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Arbeidsomstandigheden op kantoor 

Een veilig en gezond kantoor voldoet aan onderstaande eisen. 

1. Klimaat 

• Tocht op de werkplek komt niet voor. 

• Op de werkplek hangt geen bedompte of benauwde sfeer. 

• De inrichting van de ruimte langs de ramen is zo, dat er geen koudeval kan ontstaan. 

• Iedereen kan vanaf de werkplek de temperatuur op de werkplek regelen. 

• Iedereen kan vanaf de werkplek koeling of airconditioning regelen, of ramen openen 

en sluiten. 

• Klimaatinstallatie wordt periodiek gereinigd en onderhouden. 

• Voor de klimaatinstallatie zijn duidelijke bedienings- en onderhoudsinstructies 

aanwezig. 

2. Geluid 

• Je kunt verstaanbaar spreken zonder stemverheffing. 

• Er is geen geluid dat de concentratie van de werknemers verstoort. 

• Bij conversaties op normale gesprektoon is geen hinderlijke nagalm waarneembaar. 

3. Daglicht en uitzicht 

• De werkplekken worden voldoende verlicht door daglicht. 

• Kantoorvertrekken zijn voorzien van ramen die uitzicht naar buiten bieden. 

• De ramen zijn voorzien van doelmatige helderheidswering. 

• Het gezamenlijk oppervlak van de ramen waardoor daglicht de ruimte binnenkomt is 

meer dan 1/20 deel van het vloeroppervlak van die ruimte. 

• Werknemers hebben bij het werk geen last van hinderlijk invallend daglicht. 

4. Verlichting 

• Er is genoeg licht om zonder moeite geschreven tekst te lezen. 

• Werknemers worden niet gehinderd door spiegelend of verblindend licht. 

• In het gezichtsveld van de werknemer komen geen grote contrasten of extreme 

kleurverschillen voor. 
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5. NOODVOORZIENINGEN 

• Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels. 

• Nooduitgangen zijn eenvoudig en van binnenuit naar buiten toe te openen. 

• Vluchtwegen en nooduitgangen die slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een 

adequate noodverlichting die automatisch inschakelt als de stroom uitvalt. 

• Vluchtwegen, nooduitgangen, deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen 

zijn duidelijk gemarkeerd. 

• Met de breedte van de vluchtwegen en de plaats van de nooduitgangen is voldoende 

geanticipeerd op het aantal personen dat er gebruik van moet maken. 

• Er is voldoende uitrusting aanwezig voor het verlenen van eerste hulp. 

• Op centrale plaatsen zijn er duidelijk leesbare instructies voor een handelwijze bij 

ongevallen of brand. 

• Bij de bouw en inrichting van het kantoor is geanticipeerd op een zo klein mogelijke 

ontwikkeling van brand en van rook. 

• De niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen zijn gemakkelijk te bereiken en te 

bedienen.' 

6. Overige ruimten 

• Er is een ruimte waar werknemers hun pauzes door kunnen brengen. 

• In de ruimte waar pauzes kunnen worden doorgebracht is een voorziening of regeling 

getroffen om hinder van tabaksrook te voorkomen. 

• Voor vrouwelijke werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven is een 

rustruimte beschikbaar. 

• De rustruimte is afsluitbaar en bevat in ieder geval een rustbank of bed. 

• Voor zowel mannen als vrouwen zijn er voldoende toiletten aanwezig. 

• Er bevinden zich wastafels met stromend water in de nabijheid van de toiletten. 

7. Bewegwijzering 

• Vanaf elke plaats in de gang is een verwijzing naar de (nood)uitgang zichtbaar. 

• Kamers beschikken over nummers die naast de deur op ooghoogte zijn aangebracht. 

• Naar elke ruimte of voorziening wordt verwezen. 

• Bewegwijzeringsborden zijn goed leesbaar (kleur, contrast, lettergrootte, plaats). 


