Jaargang 2, juli 2017

Nieuwsbrief

ARBEIDSVEILIGHEID
Met deze nieuwsbrief informeert de vakgroep Arbeidsveiligheid je over de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid binnen de brandweer. In dit nummer lees je een
korte terugblik op de netwerkdag van 11 mei, een stand van zaken over de speerpunten van 2017 en
de introductie van de handreiking ‘vervoeren en verplaatsen van ademluchtcilinders’.

Terugblik
netwerkdag
Op donderdag 11 mei vond de landelijke
netwerkdag arbeidsveiligheid plaats op de
brandweerkazerne van Soest. De vakgroep
Arbeidsveiligheid en het Kenniscentrum
Arbeidsveiligheid van het IFV hadden een
gezamenlijk programma gemaakt over onder
andere recente wijzigingen in de Arbowet, het
dragen van het ademluchtmasker en de laatste
informatie op het gebied van schoner werken.

Kenniscentrum Arbeidsveiligheid
Na Aads’ bijdrage kwam het Kenniscentrum
Arbeidsveiligheid aan het woord. Maurice
Kemmeren gaf een toelichting op het onderzoek
naar het gebruik van ademluchtbescherming in
combinatie met gezichtsbeharing, een bril of
balaclava. Welke effecten hebben deze zaken op
de beschermingsfactor en wat schrijven de regels
voor? Hierna vertelde Ronald Heus over de
laatste stand van zaken met betrekking tot de
onderzoeken die lopen rond schoner werken. De
resultaten van een onderzoek uit Gelderland-Zuid
over vervuiling van de materialen werden
besproken en er was gelegenheid tot het stellen
van vragen. In de middag werd er in kleinere
groepen doorgepraat over de speerpunten van
2017.
De volgende netwerkdag van Arbeidsveiligheid is
op 12 oktober.

Wijzigingen Arbowet
Na een korte stand van zaken en mededelingen
van voorzitter Ellen Buskens nam Aad van ’t Hof
de aanwezigen mee in de wijzigingen van de
Arbowet. Per 1 juli treden de wijzigingen in
werking waardoor met name de taken en
bevoegdheden van de bedrijfsarts en de OR
groter worden en deskundige bijstand belangrijker
wordt. De presentatie is terug te vinden op
mijnbrandweer, meer informatie over de
wijzigingen vind je hier bij het Portaal Arbozorg
van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Handreiking
ademluchtcilinder
De vakgroep Arbeidsveiligheid en het
Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV
ontwikkelen met enige regelmatig handreikingen.
Deze handreikingen zijn bedoeld om duidelijkheid
te geven over een bepaalde onderwerpen die
gerelateerd zijn aan veilig werken. Na de vorige
handreiking ‘gebruik ademluchtmasker in relatie
tot gezichtsbeharing, bril en balaclava’ is er nu
een handreiking ‘vervoer en verplaatsen
ademluchtcilinders’.

Risico
De handreiking is een advies gericht op het
vervoeren en verplaatsen van
ademluchtcilinders in de
brandweerorganisatie. Hoewel
ademluchtcilinders zijn

gevuld met ademlucht, wat niet
wordt gezien als gevaarlijke
stof, is er wel een risico als
gevolg van de verhoogde
atmosferische druk in de
cilinder.

manier onze risico’s in beeld te brengen en te
wegen middels een getoetst instrument. De
planning is om in het eerste kwartaal van 2018
een systeem voor het uitvoeren van de RI&E op
te leveren.

Vervoer

De laatste maanden is er hard gewerkt aan het
document ‘Veilig, gezond en plezierig werken bij
de brandweer’ waarbinnen de arbocatalogus een
plek krijgt. Het document is in drie delen
opgebouwd en heeft draagvlak van zowel de
Inspectie SZW als de vakbonden. Deel 1
beschrijft algemeen arbobeleid. Deel 2 is de
arbocatalogus met daarbinnen brancherichtlijnen
voor duiken, asbest en schoon werken. Deel 3
bevat praktische informatie over allerlei
onderwerpen in de vorm van handreikingen.

Risico’s (zoals het beschadigen of onbedoeld
openen van de afsluiter) kunnen zich voordoen
als een cilinder niet geborgd in een voertuig ligt.
Daarnaast kan het voorkomen dat de afsluiter bij
een impact scheurt of breekt. Deze risico’s
kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij logistieke
handelingen. Veel regio’s hebben, na
regionalisatie en reorganisatie, ervoor gekozen
om ademluchtwerkplaatsen te centraliseren of
clusteren. Hiermee is het aantal vervoersstromen
van uitrukpost naar centrale werkplaats ook
toegenomen. Met andere woorden: er is vaker
vervoer van ademluchtcilinders.

Wet- en regelgeving
De handreiking gaat in op de Arbowet, de
wegenverkeerswet, de wet vervoer gevaarlijke
stoffen en een aantal wettelijke normen (NEN-EN
1846 1-2-3). De brandweer is hier slechts
gedeeltelijk van vrijgesteld. Omdat Wet- en
regelgeving verschillend wordt geïnterpreteerd is
het doel van deze handreiking om duidelijkheid te
scheppen binnen de brandweer in Nederland. De
handreiking komt binnenkort beschikbaar via de
website van Brandweer Nederland en
Mijnbrandweer.

Stand van zaken
speerpunten 2017
Begin dit jaar zijn er drie speerpunten benoemd
waar Brandweer Nederland zich in 2017 op richt.
Hieronder per onderdeel kort de stand van zaken.

Branche RI&E
Het plan van aanpak is vastgesteld door de
stuurgroep Arbeidsveiligheid en is onlangs
besproken met de vakbonden. De eerste twee
fases, waarin de afbakening en randvoorwaarden
van de RI&E worden vastgesteld, zijn doorlopen
en positief ontvangen. Er wordt in eerste instantie
gekozen voor een warme RI&E die de risico’s
bevat die men bij het werken met een
tankautospuit tegen kan komen. Later (mogelijk
vervolgproject) wordt gekeken of de RI&E verder
wordt uitgebreid met andere taken. Het
uiteindelijke doel is om als land straks op dezelfde

Arbocatalogus

Toetsing
De brancherichtlijnen gaan nu voor de tweede
keer ter toetsing naar de inspectie. De komende
maanden wordt er nagedacht hoe het document
wordt opgemaakt of het digitaal kan worden
ontsloten en waar het wordt geborgd.

Schoner werken
Op dit moment lopen de onderzoeken die voor dit
jaar gepland waren nog door. Vragen als ‘met
welke stoffen komen we precies in aanraking?’
‘hoe worden deze opgenomen door het lichaam?’
en ‘hoe vervuild raken onze pakken en hoe
worden ze goed gereinigd?’ worden hierin
onderzocht. Naar verwachting zijn deze
onderzoeken eind 2017 afgerond. De resultaten
dienen als input voor een nieuwere versie van de
handreiking schoner werken. Op deze manier
werken we steeds meer naar door onderzoek
onderbouwde ‘schoon werken principes’.

Agenda 2017
Datum
7 september
5 -6 oktober
12 oktober
7 december

Wat
Kernteam vakgroep
Congres Brandweer Nederland
Landelijke vakgroepdag
Kernteam vakgroep

Meer weten?
Wilt u meer informatie over of contact met de
vakgroep Arbeidsveiligheid? Bekijk dan onze
pagina op www.brandweer.nl/ons-werk/veilig-engezond-werken meld je aan voor de digitale
omgeving van Mijnbrandweer of stuur een e-mail
naar arbeidsveiligheid@brandweernederland.nl

