ANALYSE
SOBANE methoden: Personeelsvoorzieningen

NIVEAU 3: ANALYSE
INLEIDING
Expertise

Doelstellingen
•

•

Evalueer de toestand van de personeelsvoorzieningen,
de uitrustingen en de EHBO middelen op een meer
uitgebreide manier voor wat betreft
• hun opvatting, ligging, bouw
• hun algemene toestand en onderhoud

Analysis

PR
EV
EN
TI
ON

Observation

Screening

Stel geschikte oplossingen voor ter verbetering van de algemene situatie

Wie?
•

De mensen uit het bedrijf bijgestaan door de preventieadviseur die beschikt over:
• de vereiste vakkennis
• de nodige documentatie

Hoe ?
Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Analyse
methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE
methode. Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.
De werkwijze van de preventieadviseur is de volgende:
1. Herzien van de resultaten van de Opsporing en de Observatie van de arbeidssituatie samen
met de coördinator die deze 2 eerste niveau's realiseerde
• de preventieadviseur zal zo het reeds bij de vorige niveau's (Opsporing en
Observatie) uitgevoerde werk leren kennen.
• hij beoordeelt dat werk en de voorgestelde oplossingen vanuit het oogpunt van zijn
specifieke kennis. Hij stuurt deze bij indien noodzakelijk of bevestigt de juistheid van de
oplossingen.
• tenslotte beslist hij welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven.
2. Uitvoeren van de eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspecten
in samenwerking met de mensen uit het bedrijf
• door deze specifieke aspecten grondiger te bestuderen
• door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
• door het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten.
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Te bespreken punten
•

Analyse van de constructie, ligging en uitrusting van de personeelsvoorzieningen
• vestiaires
• toiletten
• wastafels en stortbaden
toiletartikelen en verzorgingsprodukten
• refters
• verpozingslokalen

•

Evaluatie van het beleid van de onderneming betreffende
• de salubriteit en de netheid
• het rooklokaal
• de frisdranken
• de werkkledij
• de eerste hulpverlening
materialen
hulpverleners
evacuatieprocedures

•

Mogelijke verbeterings/preventiemaatregelen

•

Analyse van de te verwachten situatie in de toekomst

•

Noodzaak van een Expertise (niveau 4)

sociaux_methode_nl.doc: 3/12/2003

22

ANALYSE

PROCEDURE
1. Herziening in functie van het aantal personen en hun geografische ligging
•

De vestiaires
• hun ligging
• hun uitrusting: individuele kleerkast of kastje
• hun afmetingen
• hun verluchting: natuurlijk of kunstmatig

•

De toiletten
• hun ligging
• hun signalistatie d.m.v. de geschikte pictogrammen
• het aantal WC’s en urinoirs
• het aantal aangepaste toiletten voor gehandicapte werknemers
• hun verluchting

•

De wastafels en de stortbaden
• hun ligging
• hun aantal
• de afvoer van het gebruikte water
• de toiletartikelen
(Fiche 3)
kijk de keuze na van het reinigingsproduct (zachte zeep, schoonmaakmiddel
voor atelier, …) maar geen oplosmiddelen (risico op vergiftiging of
huidaandoening)
in functie van de aard van de gebruikte producten (oliën, vetten, verven)
het gebruik van antiseptische producten om de huid te ontsmetten
bijvoorbeeld in de landbouwindustrie, de biomedische sector…
de beschermende crèmes die huidaandoeningen beperken
de producten voor huidverzorging (hydratatie)
• de middelen om handen te drogen
(Fiche 3)
handdoeken
kijk na of de middelen efficiënt zijn (de resterende vochtigheid op de huid kan
schimmels, bacteriën… met zich meebrengen)
indien textiel: éénmalig gebruik
indien papier: afvalbak voor het afval voorzien
electrische handdrogers
deze middelen zijn efficiënt als de werknemers de nodige drogingstijd
respecteren
bij voorkeur voorzien van een automatische start- en stopfunctie wanneer de
handen in de nabijheid worden gebracht
• de middelen om het lichaam op te drogen
handdoeken
geleverd, gewassen en vervangen door de werkgever na elk gebruik
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•

De refters
• hun ligging
• hun uitrusting
afwasmiddelen
installaties om etenswaren op te slaan, te verwarmen en water te koken
vuilnisemmers

•

Verpozingslokalen, rekening houdend met:
de afwisselende werk/rustpauze omwille van
werk bij hoge temperaturen
verhoogd energieverbruik
intense psychische stress
de mogelijkheid voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven om
te rusten
• hun ligging
• hun uitrusting

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2. Herziening van het salubriteitsbeleid, van de reiniging en het
beheer van afval en schroot
•
•
•
•
•
•
•

de ventilatie van kasten, vestiaires, toiletten, stortbaden,…
het beheer van drinkbaar water
afvoersystemen
de frequentie van reinigingen
de frequentie van ontstoffingen
de gebruikte technieken: de producten, de machines
het beheer van afval: inzamelen, sorteren, recyclage, ontlasting,
evacuaties…

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3. Herziening van het rookbeleid
•
•
•

het beleid: rokers/niet-rokers
het rookverbod in de gecontroleerde zones
de informatie over de risico’s voor de gezondheid

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

4. Herziening van het beleid inzake frisdranken
•
•
•

het aantal en de ligging van bedelingspunten
het beleid betreffende de alcoholische dranken
de bedeling van de geschikte (fris)dranken wanneer het koud of warm is

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?
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5. Herziening van de werkkledij
•
•
•
•
•
•

het type van kledij
de betrokken werknemers
de kwaliteit van de kleding
de aanpassing van de werkkledij
de veiligheid
de frequentie en de kwaliteit van de reinigingen en van het onderhoud

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

6. Herziening van het beleid en de organisatie m.b.t. EHBO
•
•

•
•
•

•

•

het materiaal voor EHBO: het type, het aantal, de localisatie
oogspoelflessen of oogspoelfonteinen
aanwezigheid, plaatsing
inhoud verversen, onderhoud
de ligging van het EHBO-lokaal
het aantal hulpverleners
hun kwalificatie, aanwezigheid en beschikbaarheid
de procedures in dringende gevallen
intern en extern communicatieplan
evacuatieprocedures
transport van gewonden naar andere zorgcentra
aangepaste maatregelen voor personen met beperkte bewegingsmogelijkheden
Geschikte affichering
van de ligging van EHBO-lokalen, materiaal voor eerste hulp,…
van procedures in dringende gevallen
van nooduitgangen
Advies bedrijfsarts

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?
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SAMENVATTING
Voor ieder type van installatie dat tot hiertoe nagekeken werd,

•

Beoordeling over de huidige situatie door ze te vergelijken met de
gewenste situatie

•

Overzicht van de te nemen maatregelen om de installaties in orde te brengen
• maak de inventaris op van de voorziene maatregelen
• preciseer wie doet wat en wanneer, en met welke prioriteit, vanaf de antwoorden aan
deze vragen:
Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

•

Beoordeel de toekomstige situatie, wanneer alle hierboven overwogen
verbeteringsmaatregelen genomen zullen zijn, door ze te vergelijken met de gewenste
situatie

•

Bepaal de noodzaak van een Expertise (niveau 4):
• voor welke aspecten
• dringendheid
• doelstellingen
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