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Het thema behandelt veel meer dan alleen maar 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Ervoor zorgen 
dat iedereen, van de algemeen directeur tot de 
winkelbediende, zich veilig voelt op de werkplek 
is van groot belang – dit wordt benadrukt door 
de jaarlijkse Europese Week voor Gezondheid 
en Veiligheid op het werk. De campagne 
omschrijft een aantal belangrijke gezondheid- 
en veiligheidsoverwegingen, waaronder een 
verouderende beroepsbevolking; er wordt verwacht 
dat tegen 2030 de werknemers tussen de 55 en 
64 in veel Europese landen 30% van de totale 
beroepsbevolking zullen uitmaken.

Voeg deze maatschappelijke overwegingen toe 
aan de veranderende wetgeving aangaande 
veiligheidseisen, de ontwikkeling van producten 
en uitrusting, en de uiteenlopende niveaus van 
gezondheid- en veiligheidspersoneel in bedrijven, 
dan moge het duidelijk zijn dat de oriëntatie in de 
ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid 
op de werkplek een behoorlijke uitdaging is. 

De zere plekken kunnen echter worden beperkt 
en verzacht door slimme keuzes te maken 
wanneer distributeurs moeten worden gekozen. 
Nauwe samenwerking met een distributeur die in 
productkennis, technische knowhow en relaties met 
fabrikanten investeert kan nuttig zijn. Gezondheids- 
en veiligheidsprofessionals weten hoe ze hun 
werkplek veilig moeten houden en houden zich aan 
de laatste wetgeving. Tegelijkertijd zorgen ze voor 
efficiëntie door middel van een betere stroomlijning 
van de werkzaamheden.

Word persoonlijk
Persoonlijke veiligheid is en zal altijd een cruciaal 
onderdeel van de gezondheid- en veiligheidseisen 
zijn. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals oogbescherming, beschermende 
overalls en veiligheidsschoenen zijn allemaal 
standaardartikelen in een fabrieksomgeving. 
Wat in de laatste PPE-voorschriften echter steeds 
meer op de voorgrond treedt, is het nadelige en 
blijvende effect dat schadelijk geluid in de werkplek 
kan hebben – daarmee is het een van de laatste 
topgevaren voor de gezondheid, in dezelfde 
risicocategorie als ademhalings- en valgevaar. 

De nauwe samenwerking van RS met belangrijke 
fabrikanten van PPE-uitrusting zoals 3M betekent 
dat klanten profiteren van advies en begeleiding 
over de laatste producten en, belangrijker, welke het 
best geschikt zijn voor de opdracht. Onze speciale 
online page over werkveiligheid biedt informatie 
en video's over onderwerpen zoals geschikte 
gehoorbescherming en dergelijke. 

Het 3M-assortiment aan gehoorbescherming 
bestaat uit oordoppen en -bescherming – 
waaronder varianten die aan een veiligheidshelm 
kunnen worden bevestigd – en oorbescherming 
voor communicatie uit het PELTOR-assortiment met 
de opties ‘spreken en luisteren’ en ‘alleen luisteren’.

Machinerisico's beheren 
Machines kunnen een belangrijke bron van 
potentieel gevaar zijn en u dient er niet alleen 
voor te zorgen dat bedieners van machines de 
juiste PPE-bescherming krijgen, maar het is ook 
belangrijk dat alle toegangspunten tot werkende 
machines passend zijn afgeschermd. Dit kan via 
fysieke of optische afscherming. RS werkt met 
toonaangevende leveranciers als Allen-Bradley 
Guardmaster en Schneider Electric, die producten 
aanbieden zoals Allen Bradley TLS-Z GD2 uniek 
RFID-gecodeerde veiligheidsschakelaars, en 
de Schneider Electric XUSL IP67 beschermde 
lichtschermen. De aangeboden producten 
zijn relevant voor personen die een machine 
onderhouden, upgraden of een nieuwe machine 
ontwerpen. Deze zijn allemaal gedekt door de 
betreffende EN ISO-normen om aan de nieuwe 
eisen van de Machineveiligheidsrichtlijn te voldoen.

Elektrische veiligheid
Het risico van werken met elektriciteit ligt voor 
de hand, maar dit gaat veel verder dan het 
onmiddellijke persoonlijke risico voor de bediener/
technicus. Maatregelen voor elektrische veiligheid 
moeten ook rekening houden met het vermijden van 
letsel aan derden. Daarnaast moet ervoor gezorgd 
worden dat de uitgevoerde werkzaamheden 
correct worden gedaan en conform de huidige 
voorschriften.

Hierbij is het gebruik van test- en meetapparatuur 
voor elektrische veiligheid van levensbelang, 
waaronder PAT-testkits zoals de Seaward Apollo 500, 
isolatieweerstandstesters zoals de Megger MIT420/2 
en meters voor elektrische bedrading en aarding. 
Spanningsindicatoren met testunits zijn een must, 
net als vergrendeling van uitrusting om ervoor te 
zorgen dat circuits niet per ongeluk onder stroom 
komen te staan wanneer eraan gewerkt wordt.

Met Fluke Connect kan testapparatuur van Fluke in 
een potentieel gevaarlijk gebied worden geplaatst, 
in de buurt van apparatuur die onder spanning 
staat, terwijl metingen naar een smartphone 
worden doorgegeven die door de technicus in 
relatieve veiligheid uit de buurt van het gevaar 
kunnen worden afgelezen.

Op de hoogte van de wetgeving zijn
Op de hoogte blijven van de wetgeving is een 
belangrijk onderdeel van elke gezondheid- 
en veiligheidsprofessional of bediener in de 
verwerkingsindustrie. Ons bedrijf is een one-stop-
shop die zichzelf niet alleen tot doel stelt u de 
laatste producten op het gebied van veiligheid te 
bieden, maar is ook een bron van informatie op het 
gebied van veiligheidsnormen. 

Kopers van veiligheidsuitrusting kunnen hun taken 
vereenvoudigen door met één leverancier te werken. 
Dit levert namelijk efficiëntie op in het inkoopproces 
en kostenbesparingen op individuele producten.

RS Components is een van de weinige distributeurs 
die een volledige reeks aan veiligheidstechnologieën 
op de markt aanbiedt, van machinebeveiliging tot 
veiligheid van de locatie en PPE. 

Met de toenemende eisen voor veiligheid op de 
werkplek en de beperking van uitvaltijd, waardoor 
uw inkoopproces eenvoudiger wordt, zal de 
aanschaf van de juiste producten wanneer u 
deze nodig heeft evenals het naleven van de 
voorschriften voor u een prioriteit zijn. En wij kunnen 
daarbij helpen.

Veiligheid op de werkplek is een behoefte en zorg voor ondernemingen in alle  
vormen en maten – maar zelden is dat meer het geval dan in een verwerkingsomgeving.

De oriëntatie in de ontwikkelingen op 
het gebied van arbeidsveiligheid op de 
werkplek vereist een slimme aanpak




