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Training: Zelf CE-markeren
Na afloop weet u aan welke wettelijke eisen 
een nieuwe, omgebouwde of samengebouwde 
machine moet voldoen en kunt u zelf aan 
de hand van een Europees stappenplan de 
CE-markering aanbrengen.
nen.nl/trsamengebouwd

Training: Wet- en regelgeving Machines
Ben je machinebouwer, veiligheidskundige of 
inkoper? Je hebt allemaal te maken met de  
(Europese) eisen. In deze basistraining leert u 
waar een veilige machine aan moet voldoen.  
Bekijk mogelijkheden. 
nen.nl/trmachines

 Training: Introductie in de Safety Culture Ladder  
(Veiligheidsladder)
 Maak kennis met de Veiligheidsladder met 
deze korte introductie. De Veiligheidsladder is 
een certificatieschema om de veiligheidscul-
tuur, het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig 
handelen in bedrijven te kunnen beoordelen.
nen.nl/trveiligheidsladderintro 
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Training: Risicobeoordeling machines 
Een veilige en betaalbare machine ontwerpen 
die voldoet aan de Machinerichtlijn? 
In de training Risicobeoordeling machines leert 
u hoe dit moet. Schrijf u snel in!
nen.nl/trainingrisicobeoordeling 

 Training: ATEX-Compliance voor  
verantwoordelijke in de organisatie
 Als manager, hoofd technische dienst of  
kwaliteitsmanager bent u verantwoordelijk 
voor compliance met ATEX. Wat nu?  
Compliance? Hoe voorkomt u dat u straf-
rechtelijk aansprakelijk gesteld kunt worden? 
Wat betekent dat? Deze training geeft inzicht  
in de organisatie van ATEX. 
nen.nl/trainingatexcompliance 

Beleid NEN Trainingen rondom corona
Wij nemen uw gezondheid en die van onze docenten 
zeer serieus. Dat betekent dat op onze trainings-
locaties er passende maatregelen zijn genomen om 
op een verantwoorde wijze trainingen te houden met 
in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Kijk  
op nen.nl/trainingen voor meer trainingen en data.

www.nen.nl/trsamengebouwd
www.nen.nl/trmachines
http://www.nen.nl/trveiligheidsladderintro
www.nen.nl/trainingrisicobeoordeling
http://www.nen.nl/trainingatexcompliance
https://www.nen.nl/trainingen
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NEN heeft met ingang van 1 maart een nieuwe brand style 
en ook het magazine heeft daardoor een nieuwe vorm-
geving gekregen.  Het logo vertelt het verhaal van NEN door 
in de letter E normering uit te beelden. Deze normeringen 
werken door in het hele design(systeem). De kleur rood 
onderstreept de visie van NEN en de waarden ‘ontdekken, 
gedreven en betrokken’.

In deze editie zal de heer Vanhoutte, voorzitter van de 
normcommissie Persoonlijke beschermingsmiddelen,   
de trends bespreken in de pbm-sector. Aspecten als 
duurzaamheid, comfort en smart pbm’s komen aan bod.
Dit jaar komt de Machine(richtlijn) verordening eraan!  
Na 15 jaar komt er een herziening van de Machinerichtlijn. 
Rond mei 2021 zal een concept versie verschijnen vanuit 
Europa. In een artikel brengen wij u op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen hierover.

Verder kunt u lezen over actuele onderwerpen zoals 
structurele aanpak psychosociale arbeidsbelasting, Safety 
Culture Ladder en nieuwe normen en normontwerpen die 
onder de Machinerichtlijn vallen. 

Namens de hele redactie wensen wij u heel veel leesplezier! 

Titia Gerritsma, Saskia Ham, Jeannette Leenders  
en Johan van Velthoven

Uw aanspreekpunt 4 

Nieuwste onderwerpen  
voor normontwikkeling 5 

Overzicht nieuwe normen en normontwerpen 14, 15
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Uw aanspreekpunt

Het wordt steeds lastiger om ons aan alle Coronamaatregelen te 
houden. Het duurt allemaal al zo lang. Toch is het belangrijk dat we de 
maatregelen goed blijven volgen. Ons gedrag is hierbij cruciaal. 

Dat gedrag belangrijk is, leerde ik vroeger al op school. Op de lagere school 
kregen we immers al een beoordeling over gedrag. Ook al was ik geen heilig 
boontje, toch zorgde ik ervoor dat mijn gedrag uiteindelijk altijd goed was.
Gedrag is ook een belangrijk aspect in de werkomgeving. 

Bij de veiligheidsladder, ook wel Safety Culture Ladder genoemd, is het belang-
rijkste doel om samen te zorgen voor een bewust veilig gedrag op de werkplek.   
Gedrag en cultuur worden vaak in één adem genoemd. De cultuur en kern-
waarden van NEN zijn aan het veranderen. Om nog beter voorbereid te  
zijn op de toekomst, heeft NEN sinds 1 maart een nieuwe huisstijl met een 
nieuw logo. Het logo vertelt het verhaal van NEN door in de letter E normering 
uit te beelden. Deze normeringen werken door in het hele design(systeem).  
De kleur rood onderstreept de visie van NEN en de waarden ‘ontdekken, 
gedreven en betrokken’.

Mocht u naar aanleiding van dit vakblad meer informatie willen, of u heeft 
andere interessante ideeën die u met mij wilt delen, neem gerust contact  
met mij op. Ik bied u graag een luisterend oor. 

Meer informatie
Johan van Velthoven  
Clustermanager Industrie & 
Veiligheid

E-mail  johan.vanvelthoven@nen.nl 
Telefoon  015 2690 337 of  

06 33333 882

Gedrag
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De nieuwste  
onderwerpen voor  
normontwikkeling
In de periode 1 december 2020 tot en met 1 maart 2021.

Telefoon 015 2 690 180
e-mail iv@nen.nl 

Heeft u interesse in onderstaande onderwerpen   
of een oriënterend gesprek over deelname  
in een normcommissie?  
Neem dan contact op met ons 

Gezond en veilig werken
ISO/NP 7052 
Eye and face protection —  
Protection against biological hazards

Normcommissie: Oog- en gelaats-
bescherming 
Consultant: Laurens Geense

ISO/NP 10075-2  
Ergonomic principles related to mental 
workload — Part 2: Design principles 

Normcommissie: Fysieke belasting
Consultant: Laurens Geense

Machines en procesinstallaties
ISO/ASTM PWI 52939
Additive Manufacturing for Construction 
— Qualification principles — Structural 
and infrastructure elements

Normcommissie: Additive Manufacturing
Consultant: David Geurts

ISO/PWI 21815-5
Earth-moving machinery —  
Collision warning and avoidance —  
Part 5: Risk area and risk level for other 
forms of motion

ISO/NP 7021
Earth-moving machinery and machi-
nery for forestry — Operator protective 
structures — Material performance 
requirements

ISO/NP 6011
Earth-moving machinery — Visual 
display of machine operation

Normcommissie: Grondverzetmachines
Consultant: Wiene Fokkinga

Mobiliteit, transport en  
logistiek
prEN 13432 rev
Packaging - Requirements for packaging 
recoverable through composting and 
biodegradation - Test scheme and evalu-
ation criteria for the final acceptance of 
packaging

Normcommissie: Verpakking
Consultant: Jeroen von Morgen

 

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van een  
NEN-normcommissie. Daardoor bent u als eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.    
 
Hieronder vindt u geselecteerde items van de nieuwste onderwerpen waarvoor normontwikkeling gestart gaat worden:

Wilt u meedenken over een norm en zo afspraken 
maken met belanghebbenden in uw vakgebied?

Meer informatie over deelname aan normontwikkeling en bovenstaande normcommissies  
kunt u vinden op onze website nen.nl/normontwikkeling

mailto:Meer%20informatie?subject=
https://www.nen.nl/normontwikkeling
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Vanhoutte is door de wol geverfd. ‘Het is al tientallen 
jaren geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam 
met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Ik werkte 
destijds bij een bedrijf dat werkkleding maakt. Daarna heb 
ik mijn eigen consultancyfirma opgericht om bedrijven 
te ondersteunen met onder andere het certificatieproces 
van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook ben ik 
sinds 2004 parttime secretaris-generaal van de Europese 
organisatie van pbm-leveranciers, de ESF (European 
Safety Federation).’ Vanhoutte is overtuigd van het nut 
van meedoen met normalisatie van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. ‘Niet alleen omdat je kunt netwerken, 
maar je blijft ook op de hoogte van wat er in de markt 
speelt en wat er op je afkomt qua ontwikkelingen en 
vereisten. Je leert kijken buiten je eigen wereldje omdat 
je met mensen met andere achtergronden praat. Samen 
probeer je goede producten op de markt te brengen. En, 
ook niet onbelangrijk, door mee te praten in een norm-
commissie heb je een stem. Je staat niet langs de zijlijn 
maar kunt actief een nieuwe norm beïnvloeden.’

Stroomlijnen
De normcommissie brengt verschillende partijen bij 
elkaar om afspraken te maken over persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. De commissie wil actief meewerken aan 
de totstandkoming van Europese normen in het kader 
van verordening (EU) 2016/425 ‘Persoonlijke bescher-
mingsmiddelen’. De normcommissie werkt bovendien 
mee aan Europese normontwikkelingen en aan het 
opstellen van Europese en Nederlandse specificaties voor 
keuze, gebruik en onderhoud van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen 
zijn bijzonder belangrijk. Dat zie je wel aan het feit dat er 
zoveel verschillende subcommissies zijn: gehoorbescher-
ming, gezichtsbescherming, kleding en handschoenen, 
schoeisel, hoofdbescherming, ademhalingsbescherming 
en ga zo maar door. Maar uiteindelijk is het één persoon 
die de beschermingsmiddelen gaat dragen. Daarom 
moeten ze zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn en 
voldoen aan de wetgeving. De normcommissie zorgt 
ervoor dat alle informatie over het onderwerp bij de juiste 
subcommissie terechtkomt.’

 
‘In de normcommissie 
kijk je buiten je eigen 
wereldje’

Henk Vanhoutte is voorzitter van de normcom-
missie ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’. De 
consultant uit het Belgische Harelbeke doet zijn 
werk met verve en vol overtuiging. Enthousiast 
praat hij over het nut van het meepraten in de 
normcommissie ‘persoonlijke beschermingsmid-
delen’ en voor welke uitdagingen die staat. 



NEN Industrie & Veiligheid 1 / 2021 7

Trends
Soms overstijgt een onderwerp een sector en is het lastig 
om te beoordelen waar iets op de juiste plek is. Dat is 
onder andere te zien als Vanhoutte de trends bespreekt 
in de pbm-sector. ‘Neem aspecten als duurzaamheid, 
comfort en smart pbm’s. Die dingen overlappen eigenlijk 
alle soorten pbm’s en er gelden verschillende soorten 
wetgeving voor. Het is dan aan de normcommissie om 
dat in goede banen te leiden.’ Bij smart pbm’s bijvoor-
beeld grijpen persoonlijke beschermingsmiddelen en 
elektronische automatische sturing in elkaar. ‘Denk aan 
beschermingsmiddelen die aan de hand van omgevings-
temperatuur zorgen voor opwarming en afkoeling van 
het lichaam. Of denk aan systemen met automatische 
ledverlichting die wordt geactiveerd als de omgevingsver-
lichting onvoldoende is. Of systemen van de brandweer 
die lichaamstemperatuur, hartslag en locatie meten door 
allerlei sensoren en dat doorgeven aan andere personen 
die op dat moment buiten de gevarenzone werken. 
Ontwikkelingen op het gebied van smart pbm’s gaan 
heel snel en we moeten daar als commissie bovenop 

blijven zitten.’ Naast smart pbm en de toenemende vraag 
naar steeds meer comfort, speelt een derde trend. ‘De 
coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat duurzaamheid 
op de voorgrond is komen te staan. Binnen bedrijven en 
overheden wordt steeds meer nagedacht over materialen 
en ontwerpen die ecologisch meer verantwoord zijn. De 
hele keten van productie en gebruik zou daarin meege-
nomen moeten worden. Moeten spullen bijvoorbeeld 
gemaakt worden aan de andere kant van de wereld? Is 
het niet wenselijk een pbm zo vaak mogelijk te kunnen 
hergebruiken? Hoe maak je een product cradle to cradle? 
Welke rol kunnen standaarden daarin spelen? Dat soort 
vragen komt onder meer aan bod in de Europese work-
shop over sustainability voor pbm, in maart 2021.’

Rol van normen
Welke rol kunnen normen spelen in de drie trends die 
Vanhoutte noemt? ‘Als je kijkt naar de groeiende vraag 
naar comfort, wijs ik graag op een nieuw document 
dat ontwikkeld wordt door de commissie ‘ergonomie’. 
Dit document zal aangeven hoe combinaties van 
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beschermingsmiddelen geëvalueerd kunnen worden, 
zowel in laboratoria als in ‘real life’. Dit zal nuttig zijn voor 
organisaties die bijvoorbeeld verschillende combinaties 
willen opnemen in (vergelijkende) draagtesten. Wat 
betreft smart pbm zijn er nieuwe ontwikkelingen rond be-
schermende kleding met smart-elementen voor hitte- en 
vuurbescherming. Onder meer het gebruik en onderhoud 
zijn momenteel onderwerpen waarover gestemd wordt. 
Ook wordt bij dat soort kleding specifiek gekeken naar 
hoe elektronica erin verwerkt wordt en welke eisen daar 
dan voor moeten gelden. We hopen dat deze documen-
ten nog in 2021 gepubliceerd worden. Verder werkt de 
groep die gaat over hoge zichtbaarheidskleding aan een 
aanvulling op de bestaande norm over actieve verlichting. 
Welke eisen moeten gelden voor ledverlichting? Hoe zit 
het met de veiligheid van de elektronica? Hoe fel mogen 
de lichten zijn zonder dat ze het zicht van mensen in de 
omgeving verstoren? Dat soort zaken komt daarbij aan 
de orde.’

Kennis bijspijkeren
Een agendapunt voor komend jaar is het bijspijkeren van 
de kennis over de wetgeving en de positie van normen 
daarin. ‘We merken dat die kennis in de normcommissies 
naar een hoger niveau kan. Daarom proberen we vanaf de 
eerste helft van 2021 onder bestaande, maar vooral ook 
nieuwe leden, een korte introductie te bieden over het nut 
van normen en hun positie ten opzichte van wetgeving. 
Daarbij willen we aspecten belichten over de rol van fabri-

kanten en van notified bodies. Maar ook willen we helder 
uitleggen wat nu precies harmonisering inhoudt. We 
vinden zelf als normcommissie dat we een rol te spelen 
hebben in het zo helder mogelijk schetsen van die basis. 
Pas dan kunnen leden met de juiste kennis van zaken hun 
werk gaan doen. Als die basis goed is, wordt het resultaat 
van het werk ook beter.’

‘Verder kijken dan je eigen wereldje’
De normcommissie ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ 
staat voor de nodige uitdagingen. Ontwikkelingen in 
smart pbm, comfort en duurzaamheid dringen zich meer 
en meer op de voorgrond. Fabrikanten en leveranciers 
doen er goed aan mee te praten in de commissie om zo 
hun stempel te drukken op wat er komen gaat. ‘Blijf niet 
langs de zijlijn staan, maar laat je mening horen’, zo zegt 
normcommissievoorzitter Henk Vanhoutte in gesprek 
met NEN.

Meer informatie?
Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken 
welke mogelijkheden er zijn om normen aan te passen of 
op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen 
brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over 
een bepaald onderwerp.

Titia Gerritsma, consultant
Telefoon 015 2 690 180
Email iv@nen.nl
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Machine(richtlijn)verordening, 
komt eraan?! 
Na 15 jaar gaat hij komen, de langverwachte update. De herziening van de Machinerichtlijn 
uit 2006. Ruim 26 jaar na het in werking treden van de eerste ‘Machinerichtlijn,’ zal vermoe-
delijk rond maart 2021 een concept versie verschijnen vanuit Europa. 

Die conceptversie is bedoeld om binnen een kort tijdsbestek commentaar te leveren vanuit 
alle lidstaten vanuit Europa. En gezien het commentaar wat op de voorgestelde wijzigingen 
is geweest in november 2020 zal er best een en ander ‘aan’ te merken zijn. De vraag is 
natuurlijk wat gaat er nu allemaal wijzigen? En worden alle wensen ingewilligd? Gezien het 
belang van een goedwerkende wettekst zal er voor een deel consensus worden gezocht en 
hoe begrijpelijk ook, zal niet alles in het kader meegenomen worden. 

Binnen de Europese commissie zijn in het voortraject een aantal voorstellen uitgezet waarbij 
gekeken werd naar de haalbaarheid. Dit bestond uit een drietal voorstellen. Waarbij er twee 
verworpen zijn. Dit liep uiteen van ‘niets doen’ tot een ‘compleet nieuw pakket.’ Tja dat waren 
beide geen opties, ofwel de huidige Machinerichtlijn is helemaal zo gek nog niet. Daarmee 
wil ik gelijk de voorzichtige conclusie trekken dat er niet ‘heel veel’ zal gaan wijzigen. Maar 
houd me daar niet aan vast. Je weet tenslotte maar nooit. 

Het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd onder belanghebbenden binnen Europa breed liet 
zien dat de Machinerichtlijn de ‘tand des tijds’ aardig heeft weten te doorstaan. Dat is op 
zich best knap gezien de snelheid van de evolutie die we binnen de techniek meemaken. 
Dan blijkt toch het kader dat ooit bepaald is sterk is en meekan met de tijd. 

Uit de stukken zien we echter wel een aantal zaken waarvan ik vermoed dat die meer 
aandacht gaan krijgen. We hebben vanuit Nederland hier ook een grote rol in gehad (daar 
mogen we best trots op zijn). 

De grote kernpunten waar wijzigingen in worden verwacht zijn:
•  Verandering naar een verordening, dit heeft alles te maken met de omzetting van het 

complete New Legaslative Framework (daarmee wordt ook het begrip importeur en 
distributeur verankerd) Praten we wel vaak over maar is formeel geen begrip onder de 
Machinerichtlijn

•  Aanpassing van definities, zoals het begrip substantieel wijzigen, niet-voltooide machine 
(daar is best wat discussie over in de markt)

•  Nieuwe technieken, zoals cybersecurity & AI zullen mogelijk een plek krijgen. Hoewel dit 
niet heel diepgaand gereguleerd zal gaan worden zal hiervoor vermoedelijk wel een kader 
neergezet worden, dit zal terug gaan komen in de bijlage I, de essentiële veiligheids-en 
gezondheidseisen

•  Documentatie, daar verwacht ik toch wel een inhaalslag richting digitale communicatie

Zo neergezet is het toch best een aardige lijst, die mogelijk een behoorlijke impact kan 
hebben. Ik zou zeggen houd vooral de nieuwsberichten goed in de gaten. Zodra er meer 
duidelijkheid is zal ik niet schromen om daar over te berichten.

Goed om te weten is dat het nog steeds het wetgevende kader zal blijven en vooral de titel 
zal een tijdje nodig hebben om bij iedereen ingeburgerd te raken. Van richtlijn naar verorde-
ning lijkt een kleine stap, maar zal tijd nodig hebben.

Martijn Drost

 
CMSE ® CECE ®
Industrial Safety Expert 
(TUV-Certified)

Drost Safety Consultancy

Column
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Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan acht Europese 
en 24 mondiale normen. Deze normen worden gemaakt 
voor en door experts uit de sector via nationale norm-
commissies.

NEN-ISO 23665
NEN-ISO 23665:2021 beschrijft de procedures voor het 
trainen van personeel dat betrokken is bij het opereren 
van Unmanned aircraft systems (UAS). Dit document 
definieert zaken als kennis en vaardigheid voor UAS 
piloten, training curriculum en algemene procedures voor 
het trainen van UAS personeel. 

Europese normen
De Europese (EN) normen worden ontwikkeld op verschil-
lende gebieden zoals algemene productkenmerken, DRI 
en NRI, geo-awareness en geo-caging. Compliance met 
deze geharmoniseerde normen geeft een vermoeden 
van overeenstemming met de Europese richtlijnen en 
verordeningen waaraan de normen gekoppeld zijn.  

Mondiaal bij ISO worden onder andere normen ontwik-
keld op het gebied van UTM, testmethoden en operatio-
nele procedures. Bekijk op nen.nl/normcommissie-drones 
de onderwerpen van de normen die in ontwikkeling zijn 
op het gebied van drones.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze norm, het normalisatie-
proces, of als belanghebbende partij meepraten in de 
normcommissie ‘drones’ over de ontwikkeling  
van normen op dit gebied? Neem dan contact op:  
Nina van der Meer, Consultant Industrie & Veiligheid, 
telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

 
Norm voor drones  
gepubliceerd

In februari is NEN-ISO 23665:2021 ‘Unmanned aircraft systems - Training for personnel involved in UAS 
operations’ gepubliceerd. Deze norm beschrijft de procedures voor het trainen van personeel dat betrok-
ken is bij het opereren van UAS.
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De jaarwisseling is inmiddels al bijna een kwartaal 
geleden. De vooruitzichten voor 2021 vormden 
eind 2020 zoals elk jaar een terugkerend onder-
werp in de media; deze keer vooral ingegeven 
door de heersende pandemie vanwege COVID-19.

Zoals elk jaar geldt voor mij, dat een heleboel onderwer-
pen in de beschouwingen bij een naderend nieuw kalen-
derjaar de tijd zo snel voortschrijdt, dat de uitgesproken 
verwachtingen de dagelijkse ontwikkelingen niet eens 
kunnen bijhouden. Zelfs deze bijzondere jaarwisseling 
lijkt alweer heel lang achter ons te liggen.  

De bespiegelingen over wat 2021 zou moeten brengen 
lijken daarom al weer geschiedenis en vergeten. Of over-
schreven en uitgewist door de actualiteit, die momenteel 
vooral bestaat uit COVID-19 en de verkiezingsstrijd.

Dan toch vooruitblikken?
Vooruitblikken op wat er gaat komen aan nieuwe pro-
ducten, materialen, technieken? Of nieuwe publicaties? 
Voor deze laatste categorie is de nieuwe Machinericht-
lijn of Machine Verordening waarschijnlijk al uitgebreid 
in de vakbladen en digitale media belicht.
Deze vooruitblik betreft datgene dat elementair nodig is 
bij een machineontwerp.

Voorzienbaar misbruik, ook vooruitblikken!
Een belangrijk aandachtspunt in de Machinerichtlijn 
waarmee een machinebouwer rekening moet houden en 
moet vooruitblikken op wat er zoal mogelijk is tijdens de 
levensduur van de te ontwerpen machine,  staat keurig 
beschreven als ‘elk redelijkerwijs voorzienbare verkeerde 
gebruik’. 

Dit stukje tekst dat aan het begin van Bijlage I onder de 
Algemene Beginselen als eerste principe is opgenomen, 
is een terugkerend onderwerp van discussie op het 
moment dat de vooruitblik op de te ontwerpen machine 
moet worden bevroren: het bepalen van het Programma 
van Eisen.

Het tweede principe benadrukt nog eens dat nagedacht 
moet worden bij het bepalen van de specificaties over 
‘voorzienbare abnormale omstandigheden’. Daarbij 
moeten alle handelingen van alle gebruikers van de 
machine in ogenschouw worden genomen.
Kortom, heel elementair is het de bedoeling om vooruit 
te blikken en te anticiperen met een technische blik op 
het vermijden van gevaren en bijbehorende risico’s die 
kunnen ontstaan gedurende de levenscyclus van de 
machine. 

In theorie betekent dit dat er eigenlijk pas aan een 
machineontwerp gewerkt kan worden als duidelijk is wat 
met de machine moet worden bereikt, onder welke om-
standigheden, met welke output en meer van dergelijke 
uitgangspunten. Hierover zal moeten zijn besloten in het 
voortraject, nadat is onderzocht en vastgelegd wat de 
klant of de markt verwacht. 

One of a kind
Nu kan een klant nog eenvoudig betrokken worden 
in het bepalen van de scope als het om een ‘one of a 
kind’ machine gaat, maar in sommige gevallen wil een 
klant niet alle bedrijfsspecifieke kennis delen met de 
machinebouwer en is het bepalen van het redelijkerwijs 
voorzienbare ‘verkeerde’ gebruik niet méér dan gissen.
Bijvoorbeeld wanneer een machine voor het kneden van 
deeg uitermate geschikt is om ook andere stoffen mee 
te mengen, bv. lijmen of coatings, dan kunnen er vanwe-
ge het gebruik van vluchtige stoffen andere gevaren aan 
de orde zijn; denk aan explosiegevaar of brandgevaar, 
waar de machine niet voor is ontworpen! 
In dergelijke situaties is het goed documenteren van de 
afspraken met de klant zeer belangrijk.

Serieproduct
Wanneer geprobeerd wordt om de markt op te gaan met 
een serieproduct, dan zal in het programma van eisen 
een aantal Grootste Gemene Delers bepalend zijn voor 
de specificaties.  

Column

Later is allang begonnen,  
ook bij het ontwerpen van machines! 
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Bert Severijnen 
 

ISC-S consultant & coach industrial safety

Daar kan een risico bij insluipen dat de machine die is 
ontwikkeld, niet aansluit bij de behoefte van het moment 
wanneer de ontwikkeling is afgerond en het eerste 
prototype beschikbaar is. Of dat tijdens de ontwikke-
lingsfase alternatieven op de markt zijn gekomen tegen 
een lagere prijs, of met lagere Total Cost of Ownership, 
of om andere redenen een beter alternatief zijn. Vooruit-
blikken is dus ook bij ontwerpen van machines van groot 
belang. Het programma van eisen moet  gebaseerd zijn 
op een gedegen onderzoek!  

Wanneer vanuit een marktverkenning wijzigingen in het 
oorspronkelijke programma van eisen worden opgeno-
men, dan is het onontkoombaar dat voor het ontwerp de 
grenzen opnieuw worden bekeken en alle aanpassingen 
op het oorspronkelijke ontwerp worden doorgevoerd.  

Bij het uitvoeren van de risicobeoordeling - bijvoorbeeld 
samen met de ontwerper, een applicatiespecialist en 
een onderhoudstechnicus - gebeurt het met regelmaat, 
dat niet geheel duidelijk is vastgelegd wat de grenzen 
van het machineontwerp zijn. Bijvoorbeeld of het de 
bedoeling is dat een machine uit bedrijf genomen wordt 
voor reiniging en daarvoor naar een aparte ruimte wordt 
vervoerd, of dat de machine ter plaatse gereinigd moet 
kunnen worden? En hoe het verplaatsen dan bedoeld is? 
Wanneer er geen voorzieningen en/of passende instruc-
ties zijn, waardoor de klant moet gaan improviseren 

waarbij op enig moment letsel ontstaat, kan vanwege 
voorzienbaar verkeerd gebruik en mogelijk abnormale 
omstandigheden een claim op het bordje van de machi-
nebouwer komen te liggen. 

Dergelijke onduidelijkheden resulteren dan in het niet 
verder kunnen gaan met het ontwerp.  

Een ander voorbeeld.
Tijdens het ontwerpproces is onvoldoende bekend 
wat de machine moet kunnen verwerken. De operator 
wordt mede daardoor geconfronteerd met veel proces-
storingen. Hij ontwikkelt vervolgens een oneigenlijke 
werkwijze waarbij hij veiligheden buiten gebruik stelt. In 
dat geval is het niet onmogelijk dat er letsel ontstaat. 

Conclusie: ook bij machineontwerpen is het noodzakelijk 
om vooruit te blikken en vooraf te bepalen waar het 
projectteam moet doen door prioriteit te geven aan het 
programma van eisen.

Vooruitblikken, voorzienbaar misbruik na  
de verkiezingstijd?
Vooruitblikkend in de politieke toekomst, is daar ook 
voorzienbaar misbruik te verwachten: het nieuwe 
kabinet zal komen met een mechanisme om uitstoot 
door autogebruik te reduceren. In de praktijjk zal dit 
mechanisme worden ingezet om meer inkomsten te 



NEN Industrie & Veiligheid 1 / 2021 13

produceren zonder de mobiliteit écht terug te willen dringen. 
Het geproduceerde geld is namelijk te gebruiken voor allerlei 
plannen, waaronder kilometerheffing.  

Als ze dat dan hopelijk simpel houden, via jaarlijkse registratie 
van de kilometerstand bij bv. een APK-station bijvoorbeeld, 
dan kost dat tenminste niet de dure poortjes boven de wegen 
inclusiefinformatiesystemen, waarvan je kunt vrezen voor 
de kosten van aanschaf, installatie en onderhoud. Dat over 
voorzienbaar misbruik in de politiek. 

Als techneut focus ik me tijdens de verkiezingsstrijd vooral 
op technische onderwerpen, daar kan ik de redeneringen nog 
enigszins van volgen, hoewel de politieke benaderingen vaak 
weer vertroebelend lijken te werken. 

Een technisch onderwerp dat in de meeste debatten aan 
de orde is, is de energietransitie. WE moeten van het gas af 
en allemaal aan de groene stroom! WE moeten gaan voor 
kernenergie! WE moeten her een der een windmolenpark of 
zonnefarm en wat WE zoal nog meer moeten… 

En hoe gaan die partijen zich opstellen ten aanzien van de 
energietransitie? Welke partijen vinden elkaar? En als er 
overeenkomsten zijn over de energietransitie, dan zorgt een 
ander technisch onderwerp wel weer voor het vastlopen van 
de vorming van een kabinet.  

Het vervelende is dat WE straks na de verkiezingen nog 
steeds niet van COVID-19 perikelen verlost zijn en dat WE te 
maken krijgen met naar verwachting een verkiezingsuitslag 
die gevolgd gaat worden door een langdurige en moeizame 
formatie.  

Dat kan ook niet anders met meer dan 30 partijen in de 
kieslijst; dit verhult wie WE zijn, de feitelijke klant van de 
politiek, voor WIE het allemaal gedaan wordt en ook WAT er 
gedaan wordt.

Dit is niet anders dan waar de machinebouwer voor staat.
Het is complex om rekening te houden met ‘voorzienbare 
abnormale omstandigheden’ en ’ elk redelijkerwijs voorzien-
bare verkeerde gebruik’. De uiteindelijke gebruiker moet goed 
definiëren wat hij wil en voor de machinebouwer geldt dat als 
het niet duidelijk is, hij ook in de toekomst terug moet naar  
de bron.
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 MGB2
 Modular 
Multifunctional Gate Box

 Veiligheidssysteem met vergrendeling

 Modulair ontwerp, flexibel 
combineerbaar

 Busmodule met ProfiNet / ProfiSafe

 Tot 6 deuren op één busmodule

 Uitbreidingsmodule MCM voor nog
meer functies

 Categorie 4 / PLe conform 
ISO 13849-1

V e i l i g h e i d s t e c h n i e k  v o o r  d e  M a c h i n e b o u w
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Overzicht nieuwe normen  
en normontwerpen

Selectie gepubliceerde normen en normontwerpen, periode 1 december 2020 tot en met 1 maart 2021

Normen die onder 
de Machine richtlijn 
(2006/42/EG) vallen 

Normen op het gebied van technische 
veiligheidsaspecten en -voorzieningen 
voor alle machines waarop die aspec-
ten van toepassing zijn.  

Type B normen

Las- en laserveiligheid
NEN-EN-ISO 11553-1:2020/A11:2020 en
Safety of machinery - Laser processing 
machines - Part 1: Laser safety require-
ments

Type C normen
 
Normen op het gebied van veiligheids-
specificaties voor bepaalde (groepen) 
machines. 

Bouwindustrie (machines voor de -)
NEN-EN 12609:2021 en
Betonmixers - Veiligheidseisen

Hijsmachines (Kranen)
NEN-EN 12385-3:2020 en
Staalkabels - Veiligheid - Deel 3:  
Informatie voor gebruik en onderhoud

NEN-EN 13155:2020 en
Hijskranen - Veiligheid - Afneembare 
hijsgereedschappen

NEN-EN 13557:2021 Ontw. En
Hijskranen - Bedieningsorganen  
en bedieningsplaatsen

NEN-EN 13586:2020 en
Hijskranen – Toegang

NEN-EN 15011:2020 en
Hijskranen - Brugkranen en  
portaalkranen

NEN-EN 16851:2017+A1:2020 en
Hijskranen - Lichte kraansystemen

NEN-EN 17076:2020 en
Torenkranen - Anti-botssystemen – 
Veiligheidseisen

Las- en laserveiligheid
NEN-EN 1837:2020 en
Veiligheid van machines - Integrale 
verlichting van machines

Luchtvracht- en grondafhandelings-
apparatuur
NEN-EN 12312-4:2021 Ontw. En
Grondafhandelingsapparatuur voor 
vliegtuigen - Bijzondere eisen - Deel 4: 
Passagiersbruggen

Mijnbouwmachines
NEN-EN 1804-2:2020 en
Machines voor ondergrondse mijnbouw 
- Veiligheidseisen voor hydraulisch 
aangedreven gewelfsteunen - Deel 2: 
Stempels en cilinders

NEN-EN 1804-3:2020 en
Machines voor ondergrondse-mijnbouw 
- Veiligheidseisen voor hydraulisch 
aangedreven gewelfsteunen - Deel 3: 
Hydraulische en elektrohydraulische 
besturingssystemen

Pompen en compressoren
NEN-EN 1829-1:2021 en
Hogedrukreinigers met een waterstraal - 
Veiligheidseisen - Deel 1: Machines

Toegangssystemen
NEN-EN 16005:2020 Ontw. En
Automatische deuren voor voetgangers 
- Gebruiksveiligheid - Eisen en  
beproevingsmethoden

Transportvoertuigen (industriële -)
NEN-EN 1459-4:2020 en
Terreintransportwerktuigen - Veilig-
heidseisen en verificatie - Deel 4: 
Aanvullende eisen voor transportwerk-
tuigen met variabele reikwijdte voor het 
behandelen van vrijhangende lasten

NEN-EN 1459-5:2020 en
Terreintransportwerktuigen - Veilig-
heidseisen en verificatie - Deel 5: 
Interface voor voorzetstukken

Voedselbereiding (machines voor de -)
NEN-EN 1673:2020 en
Machines voor voedselbereiding 
- Bakovens met draaibare rekken - 
Veiligheids- en hygiëne-eisen

NEN-EN 1974:2020 en
Machines voor voedselbereiding -  
Snijmachines voor vlees - Veiligheids-  
en hygiëne-eisen

NEN-EN 12463:2021 en
Machines voor de voedselbereiding - 
Vulmachines en bijbehorende machines 
- Veiligheids- en hygiëne-eisen
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Overige normen

NEN-EN 15085-3:2021 Ontw. En
Railtoepassingen - Lassen van 
railvoertuigen en onderdelen - Deel 3: 
Ontwerpeisen

NEN-EN 15746-2:2020 en
Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, 
spoormachines en bijbehorende uitrus-
ting - Deel 2: Algemene veiligheidseisen

 

Normen voor machines  
en procesinstallaties

NEN-EN 1672-2:2020 
Machines voor voedselbereiding 
- Algemene basisregels - Deel 2: 
Hygiëne-eisen 

NEN-EN 1673:2020 
Machines voor voedselbereiding 
- Bakovens met draaibare rekken - 
Veiligheids- en hygiëne-eisen

NEN-EN 1974:2020 
Machines voor voedselbereiding - Snij-
machines voor vlees - Veiligheids- en 
hygiëne-eisen

NEN-EN 12463:2021 
Machines voor de voedselbereiding - 
Vulmachines en bijbehorende machines 
- Veiligheids- en hygiëne-eisen

Normen voor gezond  
en veilig werken

NEN-EN-ISO 11690-1:2020 
Akoestiek - Aanbevolen aanpak voor het 
inrichten van geluidarme werkplekken 
met machines - Deel 1: Benaderings-
wijze

NEN-EN-ISO  20349-1:2017/A1:2020
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Schoeisel ter bescherming tegen 
risico’s in gieterijen en bij lassen - Deel 
1: Eisen en beproevingsmethode ter 
bescherming van risico’s in gieterijen

NEN-EN-ISO 20349-2:2017/A1:2020 
Persoonlijke beschermingsmiddelen - 
Schoeisel ter bescherming tegen risico’s 
in gieterijen en bij lassen - Deel 2: Eisen 
en beproevingsmethoden tegen risico’s 
bij lassen en verwante processen

Normen voor mobiliteit,  
transport en logistiek

NEN-EN 13155:2020 
Hijskranen - Veiligheid - Afneembare 
hijsgereedschappen 

NEN-EN 13557:2021
Hijskranen - Bedieningsorganen en 
bedieningsplaatsen

NEN-EN 13586:2020 
Hijskranen - Toegang 

NEN-EN 15011:2020 
Hijskranen - Brugkranen en portaalkranen 

NEN-EN 16851:2017+A1:2020 
Hijskranen - Lichte kraansystemen

NEN-EN 17076:2020
Torenkranen - Anti-botssystemen – 
Veiligheidseisen

ISO 23665:2021
Unmanned aircraft systems - Training 
for personnel involved in UAS operations

Informatie  

Bestellen van normen?
Kijk op onze website www.nen.nl 

Vragen over normen?
Neem contact op met  
onze Klantenservice
 
telefoon: (015) 2690 391 
e-mail: klantenservice@nen.nl
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Eerst een stukje geschiedenis. De Safety Culture Ladder, een 
beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust 
veilig handelen in bedrijven te meten, is ooit bedacht door Pro-
Rail. Toen steeds meer andere bedrijven belangstelling kregen 
voor de systematiek, zocht ProRail naar een onafhankelijke 
organisatie om de Safety Culture Ladder te beheren. Dat  
werd NEN. 

Waarom NEN?
Daar zijn verschillende redenen voor. ‘Door het grote netwerk 
van NEN zitten er veel belanghebbenden aan tafel zodat er goe-
de, breed gedragen afspraken gemaakt kunnen worden’, vertelt 
Nicoline. ‘En vanwege onze rol in de wereld van de normalisatie 
buiten Nederland, kunnen we internationaal onze kennis en 
kunde inzetten, zodat de systematiek van de Safety Culture 
Ladder ook in de rest van de wereld gebruikt kan worden.’ Want 
ook vanuit het buitenland is er belangstelling. Bijvoorbeeld 
omdat het steeds meer een inkoopverantwoordelijkheid wordt 
om bedrijven in te huren die veilig werken.

Certificatieschema
Een andere reden om voor NEN te kiezen is omdat NEN 
onafhankelijk schemabeheerder is. Dat maakt het beschikbaar 
stellen van een onafhankelijk certificatieschema voor de Safety 
Culture Ladder mogelijk. Zo’n certificatieschema is een uitste-
kend hulpmiddel voor bedrijven om gezond en veilig gedrag in 

kaart te brengen. Dat is vooral interessant voor bedrijven waar 
fysieke veiligheid van groot belang is, zoals bijvoorbeeld in de 
bouw, energie, offshore en chemie, maar eigenlijk kan de Safety 
Culture Ladder in elke sector van toegevoegde waarde zijn. 

Diner in het donker
Een van de ondersteunende middelen die bij het certificatie-
schema horen, is een webtool met een vragenlijst. Hiermee kan 
een bedrijf een self assessment doen om erachter te komen 
waar het staat op het gebied van veiligheid en hoe men naar 
een hoger niveau kan werken. Er is bijvoorbeeld aandacht voor 
de omgang met ongevallen. Informeert het management de 
medewerkers als er een ongeluk is gebeurd? En bekijken ze 
dan hoe ze zo’n ongeluk de volgende keer kunnen voorkomen? 
Maar ook bewustwording van veiligheidsrisico’s komt aan de 
orde. ‘Ik hoorde laatst een mooi voorbeeld van een bedrijf dat 
zijn medewerkers een diner in het donker had aangeboden. Die 
medewerkers werden zo op een ludieke manier geconfronteerd 
met de gevolgen van oogletsel. De bedoeling was natuurlijk  
om ze te stimuleren om hun veiligheidsbril op te zetten’,  
aldus Nicoline.

De naam Safety Culture Ladder is niet voor niets gekozen. Er 
zijn vijf laddertreden. Die geven de ontwikkelingsfase aan waarin 
een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. 
Als een bedrijf het self assessment heeft gedaan, kan het zich 

 
Safety Culture ladder 
brengt veiligheidscultuur 
bedrijven in beeld

‘Je kunt als organisatie veel regels en protocollen 
hebben rondom veilig werken, maar echt veilig werken 
staat of valt met de veiligheidscultuur. Daarmee bedoel 
ik bewuste aandacht voor veilig werken door de mede-
werkers zelf, in alle lagen van een organisatie.’ Dit zegt 
Nicoline Krijger, consultant bij de Safety Culture Ladder 
die NEN in beheer heeft. Zij legt uit hoe het Safety 
Culture Ladder certificaat (voorheen Veiligheidslad-
der) het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en 
leidinggevenden in kaart brengt en aanzet geeft tot 
verbetering. Dat is de basis voor een veilige organisatie 
waar men dankzij een goede veiligheidscultuur onge-
lukken voorkomt.

https://www.safetycultureladder.com/nl/de-veiligheidsladder/ladder-treden/
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laten certificeren door een Certificerende Instelling. De auditoren 
stellen de bereikte laddertrede vast en reiken, als voldaan is 
aan de minimumeisen, het overeenkomstige Safety Culture 
Certificaat uit. Daarna volgt opname in het certificatieregister 
op de website van NEN. Zo kan iedereen zien dat het bedrijf 
gecertifieerd is.

NEN-trainingen voor auditoren
Er worden zeer specifieke eisen gesteld aan de auditoren die de 
toetsen uitvoeren.. Allereerst moeten ze ervaring hebben binnen 
de betreffende sector en met bepaalde veiligheidsschema’s. 
Daarnaast is het heel belangrijk om goed te kunnen interviewen 
en observeren, het gaat immers om het onderzoeken van 
houding en gedrag. NEN biedt daarom specifieke trainingen aan 
voor de auditoren. ‘Daar wordt bijvoorbeeld veel aandacht be-
steed aan interviewtechnieken en we oefenen met rollenspelen. 
Jaarlijks organiseren we ook een auditorendag waarin de kennis 
opgefrist kan worden, er ruimte is voor kennisdeling en het 
uitwisselen van ervaringen.’

Een audit wordt trouwens altijd afgenomen door twee auditoren. 
Omdat cultuuraspecten interpretatiegevoelig zijn, is het vier 
ogen principe hier van groot belang. 

Verplicht
Niet altijd kiest een bedrijf op eigen initiatief voor certificatie 
volgens de Safety Culture Ladder . Opdrachtgevers kunnen een 
certificaat bij aanbestedingen eisen. Zo hebben de onderteke-
naars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB, 
dat zijn in Nederland al meer dan 1000 organisaties) met 
elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door 
toepassing van de Safety Culture Ladder. In aanbestedingen 
stellen zij per 1 januari 2022 een bepaalde trede verplicht voor 
(onder)aannemers. De GCVB benadrukt dat organisaties er snel 
mee aan de slag moeten, omdat het tot anderhalf jaar kan duren 
voordat een organisatie de vereiste trede en verificatie  
heeft behaald.

Niet alleen de ondertekenaars van de GCVB, ook andere 
opdrachtgevers vragen vaak een certificaat van bedrijven die 
voor ze gaan werken. Hoewel het misschien begint als een 
verplichting, pakt het vaak goed uit als een bedrijf zich erin gaat 
verdiepen. ‘Wij horen van veel bedrijven dat ze de Safety Culture 
Ladder omarmen als ze ermee aan de slag gaan. Het gebeurt 
zelfs dat een bedrijf voor een hogere trede gaat dan dat er in 
eerste instantie vereist is.’ Dat is precies de cultuur die de Safety 
Culture Ladder beoogt: de intrinsieke ambitie om veiliger te 
werken. Want hoe hoger op de ladder, hoe veiliger het bedrijf. 
‘Dat is belangrijk, want het doel blijft altijd zero accidents.’

Kennismaken
Bent u geïnteresseerd in de Safety Culture Ladder, maar 
weet u nog niet zeker of het iets voor uw bedrijf is, dan 
kunt u via NEN een (voorlopig online) informatiewebinar 
volgen. Bekijk ook de andere trainingen over de Safety 
Culture Ladder, voor bedrijven en voor auditoren.
Meer informatie over de Safety Culture Ladder vindt u 
safetycultureladder.com.

https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/
https://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
https://www.nen.nl/training-auditor-training-safety-culture-ladder-veiligheidsladder-401836
https://www.nen.nl/training-introductie-safety-culture-ladder-401861
https://www.safetycultureladder.com/
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Normcommissie 302010 ‘Kantoor- en schoolmeubilair’ 
is de officiële benaming van de commissie waarin 
Vlieger de voorzittershamer hanteert. Hij werkt in het 
dagelijks leven bij kantoor- en meubelleverancier Ahrend. 
‘Ik begon als productontwikkelaar. In mijn werk kreeg ik 
al snel te maken met het feit dat we producten volgens 
internationale normen moesten maken. Dus ik ben al 
lang geleden met normalisatie in aanraking gekomen 
en ken de normen goed. Vandaar dat ik ook betrokken 
ben geraakt bij het werk van de normcommissie en dat 
werk met liefde van mijn voorganger heb overgenomen.’ 
Vlieger geniet met volle teugen van zijn werkzaamheden 
voor de commissie. ‘Om kennis te delen met branche-
genoten en hun meningen te horen is geweldig. Mijn 
werk voor de commissie geeft me bovendien een goed 
inkijkje in de volle breedte van de markt.’ 

De mens centraal
Een goed product dient de mens, zo is de mening van 
Vlieger. ‘De kennis van ergonomen in het ontwikkelen 
van producten is gericht op het optimaal laten aanslui-
ten van bijvoorbeeld een bureaustoel of sta-werktafel op 
het welzijn van de persoon die ermee werkt. Bij bedrijven 
zie je nog weleens dat de commercie centraler staat: 
men maakt eerst een product en dat moet verkocht 
worden. Ik werk liever andersom: kijk waar behoefte aan 
is en wat gezond is, en ga daarmee aan de slag. Dat is 
ook precies wat wij in de normcommissie beogen.’

Samen vergaderen geeft inzicht
Het deelnemen aan de normcommissie heeft Vlieger 
een enorme verrijking van kennis en kunde opgeleverd. 
‘Niet alleen van ergonomen, maar ook een inkijkje bij 

‘concullega’s’ en trends die op de markt spelen. Denk 
bijvoorbeeld aan IKEA, dat steeds meer de grenzen 
tussen domestic en non-domestic laat vervagen. De 
thuiswerkplek komt op, maar omgekeerd willen bedrij-
ven ‘thuis’ naar het werk halen. Men wil ook in kantoren 
zachte stoffen en mooie kleuren. Die ontwikkeling zie je 
branchebreed en als lid van de normcommissie zie je 
dat eerder aankomen en kun je daarop inspringen.’ Ah-
rend als bedrijf profiteert ook van het feit dat Vlieger in 
de normcommissie zit. ‘Je weet welke kant de markt op-
gaat omdat je samen met collega-bedrijven klantvragen 
analyseert. Zo zorg je ervoor dat je als bedrijf weet waar 
jouw producten in de toekomst aan moeten voldoen. 
Dat geeft een voorsprong ten opzichte van je concurren-
ten die niet in de commissie zitten. Je accelereert in de 
ontwikkeling van de productportefeuille richting de klant. 
Bovendien kom je op die manier gezamenlijk tot een 
eenduidige norm of richtlijn. Dat samen vergaderen en 
normen ontwikkelen geeft veel inzicht en rust.’ 

Trends
Vlieger ziet in de markt van school- en kantoormeubilair 
drie trends die de stoofpot van de markt een nieuwe 
smaak gaan geven: de markt gaat een andere koers 
varen. ‘Allereerst is er dus het vervagen van de grens 
tussen domestic en non-domestic. Maar ik zie ook dat 
meubilair en elektronica dichter naar elkaar opschuiven. 
Op Europees niveau is bijvoorbeeld de Machinerichtlijn 
uitgebreid met meubels. Dat botst met onze eigen 
inzichten. Neem het voorbeeld van een elektronische 
sta-tafel. Volgens de Machinerichtlijn is dat een machine 
waar dus eigenlijk een noodknop en zwaailampen op 
moet zitten en veiligheidshekwerken omheen zouden 
moeten. Dat gaat in de praktijk natuurlijk niet werken 
dus het is zoeken naar de juiste balans daarin. Voor 
ons is het ook een soort wake-up call. We moeten ons 
realiseren dat je natuurlijk ook niet in alle meubels 
zomaar een elektromotor kunt stoppen.’ Een derde trend 

Normen zijn overal. Soms zit u er zelfs op, of staan u of uw kinderen u eraan te 
werken. Meepraten in de normcommissie ‘Kantoor- en schoolmeubilair’ heeft 
daarmee een direct effect op uw dagelijks leven. Bovendien is het een onder-
werp met veel dynamiek en uitdaging, zo zegt voorzitter Arnoud Vlieger.

‘Je kunt snel inspringen  
op een bewegende markt’

‘Nederland is frontrunner  
in circulariteit’
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die Vlieger ziet is circulariteit. ‘Een circulaire economie 
vraagt om goed doordachte producten die duurzaam 
geproduceerd worden. Er is nog te weinig coherentie 
in dat opzicht. Daarom is de normcommissie bezig om 
een NPR te ontwikkelen zodat de branche en de klanten 
straks in elk geval dezelfde definitie van circulariteit 
hebben en we allemaal dezelfde taal spreken.’  

Meedoen heeft alleen maar voordelen
Voor bedrijven kent het meepraten in de normcommis-
sie twee voordelen. ‘Het mogen inbrengen van je mening 
en expertise is belangrijk. Maar tegelijkertijd zorgt deel-
name ervoor dat je expertise wordt verbreed. Het beeld 
dat je van de markt krijgt wordt breder, maar ook op het 
gebied van je eigen expertise zorgt contact met collega’s 
ervoor dat je verdieping kunt aanbrengen. Daar profiteer 
je als bedrijf weer van. Bovendien zit je dicht op het vuur 
zodat je snel kunt inspringen op wat er in de toekomst 
gaat gebeuren. Je producten voldoen meteen aan de 
nieuwe norm en je kunt bovendien je bedrijfsprocessen 
aanpassen en zo kostenefficiënter gaan werken. Het is 
een kwestie van participeren, anticiperen en profiteren. 

Tot slot zorgt deelname aan de commissie ervoor dat 
je in je communicatie met klanten kunt terugvallen op 
de eenduidige taal uit de commissie, bijvoorbeeld op 
een aantal gebieden die de commissie als speerpunten 
heeft in haar plan; brandveiligheid, akoestische waarden, 
obese gebruikers, 24 uurs gebruik van meubelen.’

Kennisdocument thuis werken
De commissie werkt ondanks de uitdagingen van deze 
tijd stug door. ‘We komen met een white paper waarin 
de verschillende aspecten van thuis werken aan de orde 
komen: het lang en in dezelfde houding geconcentreerd 
achter een beeldscherm zitten. Die zijn overigens niet 
nieuw maar dateren al uit de jaren negentig, de tijd 
van RSI en dat er arbo-richtlijnen tot stand kwamen. 
Het instellen van meubilair naar persoonsgebonden 
dimensies is van cruciaal belang. Gezondheidsklachten 
uit deze periode kunnen opnieuw de kop opsteken, 
vooral omdat mensen vaker en langer achter elkaar 
thuis werken. Vandaar dat we het nuttig vinden een 
soort reminder te geven over de gevaren van thuis 
werken. Om te voorkomen dat werkgevers straks weer 
te maken krijgen met werknemers die massaal uitvallen 
door gezondheidsklachten.’ 

Calimero-mentaliteit afschudden
Daarnaast zet de commissie voor de toekomst zwaar 
in op circulariteit. ‘De gezondheid van de mens is groter 

‘Kennis over thuis werken  
moet opgefrist worden’
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dan alleen een goede sta- of zithouding. We moeten als 
branche oog hebben voor duurzaam produceren want 
ook een verslechterende natuur en leefomgeving heeft 
invloed op de gezondheid van de mens.’ Vlieger wijst 
met trots op het feit dat Nederland in dat opzicht een 
voortrekkersrol vervult, ondanks dat het slechts een 
klein land is. ‘Qua circulariteit lopen we voorop, maar we 
worden internationaal nog onvoldoende gehoord. Het 
is echter bewezen dat door vast te houden aan een voor-
uitstrevende houding, je uiteindelijk de meerderheid kunt 
overtuigen. Een mooi voorbeeld is NPR 1813. Wij heb-
ben altijd gezegd dat Nederland langere mensen heeft 
en er dus een groter instelbereik moest komen voor 
bureaustoelen en tafels. Dat is na tien jaar grotendeels 
overgenomen door Europa. Vasthoudendheid helpt dus, 
ook al denken veel mensen dat ‘we’ toch maar een kleine 
partij zijn. We moeten af van die Calimero-mentaliteit.’ 

Meer over de normcommissie vindt u hier:  
nen.nl/normcommissie-kantoor-en-schoolmeubilair.

Circulariteit
 
In het interview maakt Vlieger zich ook hard 
voor meer circulariteit in de kantoor- en 
schoolmeubelindustrie. ‘De gezondheid van 
de mens is groter dan alleen een goede sta- of 
zithouding. We moeten als branche oog heb-
ben voor duurzaam produceren want ook een 
verslechterende natuur en leefomgeving heeft 
invloed op de gezondheid van de mens.’

Arnoud vlieger
 

Ahrned Nederland B.V., 
voorzitter normcommissie 
Kantoor en schoolmeubilair.

PGS 6:2021 versie 0.1 

Aanwijzingen voor het toepassen 
van de Seveso-paragraaf in het Bal 
is op 4 maart 2021 goedgekeurd 
door de PGS-Programmaraad.

PGS 6:2021 versie 0.1 bevat aanwijzingen voor 
het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal 
en toelichting op de regels zoals die in Seveso III 
en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en 
regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben 
op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.
PGS 6:2021 is in lijn met de versies d.d. december 
2020 van de Omgevingswet, Omgevingsregeling, 
Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwali-
teit leefomgeving. 

PGS 6:2021 betreft een beperkte herziening 
van PGS 6:2016. Dit komt doordat Seveso III 
ongewijzigd van kracht is, maar inmiddels wel 
een stelselherziening gaat plaatsvinden van het 
Nederlandse omgevingsrecht. Daarbij gaan o.a. 
het Brzo 2015 en de Rrzo op in nieuwe AMvB’s. 
Inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten na 
2016 zijn niet verwerkt.

U kunt PGS 6 downloaden op  
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PGS 6:2021 versie 0.1 is pas van toepassing bij 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar 
verwachting op 1 januari 2022. Tot die tijd geldt 
PGS 6:2016.

Voor alle actuele informatie met betrekking  
tot de uitvoering kunt u terecht op brzoplus.nl 
Voor meer informatie over de publicatiereeks 
gevaarlijke stoffen, zie publicatiereeksgevaarlijke-
stoffen.nl 

nen.nl/normcommissie-kantoor-en-schoolmeubilair
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De Europese commissie is momenteel bezig om de 
bestaande Europese Machinerichtlijn aan te passen aan 
de nieuwste technieken en technologieën. De bestaande 
Europese Machinerichtlijn wordt ook veranderd in een 
Europese Verordening. In dit artikel en de hierop volgen-
de artikelen, willen wij u vertellen wat de wijziging van 
deze Europese regelgeving betekent. Dit is van belang 
voor u als fabrikant van machines maar ook als u deze 
machine als eindgebruiker gaat gebruiken. 

Ons doel is u te informeren zodat u bekend wordt met de 
aanstaande wijzigingen en dat u zich hierop kunt voorbereiden. 
Op dit moment kunnen we u nog niet de exacte inhoud van de 
nieuwe Machinerichtlijn geven omdat de tekst van de Europese 
commissie nog niet definitief is. 

Wijziging van richtlijn naar verordening
Het verschil tussen een richtlijn en een verordening is in hoofd-
zaak de manier van doorvoeren binnen de landelijke (lidstaat) 
wetgeving. Een verordening is ‘direct’ van kracht zonder dat 
deze moet worden omgezet. Een richtlijn is dat niet. Deze heeft 
een zogenaamde ‘doelverplichting,’ wat inhoudt dat een lidstaat 
deze wetgeving zelf moet implementeren. Ofwel de lidstaat 
moet hiervoor eigen nationale wetgeving ontwikkelen. 

Deze wetgeving moet actief worden gehandhaafd. In  
Nederland gebeurt dat door de inspectie SZW, voorheen de  
‘Arbeidsinspectie. De inspectie SZW controleert of de machines 
voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn. De kern van de 
handhaving gaat over de veiligheid van de machine. 

Verschillen
Door de verschillen in nationale wetgeving (omzetting van 
de richtlijnen naar nationale wetten) zijn er waarschijnlijk 
verschillen ontstaan tussen de landen in Europa. Daarmee 
dan ook de interpretatie van de Machinerichtlijn. Hierdoor is er 
eigenlijk geen gelijk speelveld in Europa ontstaan. Wij denken 
dat het maken van een gelijk speelveld in Europa mede ook 
het doel is van de wijziging van een Machinerichtlijn naar de 
Machineverordening, naast het aanpassen van de inhoud aan 
de nieuwste techniek en technologieën. 

Door de wijziging in een Verordening heeft de tekst van de Ver-
ordening direct werking en ontstaat het gelijke speelveld voor de 
fabrikanten van machines in heel Europa.  De “ruis”  
van de nationale wetgevingen is daarmee ook verdwenen. 

Concepttekst
Wij verwachten de eerste concepttekst van de Machinerichtlijn 
voor de zomer van 2021. De route binnen Europa ziet er als 
volgt uit:
•  De tekst wordt verstuurd naar de permanente vertegenwoor-

dig in de Europese Commissie. Hier in Nederland is dat het 
ministerie van buitenlandse zaken

•  Buitenlandse zaken heeft een werkafspraak met het  
ministerie SZW die hiervoor verder verantwoordelijk is.  
Dit is het ministerie van SZW, want de inspectie SZW  
toetst de Machinerichtlijn

•  Binnen zes weken maakt het ministerie SZW namens Neder-
land een reactie op de concepttekst nieuwe Machinerichtlijn

Vervolg: Extra platform
Binnen deze zes weken organiseert NEN op verzoek van  
SZW een overleg om deze tekst te bespreken en zo de reacties 
van u als fabrikant, of gebruiker te verzamelen en mee te  
kunnen nemen. SZW kan deze reacties inbrengen bij de  
Europese Commissie

Platform Industrie & Veiligheid
NEN zal een extra Platform Industrie en &Veiligheidsoverleg 
organiseren om de concepttekst van de nieuwe Machinerichtlijn 
te verspreiden zodat u ook deel kunt nemen en u uw reacties 
kunt inbrengen. Dit zal naar verwachting medio mei 2021 zijn. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen 
rondom de Machinerichtlijn, meld u zich dan aan bij het 
Platform Industrie en &Veiligheid.

Aanmelden kan via de website: nen.nl/platformiv

2021: Van Machinerichtlijn naar  
Machineverordening, op weg naar  
een gelijk speelveld in Europa
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Veranderingen, zowel positief als negatief, veroorzaken stress. 
Niet vreemd dus, dat in deze periode waarin veel werknemers 
met veranderingen worden geconfronteerd, men meer stress 
ervaart. We leven anders, we werken anders en worden gecon-
fronteerd met onzekerheid. De stress die we door de veranderin-
gen en onzekerheid ervaren wordt door de Arbowet gedefinieerd 
als een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Dit is niet 
voor niks. Verzuim door stress neemt al jaren toe en resulteert 
in burn-out klachten, depressie en ziekten. Daarmee zijn hoge 
kosten gemoeid, maar belangrijker: het gaat om mensen waarbij 
de kwaliteit van het leven ingrijpend wordt aangetast. 

Dat verandering geldt als belangrijke stress factor, betekent niet 
dat werknemers tegen veranderingen zijn. Dit wordt nog steeds 
vaak – ten onrechte gedacht. Een medewerkers die hierover 
klaagt wordt al snel bestempeld als inflexibel en ‘lastig’. De echte 
oorzaak van het gedrag ligt echter in de onzekerheid die men 
ervaart door de veranderingen. De mate van deze onzekerheid 
wordt onder andere bepaald door de aard hiervan en in welke 
mate men hierover zeggenschap heeft. Daarnaast is de wijze 
waarop veranderingen worden aangekondigd en doorgevoerd be-
palend in welke mate de stress ervaren wordt. Stress veroorzaakt 
door veranderingen kan dus niet worden weggenomen, maar wel 
worden ‘gemanaged’. 

Stress en ongewenste omgangsvormen
Het is ook belangrijk om te beseffen dat stress een oorzaak  
is van grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangs-

vormen. Dit uit zich bijvoorbeeld in korte lontjes, maar – bij 
bijvoorbeeld reorganisaties – ook in het redden van het ‘eigen 
hachje’ en intimiderend gedrag. Dit gedrag richt zich dan 
voornamelijk op werknemers die afwijkend presteren van het 
gemiddelde. Wanneer het gemiddelde het ‘aanharken van drie 
parkjes is’ kan een medewerker die meer of minder presteert 
slachtoffer worden van dit gedrag. Ook hier geldt dat de mate 
waarin dit gedrag zich uit gemanaged kan worden. 

Rol management en ISO 45003 
Hoe deze psychosociale arbeidsrisico’s gemanaged worden ver-
schilt sterk per organisatie. In de beschreven case, maar ook in 
vele andere gevallen is een proactieve en gestructureerde aanpak 
gewenst. Iets wat in de praktijk vaak ontbreekt, waardoor een 
organisatie van incident naar incident hobbelt. Hierom wordt op 
mondidaal niveau gewerkt aan ISO 45003 ‘Occupational health 
and safety management – Psychological health and safety in the 
workplace – Guidelines’. De norm is een leidraad voor een struc-
turele aanpak van werkdruk en ongewenste omgangsvormen op 
de werkvloer en is een aanvulling op ISO 45001 ‘Management-
systeem voor gezondheid en veiligheid op het werk’. 

Een organisatie die werkt aan de hand van de beschreven 
richtlijnen in ISO 45001 en ISO 45003 is zich bewust van de 
psychosociale arbeidsbelasting (PSA) die wordt veroorzaakt 
door veranderingen en onzekerheid. Het management kan hier 
dan in een vroeg stadium op inspelen, en herkent dat veiligheid 
en vertrouwen niet vanzelfsprekend is. In de praktijk blijkt dat het 

 
ISO 45003: structurele aanpak 
psychosociale arbeidsbelasting
Als aanvulling op de norm ISO 45001 wordt wereldwijd gewerkt aan de ISO 45003. Deze norm wordt een 
leidraad voor een structurele aanpak van werkdruk en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. 
Waarom is dit nu in tijden van onzekerheid en verandering zo belangrijk? Wat houdt de nieuwe norm in? 
En wat kun je er straks mee?
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Het vakblad Industrie & Veiligheid houdt 
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Colofon

management er vaak vanuit gaat dat het vertrouwen voldoende 
aanwezig is. En, wanneer een werknemer het ergens mee oneens 
is, hij dit ‘gewoon’ zal uitspreken. Men gaat er echter aan voorbij 
dat dit onder gelijken gemakkelijk gaat, maar wanneer er sprake 
is van hiërarchie dit bemoeilijkt wordt. Ook heeft niet iedereen het 
vermogen dit te doen. Het management zou dit moeten weten en 
zelf proactief het contact moeten opzoeken. Ook is voor het cre-
eren van vertrouwen een goede personeelsvertegenwoordiging 
van belang. Verder kan men werken aan een open cultuur door 
het versterken van de veiligheid. Hierbij is leading by example 
belangrijk. Het management kan bijvoorbeeld zelf open zijn over 
gemaakte fouten. Ook het niet toerekenen van fouten, tenzij be-
wust gemaakt is een belangrijk punt. Verandering kan uiteindelijk 
het best gemanaged worden door transparant, duidelijk en eerlijk 
te zijn, maar ook door medewerkers te consulteren, veiligheid te 
bieden en het correct doorlopen van procedures.

Veranderingen op het werk en de wijze waarop die doorgevoerd 
worden noemt ISO 45003 een voorbeeld van een gevaar voor 
PSA dat voortkomt uit de manier waarop het werk is georgani-
seerd. Ook een gevaar dat voortkomt uit de organisatie van het 
werk zijn ‘bijzondere’ werktijden en werkschema’s zoals ploegen-
diensten, gebrek aan afwisseling en onvoorspelbare roosters. Een 
andere potentiële voedingsbodem voor PSA zijn sociale factoren 
op het werk. Zoals slecht leiderschap waaronder het negeren van 
klachten van medewerkers en het ontbreken van support door 
leidinggevenden. Niet eerder werd een document als ISO 45003 
opgesteld dat niet alleen mogelijke bronnen van PSA  identificeert 
maar dat ook handvatten aanreikt voor een systematische en 
structurele aanpak ervan. Cruciaal daarbij is commitment van  

het management. Mooie woorden zijn niet voldoende. Een 
directie moet het voortouw nemen. Zij moet zelf competent 
zijn om PSA aan te pakken en er voor zorgen dat iedereen in 
de organisatie weet wat de gevaren zijn en hoe te handelen in 
voorkomende gevallen. Daarvoor is budget nodig. Voorlichting 
en onderricht kosten tijd en geld. Evenals het inrichten van een 
systeem voor evaluatie en bijstelling. Waar de Arbowet stelt dat 
arbeidsorganisaties beleid moeten voeren ter voorkoming dan 
wel beperking van PSA, kan een bedrijf met ISO 45003 daar ook 
concreter invulling aan gaan geven.      

Nederlandse normcommissie en meer informatie.
De Nederlandse normcommissie heeft een actieve bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van ISO 45003 en feedback aange-
leverd. In december 2020 nemen vertegenwoordigers vanuit de 
commissie op mondiaal deel aan de bespreking van ISO 45003. 
Ook na deze periode zal de commissie fungeren als platform 
voor kennisdeling, het delen van best practices en het uitwisselen 
van informatie met betrekking tot de implementatie van de norm. 

Wilt u weten wat er in de conceptversie van ISO 45003 staat, 
zodat u er straks als één van de eerste organisaties mee aan de 
slag kan? Wilt u weten waarmee deze norm zich onderscheidt? 
Wilt u actief een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 
deze norm en andere gerelateerde normen? Overweeg dan om 
deel te nemen aan de normcommissie. 

Meer informatie kunt u opvragen bij Laurens Geense,  
consultant Industrie & Veiligheid via laurens.geense@nen.nl
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Volg de ontwikkelingen van o.a.: 
- Machineveiligheid en Machinerichtlijn
- Drukapparatuur en PED
- Explosieveiligheid en ATEX

Ga naar nen.nl/industrie 

Meepraten over  
normen voor machines 
en procesindustrie?
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