men op de volgende factoren: 

o Luchtverplaatsing (door luchtbeweging snellere verdamping van transpiratievocht) 

o Kleding. Afhankelijk van soort kleding is er sprake van positieve of negatieve bescherming tegen 

straling, luchtdoorlatendheid etc. 
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o Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM ’s) zoals stofmaskers, helmen, etc. (vaak verhoging 

van warmtelast) 

Voorbeeld van een hitte inventarisatie in een wille keurig bedrijf: 

Maak een matrix en verdeel het hele bedrijf op de horizontale balk in A tot en met M en de verticale 

balk in de bedrijfsafdelingen.  
 

 A B C D E F G H I J K L M  
Afdeling 1                 28.8      
Afdeling 2                  29.4     
Afdeling 3                 26.9     
Afdeling 4                  34.0      
Afdeling 5                 31.5      
Afdeling 6                  28.7      
               

 
 

A: De locatie                                                         

B: De afdeling                                                       

C: De werkplek                                                     

D: De meest voorkomende werkzaamheden 

E: De luchtbeweging 

F: De tijdsduur van werkzaamheden 

G: Til gewichten en til frequentie per dienst 

H: De metabolismeklasse   

I: De gemeten WBGT                                        

J: Het gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) pakket                                                                         

K: De WBGT met stofmasker en handschoenen = gemeten WBGT plus  2,5 °C extra 

L: De WBGT met helm = gemeten WBGT plus 1 °C extra 

M: De WBGT met alle PBM  moet de WBGT opnieuw worden ingeschat met extra punten. 

Hierbij wordt als extra  wel of niet een correctiegetal opgeteld, eerst voor basisuitrusting 

(helm, handschoenen en dergelijke) en dan nog voor kleding.                                                     

Voor luchtige kleding + 0                                                                                                                  

Voor stevige werkkleding (katoenen overall, chemicaliën bestendige kleding of lasschort) +2 

Voor winterkleding (extra winterwerkjas/ laskleding) +4                                                                   

Voor warmtebestendige kleding of oliepak (zogenaamd ‘crash of splash pak’) +6                                                
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Een fictief voorbeeld (afdeling 4)  

*A   De locatie is verffabriek 1.  

*B   De afdeling is Spray Drogen  

*C   De werkplek is de derde etage 

*D   De meest voorkomende werkzaamheden zijn poetsen 

*E   De luchtbeweging is voelbaar (open poort)  

*F   De tijdsduur van de werkzaamheden is 3 maal per week gedurende 2 tot 3uur.    

*G    Til gewichten en til frequentie is niet van toepassing 

*H    De metabolismeklasse is 3  

*I    De gemeten WBGT is 30.5  

*J  De PBM zijn een tweedelig werkpak / veiligheidsschoenen / veiligheidsbril / 

stofmasker FFP3 (FFP3 is een catagorie van stofmasker, deze bestaan in 

verschillende klassen) /handschoenen en helm.  

*K   De WBGT met stofmasker en handschoenen  is + 2.5 dus 33   

*L   De WBGT met helm is +1 dus 31.5   

*M   De WBGT met alle PBM is opnieuw gemeten en was 34 °C (inclusief 

stofmasker/ handschoenen en helm).     

 

Zo gebeurt het voor iedere werkplek en ontstaat de hitteplattegrond voor het bedrijf.  De veilige 

werkwijze wordt gebaseerd op een beoordeling van de hittebelasting op basis van een WBGT-

meting en  moet worden vastgelegd in een  RI&E. 

 
De vast te stellen veilige werkwijze op de werkvloe r in dit voorbeeld was:  

o Ruimtes met structurele hittebelasting, zoals werkplaatsen en hallen, in principe slechts betreden 

bij een temperatuur lager dan 35 °C.  

o Bij een temperatuur hoger dan 35 °C wordt de ruimte  slechts betreden als het niet mogelijk is de 

temperatuur te verlagen en op voorwaarde dat strikte maatregelen worden genomen om 

medewerkers adequaat tegen hittebelasting te beschermen.  

o Zware lichamelijke inspanning wordt zoveel als mogelijk vermeden dan wel verminderd, 

ondermeer  door gebruik van hulpmiddelen om het werk te verlichten, zoals takels, heftafels, 

heftrucks en dergelijke.  

o De belasting van werknemers beperken door verhoging van het aantal werknemers of door 

verlaging van het arbeidstempo.  

o De frequentie en de duur van de rustpauzes wordt gebaseerd op de WBGT-meting.  

o Een rustruimte is voorzien van klimaatregeling.  

o De arbeidstaken en de activiteiten waarbij warmte vrijkomt worden gepland in de meer frisse 

periodes van de werkdag.  

o Er wordt voor gezorgd dat alle werknemers voldoende geacclimatiseerd zijn. 

o Directe blootstelling aan de zon wordt vermeden.                                                

o De werkwijze wordt in het bedrijf vastgelegd in protocollen, werkinstructies en dergelijke.                                                                                                                   
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Maatregelen ter reductie van warmtebelasting  

Deze dient men uit te voeren volgens de zogenaamde arbeid -hygiënische strategie: 

o Brongerichte of technische maatregelen 

o Maatregelen in de overdrachtsweg 

o Organisatorische maatregelen 

o Persoonlijke beschermingsmiddelen 

o (Tijdelijke) beheersmaatregelen 

 

Buitentemperatuur < 25 ºC. 

Geen maatregelen 

 
Buitentemperatuur> 25 ºC en <28 ºC: 

o Medewerkers voorzien van vochtaanvullende drank (flessen of gekoeld drinkwater). 

o Zwaar en licht werk en soorten werk verdelen en afspaken maken over tijdsduur op basis van de 

soort en zwaarte van het werk.  

 
Buitentemperatuur > 28 ºC: 

o Extra ventilatie 

o Werkzaamheden verplaatsen naar koelere tijdstippen 

o Extra werkonderbreking bij max. belasting 

o Pauze in koele rust en pauzeruimte(n) 

o Taakroulatie o.a. ten aanzien hittebelastend werk 

o Opstellen werk- rustschema afhankelijk van type werkzaamheden 

o Structureel maken van beheersmaatregelen 

o Technische beheersmaatregelen; reductie hittebelastende activiteiten door bv. automatisering, 

verbeterde afzuiging bij warmte bronnen. 

 

Er zijn verschillende soorten maatregelen:  

Indien maatregelen aan de bron niet mogelijk zijn, niet voldoende resultaat opleveren of te duur zijn 

in vergelijking met secundaire maatregelen, moet worden gezocht naar mogelijkheden om de 

overdracht van de hittebron naar de ontvanger zo veel mogelijk te verminderen.    

 

Maatregelen die daarvoor in aanmerking komen zijn:  

 

Overdrachtsmaatregelen:  

Veranderen gebouwconstructies, plaatsen reflecterende schermen, isoleren van warmtebronnen, 

verlagen luchtvochtigheid, voorkomen hete luchtstromen. 

 

Organisatorische maatregelen:  

Taakroulatie, werkonderbreking, werkzaamheden naar koelere tijdstippen verplaatsen, koele rust 

ruimten, voldoende drinken aanbieden. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen:  

bv. andere kleding 
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Overig:  

Voorlichting, procedure voor hulpverlening, medische begeleiding, aanvullend onderzoek voor 

werkplek in rode categorie. 

 

Er zijn op dit moment veel mogelijkheden om het heat stress risico in beeld te brengen. zijn 

rekenprogramma’s op internet, zo is er bijvoorbeeld de WBGT Meter (zie onderstaand figuur) en ook 

zijn er diverse software te koop die het risico in beeldbrengen maar:  

 

Alles staat en valt bij jullie aanpak!!!! 
 

Blootstelling aan kou 

De risico's:  

o Bij het werken onder extreme kou kan het werk vaak niet meer goed worden uitgevoerd. 

o De bloedtoevoer naar handen (vingers) of voeten (tenen) wordt tot een minimum teruggebracht. 

Dit kan leiden tot 'fysiologische amputatie’. Handschoenen zijn noodzakelijk (als de taak dit 

toelaat, dus niet bij beeldschermwerk). Het werken onder extreme koude kan leiden tot 

onderkoeling.  

o Als de temperatuur in de kern van het lichaam van mensen daalt tot lager dan 33ºC kan dat 

leiden tot een toestand van bewustzijnsvernauwing.  

o Als de temperatuur nog verder daalt, heeft dit gevolgen voor het hartritme. 

Dit is ernstige onderkoeling en is zeer gevaarlijk, vooral als er alcohol in het spel is. 

 

Naast schade aan de gezondheid kan het werken in de kou ook gewoon hinderlijk zijn:  

het klimaat is dan niet meer behaaglijk. Ook dan is het aan te bevelen om maatregelen nemen. 

 

FNV in Nederland stelt:  

Voor de meeste mensen zal gelden dat temperaturen onder de 18 en boven de 26 graden niet meer 

behaaglijk zijn. Overigens is dit mede afhankelijk van het soort werk dat men verricht. Zakt de 

temperatuur verder, dan zal al snel -grofweg beneden de 15 ºC- extra kleding noodzakelijk zijn om 

op temperatuur te blijven. 

 

FNV Bondgenoten is van mening dat als de verwarming sinstallatie op een kantoor is 

uitgevallen, er in principe niet meer kan worden ge werkt.  

Bij kantoorwerk beweegt men immers over het algemeen betrekkelijk weinig en is men ook 

onvoldoende warm gekleed. Als de werkgever niet kan zorgen voor vervangende warmtebronnen of 

voor een andere warme werkruimte moet dit werk naar de mening van de bond worden stopgezet.  

Als er werkzaamheden buiten plaatsvinden (glazenwassers of gevelreinigers) speelt ook de wind 

een rol. Bij sterke wind in combinatie met kou bestaat het gevaar van bevriezing van ledematen. 

Ook dit werk mag dan wat FNV betreft niet meer plaatsvinden. 

 

Goede wetgeving is belangrijk!   

De volgende invalshoeken zijn van belang bij het maken van wetgeving over dit onderwerp:  

o Risico,  

o Inventarisatie  

o en Evaluatie.  
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Hierin zou de werkgever een schriftelijke beschrijving moeten geven over de gevaren waaraan 

werknemers worden blootgesteld. Als werken onder koude omstandigheden vaak voorkomt, zou dit 

in de RIE vermeld moeten worden.  

 

Daarbij zou de werkgever ook moeten aangeven welke maatregelen hij wil treffen om het gevaar te 

voorkomen, dan wel te beperken. De werkgever zou de werknemers moeten informeren over 

gevaren en oplossingen, ook over werken in koude omstandigheden. De temperatuur mag geen 

schade aan de gezondheid van werknemers veroorzaken. Als werknemers toch aan schadelijke 

klimaatomstandigheden worden blootgesteld, moet men de werkgever vragen persoonlijke 

beschermingsmiddelen (handschoenen etc.) ter beschikking te stellen. Als dat niet helpt, moet hij de 

blootstellingsduur aan de kou (en dit geldt ook voor hitte) in zodanige mate beperken, dat geen 

gezondheidsschade kan optreden. Koudebelasting betreft heel vaak specifiek een bepaalde 

werkplek.  

 

De kerntemperatuur van het lichaam  

Voordat de lichaamstemperatuur gaat dalen in de organen 

(de ‘kern’), wordt eerst de temperatuur van de ‘schil’ 

daaromheen lager.  
 
Thermische belasting in de kou:  

Een mens functioneert goed als de temperatuur van onze 

organen en lichaamsdelen rond de 37°C is. Wordt dez e 

temperatuur hoger, dan spreekt men van oververhitting. 

Tijdens lichamelijke inspanning is het stijgen van de 

temperatuur heel normaal. 

 

Wordt de temperatuur in de kern van ons  lichaam lager dan 37°C, dan spreekt men van 

onderkoeling. We proberen de kou weerstand te bieden door te rillen. Als de temperatuur lager 

wordt dan 30°C, dan stopt het rillen en neemt verde re onderkoeling extra snel toe. Al bij een 

temperatuur zo laag als 33°C kan hartritme stoornis  optreden. 

 

Aanpak van koude risico’s vergt de nodige Kennis Kennis, Kennis! 

Belangrijk is dus dat men kennis heeft over de warmtewisseling van de mens met zijn omgeving. Dit 

is ook een hele belangrijke taak voor de vakbond.  Het is nodig hiervoor een specialist op te 

leiden.   

 

Sinds jaren proberen wetenschappers al de verschillende factoren die de belasting in de kou 

bepalen, zoals temperatuur, wind en neerslag, vast te leggen in een index. Een voorbeeld en tevens 

resultaat hiervan is de ‘windchill - index’. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat dit is en waar het toe 

dient.  

 

Wat is Warmteproductie?  

De hoeveelheid warmte die wordt geproduceerd door een mens is gelijk aan het metabolisme 

(stofwisseling) minus het extern geleverde vermogen.  
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Voorbeeld: 

Als hard rennen een metabolisme heeft van 800 Watt en het lichaam levert een vermogen van 200 

Watt dan is de netto warmteproductie gelijk aan 600 Watt. Het metabolisme is erg afhankelijk van 

het werk dat iemand uitvoert. De mens kan erg veel warmte produceren door arbeid. Rillen van de 

kou is ook een manier van warmte produceren. Veel tabellen over  warmteverlies, metabolisme en 

specifiek energie verlies in soorten arbeid zijn terug te vinden op internet. Je kunt ze  gebruiken in je 

eigen werkomgeving. 

 

De kerntemperatuur van het lichaam 

Hoe kouder de kern van het lichaam is, des te meer warmte men maakt met rillen.  

Bij lichte onderkoeling levert rillen een verdubbeling van de warmteproductie op. 

In extreme gevallen van kou kan dat rillen de warmteproductie vier maal groter maken. 

Het metabolisme kan met verschillende methoden worden bepaald. De meest grove methoden zijn 

het classificeren naar het beroep en het soort activiteit. Dit is inschatting. De meest nauwkeurige en 

dure methode is door middel van directe metingen 

 

Wat is warmteafgifte? 

De mens kan op vier manieren de warmte afgeven aan zijn omgeving, namenlijk door:   

Geleiding, Stroming, Straling en Verdamping. 
 
1. Geleiding  

Hierbij is sprake van contact met een koude omgeving of contact met koude voorwerpen. Door 

slechte isolatie, bijvoorbeeld van schoenzolen, kan veel warmte door geleiding aan de vloer worden 

afgestaan. Bij het werken met metalen handgereedschappen wordt veel warmte van de handen 

geleid naar het gereedschap indien geen handschoenen worden gedragen. 

 

2. Stroming  

In het algemeen komt het merendeel van het warmteverlies in de kou ten laste van de stroming. 

Doordat de lucht langs de huid stroomt, wordt het warme laagje dat zich daar opbouwt, telkens 

weggeblazen. Een lage omgevingstemperatuur wordt daarom pas echt belastend als deze 

gecombineerd is met luchtbeweging. Kleding speelt een belangrijke rol om de stroming rondom de 

huid te verminderen. Als mensen tijdens het werk veel bewegen, neemt de warmteafvoer door 

stroming toe. 

 

3. Straling  

Straling is warmtetransport door elektromagnetische golven. Het lichaam straalt warmte zowel naar 

buiten als naar zichzelf. 

 

4. Verdamping  

Elke liter vocht die van de huid wordt verdampt onttrekt warmte (2500 Kilo joule) 

Bijvoorbeeld: Als je in 1 uur tijdens het werk een halve liter vocht verdampt hebt, 

is het warmteverlies door  het transpireren 1250 Kilo joule, dit is 170 Watt . 
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Wat is “after chill”?  

In de kou is verdamping ook een belangrijke factor. Als mensen door de zware arbeid zijn gaan 

transpireren en daarna stoppen met de inspanning, vindt een bijzonder sterke afkoeling plaats, die 

‘after chill’ wordt genoemd. Het is belangrijk hierbij snel droge kleding aan te trekken, zodat het 

resterende vocht het lichaam niet kan afkoelen.  

 

Er zijn Klimaat Normen: dit houdt in de belasting door koude omstandigheden in een getal 

uitdrukken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen beoordelingsnormen en ondersteunende 

normen. 

 

De beoordelingsnormen 

Voor de beoordelingsnormen in koude en matig koude omstandigheden kunnen drie niveaus 

worden onderscheiden:  

o comfort en externe belasting. 

o fysiologische belasting.  

o psychologische belasting.  

 

De Ondersteunende normen 

De ISO (internationale) normen, de meetinstrumenten en methoden, het berekenen van 

metabolisme (warmteproductie) en de bepalingsmethode van kledingisolatie zijn alle 

ondersteunende normen.De evaluatiecriteria voor comfort en externe belasting worden hierna 

besproken. Ze kunnen in de arbeidspraktijk een snelle en handige inschatting betekenen.  

 

o Wat is IREQ?  

IREQ staat voor Required Clothing Insulation en is de benodigde kledingisolatie. Het is de vereiste 

warmte-isolatie van kleding uitgedrukt in Clo. CLO is een protectie waarde oftewel de 

warmtewaarde van kleding. Op basis van de luchttemperatuur, straling, luchtsnelheid, 

luchtvochtigheid en inspanningsniveau wordt bepaald hoeveel kleding nodig is om thermisch in 

evenwicht te blijven.  

 

Hoe hoger de IREQ, hoe sterker de koudebelasting.  

 

Bijvoorbeeld:  

Onderbroek, t- shirt, korte broek, lichte sokken, sandalen is                     Clo  0,30  

Ondergoed, joggingpak, lange sokken, sportschoenen is                         Clo  0,75  

Ondergoed met korte pijpen en mouwen, hemd, broek, overall, sokken,  

Schoenen                 Clo  1,10  

Ondergoed met korte pijpen en mouwen, hemd, broek,  

zwaar gevoerde jas, overall, sokken, schoenen, pet en handschoenen    Clo   2,00  

 

Wat is de Predicted Mean Vote (PMV) 

De voorspelde gemiddelde waardering of PMV is een rekengrootheid die van een groep personen 

de gemiddelde waardering voorspelt over de thermische gewaarwording van hun omgeving. Dit 

gebeurd aan de hand van een zevenpunt schaal: van heet via neutraal naar koud. In de PMV 

worden inspanningsniveau, kleding, luchttemperatuur, straling, luchtsnelheid en relatieve 
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luchtvochtigheid meegewogen. Uit de PMV kan het percentage ontevreden mensen in een groep 

over het klimaat worden afgeleid.  

 

Bijvoorbeeld:  

Indien de PMV tussen de -0,5 en 0,5 ligt is het percentage ontevredenen minder dan 10%. 

 

Een voorbeeld: 

Bij een metabolisme van 200 W en een kledingisolatie van 0,75 Clo, en bij  een windsnelheid van 1 

m/s en een temperatuur van 12°C is de berekende PMV  -2,1. 

  

Dat betekent dat deze omstandigheden als koel worden ervaren. Indien de kledingisolatie onder 

dezelfde omstandigheden 2 Clo zou bedragen, dan was de PMV ongeveer 0 en dat betekent een 

goed gevoel. Het is belangrijk dat een grote groep werknemers dit goede gevoel heeft, en niet 

alleen één werknemer.  

 

Wat is Windchill? 

Het menselijk gevoel van kou wordt als extra belastend ervaren als de lage temperatuur gepaard 

gaat met een sterke wind. Met de term ‘windchill’ wordt het gecombineerd afkoelend effect van 

temperatuur en wind op de mens weergegeven. Hoe sneller de windsnelheid, hoe gemakkelijk het 

oppervlak afkoelt. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben om de risico’s aan te pakken. 
 
Twee wetenschappers Siple en Passel (1945) waren de eersten die, op grond van metingen aan de 

afkoelsnelheid van water in buisjes op Antarctica, een formule opstelden voor de windchill- index 

(WCI).  

 

Een uitleg hoe de windchill wordt berekend en waarom dit zo belangrijk is zit in dit handboek omdat 

je problemen moet kunnen onderbouwen bij de werkgever en hiervoor is kennis nodig.  

 

De wind -chill index en wind -chill equivalent berekening.  

(Enige kennis van wiskunde is nodig) 

 

De Wind - chill index: 

WCI=(12,12+11,6*√v-1,16*v)*(33-T) 

 

Hierbij is v de windsnelheid in m/s en T de omgevingstemperatuur in °C. Omdat deze waarde voor 

veel mensen lastig te interpreteren is, wordt meestal een omrekening gemaakt naar een wind- chill- 

equivalente temperatuur (WCET in °C). Deze temperat uur wordt ook wel gevoelstemperatuur 

genoemd: 

 

WCET = (12,12+11,6*√v-1,16*v)*(33-T)(12,12+11,6*√vo-1,16*vo) 

 

Hierin is vo de referentie -windsnelheid. In deze omrekeningsformule is rekening gehouden met de 

eigen snelheid van de waarnemer.  Deze referentie- windsnelheid is meestal die van een goed 

doorstappende wandelaar (ongeveer 2 m/s). Uit een rekenvoorbeeld volgt dat bij een 

omgevingstemperatuur van -10°C, een heersende wind van 5 m/s en referentie -windsnelheid van 2 

m/s de WCET gelijk is aan -19.9°C. 
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Verder is er nog de Steadman (1971) methode. Steadman rekende uit hoe dik de kleding om het 

lichaam moest zijn om thermisch evenwicht te handhaven. Deze kledingdikte wordt vervolgens 

omgezet in de WCET  
 
 
Bevriezing vindt plaats..... 

 

 

De belastbaarheid van mensen. 

De Individuele verschillen: Er bestaan verschillen in de belastbaarheid tussen mensen in de kou. 

Daarbij speelt een aantal factoren een rol:  

 

De trainingstoestand   

Mensen die goed getraind zijn kunnen meer warmte produceren door inspanning en kunnen deze 

warmteproductie langer volhouden. Zij hebben dus een voorsprong op ongetrainde mensen met 

betrekking tot het voorkomen van onderkoeling. 

 

De doorbloeding regulatie   

Sommige mensen hebben snel last van koude handen, bij anderen is dat nauwelijks het geval. Net 

als bij transpireren heeft iedereen een persoonsspecifieke drempel in de kerntemperatuur 

waarboven de hand warm wordt. Heeft iemand een lage drempel dan is de hand snel warm. Bij 

mensen die veel last hebben van koude handen is het waarschijnlijk dat de drempel hoog ligt, met 

andere woorden: het lichaam moet erg warm zijn, wil de warmte aan de handen afstaan. Er zijn 

goede aanwijzingen dat voor voeten hetzelfde geldt als voor handen. 

 

De koude beschermingsreactie   

Als de huid van handen, voeten of gezicht aan strenge kou wordt blootgesteld, merken we dat de 

bloedvaten in de huid zich sterk vernauwen. Op den duur kan de weefseltemperatuur zo laag 
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worden, dat schade optreedt. Gelukkig vinden we na vijf tot tien minuten dat plotseling warm bloed 

ritmisch naar deze gebieden wordt gestuurd. Deze reactie wordt ‘Cold Induced Vasodilation’ (CIVD) 

genoemd. Bij de één is de CIVD sneller en krachtiger dan bij de ander. Iemand met een snelle en 

krachtige reactie is in het voordeel. Er bestaan standaardtesten om de kracht van CIVD voor een 

persoon te bepalen.  

 

De thermische belasting op verschillende werkplekke n. 

De thermische belasting wordt mede bepaald door lucht- en stralingstemperatuur, luchtsnelheid 

(wind), relatieve luchtvochtigheid en neerslag. Deze omstandigheden verschillen sterk van beroep 

tot beroep met een verschillende thermische belasting. In koel- en vriesruimten is vochtigheid 

meestal geen probleem, omdat koude lucht nauwelijks vocht kan bevatten. Straling van de zon 

werkt positief op de warmtebalans van mensen. Straling van koude objecten, zoals een koude 

wand, werkt echter belastend in de kou. 

 

Globaal kunnen drie groepen werktaken onderscheiden  worden: 

 

1. Werkzaamheden in koel - en vriesruimten 

o Bij werkzaamheden in koel - en in vriesruimten is er meestal weinig vocht in de lucht door 

de lage temperatuur. Vaak staan turbines te blazen om de lage temperatuur gelijkmatig te 

verdelen over de ruimte en is er dus sprake van aanzienlijke windbelasting. 

o Bij werken in koel- en vriesruimten doen zich de volgende specifieke risico’s voor: 

o Ten eeste het gevaar van insluiting. Te allen tijde moeten de deuren van de koel- en 

vriesruimte van binnenuit en van buitenaf handmatig geopend kunnen worden. Daarnaast 

het gevaar van brand, explosie, vergiftiging of verstikking. In veel gevallen zijn de 

koelvloeistoffen giftig en brandbaar. Daarom moeten speciale maatregelen getroffen worden 

in koel- en vriescellen. Dan zijn er naast thermische problematiek andere aspecten van 

werkbelasting aanwezig, zoals lawaai door de koelinstallatie en zware lichamelijke belasting 

bij het verplaatsen van de lasten.  

 

2. Werken in contact met koud water  

Bepaalde beroepsgroepen komen veelvuldig in aanraking met ijs of koud water. Hierdoor 

worden aanzienlijke hoeveelheden warmte via de handen verloren. Ook bij het dragen van natte 

sokken wordt veel warmte aan het lichaam onttrokken, in dit geval moeten zo snel mogelijk 

droge exemplaren worden aangedaan. Het warmteverlies van bijvoorbeeld vingers en tenen 

moet gecompenseerd worden door meer kleding of meer activiteit om onderkoeling te 

voorkomen. In de meeste praktijkgevallen wordt hier nauwelijks rekening mee gehouden. Toch 

speelt dit een grote rol in de onze aanpak en het handboek.  

 

3.    Werkzaamheden in de open lucht 

Het meeste klimaat kenmerkt zich door relatief veel neerslag en wind. Echt lage  

temperaturen komen niet veel meer voor. In Nederland bijvoorbeeld wordt in slechts ongeveer 

10% van de totale tijd een temperatuur onder de 0°C  gemeten. Een Wind chill equivalente 

temperatuur (WCET, ook wel gevoelstemperatuur onder koude omstandigheden) van minder 

dan -30°C komt in Nederland gemiddeld niet meer dan  één uur per jaar voor. Het is dan ook niet 

zozeer de lage temperatuur, als wel de neerslag die bij werkzaamheden in de open lucht de 
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koudebelasting bepaalt. Als onvoldoende regenkleding wordt gedragen en de kleding doornat 

wordt, staat het lichaam snel veel warmte af. Dit is omdat water warmte zo’n 25 keer beter 

geleidt dan lucht. Goede afscherming is dus essentieel. 
 

Speciale groepen 

Voor sommige speciale groepen geldt dat de koudebelastbaarheid afwijkt van het gemiddelde. Er 

zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen betreffende de huidtemperatuur in een identieke 

koude omgeving. Ook in taakprestatie lopen mannen en vrouwen weinig uiteen. 

 

o Bij zwangere vrouwen 

is de huid bijzonder goed doorbloed. Bovendien is het bloedvolume groter. Dit heeft als voordeel dat 

in de kou zowel het handvaardigheids verlies als de kans op koudeletsel minder is.  

 

o Voor negroïde mensen  

is de koude bescherming reactie minder krachtig. In het algemeen treedt ze later op en is ze minder 

krachtig, wat de kans op koudeletsel verhoogt.  

 

o Mensen met een dwarslaesie  

hebben een kleiner actief circulatiegebied. Het totale bloedvolume is vaak ook beperkt. Er treedt 

relatief snel onderkoeling op, vooral omdat de bloedvaten in de huid van de verlamde gebieden 

weinig vernauwen.  

 

o Mensen met een ziektebeeld als Raynaud 

ervaren vaak pijn als de huid aan kou wordt blootgesteld.  

 

o Bij mensen die werken met trillend gereedschap  

wordt het bloed als het ware uit de bloedvaten geklopt, waardoor de doorbloeding niet meer goed 

functioneert. Indien hun vingers aan de kou worden blootgesteld hebben zij een extra grote kans op 

het optreden van koudeletsel.  

 

o Bij ouderen is de bloedvatvernauwing in de huid die volgt op koudeblootstelling minder krachtig. 

Daarom verliezen zij meer warmte in de kou en raken eerder onderkoeld.  
                                                             

Acclimatisatie 

Acclimatisatie is van groot belang in de hitte. Na enkele dagen gaat men meer en meer gelijkmatig 

over het lichaam transpireren. Deze processen bevorderen de warmteafgifte. In de kou is nauwelijks 

acclimatisatie mogelijk. In koude streken hebben mensen meer vet, maar dit heeft waarschijnlijk 

meer te maken met het afwijkende voedselaanbod dan met acclimatisatie.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat indien de handen en voeten vaak aan kou worden blootgesteld (zoals 

bijvoorbeeld bij vis fileerders of bij specifieke industriële processen) er nuttige lichaams-

aanpassingen met betrekking tot de doorbloeding plaatsvinden. De koude beschermingsreactie 

treedt eerder en krachtiger op. Lokale acclimatisatie dus is te trainen door handen regelmatig aan 

de kou bloot te stellen. 
 



Train the Trainer Handboek 

 210

Problemen in de kou 

Als de thermische belasting door kou hoog is (lage temperatuur, veel wind, geen stralingswarmte, 

neerslag), de arbeidsbelasting laag (weinig warmteproductie), de aanpassingen onvoldoende (te 

weinig kledingisolatie) en er bovendien een lage belastbaarheid is (bijvoorbeeld door een slechte 

conditie) kunnen problemen ontstaan. Het eerste dat wordt gemerkt is een gevoel van 

onbehaaglijkheid of discomfort. Vervolgens merkt men dat bepaalde taken niet meer kunnen worden 

uitgevoerd door een verminderde handvaardigheid. In ernstige gevallen kunnen zich onderkoeling of 

koudeletsels voordoen.  

 

o Comfort 

Als de warmteafgifte groter is dan de warmteproductie zal een gevoel van discomfort optreden. Met 

de Predicted Mean Vote (PMV) kan dit moment worden geschat. Voor het comfortgevoel zijn de 

luchttemperatuur, het metabolisme (de stofwisseling), de kleding en de windsnelheid het 

belangrijkst.  

 

o Handvaardigheid en veiligheid 

Een afname van de handvaardigheid vormt een gevaar voor het correct uitvoeren van de 

opgedragen taak. Daarnaast neemt de kans op ongevallen toe. Het is dan ook van belang dat tijdig 

het moment wordt onderkend dat prestatiedaling optreedt. Om geen warmte verloren te laten gaan, 

wordt in de kou de bloedtoevoer naar de extremiteiten tot een minimum teruggebracht. Er wordt in 

dit verband ook wel gesproken over een ‘fysiologische amputatie’. De temperatuur van de handen 

neemt sterk af. Bij een huidtemperatuur van de hand van 12 tot 16°C wordt een sterke daling 

gevonden van de handvaardigheid. Deze drempel is niet absoluut, maar verschilt per individu en 

taak. 

 

De duur van de blootstelling bepaalt mede de hoogte van de drempel. Om verlies van 

handvaardigheid in een koude omgeving te beperken zijn de belangrijkste aanbevelingen: het 

dragen van handschoenen (als de taak dat toelaat), het gebruik van een stralingsbron boven de 

handen en het verhogen van de lichaamstemperatuur door lichamelijke inspanning. Als men door 

uitputting niet meer in staat is lichamelijke arbeid te verrichten, ontstaan in de kou snel grote 

problemen. 

 

o Onderkoeling  

Bij langdurige blootstelling aan koude omstandigheden met onvoldoende isolatie, kunnen mensen 

onderkoeld raken. Bij kerntemperaturen van rond de 33°C raken mensen in een toestand van 

bewustzijnsvernauwing; ze beseffen niet zo goed meer wat er rondom hen heen gebeurt. Indien de 

temperatuur zakt beneden de 33°C bestaat het gevaar  dat het hart onregelmatig gaat kloppen.  

 

Ernstige onderkoeling komt in arbeidssituaties in Europa niet zo vaak voor. Jaarlijks worden er 

bijvoorbeeld in Nederland ongeveeer 150 onderkoelden in Nederlandse ziekenhuizen behandeld. 

Meestal betreft dat mensen die tijdens het zwemmen onwel zijn geworden of gavelen met alcohol in 

het spel. Alcohol zorgt er namelijk voor dat het rilreflex wordt onderdrukt, waardoor de 

kerntemperatuur sneller afglijdt naar lage waarden. Een theorie is dat alcohol de bloedvaten 

verwijdt, en daardoor een grotere warmteafgifte veroorzaakt. Men heeft echter een vals gevoel van 

warmte; een echte toename van warmteafgifte wordt zelden gevonden.  
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Als men zich erg koud begint te voelen of onwel in de kou, is het belangrijk de kou te verlaten en 

naar een warme omgeving te gaan. Er is veel discussie over de wijze waarop onderkoelden het best 

kunnen worden opgewarmd. Er doet zich namelijk een probleem voor: tijdens he t opwarmen 

daalt de kerntemperatuur verder om twee redenen.   

 
1. De eerste reden is dat de afkoeling en de hierop volgende opwarming die van buiten komt 

een traagheid heeft en het even duurt voordat de lichaamskern wordt bereikt.  

2. De tweede reden is dat bij opwarmen de handen en voeten warm worden en de verhoogde 

circulatie al het koude bloed uit de handen en voeten richting hart stuurt. Deze 

verschijnselen doen zich natuurlijk ook voor als men na verblijf in koude ruimten de warme 

kantine betreedt. Ook dan daalt de temperatuur in de kern nog even verder.  

 

In de kantine kan men het best de overkleding verwijderen en een temperatuur iets boven de 

kamertemperatuur (21°C) instellen om optimaal op te  warmen. 

 

o Koudeletsels  

Er zijn twee soorten koudeletsels te onderscheiden.  

 

1. Bevriezingen komen vooral voor bij een combinatie van sterke wind en lage temperaturen. 

In eerste instantie wordt de buitenkant van de huid wit. In risicosituaties moet daar dus goed 

op gelet worden. Is zo’n plekje zichtbaar dan moet het direct worden opgewarmd, bij 

voorkeur met een ander lichaamsdeel (bijvoorbeeld de binnenzijde van de hand). Omdat het 

gevoel weg is in dat stukje huid, is het verstandig daarvoor geen elektrische verwarming te 

gebruiken vanwege het gevaar op verbranding. Bevriezingen komen vooral voor in het 

gezicht, omdat het gezicht onbedekt moet blijven voor de taakuitvoering 

 

Regelmatig komt bevriezing van het hoornvlies van de ogen voor, vooral indien men zich 

snel moet verplaatsen in de kou. In het donker of op slecht terrein komt daar nog bij dat de 

ogen minder gaan knipperen, wat het risico verhoogt. Indien men in de kou in aanraking 

komt met metalen voorwerpen of natte objecten neemt het bevriezingsgevaar ook toe.  

 

2. Bij langdurige blootstelling aan natte kou kunnen klachten voorkomen die lijken op klachten 

die worden veroorzaakt door het langdurig lopen met natte sokken. Er wordt zoveel warmte 

uit het weefsel onder de huid onttrokken dat door gebrek aan doorbloeding een 

zuurstoftekort optreedt en schade ontstaat.  

 

Een normale arbeidsdag van acht uur duurt meestal te kort om deze problemen te veroorzaken. 

Voorbeelden waarbij koudeletsel wel voorkomt zijn vooral te vinden in militaire situaties, waarin 

langdurige blootstelling aan kou, slechte voeding, onderkoeling en uitputting wel een rol spelen.  
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De Maatregelen 

De problemen die zijn genoemd moet men proberen te voorkomen. Daarbij zal duidelijk worden dat 

de meeste maatregelen die getroffen kunnen worden niet kostbaar zijn, zoals e werkgever vaak 

denkt. Een andere aanpak van het werk is meestal al voldoende. 

 

Bij het treffen van maatregelen moet eerst geprobeerd worden om de oorzaak weg te  nemen. Door 

bijvoorbeeld de temperatuur aan te passen of de ventilatie gelijkmatig te maken.  

 

Als het niet mogelijk is de oorzaak weg te nemen, dan is het nemen van maatregelen ter algemene 

bescherming, zoals het afschutten van regen en wind, een tweede optie. Zijn deze maatregelen 

onvoldoende, dan kunnen op individueel niveau maatregelen getroffen worden, zoals het 

aanpassen van de kledingisolatie. 

 

Soms wordt nog een vierde fase genoemd in de aanpak, als alle voorgaande maatregelen 

onvoldoende blijken te zijn: Het selecteren van mensen die een zodanige belastbaarheid hebben 

dat zij de belasting kunnen dragen. In arbeidssituaties zou men dit echter moeten voorkomen. Elke 

werknemer moet in principe de werkzaamheden in de kou uit kunnen voeren. Er zijn diverse 

maatregelen die genomen kunnen worden om de werkzaamheden in de kou aangenamer en beter 

te kunnen laten verlopen.  
 
Algemene maatregelen:  

 

o Organisatie/logistiek 

Een bedrijf kan allerlei maatregelen treffen die de thermische werkbelasting verminderen.  

Een aantal voorbeelden:  

• Verstrek warme dranken tijdens de werkzaamheden en/of in de pauzes. 

• Pas de werk- rustschema’s zodanig aan dat piekarbeid (en daarmee after -chill) wordt 

vermeden.  

• Probeer het werk zo in te richten dat de koudeblootstelling wordt geminimaliseerd. Bekijk 

bijvoorbeeld kritisch of een deel van de werkzaamheden in bijvoorbeeld koel- of 

vriesruimten wellicht daarbuiten kunnen worden uitgevoerd. Train personeel in het adequaat 

omgaan met kou en het herkennen van oppervlakkige bevriezingen. 

Sommige maatregelen brengen een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee voor een koud 

gestresst lichaam, zoals het gebruik van additionele verwarming.  

Let op voor verbranding. Zorg dat altijd aan de veiligheidseisen wordt voldaan. 

 
o Werkplekinrichting 

Niet altijd is over de inrichting van de werkplek goed nagedacht, maar vaak is deze in de loop van 

de tijd ontstaan als een open ruimte rond de machines of bedieningsmiddelen. Een goede 

heroverweging en misschien een herontwerp kunnen het werkcomfort, de veiligheid en de 

gezondheid op de werkplek positief beïnvloeden. Uitgangspunten bij het herontwerp zijn onder 

andere de te verrichten taken en de afmetingen van de mensen die het werk doen.  

 

Niet altijd is over de inrichting van de werkplekgoed nagedacht, maar is deze in de loop van de tijd 

ontstaan als een open ruimte rondde machines of bedieningsmiddelen. Een goede heroverweging 
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en misschien een herontwerp kunnen het werkcomfort, de veiligheid en de gezondheid op de 

werkplek positief beïnvloeden.  

 

Uitgangspunten bij het herontwerp zijn onder andere  de te verrichten taken en de afmetingen 

van de mensen die het werk verrichten. De volgende accenten kunnen hierbij van belang zijn. 

 
• Afscherming 

• Zorg voor een afdak of windschermen indien wind en regen tijdens de werkzaamheden voor 

kunnen komen.  

• Zorg er voor dat deze stellages stevig en veilig worden geplaatst. 

• Een goede overkapping verbetert niet alleen de werkomstandigheden, maar zorgt ook voor 

een ongestoorde productiegang. Dit zou een werkgever moeten aanspreken. 

• Plaats de werkplekken van de mens zodanig in de werkruimte dat deze zich op de 

thermisch meest comfortabele plaats bevinden. 

• Zorg ervoor dat de temperatuur door de werknemers goed in te stellen is, bijvoorbeeld door 

thermostaatkranen, te openen ramen en regelbare zonwering.  

• In de kou is het belangrijk dat voldoende warmtebronnen aanwezig zijn. 

• De ventilatie: vries- en koelruimten zijn vaak goed geïsoleerd om zo min mogelijk  

energieverlies te hebben. Nadeel hiervan kan zijn dat er onvoldoende luchtverversing is. 

Zorg daarom voor een goedverdeelde en regelbare ventilatie.   Als meer mensen in 

dezelfde ruimte werken, maar werk verrichten wat verschillend lichamelijk zwaar is, zorg 

dan voor individueel regelbare aanpassingen van het klimaat, bijvoorbeeld door plaatselijke 

mechanische ventilatie of toevoer van gekoelde of verwarmde lucht. Pas hierbij echter op 

voor tocht. 

 

o Tocht 

Het percentage mensen dat hinder van tocht ondervindt kan worden geschat. In de praktijk ziet men 

dat in het algemeen sprake is van hinderlijke tocht als de luchtsnelheid in koude omstandigheden 

meer dan 0,15 m/s bedraagt.  

 

De volgende maatregelen kunnen dan worden getroffen: 

• Verlaag de luchtsnelheid: Dat kan, bij gelijkblijvende luchtverversing, door de lucht meer 

verspreid in de ruimte te brengen of af te voeren. Hiervoor kunnen speciale luchtroosters 

worden gebruikt. Als minimumwaarde voor luchtverversing per persoon wordt 25 m3/uur 

gehanteerd. Indien sprake is van lichte arbeid, vermijd ongecontroleerde luchtstromen 

vanwege tegenover elkaar openstaande ramen of deuren.  

• Verhoog de temperatuur van de inkomende lucht. 

 

o Koudestraling 

Ramen geven ‘koudestraling’ af bij lage buitentemperaturen en deze koudestraling veroorzaakt een 

neerwaartse luchtstroom. Deze koudestraling kan worden beperkt door het gebruik van thermo-

isolerend dubbelglas. Dit is niet duur als je beseft dat hierdoor minder mensen ziek worden. In nieuw 



Train the Trainer Handboek 

 214

te bouwen werkplekken is een thermische isolatie-index van ten minste 14 6 nodig samen met een 

zeer goed thermisch isolerend dubbelglas. 

 

o De Rustruimte 

Het verblijf, de kantine, de kleedruimten, de toiletten en de wasgelegenheden zouden een 

temperatuur moeten hebben die net boven kamertemperatuur ligt. Om de bovenkleding goed te 

kunnen verwarmen en drogen zou in de schaftruimten en wasgelegenheden de mogelijkheid 

moeten zijn om de kleding op een warme plek op te hangen. Aparte kastjes met droge sokken en 

handschoenen zijn ook erg handig. 

 
o Koude vloeren 

Door geleiding kan de kou van vloeren het lichaam doen afkoelen. Houten of kunststofvlonders, 

waarop de werknemer kan staan tijdens de werkzaamheden, reduceren de afkoeling. Daarnaast is 

het belangrijk om goed isolerend schoeisel te dragen. Zorg er voor dat er geen water achterblijft op 

vloeren, omdat bevriezing daarvan aanleiding kan geven tot valpartijen. Strooi zand, als water op de 

vloer niet te vermijden is. 

 

o Extra warmte 

Pas individuele werkplekverwarming toe. Een voorbeeld is een stralingsbron boven de handen 

tijdens het werken met koude producten. Zorg dat de warmtebron regelbaar is. Neem de 

veiligheidsmaatregelen in acht en zorg ervoor dat de verbrandingsgassen worden afgevoerd. 

Tijdelijke verwarming moet zo worden geplaatst dat het gevaar voor aanraking minimaal is.   

Brandbare materialen (verf en dergelijke) moeten op veilige afstand worden geplaatst.  

Er zijn ook kleine pakjes te verkrijgen die de hand snel warmte geven (‘heat packs’). 

Door het zakje te breken, wordt een chemische reactie in werking gezet die tot warmteproductie 

leidt. De pakjes kunnen worden hergebruikt. Er bestaat geen risico op verbrandingen. Dat is 

belangrijk omdat in de kou de warmtegevoeligheid veel minder is. 

 

o De Arbeidsmiddelen 

De mens gebruikt voor zijn werkzaamheden veel gereedschappen, werktuigen en machines. Voor 

de mens kunnen deze arbeidsmiddelen in de kou problemen opleveren.  

 

Hierbij kan worden gedacht aan de volgende problemen:  

door sneeuwval, vorst en neerslag is de kans op uitglijden en vallen bij het gebruik van trappen en 

ladders groot. Ladders die aangeslagen zijn door ijsvorming mogen dan ook niet gebruikt worden.  

Berg daarom de ladder na gebruik droog op, of dek deze af met dekkleden. Indien de 

arbeidsmiddelen van goed geleidende materialen zijn, zoals ijzer, onttrekken ze warmte aan de 

handen. Dit kan leiden tot handvaardigheidsverlies en- schade. Bij een temperatuur van minder dan 

-20°C zouden eigenlijk geen oppervlakken moeten wor den aangeraakt. Men zou alleen metalen 

gereedschappen moeten gebruiken die voorzien zijn van isolatie.                                                                                                                              

 

Soms is het mogelijk de handvatten van een verwarmingselement te voorzien. Dek tijdens de nacht 

machines en gereedschappen goed af, zodat deze ‘s ochtends niet nat zijn.  

                                                 
6 De Thermische Isolatie Index  van  gebouwen  wordt uitgedrukt in een B (B= bouwwaarde) van 1 tot en met 20, waarin 1 
is heel goed en 20 heel slecht. 14 B is de minimale eis.  
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In de kou draagt de mens extra bescherming, zoals handschoenen. Het is belangrijk dat deze 

bescherming constant kan worden gedragen. Machines die in de kou moeten functioneren, moeten 

dan ook zodanig grote knoppen hebben dat ze met handschoenen aan kunnen worden bediend. Bij 

extreme weersomstandigheden, zoals neerslag, strenge kou en veel wind, functioneren deze 

arbeidsmiddelen niet meer optimaal.   

 

Bijvoorbeeld:   

De ondersteuning van werktuigen moet zodanig zijn, dat de stabiliteit van het werktuig niet in gevaar 

komt bij zware regenval. Bij zeer strenge kou kunnen hydraulische systemen minder goed gaan 

functioneren en onveilig worden voor de mens. Belangrijk is de kennis te nemen van de 

temperatuurslimieten van de arbeidsmiddelen. 

 

o De Kleding 

De mens heeft nauwelijks fysiologische aanpassingsmechanismen aan kou en moet dus door 

aangepast gedrag zorgen dat hij in de kou kan functioneren. Kledingaanpassing maakt daar een 

belangrijk deel van uit. 

 

De hoeveelheid benodigde kledingsisolatie is te verkrijgen door dit te berekenen. Kledingadviezen 

voor specifieke werkomstandigheden zijn: 
  
o Arbeid met inspanningspieken 

Draag vocht-transporterend ondergoed en ventilerende bovenkleding.  

Belangrijk is dat de huid niet nat wordt en het vocht wordt doorgegeven aan de volgende 

kledinglaag. In hoeverre deze vochtabsorberend moet zijn, is een onderwerp van discussie. 

 

o Grote temperatuurwisselingen 

Draag vochttransporterend ondergoed. 

Gebruik kleding in lagen die gemakkelijk te verwijderen of te openen is, bijvoorbeeld een ski-trui met 

rits. Verwijder kledinglagen of open de kleding bij warmte en trek ze weer aan of sluit ze in de kou. 

 

o Bij regen en wind 

Draag waterdichte, dampdoorlatende overkleding met capuchon, handschoenen en waterdichte 

laarzen. 

Dampdoorlaatbaarheid (‘ademend’) is vooral van belang bij langdurig gebruik. 

 

o Bij werken in een koele ruimte met natte producten 

Draag waterafstotende bovenkleding, een waterdicht schort en rubber laarzen. 

 

o Bij blootstelling aan vrieskou en luchtbeweging 

Draag isolerende kleding die zoveel mogelijk van de huid bedekt (handschoenen, capuchon, 

bivakmuts, isolerende laarzen) en warme onderkleding. 

 

o Koudeblootstelling van de handen en voeten 

Voor de bescherming van de handen moeten soepele, goed passende handschoenen of wanten 

beschikbaar zijn. Indien fijn motorische taken moeten worden uitgevoerd is een dunne handschoen 

aan te bevelen die bevriezing van de huid voorkomt bij contact met metalen (de zogenaamde 
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‘contacthandschoen’ is hiervoor te koop). Naarmate de taken grover zijn en de kou strenger kan de 

handbescherming toenemen. Dikke gevoerde wanten bieden de beste isolatie. 

 

Voor bescherming van de voeten tijdens werkzaamheden in de kou wordt aanbevolen speciale 

veiligheidsschoenen of -laarzen te gebruiken. Een dikke zool en het dragen van dikke, wollen 

sokken verhogen de isolatie. Natte sokken moeten zo spoedig mogelijk worden vervangen door 

droge. 

 

o Het inspanningsniveau 

Het inspanningsniveau moet zo hoog zijn, dat transpireren tot een minimum wordt beperkt om after- 

chill te voorkomen. Hiervoor kan men de volgende maatregelen treffen: 

 
• Probeer arbeidspieken te voorkomen, zorg dat de mensen goed getraind zijn. Immers, goed 

getrainde mensen kunnen meer en langer lichaamswarmte genereren in de kou; 

• Besteed extra aandacht aan mensen die door ziekte of letsel een lange periode van 

immobiliteit achter de rug hebben. 
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BRONNEN: 
 
 

o Canadese Paper and Pulp Health and Safety Association: www.pphsa.on.ca  

 

o Canada Centre for Occupational Health and Safety:  

www.ccohs.ca/oshanswers/phys-_agents/humidex.html  

 

o OSHA Technical Manual Section III: Chapter 4 Heat Stress:  

www.osha.gov/drs/osta/otm/otm-_iii/otm_iii_4.html  
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HUMIDEX 
 
De humidex is ook een index die de gevoelstemperatuur weergeeft voor verschillende combinaties 

van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. Deze is analoog aan de windchillindex die de 

gevoelstemperatuur weergeeft voor combinaties van lucht-temperatuur en windsnelheid. Het is een 

snelle methode om te berekenen of men in de gevaarszone zit met hittestress. Het is echter een 

richtlijn en niet zo nauwkeurig als de WBGT index. 

 

 Zie hiervoor de volgende lijst; ook hier wordt gebruikgemaakt van kleuren. 

 

DE HUMIDEX :  

Een eenvoudige methode om hittestress vast te stellen is de  Humidex  het is een eenvoudiger 

hulpmiddel voor het beoordelen van de warmtebelasting dan de WBGT omdat geen rekening 

gehouden wordt met luchtsnelheid, stralingsbronnen en het metabolisme van de werknemer.  

 

De Humidex wordt dan ook in een meer gematigde omgeving toegepast waarbij 6 punten van 

toepassing moeten zijn , is dit niet zo moet WBGT gemeten worden.Het meten van WBGT heeft 

altijd de voorkeur. 

 

De temperatuur en de relatieve vochtigheid worden gemeten 

In onderstaande grafiek kan de humidex ofwel de gevoelstemperatuur die daarbij hoort worden 

opgezocht verderop staat een protocol wat dan moet worden gedaan. 
 
                                                    Omgevingstemperatuur (graden Celcius) 
                                     
                                                   21 24  26  29  32  35  37  40  43  46  48        .                          
Relatieve                                           
Vochtigheid                              Gevoelstemperatuur 
0 %                                            18  20  23  25  28  30  32  35  37  39  41 
10%                                           18  21  24  26  29  32  35  37  40  43  46 
20%                                           19  22  25  28  30  34  37  40  44  48  54 
30%                                           19  23  25  29  32  35  40  45  50  57  64 
40%                                           20  23  26  30  34  38  43  50  58  65 
50%                                           20  24  27  31  35  41  48  57  65 
60%                                           21  24  28  32  37  45  55  64 
70%                                           21  25  29  34  41  51  62 
80%                                           21  25  30  36  45 57 
90%                                           21  26  31  39  50              
100%                                         22  26  32  42                      
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Humidex Protocol  

Bron: Canadese Paper and Pulp Health and Safety Association (www.pphsa.on.ca)  

Voorwaarden om de Humidex toe te passen:  

o gemiddelde arbeid;  

o lichte zomerwerkkleding;  

o nauwelijks stralingsbronnen;  

o weinig luchtbeweging;  

o gezonde werknemers;  

o werknemers getraind in herkennen van verschijnselen bij warmteziekten en EHBO.  

Stap 1  

Bepaal op de plaatsen die representatief zijn voor waar de werknemers aan het werk zijn, de 

luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid en leid daaruit de humidex af. ap 2  

Pas bijbehorend beheersregime toe: zie boven  

Categorie Groen  

Humidex 25-29C  voldoende dranken beschikbaar stellen.  

Humidex 30-33C  o voldoende dranken gemakkelijk toegankelijk beschikbaar stellen;  

o waarschuwen medewerkers voor mogelijke hittebelasting;  

o stimuleren van vochtopname bij werknemers;  

o informatie over verschijnselen bij warmteziekten en EHBO ophangen; 

o ieder uur temperatuur en relatieve vochtigheid meten indien 

de humidex boven de 30 °C ligt.  

Humidex 34-37C  zie hierboven en:  

o instrueren werknemers extra vocht op te nemen;  

o instrueren werknemers die de laatste drie maanden geen voorlichting 

over hittebelasting hebben gekregen.  

Categorie Oranje  

Humidex 38-39C  zie hierboven en:  

o werk- rustschema: ¾ uur werken, ¼ uur rust;  

o tenminste 1 glas water drinken per 20 minuten;  

o werknemers met symptomen onder medische begeleiding stellen.  

Humidex 40-42C   zie hierboven en:  

werk- rustschema: ½ uur werken, ½ uur rust. 
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Vervolg  - Categorie Oranje  

Humidex 43-44C   zie hierboven en:  

werk- rustschema: ¼ uur werken, ¾ uur rust;  

indien ¾ uur rust niet mogelijk is, werk stoppen tot humidex 

is  42C.  

Categorie Rood  

Humidex 45C  werk stoppen tot humidex is  44C  

                                                                             

Bron arbocatalogus PKGV industrie. NL  
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HITTESTRESS IN DE MIJNBOUW 
 

Specifiek voor de mijnbouw heeft de U.S. Department of Labor Mine Safety and Health 

Administration (MSHA) de handleiding ‘Heat Stress in Mining’ uitgebracht. Deze handleiding gaat 

over de aard van heatstress en spanning en het mechanisme van warmte controle in het menselijk 

lichaam. De tekenen van warmtegerelateerde fysiologische stoornissen en de eerste hulp voor de 

thermische belasting van het slachtoffer worden beschreven, en de stress controlemaatregelen in 

de mijnen zijn genoteerd. De handleiding is een herziene versie uit 2000 van een handleiding 

oorspronkelijk gepubliceerd onder dezelfde titel in 1976. Sinds 2000 zijn geen nieuwe 

heatstressstudies gemaakt in de mijnbouw. 

 

Waarom de bezorgdheid over Hittestress? 

Diepe mijnen en de mijnen verzonken in warme landen zijn hete bouwplaatsen. Sommige 

ondergrondse mijnen in gematigde geografische zones zijn heet vanwege de ongewoon hoge 

warmtestroom van de aarde. Veel mijnen in de zuidwestelijke Verenigde Staten zijn gelegen langs 

een hoge warmte zone. De stuwkracht voor de ontwikkeling van nieuwe bronnen van mineralen 

vraagt om een uitbreiding van de ondergrondse mijnbouw in dieper, en dus hetere niveaus van de 

aardkorst.  

 

In de mijnbouw, en net als in andere bedrijfstakken, is de blootstelling van werknemers aan zeer 

warme omstandigheden ongezond en onproductief. Personen die in warme en vochtige 

werkplaatsen werken leveren vaak inefficiënt werk; ze negeren vaker onveilige werksituaties en 

verzuimen vaker. Studies in Zuid-Afrikaanse goudmijnen hebben aangetoond dat bij hoge 

temperaturen de output van werkzaamheden door mijnwerkers afneemt. Behendigheid en 

coördinatie nemen af, het vermogen om op onregelmatige en zwakke optische tekens te reageren 

vermindert en het vermogen om alert te blijven tijdens de lange en monotone taken neemt af. 

 

Het waarnemen, en het vermogen om snel beslissingen te nemen wordt aangetast door de 

opgelopen hitte in de hersenstam. Zo kwam uit het onderzoek dat bij steeds 3 uur boren in een 

steenlaag, uitgevoerd onder wisselende temperaturen, de beste resultaten en opbrengst werden 

verkregen bij 28,8 ºC. De prestatie was verlaagd tot 75 procent van de capaciteit bij een 

omgevingstemperatuur van 32,8 ºC, tot 50 procent bij 35,6 ºC, en 25 procent op 37,2 º. Voor een 

nieuwe medewerker is de bovengrens voor de beste prestaties 25 ºC, Het stijgen van de 

temperatuur in de hersenstam zorgt ook voor irritatie, boosheid en andere emoties en ook kan die 

leiden tot huiduitslag. 

 

Ook stijgen ongevallen bij handelingen door personen in die gevaarlijke arbeidsplaatsen. Het 

laagste aantal ongevallen vond plaats bij mannen die werken bij temperaturen onder 21 ºC. De 

aantallen gaan toenemen bij  temperaturen van 26,6 ºC en hoger. 

 

Er zijn aanwijzingen dat oudere personen een lagere tolerantie hebben voor warmte. Ze beginnen 

later te zweten dan jongere personen. Het duurt ook langer voor dat de lichaamstemperatuur 

terugkeert naar het normale niveau bij oudere mensen die worden blootgesteld aan heatstress. Er is 
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ooit een studie geweest die heeft aangetoond dat de meerderheid van alle personen die het 

slachtoffer werden van een zonnesteek ouder waren dan 60 jaar.  

 

Hoe gaat het menselijk lichaam om met hittestress?  

Warmbloedige dieren kunnen functioneren in bijna alle soorten van weer en klimaat, omdat ze hun 

lichaamstemperatuur kunnen behouden binnen een nauwe bandbreedte. Koolhydraten, vetten en 

eiwitten in ons voedsel leveren energie voor onze dagelijkse activiteiten.  

 

Het menselijk lichaam is net als mechanische apparaten en machines: niet 100 procent efficiënt. In 

het beste geval wordt slechts 25 procent van de energie opgewekt door metabolisme van het 

lichaam omgezet in mechanische arbeid. Ten minste 75 procent van de geproduceerde energie die 

door het metabolisme wordt omgezet in warmte is alleen al nodig om de stofwisseling te 

ondersteunen. Gaat het lichaam echter te veel warmte interfereren met behulp van het metabolisme 

doordat de temperatuur stijgt, gaan er gezondheidsproblemen ontstaan zoals flauwvallen, uitputting, 

krampen en watertekort.  

 

o Heat control van het menselijk lichaam  

Het menselijk lichaam kan worden beschouwd als een lichaam met een kern en een schaal; deze 

veronderstelling zal het gemakkelijker maken om de warmtecontrole in het lichaam te begrijpen. 

De kern bevat de diepe spieren en weefsels, waaronder het hart, longen, buik -organen en 

hersenen. De schelp bevat de huid, de weefsels direct onder de huid met de huid als basis, en de 

spieren dicht onder  de huid, de handen en voeten de neus en oren zijn ook een onderdeel van 

de carrosserie. Rectale temperaturen zijn een maat voor de kerntemperatuur.  

 

In rust blijft de lichaamskerntemperatuur bijna uniform gelijk. Onder extreme omstandigheden 

zoals slapen of rusten in een koude omgeving of hard werken in een hete werkplek varieert de 

kern temperatuur tussen 35 en 40 graden celcius. Als de extreme omstandigheden aanhouden of 

als er geen extra beheersmaatregelen worden genomen zal uiteindelijk de kern temperatuur toch 

gaan stijgen en dat is zeer gevaarlijk.  

 

De gezondheid van een persoon op het werk en in rust hangt af van de stabiliteit van de 

lichaamstemperatuur. Het lichaam kan een overmatige hoeveelheid warmte absorberen zonder 

verstoring van die kerntemperatuur. Het is een delicaat evenwicht.in het lichaam.  Verhogen van 

de schil temperaturen zijn een maatregel van het lichaam  net als de  verhoging van 

(bloed)reservoir temperaturen. De kern van het lichaam kan zijn warmte alleen door de schil af 

voeren. Bloed fungeert als een effectief middel voor warmteoverdracht tussen de lichaamskern 

(organen) en de buitenschil (de huid)  

 

Het menselijk lichaam in rust zal de warmte afvoeren die door het metabole 

proces is ontstaan. Verdamping, convectie en straling zijn de methoden die 

het lichaam gebruikt voor warmteafvoer. 
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o Afvoer van warmte uit menselijk lichaam 

Twee of meer organen met verschillende temperaturen kunnen hun warmte wisselen op 

verschillende manieren:  

• convectie is een mechanisme van warmte-uitwisseling via een medium zoals lucht of water. 

• geleiding is de overdracht van warmte tussen twee lichamen in contact. 

• straling is warmteverlies als gevolg van de emissie van warmte stralen van warmere naar 

koelere oppervlakken                                                               

 

Opmerkingen:  

geleiding is meestal niet een directe route van het warmteverlies naar de omgeving voor het 

menselijk lichaam - het grootste deel van het lichaam staat namelijk  in contact met de kleding. 

Daarom is luchtig kleden belangrijk indien mogelijk. Warmte stralen (straling) hebben geen behoefte 

aan een medium als lucht of water voor de overdracht.  

 

Zo zal warmte uit de muren van een mijn niet alleen warme lucht produceren in de mijn door middel 

van convectie, maar ook zal de warmte direct via straling invloed hebben op personen die 

werkzaam zijn in het gebied.  

 

Fysiek werk kan verhoging van de warmteproductie in het lichaam veroorzaken. Het verhoogt het 

metabolisme met 10 tot 20 maal ten opzichte van een lichaam in rust. De overtollige warmte in het 

lichaam wordt door de omgeving opgenomen door convectie, straling en verdamping via de huid. 

Als het lichaam in rust is, is de combinatie van convectie en straling goed voor ongeveer drie kwart 

van de afgegeven lichaamswarmte, en het resterende kwart gaat verloren door verdamping. Dan 

moet de omgevingstemperatuur wel lager zijn dan het lichaam. 

 

Warmte verlies door verdamping kan plaatsvinden op de volgende manieren:  

• zweet verdamping door bijna twee miljoen zweetklieren in de huid 

• verzadiging van de ingeademde lucht in de longen met waterdamponzichtbaar verlies van 

water via de huid, zonder betrokkenheid van de zweetklieren 

 

Een verhoging van de lichamelijke activiteit roept op tot meer intense verdamping uit de huid omdat 

de warmteverliezen in de longen en door convectie en straling niet voldoende zijn om de 

lichaamstemperatuur stabiel te houden.  

     

o Heat Stress en Heat Strain  

Het menselijk lichaam, gaat wanneer het wordt blootgesteld aan een breed scala van 

toenemende warmte ladingen, al  haar middelen mobiliseren en zal proberen een evenwicht 

tussen warmte opname en warmteverlies proberen te herstellen. Dit leidt tot een nieuwe stabiele 

kern temperatuur op een iets hoger niveau. Hittestress verwijst naar de totale 

warmtegerelateerde belasting op het individu, door zowel weersomstandigeden als ook 

metabolische bronnen. 

 

Een toenemende heatstress veroorzaakt veranderingen zoals  het toenemen van zwetende 

hartslag, en een verhoging van de lichaamskerntemperatuur van het getroffen individu. Als de 

lichaamskerntemperatuur (ook wel “warmte stam” genoemd) hoger wordt gaat het lichaam zich 
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aanpassen. Deze aanpassingen omvatten biochemische, fysiologische en psychologische 

processen. 

 

Gezonde en fysiek fitte personen zijn in staat langer te werken onder hogere temperaturen, en wel 

net zo lang als verdamping van zweet plaatsvindt. Echter, personen met gezondheidsproblemen 

hebben een beperkte capaciteit voor warmte stam uithoudingsvermogen, dat wil zeggen dat ze 

minder zweet kunnen verdampen. Een verhoging van het zweten is het eerste teken van de 

verhoging in de warmte stam. De gestage stijging van het zweten veroorzaakt een overmatige 

bevochtiging van de huid. Uitgebreide blootstelling aan hitte zal leiden tot een daling in het zweten. 

De vermoeidheid van de zweetklier en de daaruit voortvloeiende vermindering van de productie van 

zweet duidt op een zeer hoog niveau van de warmte-stam.Sommige mensen hebben geen 

zweetklieren; een dergelijke voorwaarde zou hen moeten diskwalificeren van het werken in warme 

omgevingen.Want voor deze mensen is het extra gevaarlijk 

 

Personen die werkzaam zijn in warme gebieden en werken onder speciale dwingende 

omstandigheden zoals een brandweer bij calamiteiten of personeel bij de inzet van 

reddingsoperaties van mijnwerkers, maar ook zeer gemotiveerde personen die werkzaam zijn in 

hete omgevingen, kunnen eerder overspannen raken.en daardoor eerder door hitte worden 

bevangen. Om dit soort van overbelasting bij hitte te voorkomen, moet de werkdruk worden 

verminderd, er moet meer hersteltijd worden toegestaan na afloop en kunnen afkoelen in een 

herstelplaats buiten het hete gebied is noodzakelijk. 

     

o Wat is een "hete" werkplek? 

Hoge of matig hoge niveaus van fysiek werk produceren veel warmte in het lichaam. Bovendien 

dragen de volgende factoren bij aan het ongemak van een hete werkplek:  

• hoge temperaturen  

• hoge oppervlaktetemperaturen 

• hoge luchtvochtigheid  

• relatief lage luchtbeweging 

 

De definitie van een hete werkplek is:  

Elke combinatie van lucht temperatuur, vochtigheid, straling en windsnelheid dat een natte bol 

temperatuur van26.2 graden celcius overschrijdt is een hete werkplek.  

  

De Wet Bulb Globe Temperatuur wordt gemeten met behulp van een cluster van thermometers 

aangepast voor het meten van de verschillende activiteiten. Zie hiervoor ook het hoofdstuk 

hittestress. Daar hebben we de volgende temperaturen besproken.) 

 

De droge bol thermometer  wordt gebruikt voor het meten van de temperatuur van de lucht, om 

inzicht te krijgen van de convectieve warmte-uitwisseling in de mijn, het werkgebied van de 

medewerker.  

 

De natte bol thermometer  en een vergelijking met de droge -bol thermometer wordt gebruikt als 

een schatting van de verdamping van het vocht in de lucht, en is dus een maat voor de vochtigheids 

in een luchtstroom. 
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De bol thermometer uitlezing  geeft de stralingsbalans aan van warmte afkomstig van de 

oppervlakken rond de werkplek.  

  

De temperaturen aangegeven door de drie thermometers worden gebruikt in een formule die de 

wereld natte bol temperatuur (WBGT) produceert. Als de WBGT 26,2 graden celcius overschrijdt, is 

de werkplek "hot" volgens de bovenstaande definitie.  

 

Beheersing van heatstress in mijnen:  

Juiste werkmethoden  

De algemene temperatuur op de werkplek, de vochtigheid en luchtbeweging moeten worden 

gecontroleerd om de warmtebelasting te kunnen verlagen en aanvaardbare arbeidsomstandigheden 

in hete mijnen te creëren. Eén punt, echter, kunnen deze controlemaatregelen niet voorkomen en 

dat is de temperatuurstijging in het lichaam van een werknemer in de kern, ondanks alle goede 

werkmethoden 

  
Wenselijke werkwijzen omvatten het volgende:  

Bij werknemers die blootgesteld worden aan hitte is de mate van tolerantie afhankelijk van de 

warmte acclimatisatie, en van hun lichamelijke conditie. Ook zijn de nu volgende punten va belang:  

een werk -rust schema - frequente onderbrekingen en redelijk korte werktijden het uitvoeren van 

zware taken in koelere gebieden of op koudere tijden roulerend  personeel op hete banen die 

gemakkelijk en snel  toegang  hebben tot koelere gebieden (0 graden tot 15 graden Celsius) tot 

beschikking stellen van drinkwater en het stimuleren van alle werknemers om elke 15 tot 20 minuten 

een beker water te drinken. Voor personen die niet op een beperkt zout dieet zijn, is een zwaarder 

gebruik van zout tijdens de maaltijden en het drinken van licht gezouten water gewenst (ongeveer 

een afgestreken eetlepel zout op vijftien liter water)  

 

Lange termijn aanpassing aan hittesress van mijnwer kers:    

Herhaalde blootstelling aan heatstress kan zorgen voor het verhogen van de tolerantie van het 

lichaam aan hitte. Acclimatisatie is een lange -termijn aanpassing van een individu. Een 

geacclimatiseerd persoon kan vele taken uitvoeren in een warme en vochtige werkplek waar een 

niet -geacclimatiseerd persoon niet kan werken. Dat betekent dat een persoon genoeg tijd moet 

worden gegeven voor de aanpassing aan een hete werkplek waar de natte bol temperatuur (WBGT) 

hoger is dan 26 graden celcius.  

 

Een aanbevolen zes dagen acclimatisatie schema pleit ervoor dat de mijnwerker op de eerste 

werkdag voor 50  procent van de tijd in de hete werkplek werkt en een extra 10 procent van de tijd 

op de dagen die volgen. Op deze manier:  

 

Eerste dag 

Tweede dag  

Derde dag  

Vierde dag  

Vijfde dag  

Zesde dag 

50 procent blootstelling 

60 procent blootstelling 

70 procent blootstelling 

80 procent blootstelling 

90 procent blootstelling 

100 procent blootstelling 
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Geacclimatiseerde werknemers die terugkeren na negen of meer opeenvolgende kalenderdagen 

van verlof moeten volgens een vier dagen acclimatisatie schema werken:  

 

Eerste dag 

Tweede dag  

Derde dag  

Vierde dag  

50 procent blootstelling 

60 procent blootstelling 

90 procent blootstelling 

100 procent blootstelling 

 

De mijnbouw in Zuid-Afrika heeft goede ervaringen opgedaan door selectie en acclimatisatie van de 

mijnwerkers volgens bovenstaand schema. 

  

Opleiding en training  

Een toezichthouder die kennis heeft over de symptomen van warmte aandoeningen, welke zich 

kunnen voordoen in hittestress gebieden, en corrigerende maatregelen neemt voor de werknemers, 

kan erger voorkomen. Nog beter is als mijnwerkers deze hitte- gerelateerde symptomen zelf 

herkennen.   

 

Ondergrondse mijnwerkers hebben de neiging om te werken in een eigen (hoog) tempo. Dit komt 

meestal vanwege de aard van de mijnbouw. Het werktempo is zelfs zo hoog, dat toezichthouders 

met een goed begrip van hittestress moeten  uitkijken voor mijnwerkers, die slachtoffer  worden van 

hun eigen overbelasting. Een persoon onderworpen aan heatstress kan niet in staat zijn om  de 

symptomen te herkennen. Dit is de reden waarom alle mijnwerkers die werken in warme gebieden 

het volgende moeten weten:  

 
o Wat zijn de tekenen van dreigende warmte ziekte  

o Hoe is het beheer van eerste hulp aan slachtoffers van hittestress georganiseerd 

o Hoe kan de thermische belasting worden verminderd 

o Wat zijn de afspraken  

 

Nieuwe medewerkers moeten tijdens werktijd worden opgeleid en getraind in  acclimatisatie en 

thermische belasting. Nieuwe mijnwerkers moeten ook worden gewaarschuwd voor het willen 

bijhouden van het werkniveau van actieve geacclimatiseerde mijnwerkers tijdens hun eerste fase 

van acclimatisatie.  

 

Medisch toezicht wordt aanbevolen voor 

mijnwerkers die werken in hete bouwplaatsen. 

 

Medisch Toezicht 

Medisch toezicht kan worden ingesteld voor mijnwerkers die werken in hete bouwplaatsen. Dit zou 

moeten gebeuren bij de aanname van de nieuwe medwerkers die voor het eerst in de hete 

omgeving gaan werken De arts zal nagaan of de conditie van het hart, bloedvaten, nieren, lever, 

klieren van de interne secretie, de ademhalingswegen en de huid goed is. Alle incidenten van 

hitteberoerte, hitte-uitputting en warmte krampen moeten worden gerapporteerd. Deze verslagen 

zijn nuttig voor toekomstige studies omtrent hittestress. 
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Hittestress beheersing door middel van techniek 

 

Ventilatie en airconditioning kunnen de thermische belasting van het 

werk in hete omgeving verlagen. 

 

Mijn-planning, ventilatie en airconditioning kunnen de heatstress terugbrengen tot een aanvaardbaar 

niveau. Juiste mijn-planning zal zorgen voor een juist aantal beschikbare koele rustpunten en laat 

de werknemer aan de nodige rust toekomen waar hij kan afkoelen. Wanneer de natuurlijke koelere 

lucht niet beschikbaar is, wordt airconditioning noodzakelijk.   

 

De bronnen van warmte in oppervlakte -mijnen (bovenbouw) en fabrieken onder de zon, machines, 

drogers, en de ovens zorgen voor een hoge hittebelasting van werknemers. Deze direkte  

zonnewarmte belasting kan in de meeste gevallen worden verminderd door het gebruik van een 

luifel. De stralingswarmte van drogers en ovens kan worden gecontroleerd en verminderd  door 

afscherming. De warmte opname door het lichaam van de werknemers gaat gedeeltelijk verloren 

door verdamping; daarom is droge lucht die langs het lichaam stroomt heel nuttig. Kijk echter uit 

voor tocht! 

 

‘Wall-rock warmte’  (dit is de warmte uit de wand) is de belangrijkste bron van warmte in vele 

ondergrondse mijnen. Ventilatie is de beste methode voor het reduceren van de gevolgen van wand 

-rock warmte op mijnwerkers. Soms is luchtkoeling of airconditioning nodig.  

.  

Alle aangedreven materieel (diesel motoren, elektrische motoren, perslucht–apparatuur) draagt bij 

aan de warmtelast in een ondergrondse mijn. Ook zullen de meeste verlichtingssystemen energie 

omzetten in warmte. Overtollige warmte kan worden verminderd door het gebruik van meer 

efficiënte apparatuur en een efficiënte ventilatie in de mijn.  

 

Grondwater stroomt door hete rotsformaties en wordt opgewarmd. De overdracht van warmte uit dit 

grondwater aan de lucht in de ondergrondse mijn kan worden gecontroleerd en verminderd met 

behulp van het laten vallen van dit hete grondwater in sloten of het gebruik van geïsoleerde 

leidingen, waardoor afkoeling plaatsvindt.  

 

50 tot 100 procent van de energie die vrijkomt bij explosie, tijdens het gebruik van  explosieven, 

wordt omgezet in de vorm van warmte. Efficiënte procedures moeten het ongewenst vrijkomen van 

warmte in de lucht van de mijn voorkomen. 

 

Tijdens zwaar fysiek werk wordt metabole energie vrijgegeven aan de lucht iin de mijn. Is er echter 

een overvolle werkplek dan kan het afgeven van metabole warmte een probleem zijn. 

Automatisering en de afstandsbediening van de mijnbouw verbeteren dit.  

 

Alle mijnwerkers die werken in warme gebieden moeten weten 

hoe ze eerste hulp aan een hittestress slachtoffer moeten 

geven! 
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Hitte aandoeningen: 

Eerste hulp voor slachtoffers van warmte stress  

 

1. Hitteberoerte 

Hitteberoerte heeft drie belangrijke symptomen:  

o warme droge huid van rode, gevlekte, of blauwe of paarse kleur 

o stijgende, hoge lichaamstemperatuur 

o hersenaandoeningen - geestelijke verwardheid, delirium, flauwvallen, convulsie, coma. 

 

Tenzij snel en goed behandeld kan, hitteberoerte heel fataal zijn. Het slachtoffer kan blijvend 

hersenletsel oplopen en complicaties krijgen met nieren, lever, en stoornis in de bloedsomloop. 

Volledig herstel na het ondergaan van een aanvankelijk hoge lichaamstemperatuur is alleen 

mogelijk als een snelle en doeltreffende koeling wordt verstrekt. Het slachtoffer moet worden 

verplaatst naar een koele ruimte, ook helpt het inweken van de kleding van het slachtoffer met koud 

water en het waaieren van het lichaam om extra te koelen.   

 

Hitteberoerte is het resultaat van het falen van de warmte regelgeving in het lichaam. Het falen van 

zweten leidt tot het verlies van koeling door verdamping van de huid en een ongecontroleerde snelle 

stijging van de lichaamstemperatuur. In mildere gevallen van warmte aandoeningen kan transpiratie 

nog steeds aanwezig zijn, ondanks de hoge lichaamstemperatuur. Opletten en bij het slachtoffer 

blijven is essentieel. 

 

2. Hitte flauwvallen 

Hitte flauwvallen, gebeurt als de hersenen kampen met een tijdelijk tekort aan bloedtoevoer. 

Warmte krampen kunne het gevolg zijn van zout tekort in het lichaam.  

 

Hitte flauwvallen is de meest voorkomende vorm van een warmte handicap. Dit gebeurt wanneer bij 

de persoon in een staande positie, de terugkeer van bloed naar het hart niet voldoende is en de 

hersenen kampen met een tijdelijk tekort aan bloedtoevoer. Koeling  helpt bij het herstel van de 

normale bloedsomloop. Het slachtoffer moet worden afgevoerd naar een koelere ruimte. Meestal 

volgt daarna een snel en volledig herstel.    

 

3. Warmte uitputting en hittekrampen 

De tekenen van uitputting door hitte zijn: zwakte, verlaagde bloeddruk, tekenen van flauwvallen, 

vermoeidheid, misselijkheid en hoofdpijn, een klamme en vochtige huid en een bleke uitdrukking. 

Als het slachtoffer zit en daarna snel opstaat bestaat de kans op flauwvallen. 

 

Hittekrampen zijn pijnlijke samentrekkingen van de skeletspieren in armen, benen, of in de 

buikstreek van het lichaam. Warmte-uitputting en warmte krampen zijn het resultaat van een zout-

tekort in het lichaam. Het verlies van zout door zweten en de urine mag niet meer bedragen dan de 

zout inname. Bij het drinken van grote hoeveelheden water zonder vervanging van de verloren zout 

hoeveelheid  zal dit  om de spieren krampen en spasmen veroorzaken. Werknemers met een 

beperkt zout dieet dienen bij beschikking van een arts  meer zout te eten. Zouttabletten irriteren de 

maag en mogen niet worden gebruikt. Pijnlijke spasmen van de spieren kunnen snel worden verlicht 

door een intraveneuze infusie van gezouten vloeistof. Let op: dit infuus kan alleen een arts geven. 
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Het herstel van het lichaam na een zouttekort duurt enkele dagen. Bij warme werkplaatsen moet 

koel drinkwater met 0,1 procent zout worden gebruikt. Dit is één eetlepel op 15 liter. 

 

Meer relevante informatie over de mijnbouw is te vi nden 

in het hoofdstuk ‘hittestress’. 

 

Wat verder nog van belang is:  

  

Deze kaart is een voorbeeld van het aangeven van warmte 

zones. Bepaalde delen van de aardkorst zijn warmer dan 

andere delen. Het in kaart brengen van deze hoge 

warmtezones geeft duidelijk aan waar risico’s zitten. Deze 

kaart toont zone’s van hoge warmte in de westelijke 

Verenigde Staten. Dit inzicht is belangrijk voor een aanpak in 

iedere mijnindustrie.   

 

Kortom, alles op een rij:  

o Diepe mijnbouw, gelegen langs hoge warmte zones vertegenwoordigen warme werkplekken. .  

 

o Werknemers doen gevaarlijk werk en worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 26,5 

graden Celcius. Er komen hoge ongevallenpercentages voor.   

 

o Deze intensieve lichamelijke activiteit in die hete werkplaatsen resulteert in hoge zweetproductie 

en snelle hartslag. Lange- termijn blootstelling van niet- geacclimatiseerde personen aan stress 

is ongezond en onproductief.  

 

o Selectie, acclimatisatie en opleiding van medewerkers voor het werken in hete bouwplaatsen, in 

combinatie met een effectieve techniek van beheersing van hitte op de werkplek, zal zorgen voor 

een gezondere en betere werkomgeving in de mijnen en fabrieken. 
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PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 
Handschoenen die beschermen tegen thermisch risico’ s (hitte en/of vuur) 

Toepassingsgebied: 

Deze norm specificeert de thermische weerstand van veiligheidshandschoenen tegen hitte en/of 

vuur. 

 

Definitie en vereisten:  

De aard en de mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een 

reeks van zes prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen. Er zijn 

6 soorten handschoenen beschikbaar en ook is iedere soort in meerdere beschermingsklassen te 

verkrijgen: 

 
o Weerstand tegen ontvlambaarheid 

o Weerstand tegen contacthitte  

o Weerstand tegen geleidingshitte 

o Weerstand tegen stralingshitte  

o Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal  

o Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal  

 

De handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 h alen om voldoende schuur- en 

scheurweerstand te hebben. 

 

Weerstand tegen ontvlambaarheid: 

Gebaseerd op de tijd die het materiaal blijft branden en gloeien nadat de ontstekingsbron verwijderd 

is. De naden van de handschoen mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden niet loslaten. 

 

Weerstand tegen contacthitte: 

Gebaseerd op het temperatuurbereik (100-500 °C) waa rbij de drager gedurende minstens 15 

seconden geen pijn voelt. Als een EN7 -niveau van 3 of hoger behaald wordt, moet het product 

minstens een EN -niveau van 3 in de ontvlambaarheidtest halen. In het andere geval wordt het 

maximumniveau voor contacthitte als niveau 2 aangeduid. 

 

Weerstand tegen geleidingshitte: 

Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht van een vlam kan vertragen. Er mag 

alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 

in de ontvlambaarheidtest behaald heeft. 

 

                                                 
7 EN betekent Europese Norm en is een afspraak met landen en geldig voor alle Europese lidstaten. Voor de Nederlandse 
markt dragen Europese normen de codering NEN-EN. In Duitsland is dat bijvoorbeeld DIN-EN. Normalisatie-instituten zijn 
verplicht de Europese normen nationaal over te nemen (zij hebben een implementatieplicht). Het niet toepassen van de 
normen is strafbaar . 
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Weerstand tegen stralingshitte: 

Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen wanneer ze aan een 

bron van stralingswarmte blootgesteld is. Er mag alleen een prestatieniveau vermeldt worden, 

wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidtest behaald heeft. 

 

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal: 

Het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om de handschoen tot een bepaald niveau op te 

warmen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeldt worden, wanneer de handschoen een 

prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidtest behaald heeft. 

 

Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal: 

Het gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om vlekjes of gaatjes te veroorzaken in een 

namaakhuid die direct achter de handschoen aangebracht is. Als de metalen druppels op het 

materiaal van de handschoen blijven kleven of als dat ontbrandt, heeft de handschoen de test niet 

doorstaan. 
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HOOFDSTUK 14  
Schoeisel 

De geharmoniseerde normen voor voetbescherming:  

Voor de uitwerking van deze richtlijn (Persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG) zijn er op 

Europees niveau zogenaamde geharmoniseerde normen ontworpen die met name betrekking 

hebben op het ontwerp, de seriefabricage, de specificaties en de beproeving van de specifieke 

persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

“Geharmoniseerd” betekent dat er op Europees niveau de normen op elkaar zijn afgestemd. Dat 

betekent dat een persoonlijk beschermingsmiddel overal in Europa volgens dezelfde norm wordt 

beproefd. Tevens mag worden aangenomen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan 

deze normen voldoen ook automatisch aan de fundamentele voorschriften van de richtlijn voldoen. 

 

Voor schoeisel ontworpen als persoonlijk beschermin gsmiddel zijn de volgende 

geharmoniseerde normen opgesteld: 

 

o NEN-EN-ISO 20344:2004;  

Dit is een overkoepelende norm, waarin alle testen zijn opgenomen waaraan de verschillende 

soorten schoeisel (veiligheid, bescherm- en werkschoeisel) moeten voldoen. Hierbij wordt vaak 

verwezen naar EN en/of ISO -methoden; 
 

o NEN-EN 20345:2004;  

Dit is de norm met de eisen voor veiligheidsschoeisel. Dit type schoeisel wordt aangeduid met de S- 

codering van ‘Safety’; 

 

o NEN-EN 20346:2004;  

Dit is de norm met de eisen voor beschermschoeisel. Dit type schoeisel wordt aangeduid met de P- 

codering van ‘Protective’; 

 

o NEN-EN 20347:2004; 

Dit is de norm met de eisen voor werkschoeisel. Dit type schoeisel wordt aangeduid met de O-

codering van ‘Occupational’ 
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De basiseisen voor voetbescherming:  

De eisen voor de verschillende soorten schoeisel bestaan uit basiseisen en additionele eisen. 

Basiseisen zijn eisen waaraan het schoeisel minimaal moet voldoen en additionele eisen zijn 

afhankelijk van de toepassing. De basiseisen hebben betrekking tot de volgende onderdelen: 

 

Ontwerp: 

• hoogte van de schacht; 

 

Gehele schoen: 

• hechtsterkte van de zool met de schacht; 

•  lengte van de neus; 

•  neusbescherming (val- en druk bescherming); 

• ergonomische aspecten. 

 

Schacht, voering en tong: 

•  scheursterkte; 

• treksterkte (alleen schacht materiaal); 

• slijtweerstand (alleen voering materiaal); 

• waterdamp doorlatendheid en waterdampcoëfficiënt (nvt op de tong van de schoen);  

 

pH-waarde:  

het gehalte van Chroom VI mag een bepaalde waarde niet te boven gaan. Dit wordt bewaakt door 

de PH waarde (de zuurgraad). 

 

Zool: 

•  dikte van de zool; 

•  scheursterkte; 

•  slijtweerstand; 

•  buigweerstand; 

• hydrolyse bestendigheid; 

•  oliebestendigheid. 

 

Binnenzool: 

•  dikte 

•  pH-waarde en Chroom IV (alleen van toepassing op het leer) 

•  wateropname en waterafgifte 

•  slijtweerstand 

 

De additionele eisen voor voetbescherming:  

Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen is in onderstaande tabel met 

bijbehorende symbolen voor markering weergegeven. 
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Tabel 1: 

Overzicht van de additionele eisen met bijbehorende symbolen. 

 

Additionele eisen Symbool 

Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 100N)  P 

Elektrische weerstand geleidend 

(elektrische weerstand < 100 kOhm8)  

C 

Elektrische weerstand antistatisch 

(elektrische weerstand tussen 0.1 en 1.000 MOhm)  

A 

Energie absorberende hak E 

Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging 

in de schoen wordt vertraagd (< 22 ºC) 

HI 

Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging 

in de schoen wordt afgeremd (< 10 ºC) 

CI 

Waterdichte schoen  WR 

Waterdichte schacht  WRU 

Metatarsal (middenvoetsbeen) bescherming  M 

Enkelbescherming  AN 

Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte 

van 300 ºC gedurende 1 minuut  

HRO 

 
 
De markering  

Het schoeisel moet voorzien zijn van een duidelijke en permanente markering. 

De markering moet de volgende onderdelen bevatten: 

 
o maat  

o beeldmerk van de fabrikant; 

o jaar en op zijn minst het kwartaal van fabricage;  

o nummer en jaar van de Europese norm (bv: EN-ISO 20345:2004);  

o symbo(o)l(en) die betrekking hebben op de beoogde bescherming of, waar van toepassing op de 

categorie (SB, S1 etc) zoals beschreven in onderstaande tabel. 

Het nummer, jaar en de symbolen dienen direct aansluitend aan elkaar te worden vermeld. 

 

                                                 
8 De ohm (symbool: Ω, de Griekse hoofdletter omega) is de afgeleide eenheid voor elektrische weerstand. De ohm is genoemd naar Georg 

Ohm, een Duitse natuurkundige.  
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Tabel 2: 

Overzicht van de verschillende categorieën met bijbehorende additionele eisen. 

 

Additionele eisen Categorie 

Basis eisen SB, PB of OB  

• gesloten hielpartij 

• antistatische eigenschappen 

• schokabsorptie van hakpartij 

S1,P1, O1 

De eisen van S1 plus: 

• waterdicht overleder 

S2, P2 of O2 

De eisen van S2 plus: 

• Bescherming tegen spijkerpenetratie 

• Geprofileerde loopzool 

S3, P3 of O3 

 
Het merken dient zodanig te gebeuren dat het permanent is. 
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HOOFDSTUK 15  
geluid 

Geluid op de werkplek 

Er zit een maximum aan de tijd waarin je zonder schade op te lopen kunt worden blootgesteld aan 

een bepaald geluidsniveau.  

 

Het gehoor en hoe we horen 

Geluid is belangrijk voor het functioneren van een mens. Door middel van klanken en geluid drukken 

mensen zich uit. Muziek geeft veel mensen plezier; mensen communiceren door met elkaar te 

spreken. Te veel geluid noemen we lawaai. Lawaai kan hinderlijk, schadelijk en gevaarlijk zijn. 

Lawaai veroorzaakt gehoorschade en lawaaidoofheid. Gehoorschade is blijvend: je herstelt er niet 

van.  

 

Het menselijk oor is opgebouwd uit grofweg drie 

delen, namelijk een buiten -, midden - en 

binnenoor. Het buitenoor bestaat uit de oorschelp 

en gehoorgang. Het buitenoor verzamelt de 

geluidsgolven. Deze geluidsgolven laten het 

trommelvlies trillen. Het trommelvlies is de 

scheiding tussen het buitenoor en het middenoor. 

In het middenoor bevinden zich de hamer, het 

aambeeld en de stijgbeugel die met zijn drieën 

voor een soort mechanische versterking zorgen. 

Het middenoor is met de mond - en neusholte 

verbonden door de buis van Eustachius. 
 
Vanuit het middenoor gaan trillingen naar het binnenoor. In het binnenoor zetten de geluidstrillingen 

een vloeistof in het slakkenhuis in beweging. Dit slakkenhuis is in de lengte in tweeën gedeeld door 

een membraan met daarop duizenden, zeer gevoelige haarcellen. De haarcellen registreren de 

trillingen en zetten ze om in zenuwprikkels waarna ze worden doorgestuurd naar de hersenen. 

                                                                          

Gehoorschade:  

Wanneer men wordt blootgesteld aan geluidsniveaus vanaf 80 dB(A)9 kan blijvende  

schade aan het gehoor ontstaan. De schade aan het gehoor is veelal het grootst bij de frequentie 

                                                 

9 De dB(A) is de grootheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven zodra het geluid in verband 

staat met de menselijke waarneming. 
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waarvoor het gehoor het meest gevoelig is (rond de 400 HZ). Bij te hoge geluidsniveaus zijn de 

drukveranderingen of trillingen zo groot dat de trilharen "te ver doorbuigen". De haarcellen of 

trilharen kunnen zich maar in beperkte mate herstellen. Dit kost echter tijd. Denk maar aan de 

suizende oren na een bezoek aan een live concert of een disco. Is de schade echter te groot, dan 

"liggen de trilharen plat" en kunnen zich niet meer "oprichten". Ze kunnen nu geen trillingen meer 

waarnemen. 

 

De ernst van een (eventuele) gehoorbeschadiging kan bepaald worden aan de hand van een 

audiometrisch onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het bepalen van de gehoordrempel bij 

bepaalde frequenties. Door dit onderzoek kan aangetoond worden of iemand last heeft of last begint 

te krijgen van lawaaidoofheid. Niet alleen lawaai zorgt voor een vermindering van de 

gehoorscherpte. Andere oorzaken van schade aan het gehoor kunnen zijn: ouderdom, 

middenoorontsteking, bepaalde infectieziekten, bepaalde medicamenten en schedelletsel. 

 

De totale hoeveelheid geluid waaraan men gedurende een werkdag van 8 uur is blootgesteld noemt 

men de "dagdosis". Om gehoorschade te voorkomen mag deze dagdosis niet groter zijn dan 80 

dB(A). De dagdosis is een totaaltelling van alle afzonderlijke geluidsniveaus waaraan de persoon is 

blootgesteld. De dagdosis kan worden berekend of direct worden bepaald met een geluidsmeter. 

 

Indien het geluidsniveau op de werkplek hoger is dan 80 dB(A) zullen we er korter dan 8 uur aan 

mogen worden blootgesteld. Iedere 3 dB(A) betekent een halvering van de blootstellingduur. Op 

deze manier:   

o 80 dB(A) gedurende 8 uur 

o 83 dB(A) gedurende 4 uur 

o 86 dB(A) gedurende 2 uur 

 

En dat betekent:  

o 104 dB(A) gedurende 2 minuten 

o 107 dB(A) gedurende 1 minuut 

 

Hier zie je dat, als je gedurende 2 minuten wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van 104 dB(A), 

bijvoorbeeld door het werken met perslucht of een haakse slijptol, je de dagdosis van 80 dB(A) voor 

die dag al hebt bereikt. De rest van die dag dien je dan onder een niveau van 80 dB(A)te blijven. 
 
Schadelijke gevolgen:  

Blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan zowel lichamelijke als psychische effecten op de mens 

hebben. De onderstaande effecten zijn aangetoond door diverse onderzoeken in binnen- en 

buitenland: 

 

o Onherstelbare gehoorschade = gehoorverlies = doofheid; naarmate men ouder wordt zakt vooral 

de bovengrens van het waarneembare frequentiegebeid (20.000 Hz). 

o Veranderende hartslag en verhoogde bloeddruk met als gevolg hart- en vaatziekten. 

o Stress. Het lichaam werkt op een "hogere versnelling" door continue schrikreacties op plotselinge 

of harde geluiden. Dit is een constante toestand van onrust. 

o Nadelige invloed op het ongeboren kind. Onder andere een te laag geboortegewicht. 
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o Minder prestatievermogen doordat men zich minder goed kan concentreren. 

o Geïsoleerd raken van de omgeving. In een lawaaiige omgeving zal men onbewust voor weinig 

communicatie en sociaal verkeer kiezen. 
 
Een gezond oor         Onherstelbare schade. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
Wanneer is geluid op het werk schadelijk? 

Geluid op het werk kan schade aan het gehoor veroorzaken wanneer het geluidsniveau op de 

arbeidsplaats gemiddeld hoger is dan 80 decibel. Langdurige blootstelling aan dergelijke niveaus 

veroorzaakt het afsterven van zintuigcellen in het binnenoor (zie foto) met een blijvend gehoorverlies 

als resultaat. De norm van 80 decibel is vanuit gezondheidsoogpunt daarom niet onomstreden.   

 

De norm:   

Zo stelt in Europa de Gentse hoogleraar Bart Vinck10: 

 
"Wetenschappelijk staat vast dat de veilige fysiologische grens 75 dB(a) is.  

Zestig miljoen Europeanen zijn `at risk` voor gehoorbeschadiging. Bij een 

grenswaarde van tachtig decibel loopt vijf procent van de mensen extra 

kans op gehoorbeschadiging. Bij 87 dB(a) ligt dat percentage al op tien tot 

dertig procent.“ 

 

De kans dat gehoorschade ontstaat, neemt sterk toe naarmate het geluidsniveau hoger is:  

grof gezegd verdubbelt de schadelijke werking met elke drie decibel toename van het geluidsniveau. 

Gelijktijdige blootstelling aan trillingen en geluid vergroot het risico van gehoorschade, evenals 

blootstelling aan organische oplosmiddelen.  

 

Het rookgedrag heeft eveneens een grote invloed: rokers lopen een veel groter risico dan niet-

rokers. 

 

Gehoorverlies door teveel lawaai kan zo ernstig zijn, dat mensen er sociaal geïsoleerd door raken. 

Lawaai slechthorendheid is niet te genezen; ook met een gehoorapparaat kan nooit de 

oorspronkelijke gehoorscherpte worden hersteld. 

 

                                                 
10 Vinck is professor in de audiologie. Zijn expertise is gehoorschade door lawaaiblootstelling en tinnitus.  
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Belangrijke vragen 

Waarom is geluid een belangrijk arbeidsrisico?  

We nemen Nederland als voorbeeld:  

 

Veel werknemers werken regelmatig in schadelijk geluid. In Nederland komt dit volgens onderzoek 

neer op een risicopopulatie van 10 tot 15 %. We hebben het dus over een half miljoen tot een 

miljoen mensen in Nederland. Van deze mensen in Nederland gebruikt ongeveer tweederde geen 

gehoor beschermers, of doet dat niet consequent. Hierdoor lopen meer dan 300.000 mensen het 

risico op den duur een gehoorbeschadiging op te lopen. 

 

Naar schatting groeit hierdoor het aantal mensen met ernstige gehoorschade jaarlijks in Nederland 

met meer dan 2000. In officiële cijfers in Nederland komt dit tot uiting: men registreerde in 1999 747 

meldingen van slechthorendheid; dat was 23% van het totale aantal meldingen op het gebied van 

beroepsziekten. In 2008 is dat getal gestegen tot 2353 meldingen, 33% van het totaal aantal 

meldingen!  

 

Lawaai-slechthorendheid is daarmee een van de meest  

voorkomende beroepsziekten.  

 

Wat is lawaaidoofheid? 

Lawaaidoofheid is een aandoening van de zintuighaartjes in het slakkenhuis in het oor. Bij sterke 

geluiden trilt het trommelvlies sterk. Via de middenoorbeentjes wordt in de vloeistof in het 

slakkenhuis ook een sterke trilling opgewekt. De zintuighaartjes worden door de trillingen tegen het 

dekmembraan gewreven en daarbij sterk vervormd. De vervorming kan zo groot zijn dat de 

zintuighaartjes het begeven en het gehoor is dan beschadigd.  

Lawaaidoofheid begint bij de hogere frequenties - de hoge tonen, in het gebied rond 4000 Hertz. Bij 

lawaaidoofheid is het gehoorverlies bij beide oren meestal gelijk. De schade aan de zintuighaartjes 

is niet te herstellen. Men kan er niet van genezen! 

In de meeste gevallen ontstaat lawaaidoofheid sluipend. Vaak heeft iemand zelf niet door dat hij 

doof wordt. Iemand kan er bijvoorbeeld pas achterkomen dat hij doof wordt als zijn partner gaat 

klagen dat de tv altijd zo hard staat  

 

Tot welke klachten leidt lawaaidoofheid? 

Bij lawaaidoofheid heeft men onder andere de volgende klachten:  

o Moeite hebben met het volgen van gesprekken in een lawaaiige omgeving (bijvoorbeeld tijdens 

een feestje)  

o Langzamer reageren op geluiden uit de omgeving  

 

Ook hebben mensen soms last van Tinnitus :  

Dit houdt in dat mensen dan geluiden horen die er niet zijn; suizen, fluittonen, geruis, et cetera. 

Tinnitus kan veroorzaakt worden door lawaaidoofheid, maar het kan ook andere oorzaken hebben.  

 

Het kan behalve door langdurige blootstelling aan lawaai ook veroorzaakt worden door blootstelling 

aan een plotselinge en extreme hoeveelheid geluid, waardoor het trommelvlies of binnenoor in één 

keer beschadigd wordt. 
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Naast de onvermijdelijk negatieve gevolgen voor het (privé) leven, is doofheid ook gevaarlijk. Een 

werknemer kan de instructie bijvoorbeeld niet goed hebben gehoord, bepaalde veiligheidssignalen 

missen of een verandering in geluid niet meer opmerken, zoals dat van een defecte motor.  

 

Lawaai kan ook andere lichamelijke gevolgen hebben,  zoals:  

duizeligheid, neerslachtigheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, hoofdpijn en stress. 

 

Recentelijk is tevens geconstateerd dat in heel ernstige gevallen geluidsoverlast op lange termijn 

zelfs dodelijk kan zijn en men kan overlijden aan een hartinfarct. Men noemt dit de cardiovasculaire 

effecten. Dat begint met een hogere bloeddruk als gevolg van de lawaaihinder, of door verhoging 

van de hartslag tijdens de slaap. Als mensen lang een hoge bloeddruk hebben kan dat leiden tot 

problemen met de doorbloeding van de kransslagaders en tot allerlei hartziekten die weer kunnen 

leiden tot een hart infarct.  

 

Wat kun je doen om gehoorschade door lawaai te voor komen?  

In de eerste plaats zodanige productiemethoden en productiemiddelen kiezen dat geen schadelijk 

geluid wordt geproduceerd. Zo kan heroverweging van het productieproces er in bepaalde gevallen 

toe leiden dat lawaaiige werkzaamheden achterwege kunnen blijven, of dat ze kunnen worden 

uitgevoerd met aanzienlijk minder geluidsbelasting voor de werknemers. Aandrijvingen, 

transportsystemen, bewerkingsmethoden, je kunt het zo gek 

niet verzinnen of er zijn in de loop van de tijd geluidsarme versies ontwikkeld  

Ook gelijksoortige apparaten en machines verschillen onderling vaak sterk wat betreft 

geluidsproductie. 

 

De OS& H commissie 

Een veiligheidscommissie moet steeds blijven eisen dat 'machines, werktuigen, apparaten, 

installaties, vervoer - en transportmiddelen' zodanig moeten zijn geconstrueerd, ingericht, opgesteld 

of ondersteund, en onderhouden, dat ze op de arbeidsplaats geen geluidsniveau van meer dan 85 

decibel veroorzaken, tenzij dat in redelijkheid niet kan worden gevergd. Voor het verrichten van 

werkzaamheden moet dit ook zo zijn, door de veiligheidscommissie moet steeds worden geëist dat 

de stand van de techniek altijd moet worden toegepast.  

 

Wat kan de commissie doen om gehoorschade door lawa ai te voorkomen? En waarom heeft 

een OS&H commissie dus zo´n belangrijke taak? 

Dit is makkelijk uit te leggen: immers, in het begrip 'stand der techniek' is al rekening gehouden met 

de technische, operationele en economische haalbaarheid. Wat de stand van de techniek voor een 

bepaalde sector is, moet via onderzoek worden vastgesteld. De commissie heeft de taak om toe te 

zien dat dit onderzoek plaatsvindt.  

 

De opstelling van de commissie:  

Voor machines en apparaten is de opstelling van de OS&H commissie in haar eis nog explicieter 

belangrijk. Belangrijk onderdeel van een onderzoek naar de stand der techniek in een bepaalde 

branche zal dus zijn: het vaststellen van de branchespecifieke productiemiddelen die aan dit 

criterium voldoen. Hierom is samenwerken met soortgelijke bedrijven heel belangrijk. Voor 
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machines en apparaten die in een aantal verschillende bedrijfstakken worden gebruikt (denk hierbij 

aan allerlei hulpapparatuur en transportmiddelen) is branche overstijgend onderzoek het meest 

aangewezen middel om hierover duidelijkheid te verschaffen. Overleg met soortgelijke bedrijven 

door de OS&H commissies van die bedrijven met elkaar kan daarom heel handig zijn. Dit overleg 

noemt men ‘Productmapping’. De BKDP kan meer informatie over deze methode verstrekken.  

 

Wat staat er in de wet en welke wettelijke bepaling en zouden moeten gelden ten aanzien van 

schadelijk geluid?  

Als werknemers blootgesteld worden aan lawaai moeten ze de mogelijkheid hebben om een 

audiometrisch onderzoek (gehoortest) te ondergaan door een deskundige. Dit onderzoek kan 

eventuele (vroegtijdige) gehoorschade meten.  

  

De OS&H commissie kan, indien ze vooraf betrokken wordt bij de aanpak een oordeel geven over 

de genomen maatregelen ter bestrijding van het lawaai. Maar ook in een risico inventarisatie moet 

aandacht besteedt worden aan lawaai. Hierin  moet vooral worden gelet op het lawaainiveau 

waaraan mensen worden blootgesteld, de aard en duur (ook voor eventueel impulsgeluid) van de 

blootstelling en de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. 

 

Ook voorlichting en onderricht over de gevaren van lawaai is belangrijk 

Daarbij moet het ook gaan over de maatregelen die hier tegen zijn genomen.  

 
De Norm van 85 op 80 decibel brengen is vanuit gezondheidsoogpunt in Europa niet onomstreden.  

"Wetenschappelijk staat vast dat de veilige fysiologische grens 75 dB(A) is. (De A is 

een weging en betekent een correctie waarbij rekening wordt gehouden met de 

gevoeligheid van het oor. Zestig miljoen Europeanen zijn `at risk` voor 

gehoorbeschadiging. Bij een grenswaarde van 80 dB(A) loopt vijf procent van de 

mensen extra kans op gehoorbeschadiging. Bij 87 dB(A) ligt dat percentage al op 

tien tot dertig procent." 

 

Waarom moeten risico beheersingsmaatregelen niet al  vanaf de schadegrens van 80 dB(A) 

worden genomen?  Immers, geen enkele Europees land hanteert een actiegrens lager dan 85 

dB(A).  

 

Om het bedrijfsleven in landen niet in een nadelige positie te plaatsen ten opzichte van de 

buitenlandse concurrentie, heeft de Europese overheid ervoor gekozen de actiegrens te leggen bij 

85 dB(A).  

 

Sommige bedrijfstakken (zoals bij DSM in Nederland)hebben in een document vrijwillig afgesproken 

toch te streven naar structurele maatregelen vanaf 80 dB(A) 
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Een voorbeeld van goede aanpak: 
 
Waarde  De Aanpak 

Boven 80 dB 

(A)  

Begin met beoordelen van het geluid op de werkplekken  

Stel gehoorbescherming ter beschikking Verzorg voorlichting aan de 

medewerkers.  

Biedt periodiek gehooronderzoek aan voor de medewerkers 

Boven 85 dB 

(A)  

Het dragen van gehoorbescherming is dan verplicht 

Plaatsen hoger dan 85 dB(A) markeren met borden. 

Alleen personen met toestemming mogen deze gebieden betreden 

Boven 87 

dB(A)  

Maatregelen treffen om onder deze waarde te komen  

En de hierboven besproken aanpak boven de 85 dB(A) ook meenemen 

 
 

Als de gehoorbeschermers beschikbaar moeten zijn va naf 80 dB(A), waarom is het gebruik 

ervan in Europa dan pas verplicht vanaf 85 dB(A)?  

Geluid kan schadelijk zijn vanaf 80 dB(A), maar of daadwerkelijk gehoorschade optreedt, is van een 

aantal factoren afhankelijk: Behalve het geluidsniveau en de dagelijkse blootstellingduur speelt 

daarbij ook de individuele gevoeligheid een belangrijke rol. Omdat bovendien het gebruik van 

gehoorbeschermers een zekere belasting betekent, moeten de werknemers hierin een eigen 

verantwoordelijkheid hebben. Op de eerste plaats dragen ze natuurlijk op hun manier 

medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkplek. Ze moeten zich op de juiste manier 

beschermen tegen hoog geluidsniveau. Hier moeten dan wel de voorzieningen voor aanwezig zijn!  

Het is dan ook een taak van OS&H commissies om steeds de arbeidshygiënische aanpak te 

hanteren. 

 

De arbeidshygiënische aanpak. 

Die bestaat uit de volgende stappen:  

o Maatregelen bij de bron, mogelijke aanpakken zijn; 

o Beter onderhoud: Bijvoorbeeld een goede smering, trillende onderdelen 

o Vastzetten (Let op! Een vastgezet trillend apparaat kan beschadigen veroorzaken) versleten 

tandwielen vervangen regelkleppen bijstellen. 

o Vermindering van het geluid van perslucht door drukvermindering, geluidsarme 

uitblaasmondstukken. 

o Vermindering contactgeluid: beperking valhoogte en tegengaan van het stoten van producten. 

o Andere werkwijzen: vervangen pneumatisch gereedschap door hydraulisch, snijden in plaats van 

hakken, machinaal vijlen in laats van slijpen  

o Vervangen van lawaaiproducerende machine. 

o Maatregelen aan de overdrachtsweg:  

o Omkasten of isolatie van de geluidsbron of demping van het geluid door schermen of isolerende 

en geluidsabsorberende wanden of plafonds.  
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Organisatorische maatregelen : 

o Zo weinig mogelijk mensen op die plek en hen zo kort mogelijk blootstellen aan het geluid door 

bijvoorbeeld rouleren van taken. 

o De juiste gehoorbescherming gebruiken als voorgaande niet voldoende is  
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TOT SLOT                 
Van je zwakte je sterkte maken.   

Dat hadden wij voor ogen toen vier jaar geleden bij ons het plan ontstond om mee te helpen de 

arbeidsomstandigheden in Wit Rusland te verbeteren en er meer structuur aan te geven. 

Gedurende de totstandkoming van de eerste versie van dit handboek hebben allerlei mensen hun 

bijdrage geleverd in de vorm van advies maar ook in de vorm van praktisch werk tijdens de vele 

seminars waaraan we hebben mogen meewerken. 

 

Natuurlijk bedanken wij op de eerste plaats onze werkgever DSM in Nederland, omdat deze bij de 

CAO onderhandelingen een bijdrage heeft gedaan voor het solidariteitsfonds van FNV 

Bondgenoten. Hierdoor kon de kaderwerkgroep van  FNV Bongenoten - DSM deze financiele 

bijdrage oormerken voor ons project. 

 

Tevens ook een woord van dank aan onze vakbond FNV Bondgenoten waar we veel van onze 

expertise op gebied van arbeidsomstandigheden hebben geleerd. 

 

Een groot woord van dank aan TIE-Netherlands en de door hen gecontracteerde tolken, het 

redigeren van het handboek en de vertaling naar uiteindelijk het Russisch. Anna Ensing van TIE- 

Netherlands heeft hierin met name een megaklus geklaard. 

 

Uiteraard is het organisatorische stuk voor een groot deel te danken aan de BKDP  welke ons 

tijdens de seminars zodanig goed begeleidde dat we een beeld  kregen van de 

arbeidsomstandigheden en het handboek hierop konden aanpassen.  

 

Maar het grootse deel van onze dank gaat naar de kaderleden van de onafhankelijke vakbonden in 

Wit Rusland; zij gaven aan waar de behoefte aan kennis het grootst is. Dat is waar wij het meeste 

respect voor hebben. Wij hebben kennis gemaakt met zeer krachtige kaderleden, wij hebben hen en 

Wit Rusland in ons hart gesloten. Ook wij hebben heel veel geleerd. 

 

Wij hopen dat dit handboek een eerste start is voor verbetering van arbeidsomstandigheden in Wit 

Rusland. Wij hopen dat er nog vele “themacahiers” zullen volgen die op onze Train the Trainer 

methode  zijn gebaseerd. Uiteraard blijven wij onze kennis hiervoor steeds beschikbaar stellen. 
  

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wim Dekkers                                                   Ton Kitzen 


