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0. Samenvatting

Op verzoek van Connexxion is er door Arbo Unie een ergonomisch

onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de cabíne en

bestuurderspositie in de Mercedes Citaro. Aanleiding voor dit

onderzoek waren lichamelijke klachten die door verschillende

medewerkers werden geuit. Doel van het onderzoek was deze

klachten cq. knelpunten te inventariseren, waar rnogeli.;'k te

objectiveren en te toetsen aan de onderliggende ergonomische

normen voor bussen.

Uit het gesprekken en een vragenl'y'st onderzoek is gebleken dat er

meerdere chauffeurs klachten ondervinden, in het bijzonder aan de

benen en lage rug. In relatie tot deze klachten werden enkele

ergonomische knelpunten gevonden.

Het belangrijkste ergonomische knelpunt betreft de ophanging van

het pedaal. Deze is hangend gemonteerd en dat wordt als onprettig

ervaren. De positie van het pedaal is conform de aanbevelingen, zoals

vastgelegd in de NEN 5526, 'Ergonomische criteria voor het ontwerp

en de beoordeling van de buscabine'.

Een ander knelpunten is dat de stoel kan niet laag genoeg kan

hetgeen een goede zithouding voor kleinere mensen bemoeilil'kt en

het stuur dai niet onafhankelijk van het dashboard kan worden

ingesteld, waardoor sommige chauffeurs moeten reiken naar het stuur.

Naar aanleiding van deze constateringen is op 2L maart jl, de bok

onder de schaarpoot vervangen door een 2 cm lagere en langere

railsen. Híerdoor kan de chauffeur de stoel 1 cm lager instellen met

behoudt van 1cm verende demping. Tevens kan de stoel l- cm verder

naar voren en 3 cm verder naar achteren geschoven worden.

Ergonomisch gezien is dit een duidelil'ke verbetering van de situatie.

Na deze aanpassing is met behulp van een korte vragenlijst de

effecten van deze aanpassingen geëvalueerd. De eerste vragenl|l'st is

door 99 personen ingevuld. Ondanks dat de tweede vragenlljst

wezenli.l'k beperkter (slechts 5 korte ja/nee vragen) was dan de eerste,

heeft helaas minder dan de helft, slechts 45 chauffeurs, de tweede

vragenl'y'st ingevuld. Omdat het hier overduidel'ry'k een selectie betreft
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is het niet mogelil'k is om harde uitspraken over hoe de chauffeurs

deze aanpassing beleven.
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Inleiding

Op verzoek van Connexxion is er een ergonomisch onderzoek

uitgevoerd ten aanzien van de chauffeurspositie in de Mercedes

Citaro. Aanleiding voor dit ergonomisch onderzoek zijn opmerkingen

en klachten van een aantal chauffeurs met betrekking tot de

werkomstandigheden ín genoemde bus. De onderliggende

vraagstelling vanuit Connexxion betreft objectivering van de klachten

en toetsing van de chauffeurspositie aan de geldende normen.

Daarnaast zíjn waar mogelil'k per aangetroffen knelpunt

verbeteradviezen geformuleerd. In een overleg z'y'n de eerste

onderzoeksresuÍtaten, die eerder gerapporteerd zíjn in de concept

rapportage, besproken en is de instelbaarheid van de stoel

aangepast.

1. Methode

ïer inventarisatie van de klachten z|;'n gesprekken gevoerd met een

aantal chauffeurs. Met diezelfde chauffeurs is ook de zitpositie in

de betreffende bus beoordeeld. Daarnaast is twee keer een

vragenlil'stonderzoek uitgevoerd, waarvan één voor en één na de

aanpassingen.

Ter objectivering van de ergonomische situatie zijn de relevante

gebieden van de cabine, de stoel en de bedieningsmiddelen

beoordeelt conform de maatvoeringseisen uit de NEN 5526. Later

is dit gedeelteli.l'k ook in samenwerking met de leverancier

gebeurd om tot een consensus te komen. Deze norm geeft

functionele eisen voor afmetingen en inrichting van buscabines

vanuit ergonomische uitgangspunten. De norm is bedoeld te

worden toegepast bij het ergonomisch ontwerpen van cabines van

motorvoertuigen voor het vervoer van personen in de

gewichtsklasse > 1000 kg. Deze norm dient onder andere te

worden toegepast b'1.1' de cabine van de grote bus; zoals streek-,

stads- en tourbus. Daarbij wordt uitgegaan van de ergonomische

zithouding A ( zitpositie rechtop) Voor de streek en stadsbussen

z'y'n ook eisen opgenomen voor betaaltafel, stopsignaal en
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kaartafhandeling. De NEN 5526 is integraal toepasseliy'k op de

Mercedes Citaro. De bus valt in de M3 klasse; voertuigen bestemd

voor het vervoer van personen, met meer dan B zitplaatsen die

van de bestuurder niet meegerekend, en met een maximummassa

meer dan 5 ton. De ergonomische criteria gaan uit van de

doelgroep volwassen mannen en vrouwen, met een

lichaamslengte tussen 155cm en 200 cm ( 5u en 97.5' percentiel)

Br.1 het ontwerpen van een cabine zijn de lichaamsafmetingen van

de bestuurder niet alleen belangr'1.;'k vanwege de ruimte van met

name de grote personen en het bereik (erbíj kunnen) voor de

kleine personen, maar lichaamsafmetingen hebben meer relaties

met werk en taakuitvoering. De lichaamsafmetingen en vooral de

verschillen ervan, hebben gevolgen voor het zicht, de

lichaamshouding, en -ondersteuning, de -belasting en de

krachtuitoefening. Dit kan dus ook relaties hebben met veiligheid,

gezondheid, comfort en taakdoelmatigheid. In de norm is

uitgegaan van recente maatgegevens van de huidige populatie

(antro pometrische gegevens).

Bij een depl '- ' esprekken en het onderzoek waren aanwezig

Dhr. Hans ,, 455ist-rt vestigingsmanager van Connexxion

Almere en Dhr.Ja,- , P&O Connexxion ,al$e-1e.

Tijdens de tweede meting waren de heren Ed va fan

wagenparkbeheer en Cc SAVAS aanwezig

2. Klachteninventarisatie

Deze klachteninventarisatie is gebaseerd op gesprekken met diverse

chauffeurs. Ten aanzien van de representativiteit voor alle chauffeurs is

dus geen valide uitspraak te doen. Er kunnen dan ook uit deze

inventarisatie geen harde gegeneraliseerde conclusies m.b.t.

lichamelijke klachten, die worden veroorzaakt door het rijden in de

onderzochte bus worden getrokken.

De klachteninventarisatie had betrekking op 2 soorten klachten te

weten lichamelijke klachten en ergonomieklachten.
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Navolgende lichamelil'ke klachten werden gemeld:

. Een 'dood'gevoel in de voeten

. beenklachten

o lage rugklachten

Pijn aan m|;'n bil en rug (a.g.v. een te hard zitting)

B'1' navraag naar oorzaak van de klachten geven alle geïnterviewde

medewerkers aan een relatie te zien tussen de taakuitoefening en het

klachtenbeeld.

Navolgende ergonomieklachten werden genoemd:

. de positie van het pedaal (te ver naar rechts)

. een hangend, i.p.v. een staand pedaal,

" de stoel die niet laag genoeg kan

. de stoel die niet hoog genoeg kan

r Stoeizitting wordt te hard.

o stuur kan niet dicht genoeg bii worden geplaatst

. Armleuning zou èèn stand hoger moeten kunnen
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Ergonomisch onderzoek Mercedes Citaro

Deze ergonomische beoordeling beperkt zich tot de zit-rijpositie van

de chauffeur. De noodzakelijke metingen zil'n uitgevoerd met

gebruikmaking van een rolmaat en zijn daarom slechts indicatief van

aard. Alle bevindingen zijn getoetst aan de NEN 5526 voor zitpositie A

( rechtop zitpositie) De norm bevat een eis en een aanbeveling. Per

onderdeel wordt aangegeven waaraan wordt voldaan. Waar mogelijk

wordt een relatie gelegd met door chauffeurs genoemde klachten.

De beoordeelde bus heeft nr 9l-38.

Elk pmt van de cabine

of de bestunder is
aan te geven met de

3 roórdnaten: ZRP ft65.0.420) lh mm)

x-as

Figuur 2: Ergonomische voorkeurshouding A
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2.1 NEN 5526 (nl)

Onderstaand enkele relevante figuren uit de NEN 5526 :

Figuur 3: Benodigde ruimte rond de zittende bestuurder

-j---j
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x- è5

x-y*vlak

Figuur 4: Zichtlijnen met positie rechterbeen
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Figuur 5: Positie pedalen in het x -y vlak

2.2 Bevindingen

o Het gaspedaal staat op de aanbevolen positie en is dus ruinn

binnen de in de norm gespecificeerde eis. Het betreft hier een

hangend pedaal.

- De combinatie van de stoelpoot met de zitting is, aan voorkant

(onbelast en met een meetlint) gemeten, 40 cm hoog. Dat is

binnen de door de NENI 5526:1999 geëiste laagste stand van 40,5

cm en iets hoger dan de aanbeveling van 39 cm hoogte.

Foto 1 Uitsparing in het dashboard om de knieên meer ruimte te

geven en positie pedaal.
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Foto 2'Hangende'pedalen.

Foto 3 Positie pedaal.
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2.3 Bevindingen - Enquete

Onder alle chauffeurs is een enquête gehouden. Totaal ingeleverd: 99

Formulieren. Afwijkingen in de totalen kornen doordat niet alle

formulieren volledig z'L1'n ingevuld. Probleemgebieden z'1jn met geel

weergegeven.

CHECKLIST BUSCABI]\E
Chauffeursstoel íTotaal) JA NEE N.V.T.

I De stoel kan voldoende laag. (97) 85 aa
II

a
I

2 De stoel kan voldoende hoog. (98) 83 6 8
a
J De stoel kan voldoende naar voren. í98) 91 5 2

4 De stoel kan voldoende naar achteren. (99) IJ 21 5

5 De stoel eeeft voldoende steun onder in de rus. (98) 54 44 0

6 De stoel seeft voldoende steun midden in de rus. (97\ 60 37 0

7 De stoel geeft voldoende steun voor de arnen. (97\ 77 t2 8

I De diepte van de stoelzitting is voldoende. (97) 63 JJ I
9 De ziidelinsse steun van de stoel is voldoende. (98) <) 44 2

t0 De bekledins van de stoel is voldoende ademend. (92]r 36 51 5

11 De rugleuning van de stoel is voldoende instelbaar. (97) 56 4í) 1

t2 De breedte van de stoel is voldoende. (98) 86 t2 0

13 Het lichaam glijdt niet onderuit op de stoel. (98) 44 52 )
T4 De instelling van de stoel is gemakkeliik. (98) b5 32 1

Ruimte in de cabine JA NEE N.V.T.
1 De ruimte in de cabine is toereikend. (96) 36 60 0

2 Er is voldoende ruimte voor voeten en knieën. (99) 58 4t 0

J De plaatsins van de betaaltafel is eoed. (99) 42 57 1

4 De betaaltafel is voldoende groot. (98) 63 35 0

5 Er is voldoende oobersruimte. (98) 27 70 t
Bedienins JA NEE N.V.T.

1 De bedieninssmiddelenziin soed bereikbaar. (97\ 69 28 0

2 De instelmoeeliikleden van de stoel ziin bii mii bekend9S 98 0 0

Stuur JA NEE N.V.T
I Het stuur is eoed instelbaar. (98) 70 28 0

Pedaal JA NEE N.V.T.
1 Een hansend saspedaal werkt prettig. (97\ 33 57 7

2 Het saspedaal zit te ver naar links. (97\ I 63 26
3 Het sasnedaal zitte ver naar rechts. í99) t4 59 26
4 Het sasnedaal zit soed. 07\ 58 28 11

Trillinsen JA NEE N.V.T.
1 Tiidens schokken is de stoel te stus. (95) 66 26 J

2 Tiidens schokken veert de stoel te veel. (9+1 4 84 6
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KLACIITEN

Heeft u de afgelopen 12 maanden last (pijn, ongemak) gehad van uw:

JA, een
enkele
keer

JA,
Regelmatig

JA,
langdurig

NEE,
Nooit

I van uw nek (91) 23 20 5 43
2 boven in de ruq (88) 18 13 3 54

3 onder in de ruq (96) 28 29 13 26
4 van uw schouders (89) 17 23 I 40

^ van uw ellebogen (95) 14 I 5 68
h van uw polsen/handen (93) 15 I 3 67
'7 van uw heupen/diien (97) 16 20 13 48
ó van uw knieën (95) 24 26 x0 35
I van uw enkels/voeten (95) 15 2A 10 50

Heeft u de afgelopen 7 dagen last (pijn, ongemak) gehad:

JA, een
enkele
keer

JA,
Regelmatig

JA,
langdurig

NEE,
Nooit

1 van uw nek (921 17 15 6 54
2 boven in de ruq (92) 17 10 3 62
J onder in de ruo (96) 28 21 12 35
4 van uw schouders (95) 19 17 7 52
5 van uw elleboqen (90) 10 6 4 70
A van uw polsen/handen (90) I 6 3 72
7 van uw heupen/diien (95) 13 21 11 50
aU van uw knieën (96) 19 26 8 43
o van uw enkels/voeten í93) 16 17 I 52
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In de onderstaande grafieken staan de resultaten.

Heeft u de afgelopen 12 maanden last (pijn, ongemak) gehad van:
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Ruimte in de cabÍne
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Pedaalen trillingen
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5. Conclusies

5.1 Conclusies in relatie tot de genoemde lichamelijke klachten.

Dat de nieuwe Mercedes Citaro bussen hebben geleid tot veel

(lichamelijke-)klachten en onvrede is duideltl-k. Het eerste

vragenl'ljstonderzoek bevestigd dit. Door het hangende pedaal (zonder

haksteun) en het ontbreken van een steunpunt voor het bovenbeen

wordt het r'L1'den ín deze bus als fysiek meer belastend ervaren.

Daarnaast laat de enquête onvrede over de stoel en de ruimte in de

cabine zien.

De stoel kan voor kleinere chauffeurs onvoldoende laag worden

ingesteld. Enkele chauffeurs klagen hierover en mogeli.l'k veroorzaakt

de druk op de onderkant van de bovenbenen (bloedvaten/zenuwen)

mede de het'dode'gevoel in de voeten. De lage rugklachten kunnen

samenhangen met de instelmogelijkheden van het stuur, dat niet los

van het dashboard te verstellen is, waardoor voor sommige chauffeurs

geen optimale instelling mogel'r.jk is.

5.2 Conclusies in relatie tot de genoemde ergonomische klachten

. Gaspedaal; de positie van het pedaal conform de norm. Hoewel

veel chauffeurs de voorkeur lil'ken te geven aan een staand pedaal,

is dit pedaal en de plaatsing ervan wel correct

. Stoel; De combinatie van de stoelpoot met de zitting is, aan

voorkant (onbelast en met een meetlint) gemeten, 40 cm hoog.

Dat is binnen de door de NEN 5526:1999 geëiste laagste stand

van 40,5 cm en iets hoger dan de aanbeveling van 39 cm hoogte.

Er zijn ook problemen met de steun onder- en midden in de rug.

De z'jdelingse steun wordt door een grote groep als onvoldoende

ervaren. De bekleding is te weinig ademend en zo zijn er nog een

paar zaken waar de chauffeurs niet tevreden over z'1jn.

. Cabine en stuur; over de ergonomische kwaliteiten van de cabine,

met name de ruimte, zi1'n veel chauffeurs ontevreden.

. De instelmogel'y'kheden van het stuur ziin niet zonder

specialistische meetapparatuur te meten. Dat het stuur niet los
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van het dashboard ingesteld kan worden, beperkt de

instelmogel'g'kheden en is ongunstig

6"0 Adviezen

De knelpurrten in de bestaande Mercedes Citaro z'g'n niet gemakkelijk

op te lossen. De beperkte ruimte in de cabine is praktisch gezien zelfs

niet achteraf op te lossen. De beperkte instelbaar van het stuur was al

verbeterd door een uitsparing in het dashboard te maken, zodat er

minder problemen zijn waar de knieën tegen het dashboard

aankomen, wanneer de chauffeur dichter bij het stuur wil zitten.

Een flink aantal chauffeurs zl.;"n op meerdere punten ontevreden over

de stoel, alhoewel er ook veel chauffeurs zijn die het een perfecte

stoel vinden. Een klachtenpunt is de instelmogelijkheden van de stoel.

De problemen met de stoelinstelling zijn mogelljk deels op te lossen

door een ander onderstel, dat Iager kan. Dit is op basis van de

concept rapportage, waarin geadviseerd werd om dit verder met de

leverancier van de stoelen te bespreken al gedaan. Inmiddels is op 21

maart jl. de bok onder de schaarpoot vervangen door een 2 cm lagere

en langere railsen. Hierdoor kan de chauffeur de stoel 1- cm lager

instellen met behoudt van 1cm verende demping. Tevens kan de stoel

1 cm verder naar voren en 3 cm verder naar achteren geschoven

worden. Dit is een verbetering, alhoewel ook de nameting middels een

enquête aangeeft dat het probleem nog niet geheel is opgelost. Wij

adviseren om bil' aanschaf van nieuwe stoelen speciaal te letten op de

in deze rapportage vermelde knelpunten.

Het hoofdprobleem, het hangende pedaal is vanwege de technische

haalbaarheid wellicht ook moeilljk oplosbaar. Toch adviseren wij, mede

gezien het feit dat het hangende pedaal door de meerderheid van de

chauffeurs in Almere als onprettig ervaren wordt, om te onderzoeken

of het mogelil'k is om het hangende pedaal te vervangen door een

staand. Dit zou middels een 'pilot' uitgetest kunnen worden, alvorens

een besluit te nemen over een aanpassing van alle Citaro's.

Het verdient aanbeveling deze rapportage ter beschikking te stellen

aan een personeelsvertegenwoordiging.
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