In hoeverre wordt
‘de menselijke maat’
meegenomen in de ontwerpen
van machines of werktuigen?
Nog te weinig, vindt Stigasadviseur Marcel van Diepen.
Fabrikanten menen wel dat het
onderwerp aan aandacht wint.
Immers, iemand die prettig
werkt, is productief én komt
het werk tenminste nog doen.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas,
Mechanisatie Haarlemmermeer

Ziekzoeken vraagt veel concentratie. “Dan moet je niet worden afgeleid door een onprettige
werkhouding”, aldus Mark Smit van Smit Constructie.

Werkhouding belangrĳk
maar toch nog vaak het sluitstuk

I

n de werkplaats van Smit Constructie
in Winkel worden nieuwe selectiekarren gebouwd. Zo’n 70 procent
kiest voor de zittende uitvoering, de
rest voor de geknikt liggende uitvoering,
vertelt eigenaar Mark Smit. Bĳ de zittende
versie worden vaak ook ligbedden afgenomen. “Zo kan de kar ook worden gebruikt
voor het nakoppen of voor het rechtzetten
van hyacinten.” Het voornaamste waar
Smit bĳ de ontwikkeling van de karren
naar kĳkt, is dat medewerkers er de hele
dag prettig in moeten kunnen werken.
Ziekzoeken is belangrĳk, het is intensief
en vraagt veel concentratie. “Dan moet je
niet worden afgeleid door een onprettige
werkhouding. Dat gaat ten koste van de
kwaliteit én de arbeidsproductiviteit.”
Toen dit werk nog ‘met de kont op de
grond, de benen omhoog en in de herrie
was’ startte Smit met de productie van
selectiewagens. Sinds 2007 is er veel verbeterd: geluidsarme generatoren, geluiddem-
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pend materiaal om de verbrandingsmotor,
radio, kacheltje, een hoge uitlaat boven
de kar, goede kuipstoelen, armsteunen en
dubbele voetsteunen, driedelig knikkend
ligbed met verstelbare kinsteun, elektrisch stuurcontrolesysteem, elektrisch te
starten generatoren en karren die rĳden
op zonnepanelen. Ergonomie krĳgt zeker
meer aandacht, vindt Smit. Hĳ hoort van
kwekers dat de rug nog het meest wordt
belast bĳ selectiewerk. “De verstelbare
armsteunen en de dubbele voetsteunen
moeten dit verhelpen.” Hierdoor kan
worden gewisseld van houding waardoor
stramheid wordt voorkomen. Dit wordt
ook bereikt door mensen af en toe in de
kar van plaats te laten wisselen. “Hierdoor
ga je met je hoofd anders kĳken en dan
verandert automatisch je houding.”

ZOVEEL MOGELIJK INSTELBAAR
Over ergonomie – en soms ook veiligheid – wordt vaak als laatste nagedacht,

bemerkt Marcel van Diepen van Stigas.
“Als de klant er niet specifiek om vraagt,
steken bouwers geen extra tĳd en geld
in ergonomie.” Bĳ de ontwerpen zĳn
volgens hem vooral productiesnelheid en
een goede kwaliteit product voornaam.
Terwĳl er best werkzaamheden in de
bollensector zĳn die niet prettig zĳn. “Het
werken in selectiewagens zowel zittend
als liggend, liggend werkend op een plat
hard wiedbed, het rechtzetten van hyacint
en Zanthedeschia na het planten of het
werken aan een band of machine met
onvoldoende beenruimte.”
Of een werkhouding is vol te houden,
hangt af van de lichaamsbouw en de conditie van de persoon, maar ook hoe lang
wordt afgeweken van de ruststand van
het lichaam en hoe vaak er afwisseling is
in het werk. Van Diepen hamert erop dat
er zo veel mogelĳk instelbaar moet zĳn
naar de afmetingen van de persoon. Zo
vindt hĳ een dunne stang als voetsteun bĳ
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Bestel machines
met VGM-formulier

selectiewagens niet goed. “Dat beperkt je
in de manier van zitten.” Ook vindt hij de
gewone kuipstoeltjes niet ideaal. Net als
bij een bureaustoel zou ook hier de zit- en
onderrug houding verstelbaar moeten
zijn. “En dat hoeft allemaal niet zo heel
veel extra’s te kosten.”
Smit geeft aan dat hij aanvankelijk met
bureaustoelen werkte, maar dat die
gemaakt zijn om er rechtop op te zitten.
“Bij het selecteren hangen mensen vaak
schuin voorover, waardoor er drukpunten
zijn met het zitvlak. Daarom prefereren
wij een in hoogte verstelbare en draaibare kuipstoel met wat harder schuim.”
Smit meent dat het met de karren prettig
werken is, al verwacht hij dat liggend
selecteren minder de voorkeur heeft.
“Maar ik hoor ook van een klant dat zijn
mensen bij de kopakker blijven liggen. Ze
pakken dat moment niet aan om de benen
te strekken. Dan ligt het goed.”

UITDAGINGEN SCHAALVERGROTING
Walter van Haaster werkt bij Mechanisatie Haarlemmermeer, een bedrijf dat zelf
rooiers en plantmachines klantspecifiek
ontwerpt en maakt. Hij merkt dat klanten
een betere werkomgeving steeds voornamer vinden. “Ergonomie is daar een
belangrijk onderdeel van.” Het plant- en
rooiwerk wordt vaak gedaan door slechts
een of twee medewerkers die specifieke
kennis hebben. “Zij moeten geen lichamelijke klachten krijgen en daardoor uitvallen. Daar is dit werk te belangrijk voor.”
De ontwerpers van MH denken de machine met de klant uit. Ze kijken naar de

meest prettige en logische zithouding,
stahouding, loopruimte en de manier
van reiken om ergens goed bij te kunnen.
“Zowel lange als wat kleinere mensen,
moeten het werk goed kunnen doen.” De
ontwerper van MH is niet gespecialiseerd
in ergonomie of de regels daarvoor. “Het is
vooral een kwestie van logisch nadenken
en meedenken over de praktijksituatie.”
Bij de plant- en rooimachines wordt er
onder andere op gelet dat het verstelbare
bedieningspaneel, vaak een touchscreen,
vlak bij de kijkhoek zit van de persoon die
naar het planten of rooien kijkt. Ook moeten stoelen een lage opstap hebben. Door
schaalvergroting komen ontwerpers voor
andere uitdagingen te staan, merkt Van
Haaster. Bij bredere bedden is het bijvoorbeeld moeilijker de perfecte houding te
vinden om goed te kunnen reiken. “Hoe
breder de machines, hoe meer je zaken
volledig moet automatiseren.”
Vorig jaar kwam MH nog met een
automatische kistenwisselaar. Dat is
een win-win-win-situatie. “De fysieke
belasting valt weg, het rooiproces staat
niet meer stil én er is minder beschadiging van het product.” Het mechanisatiebedrijf denkt na over een oplossing
om het rechtop planten van bollen te
automatiseren. Van Diepen juicht dat toe.
“De ATH Plantkar van Agro Techniek uit
Noordwijkerhout met de hangtuigjes is
een verbetering, maar het rechtzetten
blijft een werk dat een normaal mens
niet weken achtereen kan doen. Al lukt
dat een enkeling dat wel. Ik heb wel eens
een paar stierennekken gezien...”

De rooimachine met het nieuwe arbo-vriendelijke kistenwisselsysteem van Mechanisatie Haarlemmermeer.

Behalve dat een machinefabrikant zich moet houden aan veiligheidseisen, behoort deze ook goed
te kijken naar de ‘ergonomieregels’. De fabrikant
geeft bij een machine een zogenoemde ‘CE-markering’ af. Dit merkje plaatst de machinebouwer
zelf op de machine. Slechts in bepaalde gevallen
is hij verplicht om een onafhankelijke keuringsinstantie in te schakelen die beoordeelt of de machine werkelijk aan de CE-eisen voldoet. Pas na een
CE-markering mag de machine worden verhandeld of in bedrijf worden gesteld. De fabrikant is
door de CE-markering tevens verplicht verschillende documenten aan te leveren, waaronder een
gebruikershandleiding in de Nederlandse taal. Om
er zeker van te zijn dat ál deze verplichte documenten ook meegeleverd worden door de fabrikant, raadt Marcel van Diepen van Stigas kwekers
aan dit te controleren. Een goed en nuttig houvast
is het formulier VGM (Veiligheid, Gezond, Milieu),
dat op de site van Stigas is te downloaden. “Deze
checklist kunnen kwekers gebruiken bij bestellingen van machines. Het maakt koper en fabrikant
bewust van wat er wettelijk allemaal moet, zoals
voldoen aan de trillings- en geluidsnorm. Beide
partijen ondertekenen het formulier.” Het biedt
de kweker juridisch houvast. “Bij problemen kan
een kweker direct en duidelijk aantoonbaar maken
dat de leverancier zich bijvoorbeeld niet aan de
gemaakte afspraken houdt. Een kweker zou daarmee kunnen bedingen nog niet het hele bedrag
te betalen of zelfs kunnen zeggen dat de deal niet
doorgaat.” Van Diepen ziet soms dat agrarische
bedrijven machines kopen uit China, maar ook dat
fabrikanten binnen de EU machines op de markt
brengen zonder CE-markering en de daarbij vereiste documenten. “Die voldoen dan niet aan de
wettelijke eisen.” In de bollensector ziet hij ook wel
dat ‘hobby-achtige fabrikanten’ vaak wat makkelijk omgaan met de CE-markering. “Vandaar het
VGM-formulier.”
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