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II.  Toestemming 
 
De direct leidinggevende van de studente, Alex Jonkers, director Operations, heeft zowel 
mondeling, als per email toestemming gegeven voor het uitvoeren van dit scriptieonderwerp. 
De scriptievoorstellencommissie van PHOV heeft schriftelijk toestemming gegeven voor het 
gekozen onderwerp van deze scriptie. 
PHOV heeft toestemming om deze scriptie-inhoud te gebruiken voor leerdoeleinden en 
beoordeling ten gunste van de studente.  
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III.  Voorwoord 
 
In opdracht voor de opleiding MKV van stichting PHOV is er een scriptie gemaakt binnen FEI 
Company te Eindhoven. 
Het doel van deze scriptie is het maken van een implementatieplan op het gebied van Arbo-
trainingen. Deze is gericht op medewerkers die zich bezighouden met het ontwikkelen, 
opbouwen of onderhoud van elektronenmicroscopen. 
 
Er blijken leemtes te zitten in de voorlichting/training van medewerkers. Er is onvoldoende 
overzicht bij welke functie de juiste voorlichting/trainingen horen. 
Dit is naar voren gekomen als actiepunt uit het plan van aanpak, uit de RI&E die vorig jaar 
binnen FEI Company is uitgevoerd door een externe deskundige van Philips Health Care: 
“Stel per afdeling en per functie vast welke arbo-onderwerpen moeten worden behandeld, 
hoe vaak dit moet gebeuren en op welk kennisniveau”. 
Het resultaat hiervan is vermeld in dit scriptierapport. 
 
Waarom is het volgen van veiligheidstrainingen zo belangrijk? 
Veiligheidstrainingen zijn belangrijk omdat op die manier enerzijds mensen alert worden 
gemaakt op de bestaande gevaren en risico’s, anderzijds om alle veiligheidsprocedures en 
maatregelen bekend te maken aan de medewerkers. 
 

 
Opbouw microscoop  
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IV.  Samenvatting 
 
Een van de actiepunten uit de RI&E van 2014 luidt: “Stel per afdeling en per functie vast 
welke arbo-onderwerpen moeten worden behandeld, hoe vaak dit moet gebeuren en op welk 
kennisniveau”. 
Dit actiepunt is opgepakt in dit onderzoek. Doel is dat er een plan is waarmee bereikt wordt 
dat elke medewerker de juiste EHS training krijgt. 
 
Voor het onderzoek is gekozen voor de grootste risicogroepen op het gebied van veiligheid. 
Dit betreft de functies die vallen onder de volgende afdelingen en die bezig zijn met de 
(TEM) microscopen.  
Gekeken is naar de afdelingen: 

- R&D (Research & development) – ontwikkeling 
- Manufacturing – opbouw in de fabriek 
- OE – (Operational Engineering) engineering/ondersteuning 
- FSE (Service) – monteurs opbouw/ondersteuning in het veld 

 
Op basis van risicoanalyse, RI&E, CAPA’s risicoclassificatie zijn de volgende nodige 
hoofdtrainingen vastgesteld: 

• Algemeen; 
• Elektrisch; 
• Mechanisch; 
• Vacuüm; 
• Chemie; 
• Röntgen; 
• Opslag/transport. 

 
Op basis van deze informatie is een functiematrix gemaakt waarin per functie de 
noodzakelijke EHS trainingen worden weergegeven. 
 

Functie Algemeen Elek-
trisch 

Mechanisch Vacuüm Chemie X-
ray 

Opslag / 
transport algemeen tools takelen 

R&D Advanced 
Technology 

0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5  

Mechanisch 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
Elektrisch 0.5 0.5 0.5       
Software 0.5 0.5    0.5  0.5  
System 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

Manufacturing Assembly 
accelerator 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Assembly 
built 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Test 0.5 1 1 1 1 1 1 1  
Trouble 
shoot 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Mentor 0.5 1 1 1 1 1 1 1  
Material 
handling 

0.5    1  0.5  1 

OE SPR 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
EDM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
NPI 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Service Field service 
Eng 

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 

FEI Overige 
medewerkers 

0.5         

blank = geen training nodig  groen = basistraining nodig   paars = experttraining nodig 
frequentie weergeven als cijfer, in aantal keer per jaar 
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Er zijn geen structurele veiligheidstrainingen buiten de bestaande general safety trainingen. 
Daarnaast blijken deze trainingen in de praktijk niet door iedere medewerker te worden 
gevolgd en ook opvolging van de trainingen door de leidinggevenden gebeurt niet. 
Tevens is vastgesteld dat er veel trainingen op alle werkvlakken aanwezig zijn, maar dat 
daar de veiligheidstrainingen in verweven zijn. Ook kan worden geconcludeerd dat 
veiligheidstrainingen op zich geen prioriteit krijgen. 
 
De belangrijkste aanbevelingen om de veiligheidstrainingen binnen FEI zo goed mogelijk te 
introduceren zijn: 

• Het is belangrijk dat het management het belang inziet van het juist trainen van de 
medewerkers op het gebied van veiligheid. Naast het belang inzien van het juist 
trainen van de medewerkers is het belangrijk dat de trainers op een andere manier 
veiligheidstrainingen gaan geven en dat ook zij het belang hiervan inzien.  

• Stel de veiligheidstrainingen verplicht die gevolgd moeten worden  
• Er moet inzichtelijk gemaakt worden welke modules extra aandacht geven aan 

veiligheid en deze moeten duidelijker benoemd worden. 
Het advies hierin is dus duidelijk: veiligheid moet nummer 1 prio zijn, 
veiligheidstrainingen horen apart gegeven te worden en niet in modules verweven. 
Trainingen moeten per afdeling wel aangevuld worden met extra modules specifiek 
voor het onderdeel. 

• Alle trainingen moeten een aparte module met de naam veiligheid krijgen in LMS 
waardoor deze extra modules zichtbaar worden voor elke medewerker. 

• Het continu aanpassen en verbeteren van de trainingen naar de behoefte is 
noodzakelijk.  

• Een registratiesysteem is dan ook van belang. Frequente herhaling moet gemonitord 
worden. Hierbij spelen de managers een belangrijke rol.  

• Voor nieuwe medewerkers is de aanbeveling als volgt: 
Een deel van veiligheid, het algemene gedeelte wordt gegeven bij in dienst name, de 
zogenoemde NEO training. 
Daarna volgt een uitgebreid traject zoals wordt beschreven in een trainingsflow. 
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V.  Afkortingen/begrippenlijst 
 
ASG   Applications Software Group 
BHV   Bedrijfshulpverlening 
CAPA   Corrective Action, Preventive Action 
CT   Corporate Technology 
EDM    Engineering Data Management  
EHS   Environment, Health & Safety 
EMO   Emergency Off 
ESD    Electro Static Discharge (kans op elektrische schok) 
FEG   Field Emission Gun 
FSE   Field Service Engineer 
GIS   Gas Injection Systems 
LMS   Learning Management System 
MVK   Middelbaar veiligheidskundige 
NEO   New Employee Orientation 
NPI    New Product Introductions 
OE   Operations Engineering 
PHOV    Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde 
R&D    Research & Development (onderzoek & ontwikkeling) 
RI&E   Risico Inventarisatie & Evaluatie 
SAB   Safety Alert Bulletin 
SDB   Small Dual Beams 
SEM    Scanning Elektronen Microscoop 
SPR    Sustaining products  
TEM    Transmissie Elektronen Microscoop 
TRA   Taak Risico Analyse 
VCA   Veiligheid Checklist Aannemers 
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1.  Inleiding 
  
Er blijken leemtes te zitten in de voorlichting/training van medewerkers op gebied van 
veiligheidsonderwerpen. Er is onvoldoende overzicht bij welke functie de juiste 
voorlichting/trainingen horen. 
Dit is naar voren gekomen als actiepunt uit het plan van aanpak, uit de RI&E die vorig jaar 
binnen FEI Company is uitgevoerd door een externe deskundige van Philips Health Care. 
Het actiepunt luidde: 
“Stel per afdeling en per functie vast welke arbo-onderwerpen moeten worden behandeld, 
hoe vaak dit moet gebeuren en op welk kennisniveau”. 
 
Er is een onderzoek gestart om de dekkingsgraad van veiligheidstrainingen te verbeteren. 
Aan het eind van het onderzoek is er een plan waarmee bereikt wordt dat elke functie de 
juiste EHS trainingen krijgt. Tevens wordt geborgd dat nieuwe medewerkers de juiste EHS 
trainingen aangeboden krijgen. 
 
Voor het onderzoek is gekozen voor de grootste risicogroepen op het gebied van veiligheid. 
Dit betreft de functies die vallen onder de volgende afdelingen en die bezig zijn met de 
(TEM) microscopen.  
Gekeken is naar de afdelingen: 

- R&D (Research & development) – ontwikkeling 
- Manufacturing – opbouw in de fabriek 
- OE – (Operational Engineering) engineering/ondersteuning 
- FSE (Service) – monteurs opbouw/ondersteuning in het veld 

 
Door middel van het uitvoeren van een Risico Analyse, Risicoclassificaties, CAPA 
(Corrective action, preventive action) onderzoek en interviews zal worden vastgesteld welke 
veiligheidstrainingen noodzakelijk zijn en wat de frequentie hiervan moet zijn.  
 
Na een korte introductie van FEI Company als bedrijf alsmede informatie over het product 
elektronenmicroscoop, wordt er gestart om de functies binnen FEI te groeperen. Niet voor 
iedere aparte functie is een apart opleidingsplan nodig. Daarna wordt behandeld welke 
trainingsonderwerpen noodzakelijk zijn om de risico’s bij FEI af te dekken. Ook wordt er 
onderzocht welke veiligheidstrainingen beschikbaar zijn bij FEI.  
Als dat allemaal behandeld is, volgt een voorstel ter implementatie van het opleidingsplan. 
Het rapport wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen. 
 
De cursist is momenteel werkzaam als secretaresse binnen de afdeling Operations bij FEI. 
Na de wens om bij en/of om te scholen kwam de wens van de cursist om de opleiding tot 
Middelbaar veiligheidskundige te gaan volgen. Naast de secretaresse taken voert de cursist 
ondersteunende taken uit voor de EHS manager van FEI, zoals incidenten onderzoek en het 
opvolgen van het CAPA proces. 
  
Dit project heeft de cursist zelfstandig uitgevoerd. De risico analyses zijn zelf gedaan, zo ook  
de interviews met betrokken personen. Er is gekeken naar de volgende punten: 
• Bestaand proces, zoals: wat wordt er nu aan trainingen gegeven. 
• De mening van de trainers op het gebied van veiligheid en training hierin. 
• De risico’s die zich voordoen bij het ontwikkelen en opbouwen van de microscopen. 
• De behoefte aan nieuwe trainingen. 
• De frequentie van trainingen. 
• Het borgen van de trainingen. 
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2.  FEI en de elektronen microscoop 

2.1  FEI Company 
 
FEI Company opereert wereldwijd op het gebied van het ontwikkelen, produceren en het op 
de markt brengen van elektronenmicroscopen. Met de elektronenmicroscopen van FEI wordt 
baanbrekend onderzoek gedaan op moleculair niveau. Er zijn Nobelprijzen gewonnen 
dankzij de microscopen. Ze worden onder andere ingezet in de strijd tegen ziektes, maar ook 
bij onderzoek naar betere, sterkere en meer duurzame materialen.  
 
FEI Company in Eindhoven valt onder het hoofdkantoor gevestigd te Hillsboro in de 
Verenigde Staten. FEI Company is een Amerikaans gestuurd en beursgenoteerd bedrijf.  Het 
totaal aantal medewerkers van de vestiging Eindhoven bedraagt circa 800. 
Voorheen was dit bedrijf een onderdeel van Phillips, maar is sinds 1997 gefuseerd met FEI 
Company. 
 
Van het aantal medewerkers werken er ca. 400 mensen direct aan de 
elektronenmicroscopen verdeelt onder de afdelingen service, nanopoort, R&D (ontwikkeling) 
en TEM manufacturing (systeemtesters/opbouw machines). 
 
Jaarlijks worden er in Eindhoven ongeveer 70 systemen gebouwd/verkocht en 
getransporteerd naar alle delen van de wereld. FEI Company haalt ruim 95 procent van de 
omzet buiten Nederland. 
 
Eindhoven staat vooral bekend om zijn brede kennis en de ontwikkeling van nieuwe 
elektronenmicroscopen. FEI’s strategie is om innovatieleider te zijn in een zeer competitieve 
markt en is met deze strategie zeer succesvol. Door de productie deels te verplaatsen naar 
Brno zijn ze ook in staat de prijsontwikkelingen op de markt voor te blijven. 

2.2  Producten 
 
Er zijn 3 verschillende types microscopen: 

• TEM: Transmissie Elektronen Microscoop; 
• SEM: Scanning Elektronen Microscoop; 
• SDB: Small Dual Beams. 

 
Om enige inschatting van de gevaren en de risico’s te kunnen maken, is kennis nodig van de 
werking en opbouw van de microscoop. 
 
Hieronder volgt een beknopte uitleg over een TEM microscoop en het verschil tussen de 
TEM en SEM. 

2.3  Basis concept van een elektronen microscoop 
 
In een elektronenmicroscoop worden elektronen versneld in een vacuüm. Een kleine straal 
van deze zeer snel bewegende elektronen wordt afgebogen en gefocust op het sample. Er 
kunnen dan twee dingen gebeuren met de elektronen: 

- De elektronen gaan door de cellen van het sample en vormen dan een beeld op een 
elektron-gevoelige fotografische plaat (TEM). 

- De elektronen gaan uit elkaar door de cellen van het sample en vormen een beeld op 
een monitor (SEM). 
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Zie voor een grafische weergave afbeelding 1 
Zie voor verschillen tussen TEM en SEM tabel 1 

 
Afbeelding 1 
 
TEM SEM 
Elektronenstraal gaat door het dunne  
sample 

Elektronenstraal scant over het oppervlak 
van het sample 

Apart geprepareerd dun sample of 
specifieke materialen zijn geschikt voor TEM 
grids 

Sample kan elke dikte hebben en is 
aangebracht op een aluminium plaat 

Sample wordt geplaatst halverwege de 
kolom 

Sample wordt geplaatst in de kamer op de 
bodem van de kolom 

Beeld wordt getoond op een fluorescerend 
scherm 

Beeld wordt getoond op een monitor 

Beeld is een 2 dimensionale projectie van 
het sample 

Beeld is de oppervlakte van het sample 

Tabel 1: verschillen tussen TEM en SEM 

2.4  Voorwaarden voor Elektronen Microscopie 
 
Elektronen microscopen zijn dynamisch tijdens gebruik. De eisen voor een goede werking 
zijn: 

- Stabiele hoogspanningsvoeding. 
- Stabiele stromen naar iedere elektromagnetische spoel / lens. 
- Continue gepompt hoog / ultra hoog vacuümsysteem. 
- Water gekoelde lenzen, elektronica en vacuümpompen. 

Elektronenmicroscopen zijn gevoelig voor trillingen en externe magnetische velden. 
Het gebruik van een elektronenmicroscoop wordt beschouwd als een speciale vaardigheid 
die een aanzienlijke hoeveelheid training vraagt. Samples moeten speciaal geprepareerd 
worden door soms langdurende en moeilijke technieken om tegen de invloeden binnenin de 
elektronen microscoop bestand te zijn. 
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2.5  De TEM componenten 
 
In Eindhoven wordt de TEM ontwikkeld en geproduceerd. Deze microscoop straalt door het 
preparaat heen en kan kijken tot op atoom grootte. 
 
De TEM gebruikt elektronen in plaats van licht om het sample te belichten. Dit resulteert in 
een 2D beeld.  Er worden dunne plakjes van het sample gemaakt waar de elektronen straal 
doorheen gaat. De TEM heeft een hoge mate van vergroting en een hoge resolutie. 
 
Een TEM bestaat uit de volgende componenten, zie afbeelding 2. 

1. Elektronen pistool om het sample de belichten. 
2. Condensator lens om de juiste straalvorm op het sample te creëren. 
3. Objectief lens om het beeld te vergroten. 
4. Projectie lens om het beeld nog verder te vergroten. 
5. Fluorescerend scherm om het beeld te projecteren. 

 
 
Afbeelding 2 
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3.  Benadering probleem 
 
De probleemstelling: 
Er blijken leemtes te zitten in de voorlichting/training van medewerkers. Er is onvoldoende 
overzicht bij welke functie de juiste voorlichting/trainingen horen. 
Dit is naar voren gekomen als actiepunt uit het plan van aanpak, uit de RI&E die vorig jaar 
binnen FEI Company is uitgevoerd door een externe deskundige van Philips Health Care. 
Het actiepunt luidde: 
“Stel per afdeling en per functie vast welke arbo-onderwerpen moeten worden behandeld, 
hoe vaak dit moet gebeuren en op welk kennisniveau”. 
 
In de Arbeidsomstandighedenwet staat in artikel 8, voorlichting en onderricht, vermeld dat de 
werkgever er voor zorgt dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te 
verrichten werkzaamheden en de daaraan gebonden risico’s, en ook over de maatregelen 
die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.  
De organisatie en uitvoering van het voorlichting & onderricht artikel van de Arbowet dient 
daarom actueel en conform de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening te 
zijn. Het door voorlichting & onderricht kennen van de risico’s in het bedrijf, de eigen 
afdeling, maar vooral ook van de eigen functie, is een belangrijke preventieve maatregel om 
de gevolgen van risico’s te beperken. Voorlichting heeft betrekking op informatieverstrekking. 
Onderricht betreft meer de verdieping van inzicht en het aanleren van vaardigheden. 
De managers zijn verantwoordelijk voor het op de juiste manier trainen van de medewerkers 
op het gebied van veiligheid. De EHS manager is verantwoordelijk voor de inhoud van de 
veiligheidstrainingen. 
 
De probleemstelling is als het volgt aangepakt: 
 

• Vaststellen functies binnen FEI. 
• Vaststellen welke functies de algemene veiligheidstrainingen volgen. 
• Groeperen functies in matrix. 
• Per groep kijken wat is belangrijk. 
• Praktijk risico’s vaststellen. 
• Risicoanalyse op opbouw in de fabriek. 
• Risicoclassificatie (Kinney & Wiruth). 
• Bepalen veiligheidstrainingen. 
• Trainingen koppelen aan functies. 
• Advies aan bedrijf hoe dit aangepakt moet worden. 
• Voorstel inwerkschema, veiligheidstrainingen verweven in de trainingsschema’s. 
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4.  Indeling afdelingen 

4.1  R&D 
 
R&D is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de microscopen. In deze afdeling werken 
ca. 240 personen. 
R&D wordt FEI wereldwijd als CT benoemd, Corporate Technology. 
Er is een onderscheid te maken in de volgende groepen: 

• Advanced Technology – (maken het ontwerp); 
− (met sub afdeling Scientists); 

• Mechanical Engineering; 
• Electronics Engineering; 
• Software Engineering; 

− (met sub afdeling ASG); 
• System Group – (nieuwe systemen testen en onderhouden). 

R&D ontwerpt nieuwe systemen en verzorgt aanpassingen aan bestaande systemen. 
Hiermee zit deze afdeling aan de bron van een aantal potentiele veiligheidsissues. 
R&D levert tekeningen van het ontwerp aan OE. OE maakt de werkinstructies voor deze 
ontwerpen. 

4.2  Manufacturing 
 
Manufacturing is verantwoordelijk voor het maken/opbouwen van de microscopen (inclusief 
de aangepaste applicaties) en deze testen zodat ze in orde naar de klant kunnen worden 
verscheept. Opbouwen gebeurt op basis van de werkinstructies. 
In deze afdeling werken ca. 100 personen. 
De belangrijkste functies zijn: 

• Assembler – de ene groep maakt de Accelerator van de microscoop, de andere 
groep de rest van de opbouw. 

• System tester – testen het apparaat op scherpte. 
• Trouble shooter – Komen ter plaatse als de system tester problemen ontdekt die niet 

opgelost kunnen worden door de system tester. 
• Mentor. 
• Material handler. 

De system tester maakt in geval van problemen gebruik van mentors. Komen die er niet uit, 
dan wordt teruggevallen op trouble shooters. Mochten de trouble shooters op ontwerp 
problemen komen, dan wordt OE ingeschakeld. 

4.3  OE 
 
OE is verdeeld in 3 groepen: 

• SPR – sustaining products (released products)  
SPR helpt bij het oplossen van technische problemen met betrekking tot reeds bestaande 
producten die op dit moment in de fabriek worden geproduceerd. 

• EDM – Engineering Data Management (adjustments)  
EDM is de adviseur en bemiddelaar bij technische productwijzigingen en gatekeeper bij 
vrijgave van technische tekeningen bij introductie van een nieuw product. 

• NPI – New Product Introductions (new products) 
NPI is de ondersteunde factor binnen Operations wanneer R&D nieuwe producten 
overdraagt aan de fabriek voor start productie. 
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4.4  Service 
 
FSE – De Field Service Engineers (met Nederlands contract) zijn verantwoordelijk voor het 
opbouwen van de TEM systemen bij de klant. 
De meeste FSE hebben hun werkgebied buiten Nederland, een merendeel valt buiten 
Nederlands contract. Deze zijn niet binnen de scope geplaatst van dit onderzoek. 
Voor in het veld is er een EHS manager benoemd, die zich bezig gaat houden met veiligheid 
in het veld. Na dit onderzoek wordt gekeken of er vanuit Eindhoven ondersteuning gegeven 
kan worden voor trainingen in het veld.  
 
 
 

 
Inpakken microscoop voor transport naar de klant  
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5.  Risico’s 

5.1  Risicobeheersing 
 
Voordat er überhaupt naar trainingen gekeken wordt is het belangrijk te begrijpen waarom 
risicobeheersing en het herkennen van risico’s noodzakelijk zijn: 

• Als de risico’s onbekend zijn, kunnen er geen maatregelen genomen worden. 
• Als de risico’s half bekend zijn, kunnen er maar halve maatregelen genomen worden. 
• Als de risico’s bekend zijn, dan kan je de juiste maatregelen treffen. 
• De organisatie moet de risico’s kennen en erkennen voordat de juiste maatregelen 

genomen zullen worden. 
 
Een belangrijke factor hierbij is de betrokkenheid van het management en de werknemers. 
Soms worden bij risicovolle taken geen of onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit 
kan resulteren in (ernstige) ongevallen en/of schade. Vaak komt dit door de onbekendheid 
van de risico’s. 
Het is dus belangrijk om eerst de risico’s te erkennen. 
Dit kan doormiddel van het vaststellen van risicovolle taken en ook het vastleggen van de 
veiligheidsmaatregelen. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de taakrisicoanalyse (TRA)  

5.2  Risicobeoordeling 

Nadat alle taken bekend zijn binnen een organisatie is het belangrijk dat er een 
risicobeoordeling plaatsvindt. Hiermee bedoelen we de inventarisatie van gevaren, het 
bepalen van de risico’s en het evalueren van de risico’s, waarna er maatregelen genomen 
kunnen worden om deze risico’s te verminderen, uit te sluiten.  

Voor het inventariseren van de risicovolle taken is er gebruik gemaakt van de volgende 
gegevens: 

• CAPA’s (bijna-)-ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties.  
• Meldingen bij dagelijkse ‘white board meetings’. 
• De gegevens vermeld in de RI&E. 
• De bevindingen van de trainers. 
 

Voor de risicobeoordeling is ook gebruik gemaakt van de checklist bijlage 4 van AI45. 
Er is gebruik gemaakt van een zogenoemde taakopsplitsing: 

• De werkplek;  
• De werkomgeving;  
• De werkcondities;  
• De complexiteit;  
• Nieuwe elementen tijdens het werk. 

5.3  Risicoanalyse in de praktijk (fabriek) 
 
Voor de risicoanalyse in de praktijk (fabriek) is stap voor stap nagegaan hoe het proces van 
opbouw tot klaar voor transport verloopt. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de checklist taakrisicoanalyse volgens AI45 
Deze checklist kan worden gebruikt voor het opsporen/inventariseren van mogelijke risico’s. 
De lijst bestaat uit alle voorkomende werkzaamheden waarbij risico’s naar voren komen.  
Deze risicoanalyse (TRA) is bijgevoegd in bijlage 5 
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Hierbij zijn een aantal algemene risico’s niet meegenomen zoals licht, geluid, temperatuur, 
werkdruk tenzij dit naar voren is gekomen uit de RI&E, CAPA’s of opmerkingen van de 
trainers. 

5.4  Risicoanalyse alle risico’s microscopen 
 
Om de trainingsbehoefte te bepalen moet er gekeken worden naar alle veiligheidsrisico’s 
rondom de microscopen.  
Om de risico’s te bepalen is er een analyse gedaan van de voorkomende werkzaamheden. 
Deze analyse is zowel mondeling als in de praktijk gedaan, hierbij is gebruik gemaakt van 
checklisten. De checklisten zijn samen met de trainers opgesteld en daarna ook 
gecontroleerd samen met een systemtester bij de systemen in de fabriek (de praktijk, zie 
risicoanalyse opbouw fabriek). 
Naast deze methode is er gekeken naar de bestaande RI&E en de gemelde ongevallen, 
bijna ongevallen en gevaarlijke situaties (CAPA’s). 
 
In de CAPA’s komen vooral de problemen met hijsen/heffen, röntgenstraling en scherpe 
onderdelen naar boven. In deze drie genoemde gevallen worden al acties ondernomen 
binnen het bedrijf. 
 
Uiteindelijk hebben bovenstaande factoren geleid tot een onderverdeling van de volgende 
risicogroepen:  
 
• Elektrisch; 
• Mechanisch; 
• Vacuüm; 
• Gereedschap; 
• Chemicaliën; 
• Hijs- en hefmiddelen; 
• Röntgenstraling; 
• ESD; 
• Opslag; 
• Transport; 
• Ladders; 
• Incidenten; 
• Diverse. 
 
Hierbij zijn een aantal algemene risico’s niet meegenomen zoals licht, geluid, temperatuur, 
werkdruk tenzij dit naar voren is gekomen uit de RI&E, CAPA’s of opmerkingen van de 
trainers. 
  



 
 

20 
 

Voorlichting/training van medewerkers 2015 

5.5  Risicoclassificatie 
 
Na de risicoanalyse zijn alle risico’s in een overzicht geplaatst en is er de risicoclassificatie 
toegevoegd volgens Kinney & Wiruth. 
In bijlage 1 is de risicoclassificatie toegevoegd volgens Kinney & Wiruth. 
 
In de risicoclassificatie is te zien dat er 6 risico’s zijn met een score hoger dan 70 (5x 
maatregelen vereist op korte termijn, 1x maatregelen vereist direct). Dit betreft 3 keer een 
risico met takelen, 1 keer met hoogspanning, 1 keer met scherpe delen, en 1 keer met 
röntgenstraling. In het kader van het opleidingsaanbod moeten deze punten zeker in de 
opleidingen verwerkt worden. 
 
 
 

 
Stellen van de pootjes en het inpakken van de camera moeten op de grond gebeuren.  
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6.  Trainingen 

6.1  General Safety Trainingen (e-learnings) 
 
Een aantal trainingen zijn centraal geregeld. Deze trainingen worden gegeven 1x per jaar in 
de vorm van een e-learning (web-based training). 
Dit betreft General Safety Trainingen. Hier vallen onder: 
 
General Safety - Electrical Safety  Web-based Training 
General Safety - Hazardous Goods  Web-based Training 
General Safety - Hoist & Lift  Web-based Training 
General Safety - Org. and Policy  Web-based Training 
General Safety - Radiation Safety  Web-based Training 
 
Medewerkers binnen de groepen TEM, OE, R&D en service krijgen hiervoor een email met 
een uitnodiging tot het volgen van de training. Indien de training niet gevolgd wordt, dan 
worden er herinneringen uitgestuurd. 
Na het goed afsluiten van de training door middel van een quiz krijgt de medewerker een 
certificaat. 
Nieuwe medewerkers dienen binnen een maand na de startdatum deze trainingen gedaan 
hebben.  
Deze trainingen zijn verplicht, echter hierover wordt geen rapportage uitgestuurd en daarom 
is controle moeilijk. De manager ontvangt op dit moment geen overzicht met de 
medewerkers die de trainingen niet hebben gevolgd en kunnen hierop geen actie 
ondernemen. 
Er zijn echter wel verschillende managers proactief hierin en vragen zelf een overzicht. 
De general safety training bestaat uit algemene veiligheidsinformatie en de 
beheersmaatregelen die bij FEI gelden. 
Verder zijn er diverse aanvullende trainingen beschikbaar. 

6.2  FEI University 
 
FEI University levert technische trainingen aan interne medewerkers en Service Engineers, 
in dit geval betekent dit dat de Service Engineers getraind worden door de trainers van FEI 
University. 
Bij FEI University in Eindhoven worden de FSE getraind op de TEM en SEM systemen. 
De training van de SEM systemen zal voor het einde van 2015 verplaatst worden naar Brno. 
Naast trainingscentra in Eindhoven en Brno is er een in Shanghai en een in Zuid-Korea. 
In Eindhoven zijn er 14 technische trainers. 
FEI University heeft zijn eigen trainingsprogramma, en eigen trainingsruimtes binnen 
Eindhoven. Naast de general safety trainingen worden bij de trainingen aan de FSE telkens 
kleine delen bij specifieke modules aan veiligheid besteed. Deze veiligheidsdelen zijn 
verspreid over ruim 37 trainingen. 

6.3  Factory training/support 
 
De system engineers krijgen training van een trainer en daarna ondersteuning van vijf 
mentors. 
In het trainingsprogramma van de fabriek zijn de general safety trainingen opgenomen. 
Naast deze trainingen worden er in de verdiepende modules aandacht geschonken aan 
veiligheid. Op het moment van deze scriptie loopt er een onderzoek naar welke verdiepende 
modules extra aandacht aan veiligheid besteden. Het is de bedoeling om alle 

https://brsapple.w2k.feico.com:8001/sap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ==)/bc/bsp/sap/hcm_learning/leso.htm?plvar=01&otype=D&objid=65200278&CORE=%2fsap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ%3d%3d)%2fbc%2fbsp%2fsap%2fzhcm_learning%2ftrainingtype%2ehtm
https://brsapple.w2k.feico.com:8001/sap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ==)/bc/bsp/sap/hcm_learning/leso.htm?plvar=01&otype=D&objid=65200276&CORE=%2fsap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ%3d%3d)%2fbc%2fbsp%2fsap%2fzhcm_learning%2ftrainingtype%2ehtm
https://brsapple.w2k.feico.com:8001/sap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ==)/bc/bsp/sap/hcm_learning/leso.htm?plvar=01&otype=D&objid=65200255&CORE=%2fsap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ%3d%3d)%2fbc%2fbsp%2fsap%2fzhcm_learning%2ftrainingtype%2ehtm
https://brsapple.w2k.feico.com:8001/sap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ==)/bc/bsp/sap/hcm_learning/leso.htm?plvar=01&otype=D&objid=65200229&CORE=%2fsap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ%3d%3d)%2fbc%2fbsp%2fsap%2fzhcm_learning%2ftrainingtype%2ehtm
https://brsapple.w2k.feico.com:8001/sap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ==)/bc/bsp/sap/hcm_learning/leso.htm?plvar=01&otype=D&objid=65200256&CORE=%2fsap(bD1ubCZjPTEwMCZkPW1pbiZwPTMyNTU4JnY9NyUyZTAwJmk9MQ%3d%3d)%2fbc%2fbsp%2fsap%2fzhcm_learning%2ftrainingtype%2ehtm
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veiligheidsonderwerpen los te koppelen en als inleiding te gebruiken bij de verdiepende 
module. Op deze manier wordt veiligheid als een apart onderdeel gegeven. Na dit onderzoek 
zal er gekeken worden of deze methode ook door te voeren is bij andere trainings 
programma’s binnen FEI, in plaats van her en der losse kleine delen bij specifieke modules. 
Deze manier valt buiten de scope van deze scriptie. 

6.4  Samenvatting reeds bestaande trainingen per afdeling 
 
Service: 
 
• TEM intro, hierin zitten onderdelen: 

o GIS; 
o Safety FEG cursus; 
o High voltage; 
o Hijs- en hefmiddelen; 
o Rontgenstraling; 
o SF6; 
o Stikstof. 

• VCA basis; 
• General safety trainingen (e-learnings). 

 
Daarnaast zijn er voor de FSE’s service CD’s aanwezig met een enorme hoeveelheid 
informatie. 
Service cd’s bevatten o.a. de volgende onderwerpen: 
• General safety; 
• Hoe een aardbeving het systeem kan aantasten en hoe hiermee om gegaan moet 

worden; 
• Veiligheidssymbolen; 
• Safety interlocks; 
• Noodstop; 
• High voltage; 
• High voltage meten; 
• Veiligheidscheck elektriciteit; 
• Straling; 
• Straling meten; 
• SF6 gas; 
• Stikstof; 
• Chemicalien; 
• GIS safety; 
• Gebruik van handschoenen; 
• Gebruik van veiligheidsbrillen; 
• Informatie over MSDS. 
 
Het nadeel van deze informatie op CD is dat het zoeken en lezen op CD veel tijd kost. 
Daarnaast is het de vraag hoeveel de FSE’s op de CD’s kijken. Er is veel tijdsdruk op het 
operationeel maken van de systemen. In het bijzonder zoeken naar veiligheidsrisico’s zal in 
de praktijk weinig gebeuren. 
 
Veiligheid wordt besproken in wekelijkse conference call waarin alle FSE’s en de 
servicemanager deelnemen. 
Management gaat er vanuit dat intro TEM + e-learnings voldoende afdekt. 



 
 

23 
 

Voorlichting/training van medewerkers 2015 

Indien er zich een veiligheidsprobleem voordoet, dan wordt een Safety Alert Bulletin (SAB) 
uitgestuurd naar alle FSE’s. 
 
De vraag die bij de FSE’s gesteld wordt is hoe het geregeld is met wetgeving in andere 
landen? Welke wetgeving geldt? Dit valt buiten de scope van dit project. Wel kan het bij 
klanten gebruikelijk zijn dat voordat toegang op het terrein verkregen wordt, een 
bedrijfsspecifieke training vereist is. Daar worden dan zowel algemene als specifieke 
veiligheidsregels behandeld. 
 
R&D 
 
• General safety trainingen (e-learnings). 

 
R&D krijgen alleen de e-learnings en geen andere trainingen. 
 
De afdeling R&D bedenkt zelf welke veiligheid/risico’s er bij het ontwerp zitten en laat 
werkinstructies maken door OE. 
Ze zoeken zelf uit welke normen gebruikt moeten worden en wat hierin de voorschriften zijn. 
Daarnaast maken ze gebruik van een checklist.  
 
Het management vind dat de veiligheidsrisico’s naar voren horen te komen  uit de RI&E. 
Ook gaat het management er van uit dat er mensen met een bepaald vooropleiding, 
werkervaring en denkniveau aangenomen worden en daarmee dus ook bepaalde ervaring 
en kennis met zich meedragen op het gebied van veiligheid en het bedenken van de risico’s 
bij het ontwerp. 
 
Tussen de Alpha fase en de Beta fase (twee stappen tussen het vrijgeven van een nieuw 
ontwerp) ontbreekt een veiligheidsfase waarin gekeken wordt naar de veiligheidsrisico’s. In 
de IMS requirementslijst in de Alpha fase moet al nagedacht zijn over technische en 
safety/environmental trainingen. Die kunnen dan in de veiligeidsfase gecheckt worden. 
 
Algemeen geldt dat R&D is vooral bezig met klant, weinig met het veld/FSE’s. 
De FSE krijgt bij het ontwerp de mogelijkheid mee te kijken, alleen dit gebeurt niet altijd. 
 
OE 
 
• General safety trainingen (e-learnings). 
• Algemene OE training. 
• Specifieke producttraining (afhankelijk van groep/onderdeel). 
 
Ook bij OE gaat het management er vanuit dat mensen met een bepaalde vooropleiding,  
Werkervaring en denkniveau aangenomen worden en daarmee dus ook bepaalde ervaring 
en kennis met zich meedragen op het gebied van veiligheid. 
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TEM 
 
• General safety trainingen (e-learnings); 
• TEM training algemeen; 
• Specifieke onderdelen TEM; 
• Werkinstructies; 
• Specifieke werkinstructies. 
 
Ook bij TEM gaat het management er vanuit dat mensen met een bepaalde vooropleiding,  
werkervaring en denkniveau aangenomen worden en daarmee dus ook bepaalde ervaring 
en kennis met zich meedragen op het gebied van veiligheid. 

7.  Afwijkende veiligheidsrisico’s 
 
Tijdens het onderzoeken van de voorlichting/training van medewerkers zijn een aantal extra 
veiligheidsrisico’s naar voren gekomen die in meer of mindere mate afwijkend zijn. Deze zijn 
hieronder vernoemd: 
 

• Er is geen controle op werkervaring/kennis bij aanname nieuw personeel. Het is aan 
te bevelen om nieuwe medewerkers alle vereiste veiligheidstrainingen te laten doen 
tenzij een duidelijk certificaat overlegd kan worden. Herhaling van een training is altijd 
goed. 

 
• Hoe zit het met veiligheidstrainingen van mensen die niet bij FEI werken maar wel op 

het FEI terrein werkzaam zijn (bv. contractors)? Studenten krijgen de general safety 
training. Ingehuurde bedrijven voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden hoeven 
geen veiligheidstraining te doen. 
 

• De frequentie van de trainingen wordt niet bijgehouden. Zodoende is niet bekend hoe 
vaak welke training wordt gegeven en hoeveel deelnemers er waren. Dit maakt het 
moeilijk achteraf een analyse te maken en bij te sturen. 

 
Deze bovenstaande afwijkende veiligheidsrisico’s vallen buiten de scope van deze 
scriptieopdracht, ze zijn echter wel belangrijk genoeg om in het rapport te vermelden en in de 
RI&E op te nemen. 
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8.  Functiematrix met trainingen en frequenties 
 
Voor de functies bij FEI is een matrix gemaakt (zie tabel 2) van welke functies met welke 
veiligheidsrisico’s in aanraking kunnen komen.  
De functies binnen de afdelingen zijn opgevraagd bij personeelszaken. Op basis van 
risicoanalyse, RI&E, CAPA’s risicoclassificatie zijn de nodige hoofdtrainingen vastgesteld. 
De grootste risico’s zitten bij de medewerkers in operations die de systemen opbouwen en 
testen en de field service engineers. Echter, iedere medewerker kan met een 
veiligheidsrisico in aanraking komen.  
Om niet voor iedere aparte functie een apart schema voor veiligheidstraining te maken en 
om het aantal trainingen binnen de perken te houden (wenselijk i.v.m. registratie en 
onderhoudbaarheid), is onderstaande functiematrix gemaakt. Verticaal staan de belangrijkste 
functies vernoemd, horizontaal de aspecten waar deze medewerkers mogelijk mee in 
aanraking komen. Onder algemeen wordt naast de algemene veiligheidsaspecten ook 
ladders, incident control en overige zaken geschaard. Het thema ESD wordt tijdens de 
elektrische veiligheidstraining behandeld. 
 

Functie Algemeen Elek-
trisch 

Mechanisch Vacuüm Chemie X-
ray 

Opslag / 
transport algemeen tools takelen 

R&D Advanced 
Technology 

0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5  

Mechanisch 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
Elektrisch 0.5 0.5 0.5       
Software 0.5 0.5    0.5  0.5  
System 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

Manufacturing Assembly 
accelerator 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Assembly 
built 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Test 0.5 1 1 1 1 1 1 1  
Trouble 
shoot 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Mentor 0.5 1 1 1 1 1 1 1  
Material 
handling 

0.5    1  0.5  1 

OE SPR 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
EDM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
NPI 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Service Field service 
Eng 

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 

FEI Overige 
medewerkers 

0.5         

Tabel 2 - functiematrix 
 
blank = geen training nodig  groen = basistraining nodig   paars = experttraining nodig 
frequentie weergeven als cijfer, in aantal keer per jaar 
 
De algemene veiligheidstraining is voor iedereen. Daarnaast is in de tabel te zien dat er 
meerdere functies zijn die dezelfde trainingseis hebben.  
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9.  Implementatie 
 
Voordat de nieuwe opzet voor het trainen van medewerkers kan starten, is er een goede 
voorbereiding nodig.  
Er zijn een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan voordat de nieuwe manier 
van trainen daadwerkelijk kan aanvangen. Deze voorwaarden zijn: 
 

• Management moet overtuigd zijn van het belang van de veiligheidstrainingen. Zonder 
deze steun is de borging niet gegarandeerd. 

• Management moet de trainers aansporen inzichtelijk te maken welke trainingen een  
veiligheidsgedeelte bevatten. 

• Trainers moeten achter een nieuwe aanpak staan en het belang inzien van op de 
juiste manier veiligheid trainen. 

• Alle trainingen met daarin een stuk veiligheid verweven moeten zichtbaar gemaakt 
worden en het veiligheidsgedeelte moet als aparte module geplaatst worden in LMS. 

• Alle medewerkers moeten worden geïnformeerd over het nieuwe systeem om 
medewerkers te trainen. Zowel leidinggevenden als medewerkers moeten op de 
hoogte gebracht worden, zodanig dat het voor iedereen duidelijk is welke trainingen 
ze moeten volgen en hoe ze dat kunnen organiseren. Voor leidinggevenden is het 
belangrijk te weten dat dit vanuit het management opgevolgd gaat worden en 
zodoende het belang kennen van de opleidingen en de opvolging ervan. 

• Via Intranet (Scope) moet eveneens een pagina zijn waarop deze informatie 
beschikbaar komt. Er moet ook op staan welke trainingen beschikbaar zijn, voor wie 
deze van belang zijn, en een link naar LMS waar alle trainingen op moeten komen te 
staan. 

• De trainingen moeten ook onderhouden worden en daarvoor zal een 
verantwoordelijke aangesteld moeten worden. 

• Een aantal trainingen zullen klassikaal gegeven gaan worden. Daarvoor moeten 
trainers beschikbaar worden gesteld. Eventueel moeten deze trainers opgeleid 
worden. 

• Veiligheidstrainingen moeten verplicht gesteld worden. De gevolgde trainingen 
moeten netjes geregistreerd worden in een personeelsdossier, ook het niet volgen 
van een training moet geregistreerd worden in het personeelsdossier. Zonder dit is er 
geen borging. 

• De nieuwe NEO training moet goedgekeurd worden en door HR ingepland worden 
met nieuwe medewerkers. 

 
Voor bovenstaande punten moet een detailplanning gemaakt worden en het totale project 
kan dan uitgevoerd en opgevolgd worden. 
 
Het volledige implementatievoorstel wordt schematisch weergegeven in tabel 3. 
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Tabel 3 - schematisch implementatievoorstel 
 
Het is belangrijk om de nieuwe manier van veiligheidstrainingen te evalueren en zo nodig bij 
te sturen. Het is namelijk niet ondenkbaar dat de opvolging in eerste instantie niet optimaal 
zal zijn (nieuwe manier van werken, wellicht weerstand van zowel medewerkers als 
lijnmanagers, systeem werkt niet altijd even goed). Daar moet kordaat op bijgestuurd 
worden, indien nodig. Daarnaast is het belangrijk om te toetsen of het beoogde resultaat 
bereikt is. Dit zal echter pas mogelijk zijn op langere termijn, wanneer iedereen de juiste 
trainingen heeft gehad. 
 

  



 
 

28 
 

Voorlichting/training van medewerkers 2015 

10.  Conclusies 
 
De constatering uit de RI&E dat er onvoldoende gewaarborgd is dat iedere medewerker de 
juiste arbo-onderwerpen getraind krijgt, waaruit de aanbeveling “Stel per afdeling en per 
functie vast welke arbo-onderwerpen moeten worden behandeld, hoe vaak dit moet 
gebeuren en op welk kennisniveau” is gekomen, kan worden bevestigd na onderzoek en 
interviews met betrokken medewerkers. Er zijn geen structurele veiligheidstrainingen buiten 
de bestaande general safety trainingen. Daarnaast blijken deze trainingen in de praktijk niet 
door iedere medewerker te worden gevolgd en ook opvolging van de trainingen door de 
leidinggevenden gebeurt niet. 
Tevens is vastgesteld dat er veel trainingen op alle werkvlakken aanwezig zijn, maar dat 
daar de veiligheidstrainingen in verweven zijn. Ook kan worden geconcludeerd dat 
veiligheidstrainingen geen prioriteit krijgen. Er is geen duidelijk overzicht, registratie of 
opvolging van de bestaande veiligheidstrainingen of de losse modules. 
 
Op basis van risicoanalyse, RI&E, CAPA’s risicoclassificatie zijn de volgende hoofdtrainingen 
vastgesteld: 

• Algemeen; 
• Elektrisch; 
• Mechanisch; 
• Vacuüm; 
• Chemie; 
• Röntgen; 
• Opslag/transport. 

 
De frequentie van deze trainingen en het niveau zijn vastgesteld op basis van risico-analyse 
en de matrix is hieronder nogmaals weergegeven: 

Functie Algemeen Elek-
trisch 

Mechanisch Vacuüm Chemie X-
ray 

Opslag / 
transport algemeen tools takelen 

R&D Advanced 
Technology 

0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5  

Mechanisch 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
Elektrisch 0.5 0.5 0.5       
Software 0.5 0.5    0.5  0.5  
System 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  

Manufacturing Assembly 
accelerator 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Assembly 
built 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Test 0.5 1 1 1 1 1 1 1  
Trouble 
shoot 

0.5 1 1 1 1 1 1 1  

Mentor 0.5 1 1 1 1 1 1 1  
Material 
handling 

0.5    1  0.5  1 

OE SPR 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
EDM 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
NPI 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Service Field service 
Eng 

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 

FEI Overige 
medewerkers 

0.5         

Tabel 4 – functiematrix 
 
blank = geen training nodig  groen = basistraining nodig   paars = experttraining nodig 
frequentie weergeven als cijfer, in aantal keer per jaar 
 
Om deze trainingsopzet te laten slagen, moet het goed voorbereid worden en moet de 
implementatie zorgvuldig uitgevoerd worden, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. 
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11.  Aanbevelingen 
 
Om de veiligheidstrainingen binnen FEI zo goed mogelijk te introduceren en te borgen, 
worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

• Het is belangrijk dat het management het belang inziet van het juist trainen van de 
medewerkers op het gebied van veiligheid. Naast het belang inzien van het juist 
trainen van de medewerkers is het belangrijk dat de trainers op een andere manier 
veiligheidstrainingen gaan geven en dat ook zij het belang hiervan inzien. 

 
• Stel de veiligheidstrainingen verplicht die gevolgd moeten worden. 

  
• Er moet inzichtelijk gemaakt worden welke modules extra aandacht geven aan 

veiligheid en deze moeten duidelijker benoemd worden. 
Het advies hierin is dus duidelijk: veiligheid moet nummer 1 prio zijn, 
veiligheidstrainingen horen apart gegeven te worden en niet in modules verweven. 
Trainingen moeten per afdeling wel aangevuld worden met extra modules specifiek 
voor het onderdeel. 
 

• Alle trainingen moeten een aparte module met de naam veiligheid krijgen in LMS 
waardoor deze extra modules zichtbaar worden voor elke medewerker. 
Elke medewerker zou hierbij toegang moeten kunnen krijgen voor alle beschikbare 
trainingen. Niet alleen via LMS, maar ook via Scope (intranet) moet hiervoor ook een 
link aangemaakt worden. 
 

• Naast e-learnings is het raadzaam een aantal trainingen uit te breiden met een 
klassikale training. Klassikale trainingen kunnen bij sommige medewerkers meer 
betrokkenheid creëren en beter overkomen dan de verplichte e-learnings. Hoe dit 
verder ingevuld moet worden, zal nog bekeken moeten worden. Ook moeten de 
bestaande e-learnings kritisch bekeken worden of ze bij elke functie passen zoals in 
de functiematrix genoemd staat. 
 

• Het continu aanpassen en verbeteren van de trainingen naar de behoefte is 
noodzakelijk. Er blijken uit de risicoanalyse knelpunten naar voren te komen die niet 
inzichtelijk getraind worden. Er zijn echter wel vaak werkinstructies aanwezig, maar 
hoe borgt men of deze met regelmaat doorgenomen worden? 
 

• Een registratiesysteem is dan ook van belang. Hierin moet komen te staan wie, wat 
en hoe vaak een medewerker een bepaalde training heeft gedaan. Frequente 
herhaling moet gemonitord worden. Hierbij spelen de managers een belangrijke rol. 
Zij zullen de trainingen moeten bewaken. Alle registraties kunnen bij de afdeling EHS 
verzameld worden en op basis daarvan kan een rapportage verzorgd worden die 
naar alle managers gestuurd wordt. 
 

• Naast het bewaken van de trainingen is het van belang dat het volgen van de juiste 
trainingen opgeslagen worden in het personeelsbestand. Zo is het inzichtelijk welke 
trainingen de medewerker in het verleden heeft gevolgd en of hij zich houdt aan het 
frequent herhalen. Er kan bijvoorbeeld een klasse aan gekoppeld worden samen met 
werkervaring waarmee je aangeeft dat iemand bekwaam genoeg is voor bepaalde 
risicovolle werkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld zinvol bij installaties in het veld. Op 
deze manier kan niet elke FSE een andere FSE zomaar inwerken. 
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Voor nieuwe medewerkers is de aanbeveling als volgt: 

Een deel van veiligheid, het algemene gedeelte, wordt gegeven bij in dienst name, de 
zogenoemde NEO training. Deze training is tijdens het scriptietraject gemaakt door 
mijzelf en de EHS manager. De eerste stap hierin is dus al gemaakt. 
De NEO training wordt ook door het EHS team gegeven. Op dit moment ligt het 
voorstel bij HR om deze in te voeren bij nieuwe medewerkers. 
Het andere deel van het volgen van de general safety trainingen zullen binnen een 
maand vanaf de eerste werkdag afgerond moeten zijn. 
 

• Daarna volgt het traject zoals aangegeven in het safety training flow, zie hiervoor 
bijlage 6. 
In de blauwe kaders wordt aangegeven welke processtappen op het gebied van 
veiligheidstraining uitgevoerd moeten worden. Controle van deze processtappen 
wordt opgenomen in het bestaande interne audit programma van FEI. 

 
Aanvullende aanbeveling 
 
In hoofdstuk 7 staan afwijkende veiligheidsrisico’s, de aanbeveling hierop is: 
 

• Speciale aandacht moet worden besteed aan uitzendkrachten, inleenpersoneel, 
personeel van derden, vakantiewerkers en derden, zoals bezoekers. Voorlichting en 
instructie is een preventie-instrument van de werkgever om ongevallen tegen te 
gaan, om stagnatie in de productie te voorkomen en om ziekte en uitval te beperken. 
 

 
Inpakken systeem voor transport 
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12.  Dankwoord/bronnen 
 
Dank aan: 
 
Robin Hokke – EHS Manager 
Alex Jonkers – Director Operations  
Pascal Teuwessen – Manager TAC 
Eddie Alberto – Groupleader Factory Support  
Benjamin Muis – Technical Trainer  
Coen van de Coevering – Service Supervisor 
Karin Rommers – Technical Trainer 
Maarten Hoeken – Nanoport Engineer 
Walter Martens – Human Resources Manager 
Coert Kea – Technical Trainer  
Maarten Kuijper – Manager R&D  
Peter van der Wielen – Engineering Technician 
Stefan Hukkelhoven – Site Manager Engineering 
 
Arie den Dulk – scriptiebegeleider 
 
Koen Jonkers – mijn lieve geduldige echtgenoot 
Natasha Jonkers – mijn fantastische dochter 
 
Bronnen: 
 
www.fei.com 
TEM introductie training FEI 
Risicobeheersing arbo-informatieblad - AI45 
Wetten.overheid.nl - Arbeidsomstandighedenwet artikel 8 
Kinney & Wiruth methode 
 
 

 
Gebruik van hulptools voor zwaar werk.  
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13.  Bijlagen 

13.1  Bijlage 1 – Scriptievoorstel 
 

Scriptievoorstel van Linda Jonkers               Cursusgroep P3 MVK-MAH 
Adres: Oudstrijderslaan 34, Hechtel, Belgie 
 
Datum: 17/02/2015  
 
In het scriptievoorstel moeten minimaal de volgende zaken zijn beschreven: 

1. Titel (of werktitel). 
Maken van een implementatieplan op het gebied van Arbo-onderwerpen. Dit gericht op 
medewerkers die zich bezighouden met het ontwikkelen, opbouwen of onderhoud van 
elektronenmicroscopen. 
2. Een korte beschrijving van het bedrijf, organisatie of branche (hierna 
“bedrijf“ genoemd) waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Doel van het bedrijf, 
grootte, aard van de werkzaamheden, korte beschrijving van de belangrijkste 
arborisico’s.  
FEI Company opereert wereldwijd op het gebied van het ontwikkelen, produceren en op 
de markt brengen van elektronenmicroscopen. Elektronenmicroscopen worden veelal 
gebruikt in de halfgeleiderindustrie en zijn van groot belang bij ontwikkelingen op het 
gebied van nanotechnologie. 
FEI Company in Eindhoven is een locatie die de afgelopen jaren sterk is gegroeid in 
productie en aantal medewerkers. Het totaal aantal medewerkers is circa 700. 
De belangrijkste risico’s zijn geconstateerd (uit RI&E) bij de onderwerpen: arbozorg en 
verzuimbeleid, algemene voorzieningen, fysische factoren, gevaarlijke stoffen, fysieke 
belasting, arbeidsmiddelen, veiligheid- en gezondheidsplannen en de voorlichting van de 
medewerkers. 
3. Een beschrijving van uw eigen positie in het bedrijf of bij de klant. 
Vanaf januari 2012 werkzaam als management assistente binnen Operations. Vanaf 
december 2013 OR-lid, VGWM-commissie. 
4. Beschrijving van het onderwerp of probleem. Verwoord daarbij de 
belangrijkste vraag waar u aan het eind van uw onderzoek het antwoord op 
moet kunnen geven. Aan de centrale vraag kunnen desgewenst deelvragen 
worden toegevoegd. Geef zo mogelijk ook aan waar u uw onderzoek begrenst 
(beschrijving van de scope).  
Daarbij tevens aangeven: 

• Waarom kiest u juist voor dit onderwerp? Waarom is het eigenlijk een 
probleem of knelpunt (probleemanalyse)? 

• Schets wat er schort aan de huidige situatie (interne factoren) of aan de 
wetgeving/de markt e.d. (externe analyse).  

• Hoe groot is het probleem, wat zijn de risico’s? Probeer deze te 
kwantificeren. 

Er blijken leemtes te zitten in de voorlichting/training van medewerkers. Er is 
onvoldoende overzicht bij welke functie de juiste voorlichting/trainingen horen. 
Dit is naar voren gekomen als actiepunt uit het plan van aanpak, uit de RI&E die vorig 
jaar binnen FEI Company is uitgevoerd door een externe deskundige van Philips Health 
Care: 
“Stel per afdeling en per functie vast welke arbo-onderwerpen moeten worden 
behandeld, hoe vaak dit moet gebeuren en op welk kennisniveau”. 
 
Aan het eind van het onderzoek is er een plan waarmee bereikt wordt dat elke functie 
de juiste EHS trainingen krijgt. Tevens wordt geborgd dat nieuwe medewerkers de juiste 
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EHS trainingen aangeboden krijgen. 
 
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe er voor gezorgd kan worden dat alle 
medewerkers binnen onderstaande scope de juiste voorlichting en trainingen krijgen. 
Het onderzoek zal zich beperken tot medewerkers die zich bezighouden met het 
ontwikkelen, opbouwen of onderhoud van elektronenmicroscopen. 
 
Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat dit een zeer actueel probleem is dat direct 
invloed heeft op het veiligheidsniveau binnen FEI.  
De huidige situatie leidt er regelmatig toe dat gevaarlijke situaties niet herkent of 
onderschat worden. Gelukkig heeft dit nog niet tot ongelukken geleid, maar 30% tot 
40% van de incidentmeldingen heeft als basisoorzaak gebrek aan de juiste EHS kennis. 
Mijn opdracht zal leiden tot betere beheersing van de risico’s binnen FEI. 
5. Wie is probleemeigenaar en heeft – positief - belang bij het onderzoek en is 
verantwoordelijk voor de verbetering; is er voldoende commitment vanuit het 
management voor het aanpakken van de probleemstelling? 
De verantwoordelijken zijn de bestuurder (Hein Gijsbers), de uitvoerende Operations 
manager (Alex Jonkers), de R&D manager (Raymond Schrijver) en de Nanoport 
manager (Steve Reijntjes). 
6. Een bondige beschrijving van het beoogde product (resultaat) van het 
onderzoek (bijvoorbeeld een ontwikkelde en uitgeteste methode of een 
advies). Sluit hierbij aan op de centrale onderzoeksvraag of probleemstelling 
(zie vraag 4). 
Een kennismatrix en een proces opstellen om per functie de juiste 
voorlichting/trainingen te borgen. 
7. Wanneer dat in deze fase al mogelijk is geef dan kort aan hoe het beoogde 
resultaat kan worden bereikt (implementatievoorstel). Betrek hierbij de 
actoren die hierin een rol (zouden moeten) spelen: interne en eventueel 
externe actoren, bijvoorbeeld fabrikant, overheid, brancheorganisatie). 
Beschrijf tevens kort hoe t.z.t. geëvalueerd of het gewenste doel is bereikt. 
- Functies vaststellen – gesprek HR manager (Menno van Hoek) 
- Risico’s per functie vaststellen – gesprekken managers Operations (Alex Jonkers), R&D 
(Raymond Schrijver), Nanopoort (Steve Reijntjes), EHS (Robin Hokke). 
- Opleidingen in kaart brengen – FEI University (Jelle Rijswijk), factory training (Eddie 
Alberto)  
- Wat ontbreekt? Over elkaar heen leggen  
- Praktijk in de fabriek bekijken, een TRA (taak risico analyse) uitvoeren op opbouw 
installatie.  
- Plan opstellen  
- Matrix per functie  
- Procesvoorstel maken 
- Plan presenteren – HR, training en managers 
- Implementatie plan 
- Communicatie plan 
- Evaluatie 
8. Geef aan op welke wijze in het onderzoek een bredere oriëntatie wordt 
nagestreefd (oriëntatie bij een of meer andere bedrijven of in de literatuur). 
Een TRA uitvoeren bij opbouw installatie in de fabriek. 
Er zal hierbij gekeken worden of de medewerkers risicovolle werkzaamheden uitvoeren, 
en of dat er werkinstructies aanwezig zijn.  
9. Een helder plan van aanpak waarin de verschillende te zetten stappen in uw 
onderzoeksaanpak worden beschreven om tot het gewenste resultaat te 
komen. Bijvoorbeeld veldonderzoek, interviews, literatuurstudie. Geef daarbij 
een chronologische opsomming van de (deel)activiteiten. 
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- Functies vaststellen – gesprek HR manager (Menno van Hoek) 
- Risico’s per functie vaststellen – gesprekken managers Operations (Alex Jonkers), R&D 
(Raymond Schrijver), Nanopoort (Steve Reijntjes), EHS (Robin Hokke). 
- Opleidingen in kaart brengen – FEI University (Jelle Rijswijk), factory training (Eddie 
Alberto)  
- Wat ontbreekt? Over elkaar heen leggen  
- Praktijk in de fabriek bekijken, een TRA (taak risico analyse) uitvoeren op opbouw 
installatie 
- Plan opstellen  
- Matrix per functie  
- Procesvoorstel maken 
- Plan presenteren – HR, training en managers 
- Implementatie plan 
- Communicatie plan 
- Evaluatie 
10. Een beschrijving van uw eigen rol bij het onderzoek. 
Projectleider voor planning en uitvoering, motivator en coach bij communicatie met 
verschillende afdelingen. 
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13.2  Bijlage 2  – Goedkeuring scriptievoorstel PHOV 
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13.3  Bijlage 3 – Risicoclassificatie 
 

Risicogroepen Waarschijnlijkheid  Blootstelling  Effect  Risico 

Elektrisch     

NEN3140 – algemeen gebruik 3 6 3 54 

Hoogspanning 6 2 7 84 

Interlocks 3 2 3 18 

EMO - EMergency Off - noodknop 1 0.5 1 0.5 

Dubbele aarde verbindingen 3 2 1 6 

Besturingskasten 6 3 3 54 

Meten van spanning / stroom / weerstand 3 6 1 18 

Lock out Tag out 6 1 3 18 

Mechanisch        

Correct gebruik tools 3 10 1 30 

Klemgevaar 3 6 1 18 

Gevaar draaiende delen 0.5 1 1 0.5 

Scherpe delen / snijgevaar 3 6 3 54 

Vacuüm        

Vervuilde onderdelen 3 0.5 1 1.5 

Gebruik van handschoenen 3 6 1 18 

Handelen van onderdelen 1 10 1 10 

Reinigen 1 6 1 6 

Tools        

Scope 1 2 1 2 

HT probe 1 2 1 2 

Evactron 1 2 1 2 

Dilo 1 2 1 2 

Pumping cart 1 2 1 2 

Hijsgereedschappen 6 6 3 108 

Chemische stoffen        

N2 - Stikstof 6 2 1 12 

SF6 - Zwavelhexafluoride 6 6 1 36 

Vloeibaar schoonmaakmiddel, IPA 3 6 1 18 

Beryllium 1 2 1 2 

Lood 1 3 1 3 

Fosfor 1 2 1 2 

Koelwater 1 2 1 2 

Ga - Goud 1 2 1 2 
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Pt - Platinum 1 2 1 2 

Takelen / hijsen        

Risicogroepen Waarschijnlijkheid  Blootstelling  Effect  Risico 

Titan  6 3 3 54 

Titan High Base 10 3 3 90 

Metrios 3 3 3 27 

Talos 6 3 3 54 

Röntgenstraling        

Gebruik rontgenmeter 3 6 1 18 

Blootstellingsfrequentie 6 3 7 126 

ESD        

Algemene aanraking 3 1 1 3 

Handelen onderdelen 3 6 1 18 

Opslag        

Handelen zware onderdelen 6 3 3 54 

Tillen  6 6 3 108 

Transport        

Modules 1 3 3 9 

Ladders        

Struikelgevaar pakken ladders 3 3 3 27 

Gebruik Titan ladders 3 6 3 54 

Staan op het systeem 3 6 3 54 

Valgevaar 3 3 3 27 

Incident control FEI        

Brand 3 0.5 7 10.5 

Ongeval 3 1 7 21 

Evacuatie 3 1 1 3 

Hartstilstand 1 0.5 15 7.5 

SF6 alarm 3 1 1 3 

BHV 3 1 1 3 

Diversen        

Hitte 1 0.5 1 0.5 

Bevriezing 3 1 7 21 

Zware last tillen 3 3 3 27 

Werken op hoogte 3 3 3 27 

Stootgevaar 6 3 3 54 

Scherpe onderdelen 6 6 7 252 

Struikelgevaar kabels 3 6 3 54 
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13.4  Bijlage 4 – Risicoclassificatie volgens Kinney & Wiruth 
 
Een manier om de grootte van risico’s te classificeren en te vergelijken is gebaseerd op een relative 
ranking-methode, die is ontwikkeld door Fine & Kinney. Bij deze methode wordt de grootte van het 
risico, de risicoscore ‘R’ berekend als het product van de parameters (W, B en E) die corresponderen 
met: 
 
W = waarschijnlijkheid 
B = blootstellingfrequentie 
E = effect 
 
Hierbij geeft de waarschijnlijkheid aan hoe groot de kans is, gegeven deze onveilige handeling en/of 
gevaarlijke situatie, dat het effect optreedt. De blootstellingfrequentie geeft aan hoe vaak, of de 
tijdsduur dat, een bepaalde risicovolle taak of onveilige handeling wordt uitgevoerd en/of een 
gevaarlijke situatie zich voordoet, waaruit het effect zou kunnen voortkomen. Het kan zowel 
blootstelling aan een schadelijke concentratie van een toxische stof betreffen als aan risico’s ten 
gevolge van het uitvoeren van een onveilige handeling met een gevaarlijke machine, onveilig 
gereedschap en/of onveilige werkwijze dan wel werken in een gevaarlijke situatie. Het effect geeft de 
grootte van het mogelijke letsel en of schade aan de gezondheid aan, dat redelijkerwijs zou kunnen 
optreden. 
 
Voor het beoordelen van de bovengenoemde variabelen worden de volgende indelingen gebruikt: 
 

Waarschijnlijkheid van het risico: W Toelichting op W 

0,1 Bijna niet denkbaar Nooit van gehoord. 
0,2 Praktisch onmogelijk Nooit van gehoord binnen de bedrijfstak/branche. 

0,5 Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Wel eens van gehoord binnen de 
bedrijfstak/branche, maar niet binnen het bedrijf. 

1 Onwaarschijnlijk, maar mogelijk een 
grensgeval 

Is de laatste 10 jaar niet voorgekomen binnen het 
bedrijf. 

3 Ongewoon, maar mogelijk Is binnen het bedrijf de laatste jaren wel eens 
gebeurd. 

6 Zeer wel mogelijk Is binnen het bedrijf enkele keren per jaar gebeurd. 
10 Te verwachten, bijna zeker Komt vaak/vaker voor binnen het bedrijf. 

Blootstellingsfrequentie van het risico: B 

0,5 Zeer zelden (1x per 2 à 3 jaar) 
1 Zelden (jaarlijks: enkele keren per jaar) 
2 Soms (maandelijks) 
3 Af en toe (wekelijks) 
6 Geregeld (dagelijks) 
10 Voortdurend 
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Effect van het risico: E 
1 Gering: letsel zonder verzuim (EHBO) of hinder 
3 Belangrijk: letsel en verzuim 
7 Ernstig: ernstig letsel, irreversibel effect (blijvende invaliditeit) 
15 Zeer ernstig: één dode (acuut of op termijn) 
40 Ramp: enkele doden (acuut of op termijn) 
100 Catastrofaal: vele doden 
 
De risico-score ‘R’ laat zich vervolgens berekenen met: 
R = W x B x E 
 
De risico-score ‘R’ wordt vaak in klassen ingedeeld die zijn gekoppeld aan mogelijk te nemen acties. 
 
Risicoklasse Risicoscore: R Activiteiten/maatregelen 
1. risico aanvaardbaar R ≤ 20 geen actie noodzakelijk 
2. mogelijk risico 20 < R ≤ 70 aandacht vereist, maatregelen vereist op langere termijn 
3. belangrijk risico 70 < R ≤ 200 maatregelen vereist op korte termijn 
4. hoog risico 200 < R ≤ 400 maatregelen vereist direct 
5. zeer hoog risico R > 400 werkzaamheden stoppen 
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13.5  Bijlage 5 – TRA opbouw fabriek 
 

Het werk zelf Onderverdeling risicogebieden Risico's Maatregelen 

  Installatie in bedrijf Ronddraaiende delen Ronddraaiende delen worden afgeschermd en voorzien van een symbool. (foto 1) 
  Elektriciteit High voltage 200 kv of 300 kv aansluitingen gebeuren spanningsloos. (foto 2) 
    Dubbele aarde aanleggen Werkzaamheden spanningsloos. 
    Doormeten systeem Gebeurd voor aansluiten elektriciteit. 
    Cabinets Werkzaamheden spanningsloos. 
    Gebruik maken van interlocks Gebeurd in de fabriek niet meer, wel in het verleden en in het veld. 
    Lock out Tag out Zijn werkinstructies voor.  

    Aanwezigheid EM- EMergency 
Off - noodknop Is aanwezig, voor de gehele kooi en voor de gehele ruimte. (foto 3) 

  Producten en reststoffen Reinigen Wordt gebruik gemaakt van IPA (Isopropanol) er worden PBM's gebruikt. 
  Speciaal gereedschap/techniek Correct gebruik tools Werkinstructies. 

    Snijgevaar  
Iederen systemengineer heeft eigen trolley ter beschikking, zo ook alle werkinstructies 
voor het juist gebruik van tools. Ondanks dat zijn er incidenten met snijwonden door 
bijvoorbeeld uitschieten met een schroevedraaier (CAPA). 

  Radioactieve bronnen Meten rontgenstraling Systemen worden na elke montage verandering of het in werking stellen van de 
microscoop gemeten. De systemengineers dragen ook een dosismeter. 

    Gebruik werkinstructies 
loodonderdelen Werkinstructies zijn aanwezig bij elke systemengineer. 

    Plaatsen loodonderdelen Er is een handboek per onderdeel met instructies hoe de loodonderdelen op de juiste 
manier bevestigd moeten worden. 

De werkplek       
  Op hoogte Gebruik Titan ladders Deze ladders zijn bevestigd met een ophangbeugel. (foto 4) 
  Toegankelijkheid   Systemen zijn rondom bezaaid met losse kabels. (foto 5) 
  Bewegingsruimte/stahoogte Staan op het systeem Er wordt aan alle kanten gestaan op de systemen, zo ook op tafels. (foto 6) 
  Vluchtwegen/looproute   Vluchtwegen zijn voldoende aanwezig, zo ook de plattegronden. (foto 7) 

  Stabiliteit Valgevaar Het systeem is stabiel (zwaar op poten) maar door het staan op systemen is er een 
vergroot risico. 

  Struikelgevaar Struikelgevaar pakken ladders Gangen zijn opgeruimd. Dit is geen probleem. (foto 8) 
    Struikelgevaar kabels Kabels niet samengebonden. Veel aanwezig bij de systemen. (foto 9) 

  Aanvoer materiaal Handelen zware delen Er zijn diverse hulpmiddelen aanwezig voor zware onderdelen. Liften, pompwagens, 
kranen. (foto 10) 
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    Tillen Medewerkers zijn geinstrueerd om niet zwaarder te tillen dan 18 kg. In de fabriek zijn 
alle hulpmiddelen aanwezig. 

    Transport modules Dit gebeurd door middel van hulpmiddelen. 

  Brandgevaar   
Er is weinig brandgevaar naast de mogelijkheid op kortsluitingen en de gebruikte IPA 
doekjes. Brandmeldsysteem aanwezig, zo ook vlamdovende vuilbakken voor de IPA 
doekjes.  

  Scherpe onderdelen   Onderdelen van de microscoop worden niet voldoende afgerond. Hier loopt al een actie 
op (CAPA).  (foto 11) 

De werkomgeving       
  Elektriciteit   Systemen zijn 200 kv of 300kv. 

  Opslag van materiaal   Gebeurd in kasten, stellages (max 2 meter hoog) en er is een speciale opslag bij de 
material handlers die ook gereedschappen beheren.  

  Installatie in bedrijf   Er worden alleen testen gedaan op een systeem in bedrijf op scherpte van de 
microscoop. Aanpassingen hierop gebeuren vanaf buiten het systeem. 

  Draaiende of bewegende delen   Afgeschermd. 
  Hete oppervlakken   Werkinstructies aanwezig. PBM's aanwezig. 
  Vloeibaar materiaal   Werkinstructies aanwezig. PBM's aanwezig. 
Werkcondities       

  Giftige stoffen Gecontamineerde / vervuilde 
onderdelen Enkele samples  

    Gebruik N2 - Stikstof Werkinstructies, PBM's. Vullen systeem. (foto 12) 
    Gebruik SF6 Werkinstructies. Vullen systeem. SF6 alarm aanwezig. 

    Gebruik Beryllium Onderzoek geweest naar gebruik Berylliumdeeltjes. Risico zeer laag. Er is niet 
vastgesteld dat er deeltjes vrijkomen. 

    Lood Werkinstructies. 
    Forfor Werkinstructies. 
    Toepassen koelwater Werkinstructies. 

    Ga - Goud Werkinstructies. 

    Pt - Platinum Werkinstructies. 

  Ontbrandbare stoffen Gebruik vloeibaar 
schoonmaakmiddel, IPA 

Er wordt regelematig IPA gebruikt. Handschoenen en brillen aanwezig, zo ook 
vlamdovende vuilbakken. 

  Weinig licht   Ruimtes hebben geen ramen. Er is een frequent pauzebeleid. 

  Geluid   Het luchtbehandelingssysteem (airflowsysteem) maakt in sommige kooien een 
zoemend geluid. Dit is slechts storend, maar niet schadelijk. 
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Complexiteit       
  Gereedschap/techniek  Scope Werkinstructies. 
    HT probe Werkinstructies. 

    Evactron Werkinstructies. 

    Dilo Werkinstructies. 

    Pumping cart Werkinstructies. 

  Tijdselement   
Er staat behoorlijk wat druk op het op tijd leveren van de microscopen. Dit is vooral 
piekbelasting en wordt deels opgevangen door flexibel werken en overwerk daar waar 
nodig. 

  Aantal mensen   Er werken meerdere mensen aan een systeem. Wie wat doet is wel duidelijk en 
voortgang wordt genoteerd in het programma Finaltest. 

Elektriciteit       

  Contact met onder spanning 
staande delen   De 300kv kabel herlaad zichzelf na een nacht op de grond te hebben gelegen. Hiervoor 

worden op dit moment covers gemaakt. (CAPA) 

  Onder spanning staande delen in 
de omgeving   Naast eigen systeem, andere systemen aanwezig in de ruimte. Elk systeem heeft een 

eigen 'kooi' met daartussen looppaden. 

  Elektrisch aangedreven installatie   Is afgeschermt en voorzien van symbool. 
  Hoog kortsluitvermogen   Na aansluiten kan kortsluiting voorkomen. Systemen zijn hiertegen beveiligd. 

  Elektrisch aangedreven 
gereedschap   Wordt niet gebruikt. 

  Elektrostatische lading   Alle voorzien van ESD schoenen, kleding en bandjes. (foto 13) 
  Hoogspanning   200 kv of 300 kv aansluitingen gebeuren spanningsloos 

  Geleidende omgeving (tank, 
kruipruimte)   Niet aanwezig. 

Speciaal gereedschap/techniek       

  Elektriciteit   Zie complexiteit. 
  Gasflessen   Stikstof tanks. Gebruik is getraind. PBM's zijn aanwezig. 
  Bouten aantrekken     
  Momentsleutel     
  Hijs-, trek- en duwgereedschap Gebruik bovenloopkraan Worden gekeurd en men wordt getraind. (foto 14) 
    Hijsgereedschappen Worden gekeurd en men wordt getraind. 
    Gebruik hijstool Titan High Base Worden gekeurd en men wordt getraind. (foto 15) 
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Hijsen/trekken/duwen       

  Overbelasting   Kranen hijsen veel minder last dan toegestaan. Zelf te zwaar tillen hoeft niet door 
aanwezigheid van voldoende hulptools 

  Onoverzichtelijk werk   Kranen worden alleen gebruikt rondom de systemen waar voldoende overzicht is.  

  Beschadiging door zware last Plet gevaar Verkeerd monteren hijstools of niet genoeg aandraaien hijsogen is mogelijk. Ook hier 
worden de mensen voor getraind. 

Producten/reststoffen/emissies       

  Stikstof Bevriezing PBM's aanwezig. SDS bladen aanwezig. Trainingen gekregen. 

  Gassen onder druk/gekoelde 
gassen Bevriezing PBM's aanwezig. SDS bladen aanwezig. Trainingen gekregen. 

  Ontvlambare stoffen IPA PBM's aanwezig. SDS bladen aanwezig. Trainingen gekregen. 
Werken op hoogte       
  Vallen Staan op systeem Er wordt aan alle kanten gestaan op de systemen, zo ook op tafels. 
  Vluchtwegen   Vluchtwegen zijn voldoende aanwezig, zo ook de plattegronden. 
Middelen voor het werken op 
hoogte       

  Draagbare trappen en ladders Gebruik Titan ladders Ladders speciaal ontworden. Worden gekeurd. Speciale ophangbeugel voor 
bevestiging aanwezig. 
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Foto 1 – ronddraaiende delen zijn afgeschermd en 
voorzien van een symbool 

 

Foto 2 – aanslutingen/opbouw gebeurt spanningsloos 

 

Foto 3 – Aanwezigheid noodknop 

 

Foto 4 – Titan ladders hangen vast met een ophangbeugel 
bevestigd aan de kooi waarin de microscoop zich bevindt 

 

Foto 5 – systemen zijn rondom bezaaid met losse kabels 

 

Foto 6 – staan op tafels rondom een systeem 
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Foto 7 – vluchtwegen zijn vrij en aangegeven 

 

Foto 8 – gangen zijn vrij 

 

Foto 9 – struikelgevaar kabels 

 

Foto 10 (1) – 1 van de aanwezige kranen 

 

 

Foto 10 (2) – 1 van de aanwezige kranen 

 

Foto 11 – voorbeeld van scherpe onderdelen. 
Kabelbegeleider/-goot. 
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Foto 12 – stikstoftank (bevriezing zichtbaar) 

 

Foto 13 – ESD-bandjes checkpunt  

 

Foto 14 – bovenloopkraan  

 

Foto 15 – hijstool Titan High Base
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13.6  Bijlage 6 – Safety training flow 
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