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Partners van het project SOBANE
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Plan

• DG Humanisering van de arbeid, FOD WASO (Mevrouw N. Dery)
• 2 onderzoeksteams
– Unité HYTR, UCL: Prof. J. Malchaire
– Dienst Onderzoek en Ontwikkeling van IDEWE
• 5 EDPB: CESI, IDEWE, PROVIKMO, MENSURA, SEFMEP
• Financiering

• Basisprincipes
• De SOBANE strategie
– De participatieve opsporingsgids Déparis
– De andere tools per risicodomein

– De ontwikkeling van de methodes van de SOBANE strategie werden
gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject SOBANE (2002 – 2003)
dat werd gesponsord door de Europese Unie, het Europees Sociaal Fonds en
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De
ontwikkeling van de SOBANE strategie voor Musculo-skeletale aandoeningen
(RSI) heeft genoten van de ondersteuning van de diensten van het Federale
Wetenschapsbeleid.

• De SOBANE website
• Gebruiksvoorbeelden
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Principes aan de basis SOBANE

Principe n°1: voorrang van preventie

1. Voorrang van preventie
2. De bevoegdheden zijn complementair
3. De werknemer is de hoofdrolspeler van
preventie
4. Opleiding vs Ondersteuning
5. Alles is overal: globale benadering
6. Preventieve visie vs rechtsgeldige visie
7. Evaluatie vs kwantificatie
8. KMO’s

• verzekert « de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in
alle arbeidsgerelateerde aspecten".
• past de algemene preventieprincipes toe:
– risico’s vermijden
– niet te vermijden risico’s evalueren
– risico’s aan de bron aanpakken
– werk aanpassen aan de mens ...
• Accent
– niet op de bescherming en het gezondheidstoezicht
– maar wel op de preventie van risico’s

Kaderrichtlijn 89/391: de werkgever:
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Principe n°2: Complementaire bevoegdheden

•
•
•
•
•
•
•
•

Werknemers
Management
Interne preventieadviseurs
Arbeidsgeneesheren
Arbeidshygiënisten
Ergonomen
Arbeidspsycholoog
Experts

Principe n°3: Hoofdrolspeler van preventie
• Doelstelling: behoud of verbetering van het
welzijn van de werknemer
geen enkele relevante actie zonder de werksituatie

Werksituatie

+

van de werknemer te kennen die hij alleen weet.

• De werknemer is
– De hoofdrolspeler van preventie
– En niet alleen het voorwerp van preventie

Gezondheid
Ergonomie
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Principe n°5: Aarde van de problemen

Principe n°4: Opleiding vs Ondersteuning

• De werknemer « beleeft" zijn werksituatie

• De bevoegdheid en de integriteit expliciet
erkennen van

– Niet als onafhankelijke en losstaande feiten
– Maar wel als een geheel

– De werknemers
– Hun direct management

• Lawaai heeft een invloed op relaties
• De technische organisatie tussen de werkposten heeft een
invloed op de musculo-skeletale belasting
• De verdeling van verantwoordelijkheden heeft een invloed
op de inhoud van werk

• Hen willen opleiden tot het op eigen benen staan
– In plaats van « Ondersteuning »

Alles is overal
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Principe n°6:

Principe n°5: Aarde van de problemen

Wettelijk visie

Globale aanpak:

Preventieve visie

PBM

Alles in context zien ongeacht het oorspronkelijk
probleem

Effect

Intoxicatie
Stress

En niet sequentieel in functie van uitwendige omstandigheden

GW
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Blootstelling
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Principe n°6:

Principe n°7: Evaluatie vs kwantificatie

Doelstellingen:
•Niet alleen onder de wettelijke waarden zijn
• Maar zoeken naar

• “weinig belastende, aangename en technisch
doeltreffende” een werksituatie

• een optimale toestand

• wat gezondheid en welzijn voor de operatoren
betreft
• wat de technische en economische gezondheid
voor de onderneming betreft
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Voorbeeld: Scores houdingen schouders

Voorbeeld
• “De werknemer wordt aan een lawaainiveau
van 92 dB(A) blootgesteld”

– Wanneer? Sommige machines werken...
– Waar?
Dichtbij, ver van de machines...
– Niveau tijdens hoelang?
onmiddellijke waarde gemiddelde
over 1, 5, 60, 480 min
– In welke arbeidsomstandigheden?
REPRESENTATIVITEIT?
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Voorbeeld
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Weldoordachte kwantificatie voor:
• Wetenschappelijk onderzoek

De diepte van een gat in de grondmeten om de
werkgever van het belang van de reparatie ervan te
overtuigen??

– Dosis-effect-respons relaties

• Vergoedingen «compensaties»
– Beroepsziekten (FEDRIS)

De trillingen van een heftruck meten om de
werkgever ervan te overtuigen alle gaten in de grond
te repareren?????????

• Verdieping van een specifiek punt
• (Vergelijken voor-daarna)
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Principe n°8: KMO’s

Referentie Statbel 2019, data 2017

Principe n°7: Evaluatie vs kwantificatie
Geen a priori metingen
duur
tijdrovend en moeilijk
niet representatief

 Toepasbare methodes ontwikkelen voor de KMO’s en
niet alleen voor de grote ondernemingen
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Principe n°2: Complementaire bevoegdheden
De verschillende niveaus van interventie
•
•
•
•
•
•
•
•

De SOBANE strategie

Werknemers
Management
Interne preventieadviseurs
Arbeidsgeneesheren
Arbeidshygiënisten
Ergonomen
Arbeidspsycholoog
Experts

Werksituatie

+
Gezondheid
Ergonomie
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SOBANE strategie
Moeilijkheid
Kost
Expertise

Aantal werksituaties
Aantal risicofactoren
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Algemeen overzicht van de risicobeheersing
Niveau 1: Opsporing
Déparis overleggids
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Deparis

Participatieve risicosopsporing
Déparis

18 tabellen, 18 aspecten van de werksituatie

• Systematisch herzien door de
werknemers en hun direct management
van de arbeidsomstandigheden
(vergadering)
+ Bezoek van de werkplaatsen door een
preventieadviseur (aanvullende
checklist)
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Synthèse Déparis
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Synthese Déparis

Aanvullende checklist
– Uniek voor alle sectoren
– Alleen de grote risico’s
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Aanvullende checklist
Gebruiksprocedure
1. Directie informeert over de doelstellingen en
voornemens m.b.t. resultaten vergaderingen
en studies
2. Overleg en goedkeuring van het CPBW
3. Bepaling van klein geheel van werkposten, een
“werksituatie"
4. Aanduiding van een coördinator door de
directie met de goedkeuring van de operatoren
5. Coördinator bereidt voor:

• Afstemming van de gids op de werksituatie
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Gebruiksprocedure

Gebruiksprocedure

6. Samenstelling van een overleggroep

10. Na de vergadering, synthese door de coördinator

– sleutelwerknemers aangeduid door collega’s
– leidinggevende personeelsleden gekozen door de directie

– Lijst met mogelijke overwegen oplossingen
– Lijst met in detail te bestuderen punten
– Wie doet wat en wanneer

7. Vergadering van de overleggroep in een rustig lokaal bij
de werkposten.
8. Duidelijke uitleg door de coördinator van de bedoeling
van de vergadering en van de procedure
9. Bespreking val elke rubriek over

11. Presentatie aan de directie, aan het CPBW of aan
overlegorganen
12. Verderzetting van de studie voor de niet-opgeloste
problemen, factor per factor, via de methodes van
niveau 2, Observatie

– wat kan gedaan worden om de situatie te verbeteren
– waarvoor bijstand van een specialist moet gevraagd worden
37

38

Gebruiksprocedure
Meer info:
2de uitgave, 2007

13. Directie legt actieplannen vast op korte,
midellange en lange termijn + uitvoering
14. Periodische herhaling van het proces
15. Herevaluatie van de situatie en aanpassing van
de actieplannen (dynamisch proces
risicobeheer)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concepten en bepalingen
Basisprincipes
De SOBANE strategie
Dynamische risicobeheersing
Voorwaarden voor het participatieve proces
Toepassing van de SOBANE strategie
Operationele geldigheid van de Deparis
overleggids
8. Voordelen van het participatieve proces
BIJLAGEN
1. Deparis overleggids
2. Voorbeeld van gebruik in een drukkerij
3. Checklist voor controle van grote risico’s
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Ontwikkelde SOBANE tools

Ontwikkelde SOBANE tools

15 tools voor de niveaus Observatie en Analyse

Opsporingsgidsen Deparis, moeder + (dochters)
1. Bouwsector
2. Tertiaire sector
3. Gezondheidszorgen
4. Thuiszorg sector
5. Laboratoria (scheikunde en biologie)
6. Call centres
7. Beschutte werkplaatsen
8. Hout sector
9. Elektriciteitsbedrijven
10. Voeding
11. Cafetaria’s - restaurants
12. Garages

13. Bakkerijen
14. Logistiek
15. Schoonmaak
16. kinderdagverblijven
17. Banksector
18. Drukkerijen
19. Supermarkten
20. Schoonheidssalons
21. Rusthuizen
22. Industriële klimtechnieken
23. Kamermeisjes
24. Tuiniers
25. Technici die tussenbeide
komen in41geval van pannes

1.

Hand-arm trillingen

8.

Beeldschermwerk

2.

Globale
lichaamstrillingen

9.

Machines en
handgereedschappen

3.

Lawaai

10. Veiligheid (ongevallen,
vallen…)

4.

Gevaarlijke chemische
producten

11. Elektrische risico’s

5.

Biologische agentia

12. Risico’s van brand of explosie

6.

Verlichting

13. Personeelsvoorzieningen

7.

Thermische
omgevingsfactoren

14. RSI: Musculo-skeletale
aandoeningen

15. Psychosociale aspecten
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Structuur voor elk domein
• Niveau 2, Observatie
– Methode
• Inleiding
• Procedure
– Verslag
– Hulpfiches

• Niveau 3, Analyse
– Methode
• Inleiding
• Procedure
– Verslag
– Hulpfiches

www.sobane.be

• Niveau 4, Expertise
– Inleiding
– Hulpfiches
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Verspreiding van SOBANE
Mappen per sector voor het invoeren van Déparis
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Verspreiding van SOBANE: Map Déparis
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Verspreiding van SOBANE: Map Déparis
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Verspreiding van SOBANE: Map Déparis
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Verspreiding van SOBANE: Map Déparis

Verspreiding van SOBANE: Map Déparis
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Verspreiding van SOBANE

Verspreiding van SOBANE: Map Déparis

1 algemene brochure
en 15 brochures per risicofactor
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Verspreding van SOBANE
• Georganiseerde conferenties
– België, in het kader van het SOBANE projekt
• Praktische workshops SOBANE en Deparis
– sinds 2004

• Bijscholingseminaries

– Nationaal
• Europese seminaries
• Interprovinciale congressen
• …

– Internationaal
• Déparis in FR, NL, EN, GE, IT, SP, PT, Arabisch, Chinees…
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