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Veiligheid nieuwe laboratoria

Geacht Managementteam,
De faculteitsraad TNW (FR-TNW) vraagt nogmaals en dringend uw aandacht voor het
volgende probleem: "veiligheid laboratoria". Zoals door ons al eerder aangekaart, zijn er
nog steeds problemen met de zuurkasten in de laboratoria in de Meander en naar
verluidt momenteel ook in Carré. Deze vallen regelmatig uit waarna er een alarm afgaat.
Vaak heeft een en ander met inregelproblemen te maken of onderhouds werkzaamheden
waardoor deze alarmsignalen doorgaans genegeerd worden. Dit wordt door betrokken
onderzoekers en studenten als hoogst onveilig ervaren en is reeds verschillende malen
met de betrokken AMH-TNW en ARBO functionarissen opgenomen. Tot op heden is er
echter nog geen duurzame en bevredigende oplossing voor dit probleem gevonden. Een
kernprobleem lijkt hier de onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden te zijn:
Enerzijds de facultaire AMH functionaris die verantwoordelijk is voor de veiligheid in de
laboratoria, anderzijds het Facilitair Bedrijf dat verantwoordelijk is voor het installeren en
onderhouden van de zuurkasten en luchtbehandeling in de laboratoria. Ook de communicatie tussen beide gremia voldoet absoluut niet: onderhoudswerkzaamheden
worden in opdracht van het FB gestart zonder de AMH functionaris of betrokken
onderzoekers/studenten op de hoogte te stellen.
Dit leidt nu tot de situatie dat de signalering van onveilige situaties niet betrouwbaar is
en vaak daarom genegeerd wordt. Dit betekent dat als er echt wat mis gaat, dit veel te
laat onderkend zal worden en de kans reëel is dat hierdoor slachtoffers gaan vallen.
Daarnaast is het zo dat het slow woop alarm dat duidt op een evacuatie van het gebouw
niet door alle betrokkenen meer serieus wordt genomen. Dit is een zeer kwalijke zaak,
die mede veroorzaakt wordt door talloze evacuaties die later voor niets bleken te zijn
geweest. Echter, in het geval dat er wel iets aan de hand is, is het van groot belang dat
dit alarm serieus wordt genomen.
De FR-TNW deelt de zorgen van de betrokken onderzoekers/studenten, en verzoekt het
MT zeer dringend op korte termijn een einde te maken aan deze hoogst ongewenste
situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wil de FR de daartoe geeigende (ARBO) kanalen
op de hoogte stellen wat een sluiting van deze laboratoria kan inhouden, om zodoende
de veiligheid van onze onderzoekers en studenten zo goed mogelijk te garanderen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Faculteitsraad TNW
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