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Introduction
This Occupational Health and Safety Catalogue forms the basis for the occupational health and safety
policy for all employees who form part of the Employers’ Association of Research Institutes (WVOI),
namely: the national research institute for mathematics and computer science (CWI), The Foundation
of Fundamental Research on Matter (FOM), National Library of the Netherlands (KB), Netherlands
Organisation for Scientific Research (NWO), The Foundation Netherlands Institute for Sea Research
(NIOZ). The Occupational Health and Safety Catalogue is a joint product, produced by the occupational
health and safety coordinators from the five WVOI employers. The ABVAKABO FNV, AC/FBZ,
VAWO/CMHF and CNV Public Affairs trade unions have provided their consent for the Occupational
Health and Safety Catalogue.
The Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) has been compiled based
on inventorised risk areas, whereby each WVOI institute has indicated how many employees are
exposed to these for each risk area. The decision was subsequently made, together with the
aforementioned trade unions, that the Occupational Health and Safety Catalogue will consist of subjects
which every WVOI employer needs to deal with.
The Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) will definitely include the
following six chapters:
1. VDU work
2. Electricity
3. Psychosocial Workload
4. Organisation of the ERT
5. Renovations and New Constructions
6. Indoor Climate.
The WVOI employers are obliged to comply with this Occupational Health and Safety Catalogue and to
keep it up to date. Additional agreements will be entered into at local level as and where required.
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Contact people for questions regarding the Occupational Health and Safety Catalogue for Research
Institutes (WVOI) and/or additional information regarding the occupational health and safety policy
implemented by the employers of the WVOI, are the occupational health and safety coordinators at the
various different institutes and employers’ departments:
ASTRON: Diana Verweij
CWI: Léon Ouwerkerk
FOM: Ralf Cornelissen
FOM-DIFFER: Frits Hekkenberg
KB: Theo Vermeulen
Nikhef: Marcel Vervoort
NIOZ: Theo Kuip
NWO-bureau: Willem van Bavel
SRON Utrecht: Bart van Kuik
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Chapter 1
VDU Work and RSI
1. Introduction
Working with computers is referred to as VDU (Visual Display Unit) work. VDU work is described as
follows: “entering or processing information with a mouse, keyboard or other control device and
watching or reading the display”. In addition to the great convenience, VDU work will also result in
specific risks.

2. Risks
VDU work can result in many physical complaints. This is usually referred to as Repetitive Strain Injury
(RSI). RSI is a collective term for complaints concerning the hands, wrists, elbows, shoulders or neck,
resulting from bad posture, repetitive movements, or perhaps the lack of movement (static posture).
RSI is also known by the Complaints of Arms Neck and Shoulders (CANS) name.
According to article 5.8 of the Occupational Health & Safety Decree, the conditions included in the
Occupational Health & Safety Act become applicable if someone works on a VDU for more than 2 hours
at a time. Research has shown that the risk of RSI increases considerably from 4 hours of VDU work
per day. This risk is bigger with frequent use of laptops.
There are seven factors which influence the development of RSI:
Work tasks:
Work pressure1:
Work duration:
Working hours:
Workplace:

Work posture:
Personality:

prolonged repetitive movements like typing, pipetting, cutting and assembly line
work.
too much work pressure can cause cramping of the muscles.
doing repetitive work for more than 4 hours will increase the risk of RSI.
working hours which are too long or breaks which are too short will result in there
not being sufficient time for the muscles to recover.
incorrect settings for desk height, chair height, quality and type of keyboard and
mouse can lead to an incorrect posture. The amount of light, little light contrasts and
insufficient space can also have a negative influence.
a cramped posture and not enough movement or relaxation can result in tension in
the various different muscle groups, particularly the neck and shoulder muscles.
a high target level, wanting to do more work than is possible and finding it hard to
delegate tasks are all personal characteristics which could promote matters like RSI.

A combination of the above factors will increase the risk of RSI.

3. Recognising RSI complaints
Even though the complaints will gradually get worse, we can differentiate between three different
phases. The phases are purely an indication of the progression. This phase format is not used when
dealing with the solutions.

1

Work pressure will be looked at in more detail in the Psychosocial Workload Chapter
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Phase 1: light complaints
This phase is characterised by:
 Cramps, tingling, numbness, clumsiness;
 Pain and tiredness towards the end of the working day or after a stressful period;
 Clear relationship between cause and pain;
 Pain usually disappears after a brief period of rest (sleeping, weekend or holiday);
 Complaints can effectively be reduced with relatively simple measures;
 No noticeable participation problems in the home or work life.
Phase 2: worsening complaints
The complaints have worsened:
 Loss of strength and a ‘heavy’ feeling, the pain has increased, is difficult to locate and disappears
less quickly;
 Increasingly noticeable problems during work and other daily activities;
 Complaints have also started creeping in with other activities during daily life;
 Pain can also play up at night; localised stiffness can be felt in the morning;
 There is a less clear relationship between cause and pain;
 There is a tendency to avoid or compensate for hand use;
 The complaints can be suppressed with more extensive measures and discipline.
Phase 3: RSI syndrome
The complaints are now chronic in character. The following symptoms will occur in various different
combinations:
 The pain is chronic;
 There is no clear relationship between pain and cause;
 The complaints pattern and disorders are extensive across the entire upper back, neck and arm
area;
 There is loss of coordination, feeling and strength (including a lessening of the arm and hand
function) and fatigue;
 Working and daily activities are now almost impossible;
 Sleep problems are more common as a result of the complaints;
 There are major physical and emotional consequences.
The complaints generally last a long time and recovery is possible but difficult. Treatment for RSI will
differ from person to person. This complex process can take months and sometimes even years.

4. Solutions
A general integral approach is essential. Proactive, preventative and curative measures form part of
such an approach.
Proactive approach
Take measures to prevent RSI:
 Produce a coherent policy which addresses both organisational as well as technical aspects (see
Preventative approach);
 Produce a purchasing policy for furniture and equipment;
 Take daylight, lighting and the division of work space into account with renovations and new
constructions.
Preventative approach
A. Organisational measures
1. Appoint one or more RSI prevention employees. These employees will minimally have received
training and information regarding workplace design and work posture.
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2. Make managers and employees RSI aware (workshops, introductory meetings, personal
maintenance, brochure, workplace information on the intranet, etc). Possibly arrange for this to
be done by an expert.
3. Provide information and discuss working conditions during conferences, work meetings,
performance appraisals, etc.
4. Make sure there is variation in activities and tasks.
5. The RSI prevention employees will address employees when incorrect behaviour is identified
where working with VDU’s is concerned.
6. Carry out workplace investigations:
- Always with RSI-type complaints;
- Upon first joining the company and when indicated or requested to do so by the employee;
- Use a checklist for this purpose (see example in Appendix 3, page 41).
7. Enter into an agreement regarding reimbursement for VDU glasses (see example in Appendix 2,
page 40).
8. Regularly conduct Periodic Occupational Health Investigations (POHI) or employee satisfaction
questionnaires (ESQ).
9. Give the employee the opportunity to arrange for an eye test.
B.

Technical measures
1. Provide adjustable workstations according to general applicable standards (see Laws and
regulations & literature); Appendix 1 provides an example of the ideal workplace.
2. Organise individually adjustable VDU equipment and make applicable aids available.
3. If a laptop is frequently made use of (> 2 hours per day), make applicable aids available, like a
laptop holder, separate keyboard and mouse.
Possibly produce a RSI profile card for every employee (see example in Appendix 4, page 48).

C. Possible preventative activities
1. Stimulate physical exercise
 Sports activities (including fitness)
 PC exercises during work (see example in ‘Literature’, page 8)
 Yoga
 Tai Chi
2. Relaxation
 Chair massage
3. Software
 Install anti-RSI software for all VDU users
 Pay attention to the ergonomic design of software when producing or buying software

5. Laws and regulations and literature
European guidelines
Guideline 90/270/EEG, European guideline concerning health and safety in relation to working with
VDU’s.
Dutch guidelines
Occupational Health & Safety Act
 Article 3 Occupational health and safety policy
 Article 16 Additional rules in relation to working conditions, as well as exceptions to and extensions
of the scope
Occupational Health & Safety Decree
 Article 5.7 Definitions
 Article 5.8 Applicability
 Article 5.9 Risk inventory and evaluation
 Article 5.10 Schedule of work
7




Article 5.11 Measures in relation to protecting the employees’ eyes and eyesight
Article 5.12 Requirements for the design of VDU workplaces

Working Conditions Regulation
 Article 5.1 Equipment and furniture
 Article 5.2 Design of the workplace
 Article 5.3 Software
Working Hours Act
Standards
 NES-ISO9241-3/EN 29241-3 is applicable to VDU’s
 NES1812 is applicable to desk chairs
 DIN 4556 describes the foot support requirements
 NPR 1813: Ergonomic starting points for furniture for administrative activities and instructions for
use – Explanation with NES-EN 1335, NES-EN 527, NES 2441 and NES 2449
 NES 2449: Ergonomic criteria for office work tables – Requirements for measurements and
implementation – Test methods
Literature
1. Arboinformatieblad-2 (Occupational health & safety information sheet 2), SDU
2. Praktijkgids Arbeidsveiligheid (Practical Employment Safety Guide), Kluwer
3. Handboek fysieke belasting (Physical strain handbook), Peereboom, K.J. et al, SDU
4. Handboek Arbeid & Gezondheid (Employment & Health Handbook), Alphen, W.J.T et al, Kluwer
5. The RSI association: www.rsi-vereniging.nl
6. the RSI knowledge centre: www.unimaas.nl/am/rsi
7. http://rsi.algemeen.nl/oefeningen.html
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Chapter 2
Electricity
1. Introduction
Electricity is an indispensable part of our lives. No organisation or company could do without it.
Electricity is used for heating, lighting, power and control. Electricity is a type of energy which lends
itself to safe usage. Yet using electrical energy will still result in some risks too.
The dangers associated with electricity are often underestimated. The most important reason for this is
that we can barely observe electricity. However, an electrical accident is certainly very easy to observe
and can have major consequences for both people and the environment.
Definitions
This chapter strictly differentiates between electrical installations and electrical work equipment.
Electrical installations mean everything from the main fuse to the power-point. All materials and
resources linked after the power-point are referred to as electrical work equipment. Certain work
equipment is directly linked to the electrical installation (for example, large machines like lathes and
milling machines). Yet they will still be grouped with the work equipment.

2. Risks
We differentiate between risks for people (burning, electrocution) and risks for the environment (fire,
explosions).
People
The risk to people is to come into contact with live materials.
The effects, dependent on the current and voltage, range from a panic response to actual death. The
effects of a panic response certainly shouldn’t be underestimated; it could lead to a fall or other
injuries. Burning is another effect. The seriousness of this will depend on the power and the amount of
time the person has been exposed. Internal burns are possible too. These injuries sometimes aren’t
diagnosed until several hours after the event. Damage to (vital) organs (heart) and other tissues is
possible too.
The environment
A fire and even an explosion can occur through abnormal heating of a device or circuit, or as a result of
an overload or a short circuit.

3. Solutions
Occupational health strategy
The occupational health strategy is used for reducing the risks.
1. Tackle risks at the source.
2. Take collective measures like positioning shielding.
3. Take organisational measures.
4. Use personal protective equipment as a last resort.

Standards
NES standards are used in order to meet the requirements set by the Occupational Health & Safety Act.
NES-EN-5011 is used to guarantee safe operations (organisation, operation and maintenance),
supplemented with NES-3140 for low voltage installations and work equipment and NES-3840 for high
voltage installations.
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Figure 1: Overview of high voltage and low voltage with associated standards
Source approach
A contact hazard is impossible with a safe installation. The installation is constructed in line with the
legislation which is valid and applicable at that time (see page 13).
Organisation
Officials are appointed, based on NES-EN-50110, with specific roles for safe operation and maintenance
of electrical installations and work equipment. Information regarding the most important officials now
follows.
Plant Manager (PM)
The PM is responsible for the safe operation of the electrical installation during normal and abnormal
circumstances. He/she has followed the applicable education and training for this and is appointed by
the person with the highest level of responsibility within the organisation, usually the employer. We
differentiate between low voltage PM and high voltage PM. Two different people will usually be
appointed to fill these separate roles.
A PM can be recruited both internally as well as externally. If the PM is a third party (for example an
installation company), clear agreements will need to be entered into regarding the installation
responsibility between the owner of the electrical installation and the third party.
Works Manager (WM)
The WM is response for safely executing the activities involving the installation or supervising safe
practices in or near the electrical installation. The WM is also responsible for producing and signing the
work permit. He/she has followed the applicable education and training for this and is appointed by the
person with the highest level of responsibility within the organisation, usually the employer. The PM and
WM can be represented in one person.
Competent Person (CP)
A competent person is qualified to carry out activities involving the electrical installation. The CP is
responsible for ensuring precautionary measures are in place before activities commence, as well as
introducing safety measures. He/she has followed the applicable education and training for this and is
appointed by the person with the highest level of responsibility within the organisation, usually the
employer.
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Sufficiently Educated Person (SEP)
A large organisation will usually opt for appointing a sufficient number of educated people. These
people are permitted to carry out limited and clear actions involving the electrical installation (or
electrical work equipment). Attention needs to be devoted to replacing fuses (safety fuses), switching
off the power at an installation and replacing lights. The SEP is appointed by the PM/WM in writing.
When appointing a SEP, it’s important to ensure his/her tasks link into the education/training followed
by him/her.
The people responsible and the appropriate instructions are hierarchically determined in NES-EN 50110.
Figure 2 shows a simplified organogram.
Hoogst Verantwoordelijke

Aanwijzing

VW’er

VP’er

toezicht en
werkvergunningen

uitvoerend

IV’er
bedrijfsvoering

functie’s mogelijk
een persoon

Aanwijzing

VOP
uitvoerend,
(controles, testen en
reparaties)

Gebruikte afkortingen

Opleiding

IV:
WV:
VP:
VOP:

Niveau 4 WEB*
Niveau 4 WEB*
Niveau 2 WEB*
Bedrijfsinterne cursus**

Installatieverantwoordelijke
Werkverantwoordelijke
Vakbekwaam persoon
Voldoende opgeleid persoon

Figure 2: Organogram showing people responsible and instructions regarding electrical safety according
to NES-EN 50110 for high voltage and low voltage
*

Education and Vocational Education Law, specialist or middle management training. The indicated levels are
minimum levels and the PM/WM/CP must be demonstrably experienced (see NES-EN50110).

**

Level and duration of the internal course will depend on the actions the SEP is permitted to carry out as
well as any electrical experience.

Safe installations
Inspections, maintenance and daily use
An electrical installation will start to age during the course of time, which will inevitably result in a
reduction in reliability and safety. This means that:
 An installation will need to be inspected periodically in accordance with NES-En 50110. The
inspection needs to be seen as an RI&E. The inspection will be followed up by an approach plan.
Executing the approach plan will result in the installation’s safety level increasing.
 Inspections of electrical installations may only be carried out by qualified expert personnel like a CP.
 An electrical installation will also need to undergo regular maintenance checks, in addition to these
inspections. The PM is responsible for carrying out (or arranging for this) the inspection and
maintenance.
 Warning signs and safety instructions will need to be positioned where necessary. The safety
instructions need to be updated regularly.
Personal Protective Equipment (PPE)
The use of PPE is essential when carrying out activities involving an installation. The most frequently
used PPE are isolated gloves (for example, these are used when replacing fuses), the face shield and an
apron to protect the face and rest of the body against sparks and a rubber mat to prevent conduction
(see Literature, 2).
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Safety with electrical work equipment
Electrical work equipment includes all equipment with a plug used at the workplace and therefore
connected to an electrical installation.
All electrical work equipment needs to bear the CE marking. This will indicate, amongst other things,
that the work equipment satisfies the low voltage guidelines. Work equipment produced before 1994
will not bear the CE marking. Any such equipment will need to satisfy the Work Equipment Guidelines
(H 7 Occupational Health & Safety Decree).
Inspections
Electrical work equipment will need to be periodically inspected according to NES 3140. The frequency
of the inspection will be calculated based on:
1. the condition of the work equipment;
2. the frequency of use;
3. the user’s expertise;
4. the environment where the work equipment is used.
Work Equipment
Milling machine

Use
Production company

Inspection Frequency
1X per 3 years

Drill

Construction: intensive use
Lab environment: medium risk

At least 1X per year,
At least 1X per 3 years

Extension lead
Hot plate

Office: low risk
Laboratory: medium risk

At least 1X per 5 years
At least 1X per 3 year

Computer
Office, laboratory: low risk
Figure 3: A number of practical examples

None, short depreciation time *

*Please note: This isn’t recorded like this in the NES3140, but could be a policy consideration.

Inspections of electrical work equipment may only be done by an expert, for example a SEP who has
been specifically trained for this purpose.
Repairs
Repairing electrical equipment yourself is not permitted. The ‘opening’ of equipment may only be done
by an expert, for example a SEP. Equipment will need to be inspected after every repair.
The following matters will also need to be considered:
 A piece of equipment or machine must be correctly secured.
 Fuses may only be replaced by an expert, which could be a WM or a CP, but also a SEP, providing he
or she has been trained to carry out such tasks.
 Looping extension cables is strictly prohibited.
Electricity in combination with water or in confined spaces
Electricity in combination with water
Water is an excellent conductor. If electrical work equipment or electrical installations are being used
near water, they will need to satisfy specific safety requirements. For example, equipment used near
water must minimally be splash proof and equipped with grounding. Plus the equipment must be
connected to a ground fault circuit interrupter or isolation transformer. In addition to the indicated
measures, there may also be situations where work needs to be carried out in moist areas in
combination with electricity. In such cases only safe voltage levels may be used (50 Volt AC / 120 Volt
DC maximum). High risk situations (for example, confined spaces or electrical work equipment which
may need to be used immersed in water) means a maximum alternating current of 12V or a direct
current of 30V, unless the work equipment has been specifically made for use under water (see NES
10449).
Confined spaces
Safe voltage is also exclusively used in confined spaces (see Literature, 3). Confined spaces are areas
with narrow boundaries and are therefore completely sealed. A number of examples: crawl spaces,
large storage tanks and cellars (see Literature, 1).
12

4. Laws and regulations, standards and literature
European guidelines
 Machine guidelines2
 Low voltage guidelines2
 Work equipment guidelines
 EMC guidelines2
Dutch guidelines
Occupational Health & Safety Act
 Article 3 Occupational Health & Safety Policy
Occupational Health & Safety Decree
 Article 3.4 Electrical installations
 Article 3.5 Electrical, operational and other activities at or near an electrical installation
 Article 3.29 Electrical installations and cables
 Article 7.2 Work equipment with a CE mark
 Article 7.3 Work equipment suitability
 Article 7.4 Sound work equipment and unintended events
 Article 7.5 Assembly, disassembly, maintenance, repair and cleaning of work equipment
 Article 7.4a Inspections
The most important standards:
 NES 1010
Safety requirements for low voltage installations
 NES 3140
Operating electrical installations – low voltage
 NES 3840
Operating electrical installations – high voltage
 NES-EN 50110 Operating electrical installations – general conditions
 NES-EN 1050
Machine safety
 NES10449
Classification of voltages in low voltage installations
Literature
1. Zwaard et al, Praktijkgids Arbeidsveiligheid (Practical Occupational Safety Guide), Kluwer Chapter
10, besloten ruimten (confined spaces).
2. Goormans et al, PBM Gids (PPE Guide), Kluwer, Chapter 1.
3. Arbo-informatieblad 5 (Occupational Health & Safety Sheet 5), SDU: Werken in besloten ruimten
(Working in Confined Spaces)

2

Electricity forms part of the guidelines in the aforementioned guidelines.
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Chapter 3
Psychosocial Workload
1. Introduction
Psychosocial workload (PSW) is a collective term for risks which, until recently, were mainly referred to
as the terms wellbeing, sexual intimidation, aggression and violence in the Occupational Health &
Safety Act. The following subjects are some of the topics which will be listed under PSW from 2007:
 (sexual) intimidation
 aggression and violence
 bullying
 work pressure
The above elements could lead to PSW either directly or indirectly. PSW needs to be considered as a
risk if one or several of these elements are occurring to a greater or lesser extent. The employer will be
obliged to take preventative and protective measures from 1st January 2007 and provide employees
with information regarding the risks associated with PSW.
Definitions
The definitions of the aforementioned PSW subjects are included in Appendix 1 (page 49).

2. Risks
Both employees and managers have preferences and prejudices. The behaviour which can result from
this can lead to psychosocial workload. The first noticeable consequence is work stress, with (longterm) illness and absences as an associated risk. Work stress can go hand in hand with emotional,
behavioural and physical characteristics.
There are also other factors which could play a negative role and cause work stress in addition to PSW.
This could include employment relationships, employment contract, work content, work organisation
and process, behaviour, stalking, difficult customers, discrimination and stressful events. We will take a
more detailed look at these factors in ‘Other factors which play a role with work stress’.
Work pressure
Too much or not enough work pressure can both create work stress. Work pressure can be caused by:
 too much work and not enough time;
 not capable of organising the work efficiently;
 no opportunity to divide up the work pressure or organise the activities yourself;
 setting unrealistic and non-achievable objectives where your activities are concerned;
 objectives which are regularly being amended during the course of time;
 problems in the work and private environment (for example, tension or illness in someone’s private
life).
If the causes of too much work pressure continue for too long and if the employee can’t enjoy a
sufficient amount of rest and relaxation as a result of it, then this may lead to psychic and physical
complaints and eventually to illness and absence. Examples include: overworked, burnout, depression
and post traumatic stress disorders.
Not enough work pressure is also a realistic risk in addition to too much work pressure. Employees who
do not have enough to do or who do not see any challenges in their work (for example, career
opportunities), may become frustrated and could therefore also develop psychic and physical
complaints.
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(Sexual) intimidation
Intimidation is usually referred to in connection with sexual intimidation. But intimidation in general is
certainly also not something which can or should be tolerated at the workplace.
There is a risk of the involved (victim) losing his/her dignity with sexual intimidation. This will result in
the employee not being able to carry out his/her activities in a normal enjoyable manner. (Sexual)
intimidation can eventually also lead to work stress (in addition to personal problems).
Aggression and violence
Most cases of aggression and violence can be considered as being major events. It can lead to both
physical as well as mental injuries. These mental injuries in particular should not be underestimated.
This can lead to stress at work unnoticed.
Bullying
Bullying results in a person or group of people being hurt or offended. Repeatedly hurting someone’s
feelings or humiliation can eventually also lead to work stress.
Other risk factors which play a role with work stress
Behaviour
The behaviour of the employee or his colleagues often plays a major role in the subjects identified by
the PSW. ‘Behaviour’ includes undesirable conduct by employees, managers or third parties like visitors
or customers. In addition to the aforementioned PSW subjects (sexual intimidation, bullying, aggression
and violence), this also includes threats, intimidation, insults and fraud. Behaviour like this will usually
lead to a bad atmosphere in the workplace and a reduction in productivity. The negative and unsafe
working atmosphere can subsequently lead to absences.
Work organisation and process
‘Work organisation and process’ includes matters like bad planning, too high or too low work pace,
breaks which aren’t long enough, vagueness regarding tasks, a lack of control in relation to the work, a
lack of (self) control options and an inadequate management team.
The aforementioned factors play a particularly major role when (too much or not enough) work
pressure has become an issue.
Work content
‘Work content’ includes dysfunctioning as a result of work which is too difficult or too easy and
constantly changing requirements where knowledge and skills are concerned. The risk which goes hand
in hand with work content is that employees become either underloaded or overloaded. They will lose
the feeling of being challenged in their work (demotivation) in the first case and will feel too burdened
in the second case. This factor again has a close relationship with ‘work pressure’.
Employment contract
We will also need to consider the stress risk where employment contracts are concerned, perhaps
through uncertainty about a termination or change to the employment contract (for example resulting
from a reorganisation) and frustrations regarding salary and working hours.
Employment relationships
If employment relationships have been disturbed (between a manager and employee, or between
employees internally), this can again lead to stress. Some examples include:
 the presence of a dominant group which doesn’t tolerate newcomers;
 the lack of a group cohesion;
 for women/men where the work environment has traditionally been dominated by men/women.
Any disturbed employment relationships can also lead to aggression and violence and eventually to
absences. A combination of the above items can naturally also result in too much work stress.
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Major events
‘Major events’ include incidents at work which can leave behind some serious emotional scars. This
could include aggressive customers, escalating conflicts and accidents at work. Private circumstances
can also affect the work, as well as (serious) ethical dilemmas. You can often establish a link with
bullying, aggression and violence where the ‘major events’ factor is concerned.
Discrimination
Employees can be discriminated as a result of their skin colour or religion, being a woman or being
homosexual. Unequal treatment where a promotion is concerned can also be classed as discrimination.
Discrimination isn’t just a matter of swear words and jokes. Discrimination can actually result in an
unsafe and negative work environment. It can seriously drive back productivity levels. Plus an
employee who is being discriminated can eventually end up ill, or even unfit for work.

3. Solutions
The role of the management team and managers is important where combating unwanted behaviour is
concerned. Managing, motivating and monitoring employees, but also stimulating good relationships
within the workplace, will all prevent work stress and absences. Proactive and preventative measures
as well as after care are all required for this policy. Various different resources and aids are available
for this purpose.
Proactive measures
Produce a policy for PSW. The following steps will need to be taken in order to efficiently draft this
policy:
A
Measurement
Carry out a risk inventory where all aspects of PSW are concerned (undesirable conduct and
behaviour and work pressure) and determine the risk level. Methods for a risk inventory can be
found in Appendix 2 and Appendix 3 of this chapter (page 50).
This risk inventory can form part of a general RI&E, satisfaction survey or periodic occupational
health research. The results can be used to decide whether more detailed research is required.
B
Ascertaining the risks
Evaluate the risk inventory. Decide which improvements are required and establish which objectives
need to be realised (approach plan).
C
Measures
Define a policy based on the approach plan which definitely includes the following: rules regarding
how employees and managers need to deal with undesirable conduct or behaviour (a code of
conduct). Examples can be found in Appendix 5 (page 53);
1. how managers and employees need to deal with too much or not enough work pressure
(Appendix 5, page 55);
2. where employees can go if they experience PSW (a confidential person and supported by a
complaints regulation). Examples of a complaints regulation can be found in Appendix 6 (page
57);
3. how and who will provide the employees and managers with relevant information. An example
can be found in Appendix 8 (page 67;
4. possible sanctions for perpetrators (managers, employees or third parties) and how and who will
determine these sanctions. Sanctions include written warnings and reprimands, negative
comments in the personnel file, transfer, suspension, prohibited access to the site/building.
Preventative measures
Take preventative measures.
A in the organisation
1. make PSW part of the work meeting;
2. include all aspects of PSW in the performance appraisal;
3. organise a culture where integrity can be discussed;
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4. make sure there are sufficient control options which the employee can use to influence the (work
pressure related) factors: breaks, planning, target, work method, etc.;
5. if PSW appears to be a risk resulting from the risk inventory: conduct periodic occupational
health research in relation to PSW (POHI);
6. if it has been decided PSW is not a risk, then monitor this subject periodically (once every 3-5
years), for example by including a number of questions in the work satisfaction survey;
7. come up with measurable objectives based on the determined risks and decide which measures
can be used to reach these objectives, for example by way of:
- (periodically) coaching managers
- providing employees with information.
If aggression and violence by third parties shows as a risk from the RI&E:
 offer the employees a ‘dealing with difficult customers’ training course;
 produce an emergency procedure which can be used to call on adequate help in case of an
aggression or violence incident;
 produce a procedure for notifying, registering and analysing aggression and violence incidents.
One example for an aggression and violence by third parties policy can be found in Appendix 7
(page 60).
B at the workplace
1. provide employees with information and training regarding codes of conduct and the applicable
policy;
2. adjust the workplace in order to provide protection against undesirable behaviour – if so
required; think about good lighting and possibly install cameras (please note, cameras can only
be installed after consultation with those involved), physical partition between visitors and
reception (for aggression by third parties).
After care
 Test the policy in line with experiences and adjust if necessary;
 Ensure adequate aftercare/care is in place within the organisation, for example by the manager,
(Head of) P&O or an appointed confidential person;
 Ensure adequate aftercare/care is in place outside of the organisation, which could include the
company doctor, social worker, a victim support employee or a psychologist.

4. Laws and regulations and literature
Dutch guidelines
Occupational Health & Safety Act
 Article 1 Definitions
 Article 3: In this act and the associated conditions, the following is understood to mean:
e. psychosocial workload: the direct or indirect factors, including sexual intimidation,
aggression and violence, bullying and work pressure in the employment situation, which
can result in stress;
Occupational Health & Safety Policy
 Article 3
1. The employer establishes and assesses the risks, after which measures are implemented.
2. The employer implements a policy, within the general employment conditions policy, which
focuses on preventing and if this is not possible, limiting psychosocial workload.
Occupational Health & Safety Decree
 Article 2.15 Measures to prevent or limit psychosocial workload
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Chapter 4
Organisation of the Emergency Response Team
Emergency Plan

1. Introduction
It goes without saying that the utmost care is devoted to ensuring we have good accommodation,
reliable installations and equipment, safe and healthy working conditions, with the starting point being
that everyone works as safely as possible by taking the necessary precautions.
However, despite working as safely as possible, there are certain risks which can’t be completely
eliminated. We refer to these as the ‘residual risks’. This unfortunately means incidents, accidents or
calamities will remain possible in reality. The aim of the Emergency Plan (EP) is to avoid and limit
personal injuries and material damage as much as possible in case of a calamity, accident or incident.
We refer to the overall safe working and EP as a safety chain (see figure 4).
The EP is therefore focussed on preventing and combating events like fire, the release of hazardous
substances, personal injury as a result of falls whilst at work and external calamities (external safety).
Part of the EP is the emergency response team (ERT). This is an organisation made up of adequately
trained officials (Emergency Response Team), who can use their expertise to prevent or confine an
emergency situation and limit or combat any negative consequences.
As the organisation of the Emergency Response Team has such a dynamic character, this chapter will
deal with the organisation of the ERT separate from the EP. The evaluation phase is an important
element where the improving of the EP is concerned. Appropriate instructions will once again be
provided. We would like to refer you to the applicable risk areas’ chapters for the Source Approach and
Preventative Measures.

Veiligheidsketen
3. Bedrijfsnoodplan

1. Bronaanpak

2. Preventie

Ongevallen voorkomen door
veiligheidsmaatregelen bij:

Ongevallen voorkomen door uitvoeren
RI&E + PvA
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Rapportage

Beperking gevolgen ongeval / incident

Figure 4: Safety Chain
1. Source approach (proaction). Safety is included and considered during the development of new
projects. All safety and ergonomic aspects are also taken into account when purchasing equipment
or other provisions.
2. Prevention. Measures are introduced with the business activities to ensure everyone can work as
healthily and safely as possible. Not all risks can be prevented. An Emergency Plan will be produced
for the ‘residual risks’.
3. The EP (preparation, repression and aftercare). Provisions will be put in place to limit the impact of
a calamity, accident or incident, for example through the use of the ERT.
4. Evaluation. A report regarding the accident or incident will provide information regarding the
causes, which can be used to evaluate and possibly improve the source approach, the preventative
measures, as well as the various EP phases.
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2. Risks
Once the risks have been mapped out (RI&E) and the risks are being managed as effectively as
possible (through the implementation of the Approach Plan), the non-preventable risks (residual risks)
can lead to three different situations: an accident, a fire and acute danger, which will make evacuation
of the building essential. This may be down to an internal cause, like a leaking gas bottle or an accident
with hazardous substances. It can also be the result of an external calamity which we couldn’t possibly
have influenced, for example: a toxic cloud, a bomb scare, a natural disaster, etc. Some ‘normative
scenarios'3 have been produced for a number of the residual risks which could be expected.

3. Solutions
Closely following the instructions provided in the EP and the instructions provided by the ERT will
contribute to a well organised course of action.
With the only aim: protecting people, limiting damage and confining and managing the impact of an
incident.
The entire organisation of the ERT, the EP, information provision and education for the ERT and
employees must be efficiently established and kept up to date.
Establishment of the Emergency Response Team organisation
It would be preferred for a number of authoritative key officials from the organisation to also be
included in the establishment of the ERT. This means the usual expertise, skills and position within the
organisation of these officials will naturally contribute to preventing an emergency situation. Plus
ensuring the ERT is divided across the organisation will result in increased alertness and ensures we
can expect adequate actions when the need arises.
The composition and size of the ERT is based on the RI&E, the size of the organisation and the
accommodation.
When deciding on the size of the ERT, we will also need to consider a compulsory number of certified
ERTMs during working hours. This means the numbers must be tailored to the possible presence of
members of the ERT.
Responsibilities and tasks
The director4
 is responsible for an adequate organisation of the ERT;
 is responsible for the written appointment of the ERTMs;
 organises a written emergency plan;
 organises the financial means required for implementing the emergency plan;
 ensures the ERT and other involved parties will be looked after professionally, within the scope of
aftercare, following a (traumatic) incident.
Head of the Emergency Response Team
 safeguards the quality and availability of the ERT on behalf of the director;
 coordinates the efforts and exercises of the internal ERT;
 informs the director regarding aftercare for the ERT and other involved parties;
 updates and documents the emergency plan.
The occupational health & safety and environmental coordinator
 registers, as part of his tasks package, the incidents and (near) accidents in writing on behalf of the
director and in cooperation with the head of the ERT;
 reports this to the director.

A ‘normative scenario’ means an event described as realistically as possible and what the emergency response
team could do to limit any damage.
4
Take out an accident insurance policy for the emergency response team and First Aiders.
3
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The Emergency Response Team
 reacts and deals with accidents, evacuations, fires, as determined in the emergency response plan;
 participates with annual training for the skills and competencies recorded in the emergency response
plan.
Emergency Plan (EP)
The EP lists the technical and organisational precautionary measures to ensure damage is limited as
much as possible in case of a calamity. See figure 5.
The subjects which the EP minimally needs to address are listed in Appendix 1 of this chapter (see page
70).
The EP is recorded in writing and periodically tested by conducting exercises and practices.

Bedrijfsnoodplan
Preparatie

technische voorzieningen

Ontruimingsplan

BHV-plan

taken en verantwoordelijkheden
bekwaamheid
voorlichting
nazorg

procedures en instructies

Aanvalsplan

BHV-organisatie

samenstelling BHV’ers

communicatie en voorzieningen
voor de brandweer

Figure 5: Emergency Plan Content
The following will be taken into account when producing the EP:
 the (residual) risks associated with the activities and the described ‘normative scenarios’ (recorded
in the RI&E);
 the number present;
 the design of the building;
 the building’s location and surrounding area;
 the potential and emergence of external assistance;
 presence of other companies;
 available expertise.
The EP also includes detailed procedures for emergency scenarios.
Training and exercises
 The ERT has valid emergency response diplomas, plus any possible additional training for the
specific risk areas associated with the work environment. The RI&E is leading in this regard.
Examples of additional training includes: breathing protection and knowledge of First Aid for
incidents involving hazardous substances or electricity.
 First Aiders have a valid First Aid diploma. It is preferred for employees to have followed a combined
emergency response and First Aid training course.
 The breathing air carriers (guides for the fire service) are available if required and form part of
‘working under pressure’. They need to be medically approved and must be trained by qualified staff
at least once a year, dependent on the risks.
 Practice evacuations must be conducted periodically, however as often as is necessary in order for
the ERT to be able to fulfil their task satisfactorily. The frequency will be determined based on the
normative scenarios (see risks). The proficiency of the ERT’s organisation is included in the scenario.
 The practice runs are evaluated and the results of these evaluations may result in the practice
frequency being adjusted.
Information provision and instructions for employees
 (New) employees are (periodically) informed regarding the alarm, the evacuation procedures and
the emergency escapes in the building.
 They know who the ERTMs and the First Aiders in their work environment are.
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Employees cooperate with the evacuation exercises.
A calamity instruction card, which states what employees need to do in case of a calamity
(emergency procedure, escape route, alarm telephone numbers), is displayed in every room or
department.

Evaluation
A report is produced after every calamity, detailing:
 The factual events;
 Any possible injured parties;
 Other involved parties;
 Method of aftercare;
 Analysis and conclusions of the calamity and repression;
 Improvement proposals for both prevention as well as repression.
Audit
The EP procedures and provisions are checked on an annual basis. This check is carried out by the local
occupational health and safety and environmental coordinator, assisted by the head of the ERT. Please
refer to the checklist in Appendix 2 of this chapter (page 73).

4. Laws and regulations, standards and literature
Dutch guidelines
Occupational Health & Safety Act
 Article 3, 1st paragraph under e:
Compulsory measures for first aid in case of accidents and fire fighting.
 Article 15
Detailed measures for first aid in case of accidents and fire fighting.
 Article 15a
Method of accident reporting and list of industrial/occupational accidents.
Occupational Health & Safety Decree
Chapter 3 (Design of Workstations) § 3. Provisions in emergency situations
 Article 3.6. Escape routes and emergency exits
 Article 3.7. Safe use of escape routes and emergency exits
 Article 3.8. Fire detection and fire fighting
 Article 3.9. Emergency lighting
Chapter 3 (Design of Workstations) § 5. Relaxation areas and other provisions
 Article 3.25 First Aid posts
Chapter 4 (Hazardous substances) § 4 Measures for specific circumstances
 Article 4.7
Measures for unintended events
Chapter 4 (Hazardous substances) Department 9. Biological agents § 3. Measures for exposure
 Article 4.87a Preventing or limiting exposure, line 3g.
Usage Act
 The regulations of this act relate to the fireproof use of constructions and the fire safety of storage
facilities for non-hazardous substances. It concerns material and procedural regulations, in line with
the Construction Act: management, control and maintenance of installations, fire service access, use
of rooms or spaces in relation to escape options, escape route indications, etc. Various NES
standards will become legal in this act.
Construction Act

This includes construction-technical regulations regarding safety, health, usability, energy efficiency
and the environment. The regulations regarding fire and smoke compartments, materials used,
requirements for escape routes and emergency exits are important for fire safety.
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Standards
 NES 4000: 2008 Emergency Response
 NES 1414:2007 nl Evacuation Maps Symbols
 NES 2559:2001/A2:2004 nl: Maintenance of portable fire extinguishers
 NES 6088:2002 nl, Fire safety of buildings – Escape route indication – Properties and methods of
determination
 NES 8112:2010 nl, Guidelines for evacuation plans for buildings
 NES 4000: 2008 nl, Emergency Response
 NES-EN 1838:1999 nl, Applied lighting techniques – Emergency lighting
 NES
2535:1997 Fire safety of buildings, fire notification installations, systems and quality
requirements and design guidelines). This has been replaced by NES 2535: 2007
 NES 2654. 1993 Fire alarm systems – Requirements for the management, control and maintenance
This NES standard has been replaced by 2654-1: 2002 and 2654-2: 2004
 NES 2654-1:2002 nl, Management, control and maintenance of fire protection systems – Part 1: Fire
alarm systems
Literature
1. Zelfredzaamheid bij brand (Self-reliance in fire), NIFV brochure: Informatie en advies over
vluchtgedrag van mensen bij calamiteiten (Information and advice regarding people’s escape
behaviour during a calamity).
2. AI-10 Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie (ERT and emergency organisation)
3. AI-47 Organisatie van de eerste hulpverlening op de werkvloer (Organisation of the ERT on the
workfloor)
4. Brandveilige gebouwen, wegwijzers, regels en normen (Fire safe buildings, signs, rules and
standards). Praktijkgids, NES uitgave (Practical Guide, NES publication)
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Chapter 5
Renovations and New Constructions
Proactive and preventative measures

1. Introduction
A process of preparations will precede any renovation and new construction projects within the own
organisation. The preparation phases for these projects are ultimately suitable for proactively ensuring
you have a healthy and safe workplace in the future work environment. Plus (preventative) safety and
inconvenience limiting measures will also need to be introduced before the start of the building
activities, in order to manage the employment risks in the direct vicinity of the building activities.
Proactive and preventative measures are often more effective, have a cost and time saving effect and
lower the employment risks.
The aim of this chapter is twofold.
A. Health and safety in relation to the building and interior
We will need to consider the health, safety and wellbeing of the employees during all phases of the
construction or renovation process (starting with the Programme of Requirements), in relation to the
design of the future building, the technical provisions and the design of the work areas.
B. Safety during the construction activities
Ensuring a safe situation is created in the direct vicinity of the building activities with as little
inconvenience to our own employees as possible.
Legal obligations
The technical (safety) requirements for buildings are described in the Construction Act. Organisational
obligations are included in the Occupational Health & Safety Act. Appendices of various different
legislations refer to standards which are often used during renovations and new constructions. The
occupational hygiene strategy will always apply when determining measures for improving the health
and safety (during the construction and during the usage phase): start with tackling it at the source. If
this isn’t possible, then collective provisions (technical and organisational measures) will take priority
over personal protection (equipment).

2. Risks
Health and safety in relation to the building and interior
It’s an unfortunate fact that working conditions regularly do not get the attention they deserve in the
run up to renovation and new construction projects. The architectonic design is the main focus point
and the conditions within which people will eventually need to work are of less importance.
Subjects which demand attention for working conditions include:
 Indoor climate, daylight, artificial light, sunlight, furnishings;
 Work processes with associated walking routes;
 Design of (specific) work areas, ergonomics;
 Fire safety, escape routes, emergency exits, alarms;
 Sound isolation between (work) areas and from the outside;
 Environmental aspects (energy + water usage) and sustainable building practices can also be
included.
It goes without saying that specific work areas will have specific requirements. Architects aren’t always
familiar with these requirements. Quite often unsafe, unhealthy or unpleasant situations won’t come to
light until after people have moved into the work areas. This means adjustments will need to be made
after the areas have been occupied.
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The subsequent risks will be:
 Unsafe work situation from the moment it is being used;
 Employee complaints, unpleasant atmosphere;
 No or insufficient safety provisions for maintenance;
 User inconvenience, for example no (good) provisions for wheelchair users;
 Additional costs for adjustments to the building or furnishings after the event;
 Delayed use of work areas, for example when an (occupancy) permit hasn’t been issued;
 Risk of a permanent non-optimal situation.
Safety during the construction activities
Renovation (and sometimes also new construction) activities can often result in various different types
of danger or inconvenience to the construction site’s immediate vicinity:
 Noise, vibrations, draught and temperature fluctuations will result in reduced concentration and
productivity;
 Bad odours and released substances can cause complaints and (serious) health problems;
 Additional extra protection measures will need to be introduced for those present in the building;
 There is an increased risk in case of a calamity if any escape routes and fire extinguishers aren’t
functioning temporarily (plus construction activities will result in an increased risk of calamities too);
 Falling building materials and storage of materials in walkways represent an increased risk for
employees and builders;
 Temporary moves (‘sharing’ with colleagues) are often sensitive to irritations. Plus it also results in
lower productivity and extra safety risks.
In all of these cases, i.e. with users present in the building, activities will not be able to resume until
sufficient measures have been introduced to limit any inconvenience and guarantee safety.
What are the things we can do and what things do we need to pay specific attention to?
The client will need to provide expert input during all phases of the renovation or new construction
project, enter into good dialogue with the employees and introduce the right technical measures at the
right time. See figure 6 and the explanation regarding tasks and measures.
As described during the introduction, the aim of this chapter is to prevent any inconvenience and
dangerous situations during the renovation and new construction activities. Plus with the aim of
completing the intended construction work according to the prevailing laws and regulations, in order to
guarantee a healthy and safe work environment.
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Figure 6: Overview of client concerns during a construction project
Occupational Health & Safety Official’s Input
The occupational health & safety official’s task is to assess the plans at all stages of the
construction/renovation, starting with the Programme of Requirements. The client will therefore need to
involve the occupational health & safety official with the plans from a very early stage. Providing advice
and assessments regarding the Programme of Requirements beforehand is a much preferred option
when compared to completing corrective work after the event.
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Communication and information provision
When the future users (or their representatives) get involved with the design of ‘their’ workplace and
the plans for the construction process, any impractical and unsafe situations can be identified and
solved at an early stage. Plus it will give the employees the opportunity to grow with their new work
environment. Information provision for the employees before commencement of the construction
activities will reduce any inconvenience. They can indicate what inconvenience they find unacceptable
and, if so required, they can take additional measures themselves in order to avoid any nuisance. Any
inconvenience will also be easier to accept if people know what the activities are needed for and that
they know all possible measures have been put in place. A coordinator involved with the construction
can fulfil a role during the information provision of the measures introduced, the intended execution
and communication between the involved parties.
Technical measures for health and safety during renovation and new construction projects
Many different problems can be tackled at a very early stage by including health and safety when
establishing plans throughout all the phases of a renovation or new construction project. Both technical
and design requirements are of importance. The main subjects are as follows:
 safety;
 health;
 maintenance provisions;
 access, accessibility;
 the environment.
Technical measures for limiting inconveniences during the construction
The easiest way of limiting any inconvenience is by going through the activities from a health and
safety point of view with both the users and the builders before the activities commence. The main
subjects are as follows:
 safe walkways, escape routes, adjustment of the ERT organisation;
 bad odours inconvenience (exhaust fumes and solvents), dust, moisture, noise, vibrations;
 awareness of the presence of asbestos;
 planning for temporary employee accommodation.

3. Solutions
Occupational health & safety official’s input
 The occupational health & safety official needs to be a discussion partner for the working conditions
during the development and execution of plans by the client and with the executing party at a later
stage.
 The occupational health & safety official assesses the ‘Programme of Requirements’ plans and writes
mandatory/binding advice, ensuring this can be included in both the ‘temporary’ and alter the
‘definitive plan’.
Communication and information provision
 Appoint a contact person in the own organisation for the information provision for the employees.
This person can also be contacted for any complaints and can organise the solutions.
Technical health and safety measures during renovation and new construction projects
Go through the health and safety plans with the client, supplier and/or executing party during all
phases of the construction. Use the checklist for this purpose (Appendix 1, page 74). Also involve an
occupational health & safety official for help and advice when establishing risks and introducing health
and safety measures during all phases. If there is a shortage of expertise, you also need to enlist the
help of core experts, for example an occupational hygienist or safety expert (from the own occupational
health & safety service).
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The different construction phases demand different actions:
 Programme of Requirements (PoR):
- Establish the aim of the work areas and the associated walkways and transport routes;
- Produce a risk inventory together with the occupational health & safety official with the help of a
checklist and compile a list with measures which will serve to reduce the risks.


Design phase:
- Incorporate the intended measures in the design. The occupational health & safety official will be
informed if the measures are not being incorporated in the design. He or she will assess whether
the risk is acceptable. A start will be made on the Health & Safety Plan (see Appendix 3, page 82)
during the design phase.
- We can also take another look at whether all points satisfy the requirements and wishes for good
working conditions and the environment.



Specification phase:
- Assess the specifications to ensure all named issues in the PoR have been included in line with the
objective;
- Assess the specifications for possible consequences in the usage phase (usage and maintenance).
You could consider material choices (for example, low-emission and easy to clean interior
materials) and ergonomics;

- Provide employees with information regarding the design of their workplace.


Realisation phase:
- During this phase the contracts will be undergoing health and safety tests for the builders and
employees. The H&S plan from the design phase (Appendix 3, page 82) contains a Risk Inventory
and Evaluation (RI&E) and a list of risk reducing measures which need to be introduced. The
contract also contains agreements regarding reducing the expected inconvenience. Please see
below for limiting any inconvenience.



Usage phase:
- A RI&E for the new work situation will need to be executed as soon as the move has been
completed. Involve the occupational health & safety official with this process. This RI&E must be
tested by a certified expert (for example, someone from the occupational health & safety service).

Technical measures for limiting inconveniences during the construction phase
 Include measures in the contract to limit any inconveniences to employees and the environment.
Use the checklist from Appendix 2 (page 79) for this purpose. Ask an occupational health & safety
official for advice.
 Communicate with the client’s (occupational health & safety) coordinator about the safety measures.
 The safety of the builders and operating employees must not work against each other.

4. Laws and regulations
Dutch guidelines
Occupational Health & Safety Act
 Article 3 Occupation Health & Safety Policy
 Article 5 Inventory and evaluation of risks
 Article 10 Preventing danger for third parties
 Article 15 Expert assistance for the ERT
 Article 19 Working together with different employees.
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Occupational Health & Safety Decree
 Article 2.5c Internal emergency plan
 Article 2.5e Expert assistance
 Article 2.23 to Article 2.31: Construction process (incl. H&S plan)
 Article 3.4 Electrical installations
 Article 3.5g Risk of suffocation, intoxication, poisoning or fire
 Article 3.6 Escape routes and emergency exits
 Article 3.7 Safe use of escape routes and emergency exits
 Article 3.8 Fire detection and fire fighting
 Article 3.9 Emergency lighting
 Article 3.11 Floors, walls and ceilings at work places
 Article 3.25 First Aid posts
 Article 3.27 General requirements
 Article 6.1 Temperature
 Article 6.2 Ventilation
 Article 6.3 Daylight and artificial light
 Article 6.8 Noise, measures to prevent or limit exposure to the construction process.
Note:
The above are purely the requirements for working conditions. The Construction Act includes safety
requirements for all types of buildings. Plus the environmental licence and User Decree may be
applicable too. It’s not possible to name all the laws and regulations in this catalogue.
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Chapter 6
Indoor Climate in Offices
1. Introduction
The indoor climate is a broad concept. We use this term to refer to the condition of temperature, air
velocity, air quality (pollution), humidity, light and views in a building. Nuisance noise can also come
under the indoor climate heading. A good indoor climate has a positive effect on productivity and also
on absence levels to a lesser degree. The indoor climate in the work environment therefore deserves to
have extensive attention devoted to it. This chapter is about the office environment. Other standards
will apply to other work environments like (chemical) laboratories.
The Occupational Health & Safety Act obligates the employer to strive for working conditions for the
employee which are as good as possible. The same also applies to the indoor climate.
The possible complaints are described per section in paragraph 3. Complaints about the climate are
often aired if there are any underlying complaints like insufficient privacy levels, internal conflicts,
dissatisfaction with the work, too much or not enough work pressure. But the same could also apply the
other way around.
Improving the indoor climate in some cases will demand a higher use of energy. This needs to be
considered with the energy performance standard. This section falls outside of the scope of this
chapter.

2. Objective
The productivity and wellbeing of the employee can be promoted by optimising the indoor climate. The
aim of this chapter is to keep the number of dissatisfied employees where the indoor climate is
concerned as low as possible: dependent on the climate aspect, between 10-30% (see table 1). This is
realised by aiming for a performance level of the indoor climate which is as high as possible. As high as
possible means having consideration for the conditions (feasibility) within the building.
Target levels
It is not feasible to aim at keeping the quality of the indoor climate at the same (high) level for all
buildings. Differentiating between the performance levels for old and new buildings will allow for an
optimal work environment for both the existing buildings, as well as any newly constructed buildings.
The performance level can be increased in case of a renovation.
Table 1: from the Practical Healthy Buildings Book (see Literature, 1, page 38)
Performance level
Very good
Good
Acceptable
Class
A
B
C
Aspects
Thermal comfort *

% dissatisfied
10
10

15

Air quality
Light and view

10
10

15
15

20
20

Sound

10

20

30

* comfortable thermal climate = extent that someone is either hot or cold (‘feels like’ temperature).



With renovations or new constructions:
- choose level B to start with and
- choose level A (possibly for part aspects) if this is desirable for health reasons for any of the
building’s occupiers or in case of demonstrable added value.
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With existing buildings:
- make sure level C is minimally in place for all aspects. In areas where higher requirements have
been set, perhaps for health reasons or to increase production, the building can be improved up to
level B for one or several aspects.

The number of people dissatisfied with the thermal indoor climate can be calculated with Fanger’s
(Predicted Mean Vote / Predicted Percentage of Dissatisfied) PMV/PPD model. If the heat production of
the human body is in balance with the heat transfer in the environment, then the PMV = 0. A maximum
of 5% of dissatisfied people are expected in that case. More information can be found in Appendix 1
(page 83).
After choosing the performance level, the number of dissatisfied people will indicate whether any action
was offered. See paragraph 4 for the solutions.

3. Risks and target values
The most important risk associated with a bad indoor climate is reduced productivity where the
activities are concerned (up to 15%) and, to a lesser extent, increased absence levels (0.5-2.5%, see
Literature, 12 and 13). A bad indoor climate can also negatively influence the atmosphere within the
work environment. Frequently heard complaints include: too hot, too cold, musty and dry air, draught,
dry eyes, dry throat, skin complaints, headache, drowsiness. These signals are subjective. If the
complaints are related to the building, then they will often disappear when these people leave the
building or during the weekend. Other signals can also be the result of a bad indoor climate: often
catching colds, excessive sweating with high temperatures, drinking coffee more often and for longer,
more socialising than necessary, arriving late, leaving early.
It’s certainly not less important that a loss of concentration can also result in an increased number of
mistakes and accidents. This is the most obvious when working at high temperatures.
The following form part of the indoor climate:
 Temperature and draught;
 Quality of the air, humidity;
 Lighting and daylight, views of natural elements;
 (disturbing) noise.
Temperature and draught
The thermal climate can basically be divided into temperate climate, hot climate and cold climate.
There is a risk of damaging people’s health if they are working in extremely hot or cold situations.
There is virtually no risk of damage to someone’s health in a temperate climate, which is practically
always the case in office environments.
The temperature in the work space is the factor which has the biggest impact on productivity when
compared to all other indoor climate elements.
We refer to a comfortable thermal climate when there is no need for a higher or lower temperature.
The guidelines for offices can be seen in table 2. Factors other than the temperature can also result in
complaints about the temperature in the work space.
Complaints include: too hold, too cold, draught, cold feet, cold hands, often catching colds, fatigue,
goose bumps, etc.
Factors which can (adversely) affect the comfort level:
 Outside temperature
Strong heat rays from the sun (in the summer) or a cold snap (in the winter) through large (nonisolated) windows will influence the indoor temperature.
 Indoor temperature
There is no optimal temperature. In addition to personal preferences, clothing and physical activity
will also play a role. The ability to be able to regulate the temperature yourself will generally result
in fewer complaints.
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Temperature gradient (vertical)
A major difference in temperature between the head and feet can result in a very unpleasant and
restless feeling.
 Equipment
The increased use of electronic equipment can result in heat nuisance, especially in the summer.
 Draught
A draughty feeling is dependent on the airspeed and turbulence (level of fluctuation of the airspeed)
and the temperature. The standard for airspeed is listed in table 2. The airspeed will be experienced
as a draught to a lesser degree with higher temperatures when compared to lower temperatures
(usually in the winter).
The above factors will jointly determine the absorption and release of heat by the body. If there is a
(major) difference between the sum of the released and absorbed heat, then this will often lead to
complaints.
Table 2: The guidelines for temperature and draught in offices (see Literature, 3, page 38)
Class
Operative temperature
Vertical
Maximum airspeed
O
( C)
temperature
(m/s)
gradient (0C)
summer

winter

A
B

23-26 + IB*
23-26

20-24 +IB*
20-24

C

22-27

19-25

summer
(average
24.5 0C)

winter
(average
22 0C)

<2
<3

0,12
0,19

0,10
0,16

<4

0,24

0,21

* IB: individual temperature influence

Air quality
There are various different sources which can negatively affect the air quality:
 Dust (office equipment, open bookcases, full desks);
 Air pollution resulting from internal causes: from building materials, use of solvents (eg carpet glue),
cleaning materials;
 Air pollution from outside (traffic) (including fine dust, NO2, CO, O3, PAK's);
 Too high a concentration of carbon dioxide (CO2) as a result of too many people in one space and
not enough ventilation. The concentration of CO2 will not quickly rise to suffocating levels, but will
quickly rise to levels where employees are less alert or sleepy, inevitably resulting in lower
productivity levels;
Table 3: Target values in offices (see Literature, 3, page 38)
Class
Air concentration CO2
A
B

600 ppm
800 ppm

C

1000 ppm



Allergens like (remnants of) bacteria and mould (from the climate installation or in the carpets),
outdoor pollen;
 Legionella or other bacteria from standing water (pipes), humidification installations or water tanks
on the radiators.
In addition to being a cause of infections and allergic reactions, these sources can also have an
irritating effect on airways and eyes. Relative humidity has less of an impact on work performance
levels.
Complaints could include: dry or burning eyes, dry or irritated mucous membranes around the nose or
mouth, irritated throat, irritated skin, often catching colds, headache, short of breath or a stuffy feeling,
sleepy.
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Dry air
The above type of complaints will often make employees think this is down to air which is too dry. The
relative humidity has no bearing on these complaints (see Literature, 3). A temperature which is too
high and/or irritating particles in the air is most commonly the cause. Increasing the humidity levels
will introduce new risks: the creation of (remnants of) bacteria and mould in the air.
Lighting, daylight and views of natural elements
Lighting
An insufficient amount of light will result in a higher risk of fatigue and comfort complaints. The
employee will be distracted more quickly, with lower productivity levels as a direct result. The risk of
mistakes and accidents is also increased in cases of insufficient light or too much of a contrast in lights.
It’s not just the amount of light which is important where effectively carrying out the work is
concerned, but also the colour temperature, colour rendering index, contract, glare, reflection,
relationship between artificial light and natural light.
Table 4: Target values for offices (see Literature, 3, page 38)
Class
A

Lighting strength
750 lux + switch or dimmer

Colour rendering index lights (Ra)
90

B
C

500 lux + switch or dimmer
500 lux

80
80

Table 5: Recommendations for other areas (see Literature, 3, page 38)
Type of area
Archives

Recommended lighting strength (lux)
200

Libraries
Canteens

500
200

Warehouses
Reception desks

100
300

Toilets
Stairs

100
150

Daylight
Daylight is of essential importance to the functioning of human beings. The varying intensity of light,
direction and colour all control the biorhythm. Too much daylight can hinder the view of the VDU (see
also chapter 1: VDU work). This leads to an increased risk of mistakes and a loss of production. The
VDU will need to be protected from the daylight if it causes hinder.
View of natural elements
Most people will see it as important to have a good view from their workplace. The eye muscles will
relax if the eyes can look far. This is essential with strenuous work like VDU work.
Complaints will start arising if the light is of insufficient quality: tired, irritated or burning eyes, trouble
with ‘squinting’, headache, neck and shoulder complaints. The following is meant by the quality of light:
too much light or light which is too bright, not enough light, incorrect armatures, too much contrast at
the workplace, etc.
Troublesome noise
We differentiate between damaging noise (above 80 dB(A)) and troublesome noise (35-80 dB(A)).
Depending on the duration of the exposure, damaging noise can cause noise deafness. The
Occupational Health & Safety Act has stipulated clear limits in order to reduce this risk. People will
generally only be subjected to troublesome noise in an office environment. Troublesome noise will
disturb people’s concentration, resulting in a risk of increased mistakes and a loss of production. When
noise becomes “bothersome” will depend on the surroundings, the nature of the noise and the nature of
the activities. An office with a high concentration of employees or a library will experience noise as
troublesome more quickly than a coffee room or secretariat.
32

You will find the most important causes of noise produced by equipment, conversations and employees
walking by within the work area itself. Troublesome noise will be more frequent in an office
environment and telephone conversations are often a disturbing factor. External noise is caused by
noise from another room or area, traffic noise, etc. The windows and (inner) walls’ noise isolation value
are important in order to acquire an ideal noise level.
Table 6: Concentration and communication qualifications with various noise levels
Maximum noise level
80 dB (A)

Level of concentration (example)
None (metal processing, grinding)

Level of communication
None

75 dB (A)
65 dB (A)

Limited (hoovering)
Limited (normal conversations)

Very limited
Limited

55 dB (A)
45 dB (A)

Average (meeting room)
Reasonable (secretariat)

Average
Extensive

35 dB (A)

High (office researcher)

High

Table 7: Target Noise Isolation Value standardised in line with reverberation times (D nT)
Room
Corridor wall
Class
Class
Example rooms/areas
separation
requirements
Clarification
requirements
A
High privacy
Management offices
49 dB(A)
37 dB(A)
B

Increased privacy

Meeting
room,
manager’s office

C

Ordinary privacy

Ordinary offices

office,

42 dB(A)

32 dB(A)

37 dB(A)

27 dB(A)

4. Solutions
The performance level choice and the number of dissatisfied people will indicate whether any action is
required. The number of dissatisfied people can be measured with the PMV Model (Appendix 1, page
83). Instruments for investigating which measures are necessary are a climate investigation,
conducting surveys amongst the employees and carrying out a risk inventory and evaluation (RI&E).
Implementing measures which will positively influence the indoor climate will allow for the required
performance level to be realised or increased.
Proactive and preventative measures are important, depending on the number of dissatisfied
employees. Proactive, preventative and curative measures are indicated on page 34. Examples of
measures are described for every part of the indoor climate on pages 34 to 36, including the values for
high (A), medium (B) and low(C) target levels.
The so-called “Good practices” are included as examples in Appendix 5, page 93.
§ 4.2 methode,
checklists
(bijlage 3 en 4)

§ 4.3-4.6

RI&E

Maatregelen

Goede
praktijken
(bijlage 5)

Plan van aanpak

Uitvoeren
Plan van aanpak

Verbeterd
binnenklimaat

Reductie klachten binnenklimaat

Figure 7: Flow chart in order to arrive at an improved indoor climate
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Proactive, preventative and curative measures
We can work on an improved indoor climate at various different levels. Proactive and preventative
measures are preferred to curative measures.
Proactive
Already start thinking about and considering the indoor climate with new construction or renovation
projects. Some measures can only be implemented during this phase, like the choice of building
materials, which work area is going to be on the sunny side, the type of glass in windows, etc. Please
also refer to “Renovations and New Constructions” (page 24).
Preventative
Make sure you introduce a preventative policy which positively influences the climate. This could
include a clean desk policy, a cleaning friendly design, a thorough cleaning policy and periodic checks of
climate installations. Another preventative measure could be the inventorising and evaluating of the
risks associated with the indoor climate (implementing a RI&E, see below).
Curative
Make sure as much as possible is done in the current situation to positively influence the indoor
climate. This should include adequately reacting to employee complaints.
Risk inventory and evaluation
The indoor climate can be improved in many cases in an existing situation, often with simple means.
However, you will first need to know the level of the indoor climate in the building, which is why you
will need to implement a risk inventory and evaluation (RI&E). This means:
 Research into the current state of affairs (risk inventory) in the building and inventorise the number
of employee complaints. Examples of checklists have been included in Appendix 3 and Appendix 4 of
this Chapter.
 Establish the current risk level.
 Determine which improvements are necessary and establish which objectives need to be realised
(Approach Plan). Follow the occupational hygiene strategy when implementing the measures.
 Execute the Approach Plan within a set term.
 Periodically evaluate whether the objectives can be realised and if so, whether the objectives need
to be adjusted.
Following are a number of examples of measures, per subject, for improving the indoor climate.
Temperature and draught
Proactive measures
 The heat and cold load will need to be considered with new constructions and renovations. This
includes the clothes to be worn, the use of equipment, the heat and cold load of windows and sun
rays. We can calculate which materials or measures are required for optimal temperature control
(TE/WTE method, see Appendix 2 (page 84) or ATL method, Literature 4) by setting a maximum
where the annual temperature exceeding is concerned. Assessing the heat/cold load is something
done by specialists (indoor climate expert or occupational hygienist).
 Provide shading on the sunny side of the building. Options:
- Solar control glass;
- Awnings (outdoor awnings are more effective than indoor awnings)
 Make sure the employees can regulate the temperature, shading, opening and closing of windows
themselves. The more people work together in the same room or area, the more complaints there
will be. The heat load usually represents the biggest problem.
 Make sure there is sufficient fresh air. This will be dependent on the room, use, number of
employees, etc. Optimal values are provided in the Occupational Health & Safety Information Sheet
24 (Literature, 3).
 Following the requirements set by the construction decree (these will correspond to the requirement
of the Occupational Health & Safety Act).
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Preventative measures
Preventative measures can also be taken in an existing building, in order to prevent complaints:
 Organise the correct temperature and avoid draughts.
 Organise regular maintenance of the climate system. Also introduce hygienic measures.
 Ensure there is less heat load caused by equipment and lighting:
- When replacing computers and VDU’s, make sure you purchase replacements which use little
energy and will therefore also give off little heat (LCD or TFT),
- Pay attention to energy usage when purchasing lights (HF or LED lighting, energy efficient
ballasts).
 Keep the negative impact of temperatures and draughts in mind when furnishing offices. Examples
are sun beams on the windows, cold trap (no workplaces near large windows), working with open
doors.
 Switch any unnecessary lights and equipment off (as these give off heat).
Curative measures
Examples of measures you could implement with incidental complaints or as a result of weather
conditions:
 Possibly install ventilators or mobile air conditioners. However, these will result in a higher risk of
draughts. Air conditioners need to be cleaned periodically due to the bacteria build-up.
 Make sure the ventilation stays on overnight in case of high temperatures during the summer.
 Adjust the working hours in case of high temperatures.
 Make sure the employees have access to a sufficient amount of drinks.
Air Quality
Preventative measures
The air in offices can also be polluted too much as a result of dust, (remnants of) bacteria or mould
and/or external pollution. Many complaints can be avoided with preventative action. The following
measures will improve the air quality.
 Reduce the dust and bad odours in the air:
- Choose materials which do not give off dust or bad odours (examples: carpet can smell for a long
time, concrete will result in dust for a long time unless it has been coated);
- Choose easy to clean carpets;
- Periodically check the grids of the entire mechanical ventilation system for pollution and
periodically change the air filters;
- Stimulate a clean desk policy and don’t store things on cupboards;
- Opt for closed cupboards;
- Opt for hard flooring;
- Do not place copying machines and printers in the work area;
- Implement an effective cleaning policy (also on cupboards, radiators, regularly clean carpets);
- Use hepa filters in the hoovers (a central hoovering system is preferred, but this is only possible
with a new construction or renovation).
- Choose room plants which do not give off pollen.
 Design the room or area in a cleaning friendly manner:
- No storage of goods on the floor;
- Clean radiators well;
- Closed ceilings.
 Discourage humidification by positioning water trays on radiators. The bacteria and mould will
pollute the air.
Lighting
Proactive
The following measures can be realised with renovations and new constructions:
 Follow NES-EN 12464-1: (title: light and lighting – workplace lighting).
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Make sure there is a good balance between daylight, artificial light and a view of natural elements.
- A standard for a sufficient daylight surface is 1/20 of the floor surface area (DIN 5034);
- A view to the outside at seating or standing height applies to rooms or areas where people need to
work for more than 2 hours.
Avoid bothersome light:
- Reflections caused by (indoor) windows;
- Sunlight from the outside (light-proof windows).
Make sure there is equal lighting at the workplace (little contrast).
Allow for (individual) influencing of the amount of light:
- The ability to adjust the amount of light per workplace (dimmers);
- The ability to switch the lighting per zone (window side separate from inside walls);
- Another possibility is the introduction of a daylight regulation (the amount of artificial light will be
adjusted in line with the amount of incoming daylight).
Dynamic lighting is preferred. This will copy the natural course of daylight, which means the
concentration is increased. One of the effects is that the “lunch dip” will be positively influenced.

Preventative
 Pay attention to the employee’s position in relation to the light source when designing the work
area.
 When purchasing lights, opt for a friendly colour temperature (between 3300 and 5300 K) and a
colour index (Ra) of at least 80.
Curative
In case of complaints:
 Start with realising improvements to the standard lighting. Make sure the lighting strength is
measured. Secondly, introduce desk lights. Make sure the desk lights light enough of the workplace
and pay attention to contrasts. The light shouldn’t be visible in the direct line of vision.
 Differentiate between the required light strength with older employees compared to younger
employees.
 Consider the need for VDU glasses with “older” eyes.
Troublesome noise
Proactive measures
 Opt for small offices rather than open plan offices in the design.
 Make sure open plan offices have wide walkways.
 Opt for sound proofing materials on the walls, floors and ceiling.
Preventative measures
 Enter into agreements regarding internal communication, the use of telephones if several employees
are working in the same work area. Solutions include a different room for making telephone calls or
a quiet room.
 Position any noisy equipment (eg printers, copying machines) in a separate room (this is also
important where air pollution and employee exercise is concerned).
Curative measures
In case of complaints:
 First measure the sound level and subsequently introduce appropriate measures. Examples include:
- Positioning cupboards and bulkheads,
- Designing separate rooms for meetings,
- Designing separate rooms for short breaks,
- Using sound proofing materials in the room.
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5. Legislation, standards and literature
Occupational Health & Safety Act
Article 3:
The employer’s duty of care to provide a healthy and safe workplace
Article 5:
Risks Inventory & Evaluation Obligation
Article 8:
Information provision and training obligation
Article 11: Employees’ obligation to follow instructions regarding working safely.
Occupational Health & Safety Decree
 Article 3.19
Measurements and air volume of rooms/areas; room for moving around at the workplace.
The offices may not be too small; there must be sufficient room to move around and have sufficient
work space left over.
 Article 5.4 Ergonomic design of workplaces
The workplaces must be ergonomically designed.
 Article 6.1 Temperature
The temperature may not damage the employees’ health.
 Article 6.2 Ventilation
There must be sufficient ventilation at the workplace, yet which doesn’t result in a bothersome
draught.
 Article 6.3 Daylight and artificial light
The workplaces and corridors in the office building must be sufficiently lit. Sufficient daylight must
be able to enter the workplace, if possible. The lighting must be safe.
 Article 6.4 Keeping out sunlight
The sunlight must be kept out of a workplace where direct sunlight poses a problem.
Occupational Health & Safety Regulation
Article 5.2
The environment where VDU work is carried out and the design of the VDU workplace must minimally
satisfy the following:
e. the sound produced by the equipment doesn’t interfere with the attention and the spoken word;
f. the equipment doesn’t result in any bothersome heat for the employees;
g. the humidity level is always sufficient.
Standards
 NES 1087: Determining the required ventilation provisions for buildings and assessment methods for
new constructions.
 NES-EN-ISO 7730: Climate Analytical assessment and interpretation of thermal comfort by
calculations of the PMV and PPD values and local thermal comfort, NES, Delft (provides all
information regarding a comfortable climate).
 NES NES-EN 12464-1:2003 nl Light and lighting – Workplace lighting
 Thermal comfort. Requirements for the indoor temperature in buildings (ISSO-publication 74), ISSO,
Rotterdam, 2004 (includes methods for calculating the admissible exceeding of climate limits).
Sources
The Occupational Health and Safety Catalogue.nl: Guidance regarding the office environment,
including office lighting, daylight and views, noise nuisance.
 Occupational Health & Safety Information Sheets: SDU Publishers, The Hague
AI-24 Indoor environment, AI-7 Offices
 Arbokennisnet.nl:
Light and views, thermal indoor climate
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Bijlage 1 hoofdstuk 1











De ideale beeldschermwerkplek

Het meubilair is geschikt voor beeldschermwerk en is ingesteld op de lichaamsafmetingen van de
gebruiker.
De stoel is instelbaar voor wat betreft zithoogte, zitdiepte, rugleuninghoogte en armleggerhoogte
met eventueel ook een kantelmogelijkheid.
Er is voldoende ruimte rond het beeldscherm en er zijn geen obstakels die het werk belemmeren
(ook niet onder het werkblad).
De medewerker kan altijd recht voor zijn beeldscherm zitten, de rug of nek hoeft niet voortdurend
gedraaid of gestrekt te worden.
De medewerker houdt rekening met de indeling van het bureau. Hij of zij zorgt voor een plek op het
bureau om te schrijven, te lezen en om aan het beeldscherm te werken.
De medewerker hoeft de ogen niet steeds op een andere leesafstand in te stellen. Het beeldscherm,
het toetsenbord, de concepthouder en de leespapieren zijn ongeveer even ver van de medewerker
verwijderd.
De kijkafstand ligt tussen de 50 en 70 cm.
Er is weinig contrast in verlichtingssterkte tussen het beeldscherm en de omgeving.
Er zijn geen spiegelingen in het beeldscherm door buiten- of binnenverlichting. Zonwering en
indirecte verlichting helpen hierbij.
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Bijlage 2 hoofdstuk 1

Regeling vergoeding Beeldschermbril

voorbeeld

Als u in verband met beeldschermwerk, gedurende gemiddeld meer dan 2 uur per dag, genoodzaakt
bent een beeldschermbril te dragen kunt u van [bedrijfsnaam] een vergoeding ontvangen. Volg
daarvoor onderstaande procedure.
1. Raadpleeg, als het kijken op het beeldscherm moeilijkheden geeft, de preventiemedewerker voor
beeldschermwerk om de werkplekinstellingen te controleren en om na te gaan of uw
beeldschermwerkplek optimaal is ingericht om klachten te voorkomen.
2. Indien daarna onvoldoende verbetering optreedt kunt u, met toestemming vooraf van [naam of
functie], bij een opticien een beeldschermbril laten aanmeten of uw huidige bril laten aanpassen
voor beeldschermwerk.
3. Dien de factuur, waarop de kwalificatie beeldschermbril en de lenssterkten staan gespecificeerd, in
bij [……….]. Een vergoeding van de kosten met een maximum van € 250,- zal met het salaris
worden uitbetaald.
4. U komt alleen voor een tweede of volgende maal in aanmerking voor een vergoeding indien blijkt
dat de sterkte van de glazen moet worden aangepast en [naam of functie] daarmee instemt. Om
hiervoor in aanmerking te komen dient u dezelfde procedure te volgen.
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Bijlage 3 hoofdstuk 1

Checklist voor beeldschermwerk

http://rsi.algemeen.nl/oefeningen.html

Inleiding
In deze checklist zijn vragen opgenomen waarmee de taken, het beeldscherm en de werkplek aan de
belangrijkste eisen (met uitzondering van de software) beoordeeld kunnen worden. De checklist is
opgebouwd uit de volgende blokken:
 de functie;
 het beeldscherm;
 de muis;
 de werkomgeving;
 de werkopstelling.
Een werksituatie moet, indien deze vaak of langere tijd van de dag gebruikt wordt, in principe aan de
eisen in alle blokken voldoen, aangezien het probleemloos werken met beeldschermen vereist dat zowel
de functie-inhoudelijke als de ergonomische aspecten in orde zijn.
Het antwoord op iedere vraag kan JA of NEE luiden. Bij de antwoordcategorie is aangegeven of het
antwoord een score van 0 of 1 oplevert. Aan het eind van elk blok worden de scores opgeteld.

Score

Betekenis

0-2

Situatie is goed tot acceptabel

2-4

Verbetering van de situatie is gewenst

>4

Verbeteringen van de situatie zijn dringend nodig

Een score hoger dan 2 per blok geeft aan dat verbetering gewenst is. Hogere scores geven aan dat de
verbeteringen dringender worden. Aan de hand van de vragen waarbij het antwoord een score van 1
opgeleverd heeft, kan nagegaan worden op welke onderwerpen verbeteringen gewenst zijn.
Als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat verbetering gewenst of noodzakelijk is kunt u contact
opnemen met de arbocoördinator.
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Blok A De functie
Vraag

punten

A 1.

Werkt u, op een werkdag van 8 uur, langer dan 6 uur met een
beeldscherm?
Uit onderzoek is gebleken dat het vanuit ergonomisch oogpunt niet
verantwoord is om op een werkdag van 8 uur of langer gedurende meer
dan 5 à 6 uur arbeid aan een beeldscherm te verrichten.

 JA:
 NEE:

1
0

A 2.

Wordt het werk met het beeldscherm regelmatig afgewisseld met ander
werk (niet aan het beeldscherm) of krijgt u in ieder geval na 2 uur werk
met het scherm een pauze van tenminste l0 minuten?
Het is regel dat niet langer dan twee achtereenvolgende uren
onafgebroken aan een beeldscherm werk mag worden verricht. De
tendens is om de tijdsduur van twee uren naar een uur te verlagen. Dit
omdat de huidige programmatuur de bewegingsarmoede alleen maar
versterkt.

 JA:
 NEE:

0
1

A 3.

Kunt u gebruik maken van pauze-software, die automatisch aangeeft
wanneer u aan een pauze of afwisseling toe bent?

 JA:
 NEE:

0
1

A 4.

Bestaat de functie alleen uit uitvoerend werk?
werkvoorbereiding, ondersteuning, organisatie of controle)

geen

 JA:
 NEE:

1
0

A 5.

Kunt u bij (technische) problemen hulp inroepen van andere afdelingen?

 JA:
 NEE:

0
1

A 6.

Bestaat de functie uit een combinatie
gemakkelijke als moeilijkere taken?

zowel

 JA:
 NEE:

0
1

A 7.

Beschikt u over mogelijkheden om het werktempo, de werkvolgorde en
de werkmethode (deels) zelf te kiezen?

 JA:
 NEE:

0
1

A 8.

Moet u regelmatig (minimaal enkele malen per dag) ten behoeve van
uw werk met collega's, klanten of chef overleggen?

 JA:
 NEE:

0
1

A 9.

Moet u geregeld onder hoge werkdruk werken of met een hoog
werktempo?

 JA:
 NEE:

1
0

A 10.

Werkt u in een groep waarin men zelf over de uitvoering van het werk
kan beslissen?

 JA:
 NEE:

1
0

TOTAAL BLOK A:

van

(dus

verschillende,

punten
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Blok B Het beeldscherm
Vraag

punten

B 1.

Werkt u langer dan twee uur per dag met een laptop en/of notebook?
Laptops en notebooks voldoen niet aan de eisen uit de arboregeling
m.b.t. beeldschermwerk omdat ze niet in hoogte instelbaar zijn en het
toetsenbord niet vrij te plaatsen is. Als er langer dan twee uur aan een
laptop of notebook gewerkt wordt, is uitbreiding met een los
toetsenbord, een losse muis en een docking station gewenst.

 JA:
 NEE:

1
0

B 2.

Is de diameter van uw scherm 17 inch of groter indien u met meerdere
vensters tegelijk werkt (bijv. AUTOCAD)
Grote schermen zijn nodig wanneer overzicht belangrijk is; bij het
opmaken van drukwerk, bij tekeningen of schema’s of wanneer gewerkt
wordt met meerdere documenten naast elkaar.

 JA:
 NEE:
 N.v.t.

0
1
0

B 3.

Bedraagt de hoogte van een hoofdletter 2,9 mm of meer?
De tekenhoogte op het scherm moet minimaal 1/170 maal de
kijkafstand zijn. Bij de minimum kijkafstand van 50 cm is dit ongeveer
2,95 mm, bij een kijkhoek van 20° tot 22°. Als de kijkafstand groter
wordt moet ook de tekenhoogte groter worden.

 JA:
 NEE:

0
1

B 4.

Zijn de tekens of lijnen op het scherm groot genoeg om deze
gemakkelijk te kunnen lezen vanaf uw normale zitpositie.

 JA:
 NEE:

0
1

B 5.

Heeft het beeldscherm
achtergrond?

lichte

 JA:
 NEE:

0
1

B 6.

Kan het beeldschermapparaat (zelf of middels een plateau) naar voren
en naar achter worden gekanteld?

 JA:
 NEE:

0
1

donkere

letters

of

lijnen

op

een

TOTAAL BLOK B: ………………..punten
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Blok C De muis
Vraag

punten

C 1.

Is de muis dunner dan 4 cm?
Een goede muis is niet dik, hoe dikker de muis hoe meer de hand naar
achterover wordt gebogen. Juist deze polsstand is belastend.

 JA:
 NEE:

0
1

C 2.

Is de muis neutraal van vorm en zonder scherpe hoeken, zodat hij voor
links- en rechtshandigen geschikt is?

 JA:
 NEE:

0
1

C 3.

Bevindt de muiskogel zich zo dicht mogelijk bij de vingers?
Het kogeltje dat de muis aanstuurt moet zo ver mogelijk naar voren
(richting knoppen) bij de vingertoppen liggen. Deze locatie
vergemakkelijkt een fijne positionering va de cursor.

 JA:
 NEE:

0
1

C 4.

Glijdt de muis soepel en zonder haperingen over de muismat?
Toelichting: voor de goede werking van de muis is het belangrijk dat de
muismat voldoende stroef is. Bij haperingen kan het nodig zijn de
muiskogel te reinigen.

 JA:
 NEE:

0
1

C 5.

Bedient u de muis vanuit de pols.
Het is belangrijk de pols niet te veel zijwaarts te buigen: de muis moet
hoofdzakelijk bediend worden door de elleboog stil te laten liggen en de
hele onderarm heen en weer te bewegen, zonder daarbij de pols te veel
zijdelings te buigen.

 JA:
 NEE:

1
0

C 6.

Is de muis voorzien van een kabel die lang genoeg is voor gemakkelijke
bediening?

 JA:
 NEE:

0
1

C 7.

Is de muissnelheid ingesteld naar u eigen voorkeur. Niet te snel maar
ook niet te langzaam?
Om een gespannen houding te voorkomen is het aan te bevelen de
cursorsnelheid en de dubbelklik snelheid niet maximaal in te stellen.
Precieze positionering vergt immers tijd.

 JA:
 NEE:

0
1

TOTAAL BLOK C: …………………….punten
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Blok D De werkomgeving
Vraag

punten

D 1.

Is het verlichtingsniveau voldoende om geschreven tekst gemakkelijk te
kunnen lezen?

 JA:
 NEE:

0
1

D 2.

Worden Tl-buizen of andere verlichting direct weerspiegeld in het
beeldscherm?
Aan de lichtafscherming van de verlichtingsarmaturen moeten bij het
gebruik van beeldschermen hogere eisen worden gesteld dan in ruimten
zonder beeldschermen. Deze hogere eisen zijn het gevolg van het
spiegelende glasoppervlak van de beeldschermen.

 JA:
 NEE:

1
0

D 3.

Is er goede helderheidwering voor alle vensters aanwezig?

 JA:
 NEE:

0
1

D 4.

Wordt er rechtstreeks tegen het daglicht in gekeken als men op het
beeldscherm kijkt?
Beeldschermen kunnen niet willekeurig dichtbij vensters geplaatst
worden. Ter voorkoming van te hoge luminantieverhoudingen is het
gewenst het beeldscherm niet tegen de achtergrond te plaatsen waarin
zich een venster bevindt. Samen met het feit dat vensters ook niet in
het beeldscherm mogen spiegelen leidt dit tot de aanbeveling dat
beeldschermen in een richting loodrecht op vensters moten worden
opgesteld.

 JA:
 NEE:

1
0

D 5.

Ziet men in het uitgeschakelde beeldscherm vensters,
voorwerpen, lichte wanden of lichtbronnen weerspiegeld?

lichte

 JA:
 NEE:

1
0

D 6.

Wanneer er een printer wordt gebruikt die storend lawaai veroorzaakt,
is deze dan in een aparte ruimte geplaatst?

 JA:
 NEE:

0
1

D 7.

Heeft u last van hinderlijke tocht op de werkplek?

 JA:
 NEE:

1
0

TOTAAL BLOK D: ……………….punten
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Blok E De werkopstelling
Vraag

punten

E 1.

Is uw kantoorstoel in hoogte verstelbaar, in ieder geval tussen 41 en 52
cm?
Het werken met beeldschermen stelt extra eisen aan het te gebruiken
meubilair. Beeldschermen kunnen niet goed gebruikt worden op
klassieke schrijfbureaus. De werkhoogte voor lees- en of schrijfwerk ligt
in het algemeen ongeveer 5 cm hoger dan de werkhoogte voor
beeldschermwerk. Aangezien beeldschermwerk plaatsgebonden is, is het
gewenst om over goede werktafels en stoelen te beschikken.

 JA:
 NEE:

0
1

E 2.

Is de zitting voldoende diep (minimaal 44 cm) en breed (minimaal 40
cm)?
De zitting moet het bovenbeen optimaal ondersteunen. De effectieve
zitdiepte moet 8-10 cm kleiner zijn dan de bovenbeenlengte.

 JA:
 NEE:

0
1

E 3.

Is de rugleuning of zitting naar voren en naar achteren te verstellen
(minimaal 40 tot 44 cm tussen de rugleuning en de voorzijde van de
zitting)?

 JA:
 NEE:

0
1

E 4.

Heeft deze stoel een hoge rugleuning (minimaal 37 cm hoog) én een
welving in het onderste deel van de rugleuning?
De rugleuning moet zodanig ingesteld worden dat het bolle gedeelte in
het onderste deel van de rugleuning samen valt met de holte in de rug.

 JA:
 NEE:

0
1

E 5.

Zijn de armsteunen hinderlijk bij het aanschuiven tot de tafel?

 JA:
 NEE:

1
0

E 6.

Zijn de armsteunen verstelbaar in hoogte (ten minste tussen 20 en 27
cm boven de zitting) en hebben zij een vlakke bovenzijde?
Ondersteuning van de armen is van belang om het optreden van
gezondheidsklachten aan de handen polsen, de armen en de
nek/schouders van de gebruikers te voorkomen. De eis van in breedte
instelbaarheid van de armsteunen is nog niet wettelijk vereist maar wel
wenselijk in verband met het toenemend gebruik van de muis.

 JA:
 NEE:

0
1

E 7.

Is het werkvlak voldoende ruim ook voor het andere werk dan het
beeldschermwerk (minimaal 120 cm breed en voldoende om het
beeldscherm op tenminste 50 cm afstand van de ogen te plaatsen)?

 JA:
 NEE:

0
1

E 8.

Heeft onder het werkvlak voldoende beenruimte (minimaal 65 cm diep)
en voldoende voetruimte (minimaal 80 cm diep) op de plaatsen waar u
aan de werktafel werkt?

 JA:
 NEE:

0
1

E 9.

Is het werkvlak in hoogte tenminste verstelbaar tussen 62 en 82 cm
boven de vloer of heeft het een vaste hoogte tussen 74 en 76 cm?
Bureaus met een vaste werkhoogte (75 cm) kunnen alleen gebruikt
worden:
 als deze voor langere werknemers (> 1.85m) verhoogd worden en
 voor kleinere medewerkers (< 1.70) als een voetensteun ter
beschikking wordt gesteld.

 JA:
 NEE:

0
1
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E 10.

Is het werkblad, inclusief de draagconstructie, aan de voorzijde dikker
dan 5 cm?

 JA:
 NEE:

1
0

E 11.

Is het bovenblad van het werkvlak licht getint (mag niet spiegelen)?

 JA:
 NEE:

0
1

E 12.

Is er indien nodig een voldoende grote en verstelbare documenthouder
beschikbaar?

 JA:
 NEE:
o n.v.t.

0
1
0

TOTAAL BLOK E: …………………punten
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Bijlage 4 hoofdstuk 1

Arboprofielkaart voor de werkplek

voorbeeld
Gegevens voor de medewerker en arbocoördinator
Datum:
Medewerker:
Afdeling:
Kamer:
Telefoonnummer:

Optimale hoogte bureau:
Optimale hoogte beeldscherm:
Optimale hoogte stoel:
Bijzondere gegevens stoel:

-

rugleuning:
stand zitting:
armleuning:
Instelling pauze software programma:
Geleverde hulpmiddelen:

Tips voor de gebruiker
Houding
 Rechtop zitten(kruin van het hoofd als het ware naar het plafond gericht).
 Een lichte holling in de onderrug.
 De schouders ontspannen en laag houden.
 De ellebogen ter hoogte van de zij houden (niet te veel naar buiten of naar voren reiken).
 Polsen en vingers in de ruststanden houden.
Om deze houding te kunnen handhaven is de juiste inrichting van de werkplek van belang. Let daarom
op de volgende punten:
 stel de stoel goed in (zittinghoogte, zittingdiepte, hoogte
en kanteling rugleuning, hoogte en breedte armleggers);
 beeldscherm recht voor het lichaam met de bovenrand op
ooghoogte en de juiste afstand;
 bureau en stoelhoogte zodanig instellen dat de bovenrand
van het bureau op ellebooghoogte is;
 goed aanschuiven aan het bureau en toetsenbord en muis
dichtbij;
 pootjes van het toetsenbord inklappen.
Afwisselingen
 Wissel de zithouding eens af. Bijvoorbeeld ook eens los
van de leuning (wel met rechte rug), steunen met de ellebogen op het bureau, staan werken waar
mogelijk (tijdens telefoneren, lezen, overleggen).
 Wissel taken en handelingen regelmatig af.
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Bijlage 1 hoofdstuk 3

Definities

In de onderstaande tekst worden de definities beschreven van respectievelijk: Seksuele intimidatie,
Agressie en geweld, Pesten en Werkdruk. De definities zij afkomstig uit de Arbowet en worden, indien
nodig, nader toegelicht.
Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met
een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt
aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Onder seksuele intimidatie kunnen vallen:
Dubbelzinnige opmerkingen, pornografische of pornografisch getinte plaatjes op het werk, onnodig
aanraken, gluren, seksuele chantage, promotie en beslissingen laten afhangen van seksuele
handelingen, aanranding en verkrachting.
Agressie en geweld
Onder agressie en geweld wordt verstaan voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt
lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met
het verrichten van arbeid.
Ook bedreigingen aan het privé front en thuisadres behoren tot agressie en geweld.
Pesten
Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van
een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep
van werknemers die zich niet kan of wil verdedigen tegen dit gedrag.
Van belang bij pesten is het dat het niet gaat om een eenmalige gedraging. Het vertoonde gedrag moet
zich herhalen om het onder het onderwerp pesten te kunnen scharen. Daarbij zijn altijd de volgende
rollen aan te wijzen: slachtoffer(s), pester(s), omstander(s) en doorbreker(s) (medewerkers die het
pesten aanhangig maken).
Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmer-ken die er
niet toe doen. Denk aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, politieke
voorkeur, handicap of chronische ziekte, ongelijke beloning.
Werkdruk
Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde kwalitatieve en
kwantitatieve taakeisen. Met taakeisen worden bedoeld de eisen die aan het werk gesteld worden. Ook
te lage werkdruk kan negatieve gevolgen hebben voor werkstress. Zie voor voorbeelden bijlage 2
(pag. 51).
Het ervaren en omgaan met werkdruk is heel persoonlijk. De ene medewerker kan beter met werkdruk
omgaan dan de andere. Daarnaast spelen regelmogelijkheden (zeggenschap) over het werk een grote
rol bij het voorkomen van werkdruk.
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Bijlage 2 hoofdstuk 3

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
op het gebied van Psychosociale
arbeidsbelasting (PSA)

Hieronder een handreiking voor de RI&E-methode en een lijst met aspecten die van belang zijn bij een
RI&E voor PSA.

A
Methoden
Basismethode
1. Risico's in kaart brengen. Er zijn diverse (gevalideerde) methoden, zie hieronder.
2. Risico's evalueren.
De beoordeling van een Risico's voor ongewenste gedragsvormen en werkdruk is voorbehouden aan
deskundigen. Ook voor het opstellen van de vragenlijst en de methode van de RI&E is het aan te
raden in contact te treden met deskundigen van bijvoorbeeld een arbodienst (de arbeids- en
organisatiedeskundige of de bedrijfsarts).
3. Maatregelen treffen. De deskundigen zal u adviseren hierbij.
4. Periodiek maatregelen toetsen en eventueel aanpassen.
Diverse methoden om risico's in kaart te brengen
 Door middel van vragenlijsten
De meest gebruikte methode is het gebruik van vragenlijsten. Medewerkers krijgen een vragenlijst
onder ogen waarin een aantal vragen worden gesteld over de werkdruk en/of ongewenste
gedragsvormen.
 Door middel van interviews
Bij interviews worden vraaggesprekken over werkdruk gevoerd met medewerkers. Niet alleen wordt
stilgestaan bij de hoeveelheid werkdruk, maar ook bij mogelijke gevolgen en oorzaken.
Eén van de methodes is de meetmethode van de Arbeidsinspectie, waarbij een strak geprotocolleerd
halfgestructureerd interview wordt afgenomen bij enkele medewerkers van de organisatie. De negen
bronnen, die in de vraagstelling worden meegenomen en die werkdruk en werkstress kunnen
veroorzaken, zijn vermeld in bijlage 5.
 Door middel van observaties (werkplekonderzoek)
Bij zogenaamd werkplekonderzoek is sprake van observatie. Dit betekent dat een aantal deskundigen
het werk observeren terwijl het wordt uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te meten hoeveel
handelingen een medewerker moet verrichten, hoeveel tijd hij of zij daarvoor heeft en wat obstakels in
het werk zijn.
 Door middel van fysiologische metingen
Meestal wordt de hartslag, bloeddruk en spierspanning gemeten en soms de ademhaling en de
hoeveelheid uitgeademde kooldioxide. Naast de fysiologische reacties worden er ook hormonale
bepalingen verricht zoals adrenaline en cortisol door analyse van monsters verkregen uit bloed, urine of
speeksel.


Gevalideerde RI&E-methoden

Enkele commercieel verkrijgbare (gevalideerde) methoden voor werkdruk en werkstress:

-

Quick scan is gericht op werkdruk bij uitgeverij Kerckebosch: enquête en automatische rapportage.
VBBA is breder dan alleen werkdruk en wordt veel gebruikt door arbodiensten. Hierdoor is er een
groot referentiebestand voorhanden. Deze methode kan ook worden aangevraagd bij SKB
NOVA-WEBA is verkrijgbaar bij TNO en is gericht op het in kaart brengen van werkdrukproblemen.
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B. Lijst met aspecten die van belang zijn bij een RI&E voor PSA


Werkdruk gerelateerde onderwerpen

Het werk zelf
- taakinhoud: te zwaar, te licht
- kwaliteit: uitdagend, te simpel, onduidelijk, te wisselend
- inspraak: regelmogelijkheid, zelfstandigheid in het werk
- hoeveelheid: te veel, te weinig pieken en dalen, te weinig ondersteuning
- werktempo: te hoog, te laag
Werkomstandigheden
- fysiek: lichamelijke overbelasting, verkeerde werkhouding
- omgeving: te veel lawaai, andere storende factoren
Werkgerelateerde onderwerpen
- contacten: met collega's, direct leidinggevende
- persoonlijke eigenschappen: geestelijke belasting, emotionele belasting, herstelbehoefte, te weinig
sociale vaardigheden, kan geen nee zeggen, te perfectionistisch van aard, hoog
verantwoordelijkheidsgevoel
- ingrijpende gebeurtenissen: privé of in het werk



Seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten

Organisatie
- beleidsverklaring
- voorlichting en instructie leidinggevenden en werknemers
- meldingsinstructie
- klachtenregeling en vertrouwenspersoon
- regeling voor opvang slachtoffers
Werkplek
- goede verlichting in het gebouw
- veilige toegang, parkeergelegenheid
- geen aanstootgevende omgeving (posters)
- (niet) alleen werken
Werkgerelateerde onderwerpen
- collegialiteit
- groepscohesie
- door mannen gedomineerde werkomgeving (voor vrouwen)
- dominante groep die voor nieuwe medewerkers niet tolereren
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Bijlage 3 hoofdstuk 3

Checklist voor het opstellen van het beleid
voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Vragen

1.

Heeft uw organisatie een RI&E op het gebied van PSA?

2.

Heeft uw organisatie maatregelen genomen om PSA te voorkomen?

3.

Heeft uw organisatie een gedragscode?

4.

Heeft uw organisatie een cultuur waarin werkproblemen bespreekbaar
zijn?

5.

Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon en klachtenprocedure?

6.

Is bovenstaande bekend bij uw medewerkers?

JA/NEE
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Bijlage 4 hoofdstuk 3

Goede praktijk Ongewenst gedrag

CODE TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN (KB)

Doel en reikwijdte van de code
Deze gedragscode is bedoeld als een concretisering van de wettelijke regels en heeft tot doel de
bevordering van een alerte en effectieve naleving bij de Koninklijke Bibliotheek van gewenste
omgangsvormen. Deze gedragscode bevat daartoe concrete aanwijzingen en richtlijnen.
Begripsbepalingen
In deze code wordt onder ongewenste omgangsvormen verstaan:
1. Discriminatie:
Het maken van onderscheid tussen medewerkers op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid
of anderszins, als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet;
2. Seksuele intimidatie*: Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of
ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard waarbij
tevens sprake is van een van de volgende punten:
- onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet
gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
- onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon
wordt gebruikt of mede gebruikt als basis voor beslissingen die het werk
van deze persoon raken;
- dergelijk gedrag heeft ten doel de werkprestaties van een persoon aan
te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename
werkomgeving te creëren, dan wel heeft het gevolg dat de
werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een
intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt
gecreëerd.
3.
Agressie en geweld:
Voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen,
bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband
houden met het verrichten van het werk;
4.
Pesten of treiteren:
Gedrag dat als vijandig, vernederend of intimiderend wordt ervaren en
steeds op dezelfde persoon is gericht (bespotten, kwaadspreken, het werk
onaangenaam of zelfs onmogelijk maken).
* Indien een medewerker in de werksituatie geconfronteerd wordt met opmerkingen of gedragingen
met een seksuele lading die hij of zij als ongewenst, vernederend of intimiderend ervaart, is in
beginsel sprake van seksuele intimidatie. Daarbij kan gedacht worden aan dubbelzinnige
opmerkingen, onnodig aanraken, gluren, ophangen van naaktfoto’s in de werkruimte en natuurlijk
andere vormen van ongewenste seksuele toenadering. Ook seksuele chantage behoort hiertoe, zoals
het beloven van een promotie in ruil voor seksuele diensten.
Gewenst gedrag van de medewerkers
1. Medewerkers van de KB gaan collegiaal met elkaar om; ongewenste omgangsvormen worden niet
geaccepteerd.
2. Medewerkers laten zich nooit
beledigend over collega’s uit in discriminerende, seksueel
intimiderende, agressieve, gewelddadige of treiterende zin.
3. Teamleiders en hoofden stimuleren een collegiale, gelijkwaardige omgang op hun afdeling.
4. Iedere medewerker die in zijn werksituatie ongewenste omgangsvormen signaleert, probeert dit op
adequate wijze binnen zijn/haar afdeling, eventueel in overleg met de teamleider of het hoofd, aan
de orde te stellen.
5. Medewerkers verlenen hun volledige medewerking bij de uitvoering van beleidsinitiatieven van de
KB, die tot doel hebben ongewenste omgangsvormen te voorkomen.
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Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen KB
“Een ieder die bij de KB werkzaam is en op het werk met ongewenste omgangsvormen wordt
geconfronteerd kan zich tot uiterlijk twee jaar na de confrontatie, al dan niet via een daartoe
aangestelde vertrouwenspersoon, met klachten wenden tot de daarvoor ingestelde klachtencommissie.
De behandeling van de klacht zal plaatsvinden volgens de Klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen KB.
Namens het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,
Prof. H.J.L. Vonhoff, voorzitter”
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Bijlage 5 hoofdstuk 3

Goede praktijk Werkdruk

HANDREIKING VASTSTELLEN EN VERMINDEREN WERKDRUK

(NWO)

Werkdruk
Het is niet eenvoudig aan te geven wat exact onder werkdruk wordt verstaan; dit omdat het veelal op
een persoonlijke ervaring berust. Toch is het goed om vooraf te bepalen wat onder werkdruk wordt
verstaan en hoe hiermee kan worden omgegaan.
Werkdruk in de wet
Werkdruk in de Arbowet, artikel 1 onder psychosociale arbeidsbelasting, maakt onderdeel uit van een
aantal factoren welke in de arbeidssituatie (werk)stress teweeg kunnen brengen. Overige factoren die
in dit artikel worden genoemd zijn: seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten.
Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de eisen die aan het werk gesteld
worden. Gedacht kan worden aan de hoeveelheid werk, maar ook de kwaliteit en het werktempo.
Ontstaan van werkdruk
Bij werkdruk werkt een werknemer voortdurend onder hoge tijdsdruk en/of in een hoog tempo en is
gedurende langere tijd niet in staat zijn werk binnen de gestelde tijd uit te voeren. De balans is zoek
tussen de hoeveelheid werk en de hoeveelheid activiteiten. Indien werkdruk ervaren wordt, is vooraf al
bekend dat het werk niet zal lukken. Desondanks zal worden geprobeerd het wel te doen laten lukken.
Op den duur is dit slecht voor de gezondheid en kan zelfs leiden tot werkstress. Ook belasting in het
privéleven kan hier een rol bij spelen.
(Werk)stress is een situatie van langdurige psychische overbelasting. Die ontstaat wanneer iemand
langere tijd niet aan gestelde eisen kan voldoen. De aldus ontstane (werk)stress kan leiden tot
langdurig ziekteverzuim.
Werkdruk kan op verschillende manieren worden gemeten. Eén manier is de Signaleringsmethode van
de Arbeidsinspectie. In de vraagstelling wordt gebruik gemaakt van 9 bronnen, die werkdruk en
werkstress kunnen veroorzaken. Deze bronnen zijn de volgende:
 inhoud van het werk (moeilijkheidsgraad, vereiste nauwkeurigheid en leermogelijkheid)
 contactmogelijkheden (tussen collega’s en leidinggevenden)
 ingrijpende gebeurtenissen (ongewenste omgangsvormen)
 hoeveelheid werk (beschikbare tijd)
 inspannendheid (zwaarte en herstelmogelijkheden)
 werktempo
 afwijkende werktijden (ploegendienst, avond- en weekenddienst)
 pauze en verlof (rustmomenten)
 overwerk
Voor elk van de negen onderwerpen wordt vastgesteld of het ‘last of hinder’ veroorzaakt. Elk antwoord
levert een aantal risicopunten op. Er is sprake van hoge werkdruk als de bronnen van werkdruk worden
gesignaleerd, de verschijnselen van werkdruk aanwezig zijn en de medewerkers onvoldoende
regelmogelijkheden hebben om de werkdrukbronnen het hoofd te bieden.
(Werk)stress kan onder andere gepaard gaan met:
 Hoge bloeddruk
 Spierklachten
 Slaapproblemen
 Maag- en hoofdpijnklachten
 Concentratieproblemen
 Emotionele gevoeligheid
 Woede
 Depressiviteit
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Toename angst en onzekerheid
Zich isoleren
Eetproblemen
Toename roken/drinken en medicijngebruik

Acties tegen werkdruk
Zowel de werkgever (leidinggevende) als de werknemer zelf kan maatregelen nemen om de werkdruk
te vermijden.
De werkgever (leidinggevende) kan 3 soorten maatregelen nemen:
 Aanpassingsmaatregelen: Oplossingen die takenpakket niet structureel verbeteren en de organisatie
van het werk niet wezenlijk veranderen, maar de medewerker de kans schenkt beter met de
problemen om te gaan (bijvoorbeeld werkoverleg).
 Verbeteringsmaatregelen: Deze zijn gericht op vermindering van de werkdruk door vergroten
regelmogelijkheden of anders invullen van de functie. Inhoud van de functie staat hierbij centraal en
geprobeerd wordt de functie te verbreden (meer uitvoerende taken samenvoegen) en/of te verrijken
(naast uitvoerende taken ook voorbereidende, ondersteunende en organiserende taken opnemen).
 Vernieuwingsmaatregelen: Deze zijn gericht op het veranderen van taken en functies en soms ook
(onderdelen van) organisatie.
De werknemer kan zelf het volgende doen:
 Werkdruk op tijd met leidinggevende bespreken, zodat er samen naar een oplossing kan worden
gezocht
 Analyseren en verbeteren van de organisatie van het eigen werk om onnodige tijdnood te
voorkomen
 Voldoende rust te nemen
 Veranderen gewoonte en gedrag
 Zeg niet op alles ja
 Doe niet alles zelf, maar delegeer
 Behandel post en e-mails bij binnenkomst, bewaar geen stapels en bepaal prioriteit (stel een to-dolijst op)
 Beperk ad hoc telefoontjes en e-mailberichten, niet ieder telefoontje is dringend en niet iedere
nieuwe e-mail behoeft direct te worden beantwoord
 Stel vaste telefoontijden vast
 Organiseer persoonlijk archief om onnodig zoeken te voorkomen
 Hak grote taken in kleine stukken (hapklare brokken) om voortgang en overzicht te behouden
Bronnen
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsomstandighedenwet. Den Haag :
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008.
 Houtman I.L.D., Smulders P.G.W., Klein Hesselink D.J. Trends in Arbeid. Alphen aan de Rijn :
Samson, 1999.
 Arbouw
 ArboPortaal
 Intermediair/Jolanda Pikkaart
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Arbeidsinspectie
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Bijlage 6 hoofdstuk 3

Goede praktijk Klachtenregeling

KLACHTENREGELING SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE OF GEWELD (SIAG) (CWI)

Artikel 1 Algemeen
lid 1
De klachtenregeling heeft als doel een individuele werknemer of ex-werknemer een middel te
verschaffen om zich te beschermen tegen een voor hem ongewenste situatie ten aanzien van seksuele
intimidatie, agressie of geweld. Tevens wordt met deze regeling, en met de Notitie preventie en aanpak
ongewenste omgangsvormen en de Gedragscode ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag,
beoogd willekeur en/of onzorgvuldige behandeling op dit terrein binnen het CWI te voorkomen en een
gezond en veilig werkklimaat te waarborgen.
lid 2
Deze regeling strekt zich eveneens uit tot derden die, in verband met voorvallen tijdens of in verband
met het werk, willen klagen over een werknemer van het CWI en tot klachten over derden die tijdelijk
bij het CWI aanwezig zijn.
Artikel 2 Definities
Seksuele intimidatie
Elke vorm van seksueel getint gedrag waarvan iemand niet is gediend; iedereen bepaalt voor zichzelf of
het gedrag van de ander aanvaardbaar, dan wel beledigend of bedreigend is.
Agressie of geweld
Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen
tijdens of in verband met het werk.
Klager
De persoon die zich wendt tot een vertrouwenspersoon dan wel een klacht indient op grond van deze
Klachtenregeling.
Aangeklaagde
De persoon over wie een vertrouwenspersoon wordt benaderd, dan wel tegen wie een klacht wordt
ingediend.
Interne vertrouwenspersoon
De door de directie, met instemming van de Ondernemingsraad, benoemde werknemer of werknemers
van het CWI tot wie een klager zich kan wenden.
Externe vertrouwenspersoon
De door de Arbo Unie Amsterdam in samenspraak met de directie en de Ondernemingsraad benoemde
werknemer van deze Arbo Unie.
Bemiddelaar
Een door klager en een vertrouwenspersoon aangezochte persoon, al dan niet een werknemer van het
CWI.
Artikel 3 Vertrouwenspersoon
lid 1
Een vertrouwenspersoon is belast met de eerste opvang van de klager.
lid 2
Een vertrouwenspersoon handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van de
klager en waarborgt de vertrouwelijkheid.
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lid 3
De vertrouwenspersoon is tevens verantwoordelijk voor het signaleren van knelpunten, het adviseren
aan de directie en de Ondernemingsraad - gevraagd en ongevraagd - over te ontwikkelen beleid ten
aanzien van seksuele intimidatie, agressie of geweld en het verzorgen, voor 1 april, van een jaarlijkse
geanonimiseerde rapportage aan de directie en de Ondernemingsraad.
lid 4
Een vertrouwenspersoon wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en is herbenoembaar.
Artikel 4 Faciliteiten
De werkgever verschaft de interne vertrouwenspersoon de nodige faciliteiten waardoor hij op
vertrouwelijke wijze kan worden geraadpleegd. Voorts verschaft de werkgever de interne
vertrouwenspersoon de mogelijkheid zich op kosten van de werkgever nader te bekwamen voor de
functie. De interne vertrouwenspersoon heeft minimaal recht op twee scholingsdagen per jaar. De
activiteiten van de interne vertrouwenspersoon vinden plaats onder werktijd, of - als dat niet mogelijk
is - worden als (over)werk aangemerkt.
Artikel 5 Bemiddelaar
lid 1
Doel van bemiddeling is het ongewenste gedrag te laten stoppen.
lid 2
De bemiddelaar voert geen formeel onderzoek uit over een klacht en doet geen uitspraak over de
gegrondheid ervan.
lid 3
De bemiddelaar stelt de betrokkene(n) op de hoogte van het resultaat van zijn bemiddeling.
Artikel 6 Procedure
lid 1
Een werknemer die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie en/of agressie of geweld kan
aangifte doen bij de politie en/of zich wenden tot een interne of de externe vertrouwenspersoon, en/of
een klacht indienen op grond van deze klachtenregeling.
lid 2
Indien een werknemer zich wendt tot een vertrouwenspersoon worden de gebeurtenissen uitgebreid
besproken, zonder dat daarbij direct tot onderzoek hoeft te worden overgegaan; doorverwijzing naar
hulpverleningsinstanties buiten het CWI is mogelijk.
Artikel 7 Klachtencommissie
lid 1
Het CWI sluit zich aan bij een externe klachtencommissie, die zich bezighoudt met klachtenbehandeling
op het terrein van seksuele intimidatie, agressie en geweld. De klachtencommissie wordt ondersteund
door een secretaris vanuit het CWI.
lid 2
De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie, eventueel via de secretaris van
de klachtencommissie. De klachtencommissie bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen
twee weken na binnenkomst. In deze brief wordt de wijze en de termijn van afwikkeling van de klacht
vermeld.
lid 3
Binnen 4 weken nadat de klacht bij de klachtencommissie is ingediend, brengt de klachtencommissie
haar advies uit aan de directie van het CWI met een afschrift aan de klager en, indien van toepassing,
de aangeklaagde. Indien de klachtencommissie niet binnen vier weken haar advies kan uitbrengen, kan
zij eenmalig de termijn met maximaal vier weken verlengen. De klachtencommissie laat dit tijdig en
met redenen omkleed aan de klager, directie en aangeklaagde weten.
lid 4
Het advies van de klachtencommissie is bindend. De directie neemt een besluit over eventueel te
nemen maatregelen en deelt dat binnen veertien dagen na ontvangst van het advies van de
klachtencommissie schriftelijk mede.
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lid 5
Alle beroepsmogelijkheden staan open voor hen die in beroep willen gaan tegen de uitkomst van de
werkzaamheden
van
de
klachtencommissie
en
tegen
het
besluit
van
de
directie.
Artikel 8 Slotbepalingen
lid 1
De werkgever draagt er zorg voor dat de rechtspositie van de interne vertrouwenspersoon niet nadelig
zal worden beïnvloed door het optreden als vertrouwenspersoon.
lid 2
De vertrouwenspersoon is geen verantwoording schuldig aan de eigen leidinggevende, maar aan het
Bestuur, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd.
Lid 3
De vertrouwenspersoon geniet verschoningsrecht.
lid 4
De interne vertrouwenspersoon ontvangt een bruto-vergoeding per jaar, vermeld in het Overzicht
Vergoedingen, uit te betalen in de maand december. Bij benoeming of aftreden in de loop van een
kalenderjaar wordt de vergoeding naar rato uitbetaald.

59

Bijlage 7 hoofdstuk3

Goede praktijk Agressie en geweld door derden
ALARMOPVOLGING (FOM-NIKHEF)

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding
Beleid
Plaatsbepaling, reikwijdte en verantwoordelijkheden
Beveiligingszones
Procedures
5.1 scenario’s
Onheus bejegenen/bedreigen receptiemedewerker
Insluiping/onbevoegde toegang Nikhef-UvA
Agressieve persoon/verdachte persoon binnen het beveiligde gebied
5.2 Taken per doelgroep
1) Receptiemedewerker
2) Alarmopvolger (AO)
3) Directeur/instituutsmanager
4) Hoofd PZ
5) Gebouw beheerder
6) Hoofd BHV
7) Hoofd bewaking
8) Nikhef/WCW-medewerker
6. Opleiding
6.1. Opleiding receptiemedewerker/medewerker goederenontvangst
6.2 Opleiding Alarmopvolgers (AO’s)
6.3 Herhalingsoefeningen
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1.
Inleiding
Met de komst van de speed lanes is de toegangsregulering aangescherpt van de Nikhef en de UvAgebouwen. Uit een risicoanalyse [1] is gebleken dat er een reële kans ontstaat dat receptiepersoneel
bedreigd of onheus bejegend wordt aan de receptie.
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst het beleid ten aan zien van beveiligingsincidenten. Daarna volgt de
intentie van de directeur Nikhef, omtrent alarmopvolging, gevolgd door de procedures. De laatste
paragraaf beschrijft de opleiding en de periodieke herhalingslessen van de alarmopvolgers en de
receptiemedewerkers.

2.
Beleid
In het arbobeleid [2] van Nikhef staat beschreven dat Nikhef het optimaliseren van de veiligheid en de
bescherming van de gezondheid van alle medewerkers, alsmede van alle anderen die onder de
verantwoordelijkheid van de directeur van het instituut aanwezig zijn als uitgangspunt heeft.
Nikhef wil de risico’s die uit de risicoanalyse naar voren zijn gekomen bij de bron aanpakken.
Het Nikhef heeft daarom zowel fysieke als organisatorische maatregelen getroffen.
Fysieke maatregelen:
1) er is een scheiding tussen bezoeker en receptiemedewerker;
2) bij de receptie is een noodknop waarmee gealarmeerd kan worden.
Naast de fysieke maatregelen heeft Nikhef organisatorische maatregelen getroffen door het aanwijzen
van alarmopvolgers. Alarmopvolgers zijn medewerkers die deel uitmaken van de BHV-ploeg maar naast
hun reguliere BHV-taken ook opgeleid zijn om te kunnen handelen bij beveiligingsincidenten.
Handelend optreden door medewerkers
De directeur van Nikhef heeft als standpunt dat alleen aangewezen medewerkers (alarmopvolgers) van
Nikhef handelend optreden tijdens een beveiligingsincident. De niet aangewezen medewerkers hebben
alleen een signalerende functie bij een beveiligingsincident en dienen verdachte situaties en
beveiligingsincidenten te melden bij de receptie.
Intentie
De Nikhef directeur heeft de intentie om:
 beveiligingsrisico’s zoveel mogelijk uit te sluiten door de risico’s primair bij de bron aan te pakken;
 bepaalde medewerkers aan te wijzen (alarmopvolgers) die handelend mogen optreden tijdens een
beveiligingsincident en daarvoor de benodigde voorlichting en onderricht hebben ontvangen;
 de genomen maatregelen ter voorkoming van beveiligingsincidenten helder te communiceren in de
Nikhef-organisatie;
 jaarlijks beleid en procedures te evalueren en aan te passen indien dit van toepassing is;
 het beveiligingsbewustzijn te promoten onder de medewerkers, alarmopvolgers en
receptiemedewerkers;
 een ongestoord en veilig verblijf van medewerkers, studenten en bezoekers mogelijk te maken [3].
Het hierboven geformuleerde beleid en de genoemde intenties liggen in lijn met de doelstellingen zoals
beschreven in het document: ‘Beveiligingsbeleid Wetenschappelijke Centrum Watergraafsmeer [3]’.

3.
Plaatsbepaling, reikwijdte en verantwoordelijkheden
De procedures zoals beschreven in dit document zijn van toepassing op het Nikhef bouwdelen-H & -N
en het bouwdeel van de UvA (gebouw 403). In het UvA BHV-plan dat van toepassing is op het
bouwdeel 403, zijn de in dit document beschreven procedures opgenomen.
De procedures zijn verder van toepassing tijdens kantooruren (8.30 – 17.00, uren dat de receptie bezet
is) op werkdagen. Buiten kantooruren, weekeinden en feestdagen is de WCW-bewaking
verantwoordelijk voor inzet bij beveiligingsincidenten. Het te gebruiken noodnummer is dan 6000.
De gebouw beheerder (in de Nikhef-situatie is dat de Manager beheer en onderhoud) is
verantwoordelijk voor de beveiliging van het gebouw. Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor de
alarmopvolgingsorganisatie van de Nikhef-organisatie.
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WCW-terrein
In het geval zich een beveiligingsincident voordoet op het WCW-terrein (bijvoorbeeld op een
parkeerplaats), dient de SARA-loge zo snel mogelijk te worden ingelicht via het noodnummer 6000. De
receptiemedewerker van SARA bericht hoofd bewaking of diens plaatsvervanger om actie te
ondernemen.

4.
Beveiligingszones
Door de komst van de zogenoemde speed lanes is Nikhef ingedeeld in twee beveiligingzones te weten:
1. beveiligde zone;
2. niet beveiligde zone.
Tot de beveiligde zone wordt het gebied gerekend dat zich achter de speedlanes bevindt na het
betreden van het Nikhef-gebouw. Het niet beveiligde gebied bevindt zich voor de speedlanes. Alle
medewerkers en derden bevinden zich in het ene of het andere gebied. De receptiemedewerker is
hierop een uitzondering. Hij/zij bevindt zich tussen het beveiligde en niet beveiligde gebied.

5.
Procedures
In het BHV-plan zijn de richtlijnen omtrent calamiteiten als brand, ongevallen met letsel etc. reeds in
procedures beschreven. De procedures over beveiligingsincidenten staan beschreven in de volgende
paragraaf. De basis voor de procedures zijn de diverse scenario’s die zich kunnen voordoen in de
Nikhef-organisatie, te weten:
1. Onheus bejegenen/bedreigen van receptiemedewerkers door persoon/personen;
2. Insluiping Nikhef of UvA (gebouw 403);
3. Agressieve/verdachte persoon binnen het beveiligde gebied (onbevoegde toegang);
4. Opvolging van alarmsignalering (bijvoorbeeld van nooddeuren, cameradetectie etc.).
De procedures die opgesteld zijn n.a.v. de scenario’s zijn opgedeeld in twee delen. Deel 1 (paragraaf
10.5.1) beschrijft de scenario’s en wijze waarop alle betrokkenen reageren. Deel 2 (paragraaf 9.5.2)
beschrijft de taken per doelgroep gedurende een beveiligingsincident.
5.1
Scenario’s
1. Onheus bejegenen/bedreigen receptiemedewerker
 Receptiemedewerker probeert de persoon/personen te bedaren;
 Indien dit niet lukt, drukt de receptiemedewerker op de noodknop;
 Hij/zij probeert zo lang mogelijk de receptie te bezetten;
 De alarmopvolgers ontvangen bericht via het de tracer(‘code 3C00’);
 De alarmopvolgers begeven zich direct naar de receptie;
 AFSPRAAK: de alarmopvolger die als eerste bij de receptie aankomt, neemt de leiding!
 De eerste alarmopvolger die arriveert bij de receptie treedt in contact met de persoon en neemt
het gesprek over;
 De tweede alarmopvolger betreedt de receptie en leidt de receptiemedewerker weg van de
receptie;
 De alarmopvolger bij de receptie probeert de persoon/personen te bedaren.
A) Persoon/personen bedaart/bedaren
 Alarmopvolger achterhaalt het probleem dat ten grondslag aan de boosheid van de
persoon/personen;
 De alarmopvolger tracht i.s.m. medewerker van het secretariaat het probleem van de
persoon/personen op te lossen.
Na de inzet
 De alarmopvolger die de inzet heeft uitgevoerd vult het formulier beveiligingsincidenten (zie
bijlage 2) in en spreekt dit door met het hoofd BHV;
 Hoofd BHV bespreekt de inzet met de receptiemedewerker, directeur, instituutsmanager, hoofd
bewaking en hoofd PZ.
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B) Persoon/personen bedaart/bedaren niet (escalatie):
 De andere aanwezige alarmopvolgers komen te hulp;
 Een van de alarmopvolgers belt de politie (112);
 Informeer de SARA receptie (6000) dat politie onderweg is;
 De alarmopvolgers verzoeken de persoon/personen het terrein z.s.m. te verlaten;
 Bij aankomst van de politie neemt deze de inzet over.
Na de inzet
 Vindt meteen een mondelinge evaluatie plaats met alle betrokkenen onder leiding van het hoofd
BHV of diens vervanger;
 Het formulier beveiligingsincidenten wordt z.s.m. ingevuld na de mondelinge evaluatie door het
hoofd BHV en de betrokkenen bij de inzet;
 Het hoofd BHV maakt een schriftelijke evaluatie (evaluatie rapportage zie bijlage 3);
 Hoofd BHV neemt de evaluatie door met alarmopvolgers, receptiemedewerkers, directeur,
instituutsmanager, hoofd bewaking en hoofd PZ (inclusief formulier beveiligingsincidenten).
2. Insluiping/onbevoegde toegang Nikhef-UvA
 Berichtgeving van insluiping:
- De receptiemedewerker krijgt een bericht binnen via het toegangscontrole systeem of d.m.v.
cameratoezicht dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt van de bewaakte toegang;
- Een medewerker van Nikhef, UvA of WCW maakt melding van een insluiping (onbekend verdacht
persoon) bij de receptiemedewerker.
Actie
 De receptiemedewerker alarmeert de alarmopvolgers door middel van de alarmknop;
 De alarmopvolgers gaan z.s.m. naar de receptie;
 Bij aankomst van de alarmopvolgers geeft de receptiemedewerker door waar en wat eraan de
hand is;
 Twee alarmopvolgers gaan met portofoons naar de opgegeven uitgang;
 Een alarmopvolger gaat achter de receptie om contact te houden met de alarmopvolgers die de
inzet uitvoeren;
 De twee alarmopvolgers rapporteren via de portofoon hun bevindingen en handelen naar bevind
van zaken.
Na de inzet
 De alarmopvolgers en betrokkenen evalueren mondeling met het hoofd BHV en vullen het
formulier beveiligingsincidenten in;
 Het hoofd BHV neemt de evaluatie door met de receptiemedewerker, directeur, instituutmanager,
hoofd bewaking, gebouw beheerder en hoofd PZ.
3. Agressieve/verdachte persoon/personen binnen het beveiligde gebied
 Medewerker(s) ziet(n) een agressieve of verdachte persoon en bellen de receptie (tst 6000);
 Hij/zij ge(ven)eft aan wat eraan de hand is, waar het gebeurt en vraagt om assistentie;
 De receptiemedewerker alarmeert de alarmopvolgers door middel van de alarmknop;
 Bij aankomst van de alarmopvolgers geeft de receptiemedewerker aan de alarmopvolgers door wat
er aan de hand is en waar;
 Twee alarmopvolgers gaan met portofoon naar de aangegeven plaats;
 Een alarmopvolger blijft bij de receptie en houdt contact via de portofoon;
 De twee alarmopvolgers rapporteren via de portofoon hun bevindingen en handelen naar bevind
van zaken.
Na de inzet
 De alarmopvolgers evalueren mondeling met het hoofd BHV ;
 De alarmopvolgers en hoofd BHV vullen het formulier beveiligingsincidenten in;
 Het hoofd BHV stelt de evaluatierapportage op;
 Het hoofd BHV neemt de evaluatie door met de receptiemedewerker, directeur, instituutsmanager,
hoofd bewaking WCW, gebouw beheerder en hoofd PZ.
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5.2
Taken per doelgroep
1. Receptiemedewerker
Onheus bejegenen/bedreigen van de receptiemedewerker
 Probeer de persoon/personen te bedaren;
 Indien dit niet lukt, alarmeer de alarmopvolgers via de alarmknop;
 Na alarmering blijven proberen de persoon/personen te bedaren;
 Na het arriveren van de alarmopvolger, draag alle informatie over aan de alarmopvolger en volg
diens instructies op;
 Werk achteraf mee aan de evaluatie.
De alarmopvolgers hebben de opdracht om de receptiemedewerkers direct weg te leiden van de
receptie.
Insluiping
Alarm van een bewaakte uitgang of insluiping geconstateerd d.m.v. cameratoezicht:
 Druk meteen de alarmknop;
 Leg de portofoons klaar;
 Geef de benodigde informatie bij aankomst van de alarmopvolgers (locatie en type melding);
 Volg de instructies op van de alarmopvolger achter de receptie;
 Neemt deel aan de evaluatie.
Agressief of verdachte persoon/personen binnen het beveiligde gebied
 Je krijgt een melding vanuit het instituut (via 6000 of anders);
 Vraag wat eraan de hand is en waar;
 Druk op de alarmknop;
 Leg de portofoons klaar;
 Geef de benodigde informatie door aan de alarmopvolgers;
 Volg de instructies op van de alarmopvolger achter de receptie;
 Neemt achteraf deel aan de evaluatie.
2. Alarmopvolger (AO)
Onheus bejegenen/bedreigen receptiemedewerker
 Je ontvangt bericht via de tracer (code 3C00);
 Ga z.s.m. naar de receptie;
 Ben je de eerste (leidende AO); ga naar de persoon/personen;
 Andere AO'ers begeven zich naar de receptie;
 De leidende AO treedt de-escalerend op.
Situatie 1: de persoon/personen bedaart/bedaren:
 Werk mee (i.s.m. een medewerker van het secretariaat) aan het oplossen van het probleem dat de
persoon heeft, personen hebben;
 Na het incident mondeling evalueren met het hoofd BHV en de andere AO's;
 Invullen van het formulier beveiligingsincidenten.
Situatie 2: De persoon/personen bedaart/bedaren niet (escalatie):
 Bel de z.s.m. de politie (112);
 Tracht de persoon/personen uit het gebouw te zetten;
 Na aankomst van de politie neemt deze de inzet over;
 Na het incident mondeling evalueren met het hoofd BHV en de andere AO's;
 Invullen van het formulier beveiligingsincidenten.
Insluiping
 Je wordt op de hoogte gebracht via de tracer (code 3C00);
 Ga z.s.m. naar de receptie;
 Ben je de eerste (leidende AO); ga achter de receptie en neem de leiding;
 De andere AO's gaan ook naar de receptie;
 Vraag de receptiemedewerker om de benodigde informatie;
 De leidende AO geeft twee AO's de opdracht naar de plek van insluiping te gaan met een
portofoon;
 Twee AO's gaan naar het punt van de insluiping;
 Stel je op de hoogte van de situatie en handel naar bevind van zaken.
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Na inzet
 Meteen mondeling evalueren met het hoofd BHV;
 Vul binnen 24 uur het formulier beveiligingsincidenten in.
3. Directeur/instituutsmanager
 De directeur en instituutsmanager worden z.s.m. op de hoogte gebracht van
beveiligingsincident door het hoofd BHV;
 Evalueer achteraf met het hoofd BHV;
 Geef toestemming om eventuele maatregelen uit te voeren voortvloeiende uit de evaluatie.

een

4.




Hoofd PZ
Je wordt op de hoogte gebracht door het hoofd BHV;
Evalueer achteraf met het hoofd BHV;
Neem de nodige maatregelen, indien ondersteuning wordt gevraagd van Nikhef-medewerkers n.a.v.
het beveiligingsincident.

5.




Gebouw beheerder
De gebouw beheerder wordt z.s.m. op de hoogte gesteld door het hoofd BHV;
Evalueer achteraf met het hoofd BHV;
Voer de afgesproken maatregelen uit voortvloeiend uit de evaluatie.

6. Hoofd BHV
Bij alle incidenten:
 Je wordt via de tracer (code 3C00) op de hoogte gebracht van een incident;
 Ga zo snel mogelijk naar de receptie van Nikhef;
 Neem deel aan de inzet (zie inzet van AO);
 Licht na de inzet in: directeur, instituutsmanager, hoofd PZ, hoofd bewaking en de gebouw
beheerder;
 Direct na het incident roep je de betrokken AO's, receptiemedewerkers en direct betrokkenen bij
elkaar voor een mondelinge evaluatie;
 Maak een verslag van de mondelinge evaluatie.;
 Verzoek de AO's het formulier beveiligingsincidenten binnen 24 uur in te vullen;
 Maak een eindevaluatie (evaluatierapportage beveiligingsincidenten);
 Bespreek de evaluatie met de receptiemedewerker, AO's, directeur, instituutsmanager, hoofd
bewaking, gebouw beheerder en hoofd PZ.
7.




Hoofd bewaking
Hoofd bewaking wordt z.s.m. op de hoogte gesteld door het hoofd BHV;
Evalueer achteraf met het hoofd BHV;
Voer de afgesproken maatregelen uit voortvloeiende uit de evaluatie.

8. Nikhef/WCW medewerker
Medewerkers van het Nikhef worden verzocht om bij beveiligingsincidenten (verdachte situaties,
insluiping e.d.) dit direct te melden bij de receptie via 6000. Handelend optreden door niet aangewezen
medewerkers wordt ten zeerste afgeraden.
De afhandeling/alarmopvolging van beveiligingsincidenten wordt door daarvoor aangewezen
alarmopvolgers uitgevoerd. Zij zijn getraind in het omgaan met beveiligingsincidenten.
Onheus bejegenen/bedreigen receptiemedewerker
 Blijf op gepaste afstand van de receptie en grijp niet in;
 Volg de instructies op van de AO.
Insluiping/verdachte persoon
 Indien een insluiper/agressief/verdacht persoon wordt gesignaleerd (of iemand wordt op insluiping
verdacht) bel meteen de receptie (6000);
 Geef door wie je bent, dat je een insluiper/agressief/verdacht persoon hebt gesignaleerd, waar de
insluiper/agressief/verdacht persoon zich bevindt en vraag om assistentie;
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 Houd de insluiper in de gaten maar grijp niet in;
 Wacht op de AO's;
 Geef de benodigde informatie aan de AO's;
 Volg de instructies van de AO's op.
Agressief- of verdachte persoon binnen het beveiligde gebied
Zie 2. Insluiping/verdachte persoon.

6.
Opleiding
Deze
paragraaf
omschrijft
opleidingen
en
de
herhalingstrainingen
receptiemedewerkers/medewerkers goederenontvangst en de AO's.
6.1

van

de

Opleiding receptiemedewerkers/medewerker goederenontvangst

De receptiemedewerker dient een opleiding basisleer beveiliging receptiemedewerker gevolgd te
hebben. De volgende onderwerpen dienen aan bod te komen:
- 1 dagdeel: Communicatie, beveiliging van gebouwen en eigendommen, Security Awareness. Hierbij
ligt de nadruk op: herkennen van beveiligingsincidenten, de wijze van communiceren en het juridisch
kader.
- 1 dagdeel: Training met acteur. Hierbij ligt de nadruk op het oefenen wat geleerd is in het eerste
dagdeel.
6.2

Alarmopvolgers (AO's)

-2
-

dagdelen: Communicatie, beveiliging van gebouwen en eigendommen, Security Awareness. Hierbij
ligt de nadruk op: omgaan met agressie en middelen om escalatie te voorkomen, inschatten van
bedreigende situaties, hoe te handelen bij een beveiligingsincident, juridische kader.
2 dagdelen: Training met acteur. Hierbij ligt de nadruk op: omgaan met agressie, wat doet agressie
met je, op welke wijze kun je de-escaleren en praktijk cases.

6.3

Herhalingsoefeningen

Voor de AO's is het belangrijk om jaarlijks 2 dagdelen te herhalen. Tijdens de herhaling wordt dagdeel
besteed aan theorie en 1 dagdeel aan praktijk met een acteur. De inhoud is gelijk aan de cursus. Er
wordt tijdens de theorie kort aandacht besteed aan de belangrijkste beveiligingsuitgangspunten en de
actuele situatie (juridisch als in WCW-verband).
In het tweede dagdeel worden met name scenario’s getraind met een acteur.
De coördinator BHV WCW
is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van de
herhalingsoefeningen. Daarnaast is hij/zij eveneens verantwoordelijk voor het organiseren van de
opleidingen van AO's en receptiemedewerkers/medewerkers goederenontvangst die worden
toegevoegd aan de alarmopvolgersorganisatie of receptie.

Literatuur
 Derksen et al; Visie Alarmorganisatie WCW, 0484-700-60, 8 januari 2008 [1]
 Egdom et al, ARBO-beleid, Januari 2006, PZ-060070 [2]
 Beveiligingsbeleid Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, 29 september 2002,
WG. Beveiliging [3]
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Sample information material
“Undesirable behaviour & workload"
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Voorbeelden goede praktijken van externen

Arboportaal (http://www.arboportaal.nl):
- Voor werkgevers: Seksuele intimidatie, Pesten, Agressie en geweld, Werkdruk;
- Voor werknemers: Seksuele intimidatie, Pesten, Agressie en geweld, Werkdruk.
Samen in gesprek over plezier in het werk (arbo VO)
Stress de baas: In 3 stappen naar oplossingen (commissie Het werkend perspectief)
Verzuim door psychische problemen (commissie Het werkend perspectief)
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Checklist
Audit Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Hoofdlijnen, NEN 4000:2008 bevat een uitgebreide audit-vragenlijst
Onderwerp
Organisatorische aspecten

Toelichting /Aandachtspunt

Actualiteit BNP






Procedures (passend bij de huidige risico's)
Ontruimingskaarten
Vluchtroutekaarten
Locaties met specifieke risico's

Actualiteit
calamiteiten-instructiekaarten
Aantal BHV’ers

Bekwaamheid BHV'ers

BHV-oefeningen

Uitrusting BHV’ers

 Vastgesteld aan de hand van de risico's en beschreven
maatgevende scenario’s in de RI&E.
 Betrek
hierin
ook
de
aanwezigheidsgraad,
de
gebouwenstructuur en het organogram
 Geldigheid BHV- en EHBO- diploma's
 Keuring en oefeningen ademluchtdragers
 Kennis BHV'ers van specifieke risico's
 Elke BHV’er moet zo vaak oefenen als nodig is voor het
behoud van zijn/haar vaardigheden en 1x per jaar
hebben deelgenomen aan een ontruimingsoefening
 Opkomst percentage
(voldoende, bepaald door de
risico’s maatgevende scenario’s uit de RI&E)
 Evaluatie en verbeteringen
 Toereikend en afgestemd op de risico’s maatgevende
scenario’s uit de RI&E.
 Communicatiemiddelen
 Herkenbaarheid

Technische aspecten
Brandmeldinstallatie
Controle blusmiddelen

Controle vluchtwegen

Noodverlichting












periodieke test
Passend voor risico,
Aantal
Datum
Obstakels
Vrije uitgang
Juiste pictogrammen
Jaarlijkse test
Passende plaatsen
Juiste verlichting

Evaluatie
Rapportage incidenten, ongevallen
Jaarverslag
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Veiligheids- en gezondheidsplan

Informatie
Een V&G plan wordt opgenomen in het contract met de aannemer. De maatregelen die getroffen
worden kunnen in nauw contact staan met de maatregelen voor het Overlastbeperkingsplan.
Communicatie tussen de arbocoördinator op de bouwplaats en de arbofunctionaris van de
opdrachtgever is dus van belang.
Een V&G-plan is wettelijk verplicht als:
 de geraamde duur meer dan 30 werkdagen is én als op de bouwplaats meer dan 20 werknemers
tegelijkertijd aan het werk zijn;
 de geraamde duur groter is dan 500 mensdagen;
 er sprake is van bijzondere gevaren, waaronder in ieder geval valt:
- bedelving, vastraken of vallen,
- chemische of biologische stoffen,
- ioniserende straling,
- de nabijheid van hoogspanningskabels,
- verdrinkingsgevaar,
- het graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken,
- werkzaamheden met duikuitrusting,
- werkzaamheden onder overdruk,
- werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt,
- montage of demontage van zware prefab-elementen.
Indien een V&G-plan verplicht is dient de uitvoerende partij de bouwwerkzaamheden te melden bij de
Arbeidsinspectie.

Inhoud V&G plan
Het V&G-plan bevat minstens de volgende informatie:
 een beschrijving van het bouwwerk;
 een overzicht van de betrokken partijen;
 de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
 afspraken die gemaakt zijn tussen de bouwcoördinator en de arbofunctionaris;
 een risico-inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van gelijktijdig
en na elkaar bouwen (en van de wisselwerking tussen activiteiten, inclusief activiteiten van het
exploiterende bedrijf);
 de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en –evaluatie;
 de afspraken over het uitvoeren van de maatregelen;
 de wijze waarop toezicht wordt gehouden;
 bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in de ontwerpfase worden gemaakt;
 de wijze waarop voorlichting en instructie van werknemers op de bouwplaats plaatsvindt.
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Het PMV/PPD-model

(ter informatie voor het opstellen van een programma van eisen)
Met de - algemeen gehanteerde - behaaglijkheidstheorie van Fanger kan het percentage ontevredenen
als gevolg van het thermisch binnenklimaat worden bepaald. Daarbij wordt de PMV (Predicted Mean
Vote) berekend die aangeeft hoe het thermisch binnenklimaat door de gemiddelde gebruiker wordt
beoordeeld. Daarbij spelen de volgende grootheden een rol:
 warmteweerstand van de kleding (clo-waarde);
 activiteitenniveau van de gebruiker (metabolisme, met-waarde);
 luchttemperatuur;
 gemiddelde stralingstemperatuur;
 relatieve luchtvochtigheid;
 luchtsnelheid.
De PMV-waarde is gebaseerd op de warmtebalans van het menselijk lichaam. De mens is in thermisch
evenwicht als de inwendige warmteproductie in het lichaam gelijk is aan het warmteverlies naar de
omgeving. De PMV wordt uitgedrukt in een getal dat doorgaans ligt tussen -3,0 en +3,0. Bij een PMV
van 0,0 (= neutraal, niet te warm en niet te koel) zijn de gebruikers - gemiddeld genomen - het meest
tevreden over de thermische behaaglijkheid in een ruimte.
Hieronder staan de betekenissen van enkele PMV-waarden:
+3
Heet
+2
Warm
+1
Enigszins warm
+0
Neutraal
.-1
Enigszins koel
.-2
Koel
.-3
Koud
In praktijk kan niet voortdurend een PMV van 0,0 worden gerealiseerd. Daarom wordt meestal gewerkt
met bandbreedtes waar men binnen moet blijven, zoals PMV = -0,5 tot +0,5 of PMV = -0,7 tot +0,7.
Als de PMV bekend is, kan ook de PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) worden bepaald, die
aangeeft welk percentage van de gebruikers van een ruimte ontevreden is over het thermisch
binnenklimaat. Volgens de laboratoriumresultaten van Fanger heeft 10% van de gebruikers het te
koud bij een PMV van -0,5; bij een PMV van +0,5 heeft 10% van de gebruikers het te warm (ofwel:
PPD = 10%). Bij een PMV van +0,7 of -0,7 bedraagt het percentage ontevredenen 15%. Het optimum
ligt bij PMV=0 met 5% ontevreden. Dus zelfs bij ideale omstandigheden vindt een deel van de
gebruikers het nog te koel of te warm door grote individuele verschillen in temperatuurwaarneming
binnen een groep.
Met behulp van de norm NEN-EN-ISO 7730 ‘Klimaatomstandigheden - Analytische bepaling en
interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en de PPD-waarden en
lokale thermische behaaglijkheid’ (gebaseerd op de theorie en laboratoriumresultaten van onder
andere Fanger) kan de PMV in een ruimte worden berekend. De grootheden luchttemperatuur,
stralingstemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid kunnen daarvoor per ruimte worden bepaald.
Van het activiteitenniveau en de kledingfactor van de gebruiker kan een schatting worden gemaakt
met behulp van de tabellen in Annex A en E van de norm NEN-EN-ISO 7730. Zodoende kan vrij
objectief worden bepaald in welke mate het klimaat in een ruimte kan worden aangemerkt als ‘te
warm’ of ‘te koud’ (behoudens eventueel optredend ‘lokaal discomfort’).
Bron: AI-24 Binnenmilieu
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TO- en GTO-methode

(ter informatie voor het opstellen van een programma van eisen)
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Voor de zomersituatie zijn de algemene uitgangspunten* door de Rijksgebouwendienst ten behoeve
van ontwerpactiviteiten voor een kantoorsituatie eind jaren ‘70 "vertaald" naar de volgende toegelaten
temperatuur overschrijdingen, waarbij het buitenklimaat van het jaar 1995 als referentie geldt:
 25 °C mag maximaal 100 uur per jaar worden overschreden
 28 °C mag maximaal 10-20 uur per jaar worden overschreden
De genoemde 100 uur is 10% van de arbeidstijd gedurende de zomermaanden.
De genoemde 25 °C is de op een heel getal afgeronde waarde van de temperatuur die bij gemiddelde
kantooromstandigheden hoort bij PMV = 0,5.
In de tweede helft van de jaren '80 ontstond bij de Rijksgebouwendienst het inzicht dat als voor alle
typen gebouw gebruik wordt gemaakt van dezelfde TO-criteria, het feitelijk aangeboden klimaat in,
wat thermische massa betreft, "lichte" gebouwen, aanmerkelijk slechter zou zijn dan in "zware"
gebouwen. Om die reden is een methode ontwikkeld waarbij de mate van overschrijding mee in
beschouwing wordt genomen. Daarvoor is het “Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD)” van Fanger
als maatstaf genomen. Voor de periode gedurende welke de overschrijdingen van PMV = +0,5 (PPD =
10%) plaatsvindt, wordt een weging rechtevenredig met de toename van de PPD toegepast, ofwel 1
uur met 20% ontevredenen wordt twee keer zo zwaar meegeteld als een uur met 10% ontevredenen.
Op basis van een aantal computersimulaties is vastgesteld dat voor een “gemiddeld” gebouw de
gemiddelde PMV bij een 100-urige overschrijding van de grenswaarde (PMV = 0,5), ca. PMV = 0,7
bedraagt. Bij deze waarde hoort een PPD = 15 en een weegfactor met de waarde 1,5.
De richtwaarde voor het aantal gewogen overschrijdingsuren (nu GTO genoemd), dat een “goed”
binnenklimaat representeert, is daarom op 150 gesteld. Om te controleren of dit een goed
uitgangspunt is, is een groot aantal computersimulaties uitgevoerd voor verschillende typen gebouw
en installatie (zie tabel).
* De gewogen en de ongewogen overschrijdingsuren zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt voor
een ‘goed’ binnenklimaat: 90% van de tijd -0,5 < PMV < 0,5 ( conform NEN ISO 7730)
GTO richtwaarden
Klasse
A (zeer goed)

Overschrijdingsuren
100

B (goed)
C (acceptabel)

150
250

Bron: VIBA
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Checklist Binnenklimaat

Klachten over het binnenklimaat van een werkruimte worden veel gehoord. Een eerste inventarisatie
van optredende klachten geeft zelden een eenduidig beeld. Iedereen beleeft het binnenklimaat op een
andere manier. Het is zelfs mogelijk dat er aan het binnenklimaat van een ruimte niets mankeert; de
oorzaak is dan in werkrelaties te vinden, maar uit zich in klachten over het binnenklimaat. Het is
handig om een goed inzicht te hebben in alle werkomstandigheden.
Deze vragenlijst kan daarbij helpen.
Checklist binnenklimaat I. Informatie over de werkplek
1

Hoe lang werkt u al in dit gebouw?
Indien korter dan een jaar: vul het
aantal maanden in

___ jaar

2

Hoeveel uur werkt u gemiddeld per
week in het gebouw?

___ uur per week

3

Hoeveel dagen heeft u de afgelopen
week in dit gebouw gewerkt?

4

Hoe wordt de ruimte waar u werkt het
best beschreven?
(slechts één antwoord mogelijk)

eenpersoonskamer
met meerdere personen gedeelde kamer
open ruimte (kantoortuin) met afscheidingen
open ruimte zonder afscheidingen
anders, te weten: _____________________

5

Hoeveel mensen werken er in dezelfde
ruimte als u (inclusief uzelf)?

1

6

Is er vloerbedekking (tapijt) aanwezig
in de ruimte waar u werkt?

 ja nee

7

Hoe schoon vindt u het op
werkplek?
(slechts één antwoord mogelijk)






erg schoon
redelijk schoon
enigszins stoffig of vuil
erg stoffig of vuil

8

Hoe is de verlichting op uw werkplek?
(slechts één antwoord mogelijk)







veel te donker
iets te donker
precies goed
iets te licht
veel te licht

9

Heeft u wel eens last van reflecties of
schitteringen op uw werkplek?
(slechts één antwoord mogelijk)







zelden
af en toe
regelmatig
vaak
heel vaak

10

Welke van de volgende omschrijvingen
beschrijft uw werkplek het beste?
(slechts één antwoord mogelijk; kruis
het juiste antwoord aan)

 er is geen raam in mijn werkruimte aanwezig of zichtbaar (ook niet
als ik sta)
 er is geen raam in mijn werkruimte aanwezig, maar ik kan wel een
raam zien in een naastgelegen ruimte
er zijn een of meer ramen in mijn werkruimte aanwezig

11

Als er een raam zichtbaar is, hoe ver is
die van uw werkplek verwijderd?

uw

___ maanden

___ dagen

2-3

8 of meer

4-7

___ meter

II. Inventarisatie klachten
1.

Heeft u de laatste vier weken een van de volgende klachten gehad?
(per symptoom slechts één antwoord aankruisen)

Symptoom
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Niet
in
laatste

de
4

1-3 dagen
de laatste

in
4

1-3 dagen per
week in laatste

Iedere of vrijwel
iedere werkdag

weken

weken

4 weken

Droge, jeukende of geïrriteerde ogen









Vermoeide of gespannen ogen









Hijgen, piepende ademhaling









Kortademig









Hoesten of kuchen









Rauwe of droge keel









Hoofdpijn









Verstopte of lopende neus









Niezen









Ongebruikelijke vermoeidheid of sufheid









Geheugen- of concentratieverlies









Duizeligheid of licht in het hoofd









Gespannen gevoel, prikkelbaar of nerveus









Depressief gevoel









Pijn of stijfheid in de rug, schouders of nek









Beklemd gevoel in de borst







Misselijkheid of maagpijn







Droge of jeukende huid







2.



Deze vraag alleen beantwoorden als u een van bovenstaande symptomen heeft.
Wat gebeurde er de afgelopen vier weken met uw klacht als u op uw werk was?
(per symptoom slechts één antwoord aankruisen)

Symptoom

Klachten namen toe

Geen verandering

Klachten namen af

Droge, jeukende of geïrriteerde ogen







Vermoeide of gespannen ogen







Hijgen, piepende ademhaling







Kortademig







Hoesten of kuchen







Rauwe of droge keel







Hoofdpijn







Verstopte of lopende neus







Niezen







Ongebruikelijke vermoeidheid of sufheid







Geheugen- of concentratieverlies







Duizeligheid of licht in het hoofd







Gespannen gevoel, prikkelbaar of nerveus







Depressief gevoel







Pijn of stijfheid in de rug, schouders of nek







Beklemd gevoel in de borst







Misselijkheid of maagpijn







Droge of jeukende huid







3.

Deze vraag alleen beantwoorden als u een van bovenstaande symptomen heeft.
Heeft u vandaag last gehad van een van deze klachten?

Symptoom

Ja

Nee

Droge, jeukende of geïrriteerde ogen





Vermoeide of gespannen ogen





Hijgen, piepende ademhaling





Kortademig





Hoesten of kuchen
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Rauwe of droge keel





Hoofdpijn





Verstopte of lopende neus





Niezen





Ongebruikelijke vermoeidheid of sufheid





Geheugen- of concentratieverlies





Duizeligheid of licht in het hoofd





Gespannen gevoel, prikkelbaar of nerveus





Depressief gevoel





Pijn of stijfheid in de rug, schouders of nek





Beklemd gevoel in de borst





Misselijkheid of maagpijn





Droge of jeukende huid





III. Beschrijving van de omgevingsfactoren
1.

Heeft u de laatste vier weken op uw werkplek een van de volgende omgevingsfactoren
ervaren? (per factor slechts 1 antwoord aankruisen)

Omgevingsfactor

Niet
in
de
laatste 4 weken

1-3 dagen in de
laatste 4 weken

1-3 dagen per
week in laatste 4
weken

Iedere of vrijwel
iedere werkdag

Te veel luchtbeweging









Te weinig luchtbeweging









Te hoge temperatuur









Te lage temperatuur









Lucht te vochtig









Lucht te droog









Geur van tabaksrook









Onplezierige chemische geuren









Andere onplezierige geuren (zoals
zweetlucht, voetengeur, sterk parfum)









2.

Deze vraag alleen beantwoorden als u een van bovenstaande omgevingsfactoren heeft ervaren.
Heeft u vandaag een van deze omgevingsfactoren ervaren?

Omgevingsfactor

Ja

Nee

Te veel luchtbeweging





Te weinig luchtbeweging





Te hoge temperatuur





Te lage temperatuur





Lucht te vochtig





Lucht te droog





Geur van tabaksrook





Onplezierige chemische geuren





Andere onplezierige geuren (zoals zweetlucht, voetengeur,
sterk parfum)
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IV. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van uw werkplek?
1.

Ongehinderd kunnen praten of privégesprekken kunnen voeren






zeer tevreden
redelijk tevreden
minder tevreden
helemaal niet tevreden

2.

Omgevingslawaai






zeer tevreden
redelijk tevreden
minder tevreden
helemaal niet tevreden

V. Gebruik deze ruimte voor aanvullende opmerkingen

Bron: www.arbo-online.nl
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Bijlage 3B hoofdstuk 6

RI&E Checklist Thermisch Binnenklimaat

Voorbeeld
THERMISCH BINNENKLIMAAT
RISICO

OK

Klachten over te hoge of te lage temperaturen
Klachten over wisselende temperaturen
Koude voeten
Tocht, koudestraling
Gebouwgerelateerde gezondheidsklachten (Sick Building
klachten)

HERKENNEN

-

ANALYSEREN

Kans op oververhitting
beperkt?

Niet te grote glasoppervlakken (PG <
50%)?
Glas op Oosten, Zuiden, Westen
voldoende zonwerend (ZTA < 0,30) of
voorzien van buitenzonwering (screens,
uitvalschermen)?
Voldoende thermisch werkzame
bouwmassa (niet te lichte borstwering,
thermisch open plafonds, steenachtige
wanden)?
Voorziening voor zomernachtventilatie
ingebouwd in (regeling) ventilatiesysteem of zomernachtventilatie
natuurlijk mogelijk?
Energiezuinig verlichting toegepast
(Hoogfrequent en daglichtafhankelijk)?
Temperatuuroverschrijdingsberekening
of koellastberekening uitgevoerd?
Indien bovenstaande maatregelen
onvoldoende effect hebben: is er
voldoende koelcapaciteit geprojecteerd?

OK
Niet relevant

Beïnvloeding op kamerniveau
van
ruimtetemperatuur mogelijk?

Thermostatische regelknoppen op
radiatoren / convectoren of wandthermostaten aanwezig?
Te openen ramen aanwezig?

OK

Tocht/koude overlast
‘s winters voorkomen?

Bij natuurlijke ventilatie: zelfregelende
(windonafhankelijke) ventilatieroosters
toegepast?
Bij mechanische ventilatie: luchtdebieten dusdanig dat luchtsnelheid in de
leefzone onder 0,15m/s blijft ‘s winters?
Voldoende geïsoleerde ramen toegepast
(HR+ glas e.d. afhankelijk van type
ruimte)?

OK

Verwarmingslichamen onder ramen (in
glaspartijen verwerkt) bij toepassing
van ramen met een hoogte > 1,70
meter?
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Niet relevant

Niet relevant

Uitzetmechanismen inclusief kierstand
op te openen ramen?
Voldoende verwarmingscapaciteit?
Begane grond vloer en vloeren boven
parkeergarages voldoende geïsoleerd
(conform eisen Bouwbesluit)?
BEOORDELEN

 Arbobesluit 1998 artikel 6.1, 6.2 en 6.5
 AI blad 7 „Kantoren‟ en AI blad 14 „Bedrijfsruimten, inrichting,
transport en opslag‟
 ATC 8 „Binnenmilieu‟
 NEN ISO 7730, NEN 3028
 CEN 1752

Bron: http://www.arbokennisnet.nl/ > Thermisch binnenklimaat
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Bijlage 3C hoofdstuk 6

Verkorte vragenlijst Binnenklimaat

© BBA BINNENMILIEU
Deze verkorte vragenlijst is bedoeld voor oriënterend binnenklimaatonderzoek in niet-industriële
situaties. De vragenlijst bevat niet alleen vragen over thermisch binnenklimaat maar ook een aantal
vragen die te maken (kunnen) hebben met de binnenluchtkwaliteit.
Kunt u onderstaande vragen alleen (dus zonder overleg met collega’s) invullen?
Het is in het belang van het onderzoek dat er zo veel mogelijk mensen mee doen.
Vult u s.v.p. de vragenlijst ook in als u geen of weinig klachten heeft?

Heeft u, wanneer u in het gebouw bent, vaak last van hoofdpijn of een zwaar
hoofd?

JA

NEE

Heeft u, op uw werkplek, vaak last van (ongewone) vermoeidheid?

JA

NEE

Heeft u, op uw werkplek, vaak last van geïrriteerde of branderige ogen?

JA

NEE

Heeft u, op uw werkplek, vaak last van keelirritaties of een droge keel?

JA

NEE

Heeft u, op uw werkplek, vaak last van een loopneus of een verstopte neus?

JA

NEE

Heeft u, op uw werkplek, vaak last van een droge of geïrriteerde huid?

JA

NEE

Vindt u het vaak te warm op uw werkplek?

JA

NEE

Vindt u het vaak te koud op uw werkplek?

JA

NEE

Heeft u, op uw werkplek, vaak last van tocht?

JA

NEE

Vindt u de lucht, op uw werkplek, vaak droog?

JA

NEE

Vindt u de lucht, op uw werkplek, vaak bedompt of benauwd?

JA

NEE

Heeft u nog andere klachten die volgens u veroorzaakt worden door het gebouw?

JA

NEE

JA

NEE

Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………….

Heeft u verder nog opmerkingen?
Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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RI&E Checklist Kunstlicht

Bijlage 4 hoofdstuk 6
KUNSTLICHT

OK

RISICO

Hinder t.g.v. verblinding of spiegeling.
Gezondheidsklachten als bv. oogvermoeidheid en hoofdpijn.
Verminderd welbevinden, psychische klachten.
Verminderde productiviteit, verhoogde kans op fouten.

HERKENNEN

-

ANALYSEREN

Is er voldoende
kunstlicht?
Is er niet te veel
kunstlicht ?

Is het kunstlicht
van goede
kwaliteit?

Is de
veilig?

BEOORDELEN

verlichting

Gangen, trappen, opslagruimten en
dergelijke: is voorzien in 50-200 lux?
Beeldschermwerk: 300-400 lux?
Administratief werk, aflezen van gegevens:
200-800 lux?
Minutieus montagewerk, kleurbeoordeling:
800-3000 lux?

OK

Kleurweergave-index: minimaal 80?
Kleurtemperatuur: 3300-5800 Kelvin?
HF verlichting of ander type flikkervrije
verlichting toegepast?
Is het kunstlicht gelijkmatig genoeg?
Is de locatie van armaturen afgestemd op
de verwachte visuele taken?
Zijn de armaturen evenwijdig met de gevel
geplaatst?
Aanwezige licht niet te diffuus?

OK

Niet relevant

Niet relevant

Geen stroboscopisch effect (machines)?
Zijn de contrasten niet te groot?
Vindt er geen directe verblinding plaats?

OK

Treden er geen
hinderlijke
reflecties of
verblinding op van
het kunstlicht?

Is het kunstlicht (aan gevelzijde)
daglichtafhankelijk geregeld?
Is de afschermhoek van de armaturen
adequaat voor beeldschermwerk (>40º in
ruimten langer of breder dan 5,60 meter;
>30º in overige ruimten)?

OK

Kan het kunstlicht
aan individuele
wensen worden
aangepast?

Kan de verlichting per werkruimte worden
aan/uitgeschakeld?
Kan de verlichting per zone (gangkantraamkant) worden aan/uitgeschakeld?
Kan het kunstlicht per werkplek worden
bediend?
Is het kunstlicht traploos regelbaar?

OK

Is er sprake van
speciale taken die
aangepaste
verlichting vereist?

Is voorzien in aangepaste verlichting
(niveau, afschermhoeken, regelbaarheid)
voor bijzondere taken als werken met CADschermen, precisiewerkzaamheden e.d.?

OK

 Arbobesluit 1998 artikel 6.3 en 6.5
 NEN 3087 & nen-en 12464-1
 AI blad 7, 14 en 24

Bron: http://www.arbokennisnet.nl/ > Licht en uitzicht
(Zie hier ook checklist voor Daglicht en uitzicht en Vragenlijst Licht en Uitzicht)
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Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Bijlage 5 hoofdstuk 6

Goede Praktijken

Klimaatinstallatie NWO-gebouw
Informatie t.b.v. NWO-personeel
Het pand is voorzien van een klimaatinstallatie. Voor iedere kamer afzonderlijk is de luchttemperatuur
naar wens in te stellen. Dit gaat als volgt: op de kamer bevindt zich op ooghoogte een
bedieningskastje met het opschrift Siemens en Landis & Staefa. Het kastje is voorzien van een ronde
knop waarmee u de luchttemperatuur kunt instellen. De middenstand komt overeen met een instelling
van 24 graden. Door de knop naar links (-) of naar rechts (+) te draaien kun je de instelling wijzigen
naar kouder of warmer. De temperatuur is instelbaar tussen 21 en 27 graden.
De door jou gekozen instelling wordt geactiveerd zodra je de zogenaamde aanwezigheidstoets indrukt.
Dit is de driehoekige knop rechtsonder. Zodra je op de kamer aanwezig bent dien je deze knop in te
drukken om de klimaatregeling te activeren. Het rode lampje gaat dan branden. De klimaatregeling
blijft in werking tot het moment van sluiting van het pand - de klimaatinstallatie schakelt zich dan
vanzelf uit - of tot het moment dat je zelf de aanwezigheidstoets uitzet (het rode lampje gaat dan uit).
NB: de klimaatinstallatie functioneert alleen goed wanneer je de ramen gesloten houdt.
Werking luchtbehandelingsysteem NWO-panden
De gebouwen (Java en Borneo) zijn voorzien van luchtbehandelingkasten. Er wordt 100% buitenlucht
naar binnen toegevoerd in de kantoren en boven de plafonds weer afgezogen.
De lucht wordt gefilterd en er vindt warmteterugwinning plaats. In de winter wordt de koud
toegevoerde buitenlucht opgewarmd tot de gewenste waarde met een verwarmingsbatterij, die is
aangesloten op de stadsverwarming. In de zomer wordt de warme buitenlucht afgekoeld tot de
gewenste waarde middels een gekoeld waterbatterij, die is aangesloten op een koudwaterkoelmachine
op het dak.
Verwarming
Behalve de klimaatinstallatie, die middels aan- en afvoer van lucht werkt, is er ook de centrale
verwarming. Op de verwarming bevinden zich grote knoppen waarmee je de temperatuur kunt
regelen. De bediening hiervan moge duidelijk zijn.
Beleid schone lucht Bureau Stichting FOM
Stichting FOM heeft de klachten van bureaumedewerkers sterk kunnen reduceren door:
 het plaatsen van een beter filter in de inlaat van de luchtbehandeling;
 een streng schoonmaakregime. De extra maatregelen zijn:
- gebruik van stofzuigers met een HEPA-filter,
- 2x per jaar stoomreinigen van de vloerbedekking
- jaarlijks reinigen van de verwarmingsputten (vlak voor de koude periode)
- zoveel mogelijk clean-desk policy
- geen opslag van papieren op kasten en vloeren
- zoveel mogelijk opslag van papier, ordners en boeken in dichte kasten;
 geen gebruik van waterbakken aan de verwarming;
 het plaatsen van de print- en kopieermachines in een aparte ruimten (dit gaf ook grote reductie van
geluidshinder);
 het plaatsen van (vochtgevende) planten.
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List of Abbreviations

AS
ATL
CANS
CP
DIN
ERT
ERTM
EP
First Aid
HF
H&SP
LCD
NES
Occupational Health & Safety Decree
Occupational Health & Safety Act
PM
PMV
P&O
POHS
PoR
PPD
PPE
PRI
PRW
PSW
RI&E
RSI
SAE
SEP
SSE
TE
TFT
VDU
WTE
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Alarm Successor
Adaptive Temperature Limits
Complaint of Arms Neck and Shoulders
Competent Person
Deutsches Institut für Normung
Emergency Response Team
Emergency Response Team Member
Emergency Plan
First Aid with Accidents
High Frequency
Health & Safety Plan
Liquid Crystal Display
Netherlands Standard
Working Conditions Decree
Working Conditions Act
Personnel Matters
Predicted Mean Vote
Personnel and organisation
Periodic Occupational Health Survey
Programme of Requirements
Predicted Percentage of Dissatisfied
Personal Protection Equipment
Person Responsible for Installations
Person Responsible for Work
Psychosocial Workload
Risk Inventory & Evaluation
Repetitive Strain Injury
Social Affairs & Employment
Sufficiently Educated Person
Satisfaction Survey Employee
Temperature Exceeding
Thin Film Transistor
Visual Display Unit
Weighted Temperature Exceeding

