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	 							wearables	

Ondertussen is het bij menige arbeider wel doorgedrongen dat speciale werkkleding 
en schoeisel een must is om veilig te kunnen werken. Toch zijn de makers van Snickers 
Workwear van mening dat het beter kan. Cijfers omtrent ongevallen laten zien dat niet elke 
werknemer zich even strikt houdt aan de ARBO-regels. Met behulp van wearables zou dit 
kunnen veranderen hetgeen de gezondheid van onze vakmensen ten goede komt.

Wearables voor veiligheid
Kan	slimme	kleding	gedrag	veranderen?

Wat kun je met wearables, vraagt menig-
een zich af. Toepassingsvoorbeelden gaan 
veelal niet verder dan het meten van medi-
sche gegevens (waarvan hartslag en tem-
peratuur het meest genoemd worden) tot 
aan telefoongerelateerde applicaties, games 
en gadgets. Toch kan er veel meer, mits je 
maar creatief weet te denken. Bij Snickers 
Workwear is men verder gaan denken en is 
men gekomen tot een slimme toepassing 
van wearables waar binnenkort werkne-
mers in bijvoorbeeld de bouw veel plezier 
van kunnen hebben.

Gevaar
De bouw behoort tot de drie gevaarlijkste 
beroepsgroepen met jaarlijks vele ongeluk-
ken met ernstig tot zeer ernstig letsel. De 
overheid heeft dan ook niet voor niets regels 
opgesteld voor veilig werken. Toch zien we 
de laatste tijd dat het aantal ongelukken 
eerder toeneemt dan afneemt. Waar de oor-
zaken liggen, is ondertussen aardig duide-
lijk. Slordigheid en gemakzucht zijn daar-
bij veelal de belangrijkste oorzaken. Een 
recent onderzoek uitgevoerd door Kantar 
Sifo (Dec 2016/Jan 2017) in Zweden en 

Inzet	van	Wearables
Bij Snickers Workwear heeft men bedacht dat het toepassen van wearables 
misschien een middel is om de gebruikers van hun kleding meer bewust 
te laten worden van veiligheid. Daarbij is men in eerste instantie uitgegaan 
van de kniebeschermer. Zij hebben daartoe een systeem ontwikkeld dat in 
staat is om het bukgedrag te registreren alsmede of er op de knieën gewerkt 
wordt. Dit systeem communiceert met de gebruiker via zijn telefoon en geeft 
aan wanneer hij te veel en te lang op zijn knieën werkt en of het niet eens 
tijd wordt om de kniebeschermers te vervangen. De eerste factoren zijn wet-
telijk vastgelegd terwijl de laatste factor te maken heeft met de slijtage van 
de beschermers. Omdat er nog ruimte binnen het systeem was, heeft men 
ook sensoren ingebouwd voor geluid en temperatuur zodat de gebruiker ook 
gewaarschuwd wordt wanneer hij gehoorbescherming moet gaan gebruiken 
of nog een extra jas aan moet trekken (afbeelding 1).
Om een indruk te krijgen of de wearable wel in de praktijk de verwachte 
functie heeft, is men begonnen met het maken van een serie van 100 wea-
rables die door even zoveel vakmensen uit vijf landen, te weten Nederland, 
België, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk worden gedragen. 
De wearable, die te zien is in afbeelding 2, wordt aan de pijpen van de werk-
broeken gedragen en op die manier hoopt men een beeld te krijgen in hoe-
verre draagbare technologie de gezondheid van de professionele vakman kan 
bevorderen. De slimme werkkleding kan zo naar men hoopt, een antwoord 
zijn op de toenemende knieklachten en onveiligheid in de bouw. 
”Functionaliteit, comfort en design zijn altijd al de belangrijkste basis geweest 
bij het ontwikkelen van onze kleding, maar met draagbare technologie kijken 
we op een volledig nieuwe manier naar werkkleding als middel om arbeids-
gezondheid te verbeteren”, aldus Nicole Rimér, Head of Design bij Snickers 
Workwear.

Persoonlijke	App
De gegevens die via de App op de telefoon van de gebruiker getoond worden, 
zijn in de test uitsluitend voor de drager van de wearable te zien. Werkgevers 
en opdrachtgevers hebben dus geen toegang tot de meetgegevens, dit om de 
privacy te beschermen. Voorlopig wil Snickers Workwear zich niet bezig hou-
den met de eventuele discussie of het toepassen van dit soort wearables een 
onderdeel kan zijn van veiligheidsprotocollen. Zij willen in eerste instantie 
dat de gebruikers zelf een goed hulpmiddel krijgen om (bij het eerste proto-
type) zuinig met zijn of haar knieën om te gaan en op tijd de beschermers te 
vervangen.                                                                             •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Wearables voor veiligheid”.
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Noorwegen wees uit dat meer dan 50% 
van Zweedse en Noorse vakmensen het niet 
zo nauw neemt met de veiligheid en geen 
gebruik maakt van beschikbare bescher-
mingsmiddelen. Eenzelfde soort beeld is 
ook hier in Nederland gebleken uit de ver-
gelijking van de jaarcijfers over 2015 en 
2016.
Voor de bouw, maar ook voor andere 
beroepsgroepen maakt Snickers Workwear 
speciale kleding die is afgestemd op het 
werk dat de gebruiker uitvoert. Een fraai 
voorbeeld hiervan zijn hun broeken voor 
mensen die veelvuldig op hun knieën 
moeten werken. In deze broeken kunnen 
ergonomisch verantwoorde beschermers 
aangebracht worden die geen hinder ople-
veren bij het lopen, zitten, autorijden, etc., 
maar wel de bescherming bieden die nodig 
is. Helaas hebben de beschermers niet het 
eeuwige leven en de fabrikant raadt aan om 
gedurende de levensduur van de broek twee 
paar beschermers te gebruiken. Dit is ech-
ter iets dat lang niet iedere gebruiker doet. 
Hij gebuikt dan wel een beschermingsmid-
del, maar wel een bescherming die versleten 
is en vervangen dient te worden.

Afbeelding 1. Bukken of werken 
op de knieën alsmede tempe-
ratuur en geluidniveau worden 
door de wearable gemeten en 
doorgestuurd naar een App op 
de telefoon.

Afbeelding 2. “Tracker 1” is 
het eerste prototype wearable 
(de draagbare technologie) van 
Snickers Workwear. De speci-
ale chip is bevestigd aan een 
werkbroek. De beta test wordt 
uitgevoerd met 100 testperso-
nen uit o.a. Nederland.


