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Een veilige en schone werkplek
Inleiding
Werkplekken zijn er in verschillende vormen en maten. Denk aan het kantoor, de fabriekshal of de bouwplaats. Een belangrijk onderdeel van de veiligheid op een werkplek is de orde en netheid. Het is vragen om
ongelukken als hopen vuil en verschillende materialen overal over de werkplek verspreid liggen. Ook denkbaar
zijn situaties waarbij doorgangen en (vlucht)wegen geblokkeerd zijn door opgeslagen materialen, met alle
gevolgen van dien. Op een ongeordende werkplek is tevens de productiviteit een stuk lager.
Naast orde en netheid helpen zaken als een goed (binnen)klimaat, voldoende verlichting en ergonomie mee
aan een veilige en productieve werkplek.
Optimale werkomstandigheden
Zaken die van belang zijn voor een optimale werkplek om werkzaamheden uit te voeren:
• Voldoende verlichting / invallend daglicht. Een werkplek moet voorzien zijn van voldoende licht. Denk
aan kunstmatig licht (lampen) en waar mogelijk ook gecombineerd met invallend daglicht.
• Goed binnenklimaat. De werkplek dient behaaglijk te zijn. De behaaglijkheid van een ruimte wordt met
name bepaald door de temperatuur en vochtigheid van de lucht in combinatie met luchtbewegingen
en stralingstemperatuur.
• Geluid. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kan er sprake zijn van geluid dat hinderlijk of schadelijk is. Een geluidsniveau van 80 dB of hoger wordt als schadelijk beschouwd. De werkgever moet
dan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals oorkappen of oordopjes beschikbaar stellen. Bij
een geluidsbelasting van 85 dB of meer is de werknemer verplicht de gehoorbescherming te dragen.
Hinderlijk geluid kan bijvoorbeeld voorkomen in een kantoor. Bellende collega’s of collega’s die overleggen kunnen als storend worden ervaren.
• Ergonomie. De werkgever wordt geacht de (kantoor-)werkplek conform ergonomische beginselen in te
richten. Denk hierbij aan de juiste hoogte en verstelbaarheid van werktafels en –stoelen.

De werkplekinspectie is een instrument om te checken of de gestelde regels voor veilig en gezond werken voor
de medewerkers wordt nageleefd op een bepaalde afdeling/werkplek. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat
veiligheid een serieuze zaak is binnen de organisatie. Om te kunnen monitoren of de procedures en werkinstructies in de praktijk ook worden nageleefd is regelmatig toezicht op de werkplek en interactie op de bevindingen noodzakelijk om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken en/of te handhaven.
De werkplekinspectie heeft de vorm van een checklist met een aantal vaste onderwerpen die per organisatie
of afdeling wat meer toegespitst kunnen zijn op de specifieke werkzaamheden die daar plaatsvinden. Tijdens
een werkplekinspectie wordt altijd aandacht besteed aan:
•
•
•
•
•
•
•

Preventiemiddelen
Orde en netheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkplek
Arbeidsmiddelen
Gevaarlijke stoffen
Gedrag en veiligheid
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‘5S’
5S is een middel om betrokkenen in een proces bewust te laten zijn van hun werkomgeving. Als een medewerker in staat is om zijn eigen werkplek opgeruimd te houden, dan leidt dit tot overzicht, rust en focus. Op de
lange duur (en voor de organisatie in geheel) betekent dit een verhoging van de productiviteit. Men spendeert
bijvoorbeeld minder tijd aan het zoeken van dingen die kwijt zijn geraakt in de rommel.
Van oorsprong is 5S ontstaan binnen de productieomgeving en omvat de volgende vijf onderdelen:
1. Scheiden / sorteren (sort)
Behoudt datgene wat nodig is, gooi al het overbodige weg.
2. Schikken / ordenen (straighten)
Ruim dingen zo op, als je het nodig hebt is het snel te vinden.
3. Schoonmaken (shine)
Houd je werkomgeving schoon.
4. Standaardiseren (standardize)
Doe de dingen op de dezelfde en dus goede wijze.
5. Stimuleren en in stand houden (sustain)
Houd je werkplek netjes, dan blijft het netjes en kun je prettig werken.

Lees deze informatie zorgvuldig en bewaar het!
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In de praktijk wordt naast de vijf S’en vaak nog een zesde S toegevoegd: veiligheid (safety). Naast het schoon
en ordelijk houden van de werkplek is deze ervoor bedoeld dat een veilige werkplek wordt gecreëerd, die ongelukken voorkomt.
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