05 Bouwplaats voorzieningen
Installeren van bouwleidingen:

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ongelijke ondergrond

opruimen van obstakels

losliggende slangen/snoeren

aanbrengen verlichting

(aandachtspunt)
Veiligheid
Struikelen/uitglijden

onvoldoende verlichting
Elektrocutie

in aanraking komen met spanning voerende
delen

controle handgereedschap
controle installatie

Bedelving

werken in sleuven/putten

Grond kerende voorzieningen

sjouwen materiaal/materieel

man-handling max. 25 kg

werkhouding

inzet hulp- en transportmiddelen

Geluid

Omgevingslawaai

gehoorbescherming

Toxische stoffen

werken in verontreinigde grond

schoongrond verklaring en/of
analyseresultaten

Gezondheid
Fysieke belasting

gebruik lijm/epoxy ‘s

productinformatie
voorlichting/instructie

Plaatsen van keten, loodsen en afrasteringen:

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

vallen van last

veilig hijsgereedschap

(aandachtspunt)
Veiligheid
Hijsen/transporteren
(vallende voorwerpen)

niet onder last komen
helmplicht, veiligheidsschoenen

Transport op terrein en opslag
materiaal/materieel

transportroute niet vrij van obstakels

transportwegen verharden en routes markeren

onstabiele opslag

toegankelijkheid controleren

(knellen/klemmen, omvallen van)
stabiliteit verhogen door verharding en/of
onderstopping
Plaats van keten

vallende voorwerpen

ketenpark zoveel mogelijk aan rand van
bouwterrein

(binnen draaicirkel kraan en/of in
transportroute)

aanrijding van keten/loodsen

Bedrijfshulpverlening (bedrijfshulpverleners,
calamiteitenprocedure, EHBO-trommel,
brandblussers)

ontbreken richtlijnen, hulpmiddelen

opstellen calamiteitenplan en hieraan
verbonden middelen/mensen

Brandpreventie (brand, explosie)

onjuiste opslag van brandbare goederen,
vloeistoffen, gassen

gescheiden opslag
brandblusmiddelen instructie personeel
overleg brandweer

Chemisch afval (toxische en/of milieuschadelijk niet gescheiden afvalverwerking/opslag
afval)
onbekendheid productinformatie

milieuzorgplan uitwerken
instructie personeel
opvragen productinformatie

Bouwafrastering (plaatsing gebodsborden)

onduidelijkheid geldende verplichtingen op
bouwterrein

aanbrengen helmplicht, gehoorbescherming,
melding

Gezondheid
Fysieke belasting

gewichten, sjouwen met materiaal en materieel man-handling max. 25 kg
werkhoudingen

inzet hulp- en transportmiddelen
taakroulatie

Geluid

Trillingen

omgevingslawaai

voorlichting instructie

gebruik cirkel- en/of decoupeerzaag,
boormachines etc.

gebruik gehoorbescherming

elektrisch handgereedschap

trillingsgedempt gereedschap
taakroulatie

Toxische stoffen

houtstof, lijmen, kitten, PUR

op basis productinformatie gerichte voorlichting
en instructie
zonodig persoonlijke beschermingsmiddelen

10 Sloopwerk
Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

verkeerde werkvolgorde

werkinstructie

ontbreken van leuning/borstwering

leuningen aanbrengen

bereikbaarheid van de werkplek

tijdelijk steiger plaatsen

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

werken vanuit een in de hijskraan hangende werkbak
harnasgordel dragen
Vallen in, vallen door

niet afgedekte sloopgaten

sparingen afdekken met draagkrachtig materiaal, zo
nodig onder stempelen

Omvallen van materieel

ondergrond niet draagkrachtig

gebruik draglineschotten, rijplaten

Vallende voorwerpen

vallend, wegspringend puin

werk ruim afschermen
werkplek regelmatig opruimen
helmen dragen
veiligheidsschoeisel
gelaatsbescherming

Snijden

glasresten

goede instructie op basis sloopplan

verkeerd gebruik handgereedschap

gebruik beschermingsmiddelen; handschoenen,
beschermende kleding, veiligheidsschoeisel

uitstekende wapeningeinden
Bezwijken, breken, bedelven

sloopplan wordt niet gevolgd

werkvoorbereiding/sloopplan

relevante gegevens niet in
overeenstemming met werkelijkheid

voorlichting en instructie

bezwijken van de constructie
Struikelen, uitglijden

Knellen, pletten

toepassen van hulpconstructie

puin niet gestructureerd afgevoerd

logistiek en instructie en controle

losliggende slangen, snoeren e.d.

regelmatig opruimen

ontbreken of onvoldoende verlichting

verlichting aanbrengen

plotseling loskomende
slooponderdelen

deskundig toezicht

opstelling van machines

hulpconstructies toepassen
dragen van helmen en veiligheidsschoeisel
werkruimte van min. 0,8 m aanhouden tussen
contragewicht machine en obstakels
zodanige afzetting plaatsen dat doorgang tussen
machine en obstakel onmogelijk is

Aanraking hete delen

Elektrocutie

ledematen die in contact komen met
hete onderdelen

tijd nemen voor afkoeling onderdelen

in aanraking komen met spanning
voerende delen

sloopplan / werkvoorbereiding

dragen van handschoenen

oude leidingen spanningsloos maken
controle elektrisch gereedschap en verlengkabels

Brand/explosie

werken met open vuur

Instructie, sloopplan

brandbaar materiaal

keuze werkmethode

leidingen niet spanningsloos of
afgesloten

afscherming brandbaar materiaal
werkvoorbereiding, lokaliseren, KLIC-melding

aanwezigheid explosie
stoffen/mengsels (tanks)

vooraf verwijderen

weinig werkruimte voor afvoer en
personeel

geforceerde ventilatie vooraf
(veiligheidstransformator max 42 v)
sloopplanscheiding routing

Gezondheid
Fysieke belasting

werkhoudingen

Inzet hulpmiddelen

(gedraaid, gebogen. langdurig zitten in gebruik ergonomisch ontworpen machines
machines)
voorlichting en instructie
sjouwen materiaal en materieel
taakroulatie
gewicht gereedschappen, puinbrokken
Geluid

hakken, boren, expanderen, zagen
boucharderen > 90 dB(A)
omgevingslawaai

inzet gedempte machines
voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Trillingen (whole body vibration)

werken op of bij machines

inzet ergonomisch ontworpen machines

Trillingen (hand-/armtrillingen)

sloop- breekhamers

gereedschap voorzien van trillingsdempers

bik- hakhamers

voorlichting instructie

elektrische boorhamers

taakroulatie

stof

ademhalingsbescherming P-3 filter

(kwarts houdend)

werkvoorbereiding / sloopplan

dampen

voorlichting en instructie

Toxische stoffen

(bij snijden van gegalvaniseerd of met
(lood, zinkhoudende) verf bestreken
oppervlak)
gassen
(niet beluchten van kelders en/of
rioleringen)
(gebruik machines in besloten ruimten)
Straling

sprinklerinstallaties

werkvoorbereiding / sloopplan

onvoldoende informatie

instructie
deskundig personeel

Ventilatie

verkeerde werkmethode
onvoldoende voorzieningen

11 Uitzetten

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ondergrond niet vrij van obstakels

vrijmaken/houden van obstakels

Fysieke belasting

lopen op ongelijk oppervlak

zo mogelijk transport per machine

Geluid

gebruik handgereedschap

zo nodig gehoorbescherming

(aandachtspunt)
Veiligheid
Struikelen

Gezondheid

omgevingslawaai

12 Grondwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

instabiele grondslag of waterbezwaar

grondonderzoek vooraf

(aandachtspunt)
Veiligheid
Omvallen machine

bemaling
aanbrengen van schotten
Uitglijden/struikelen

Knellen/pletten

modder op bouwwegen

regelmatig schoonhouden

obstakels

werkplek vrijhouden van obstakels

onvoldoende zicht vanuit graafmachine

spiegels, ramen schoon, dode hoeken
beperken

vrachtauto's, shovels zonder
achteruitrijbeveiliging

achteruitrijbeveiliging aanbrengen,
toezicht houden

handmatig aangeven van de diepte en
onachtzaamheid machinist

verkeerde standplaats werknemers

Aanraken hete delen

niet afgeschermde uitlaat

afschermen

Brand/elektrokutie

onbekendheid met ligging van kabels en Nuts-bedrijven informeren
leidingen
KLIC-melding

Gezondheid
Fysieke belasting

langdurig zitten in machines

gebruik ergonomisch ontworpen
materieel
taakroulatie en inzet machines

handmatig graven
aard van de grond (droog/nat)
taakroulatie
klimmen/klauteren bij diepe putten
Geluid

omgevingslawaai en machines

gehoorbescherming gebruiken

Trillingen

whole-body-vibration machinist

gebruik ergonomisch ontworpen
materieel met afgeveerde stoel

Toxische stoffen

uitlaatgassen

benedenwinds werken, zonodig
ademhalingsbescherming

verontreinigde grond
schone grond verklaring, zonodig
persoonlijke beschermingsmiddelen

20 Damwanden

Arbo-risico
(aandachtspunt)
Veiligheid
Heien damwand
(knellen)

Trillen damwand
(vallende voorwerpen, knellen)

Drukken stalen damwand
(breken/bezwijken, knellen)

Heien houten paal, damwand

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ledematen tussen bestaande en te zetten
damwand

tijdig verwijderen ledematen
goede communicatie machinist

tanden klem trilblok niet scherp

visuele controle vooraf

niet lang genoeg vasthouden 2e lier

in 2e lier houden

ledematen tussen bestaande en te zetten
damwand

tijdig verwijderen ledematen
goede communicatie machinist

gewicht glijdt van damwand
knikken damwand

niet overbelasten

ledematen tussen bestaande en te zetten
damwand

communicatie machinist
tijdig verwijderen ledematen

slechte kwaliteit hout

visuele inspectie vooraf

wegspatten, vallen afgehakte/afgebrande
delen
resten damwand op werkvloer
tussen beitel en damwand komen
aanraking afgebrand deel
vrijkomende dampen bij branden

hydraulisch snellen/kraken
Ombuigen laatste deel (branden)
schone werkvloer houden
ledematen tijdig weghalen
dragen van handschoenen
van wind afbranden, zo nodig
ademhalingsbescherming
gebruik beschermende kleding en
gelaatsbescherming

geen valbeperkende maatregelen

werkvloer met leuningen aanbrengen
verankering
toepassen ondersteuning
niet onder/boven elkaar werken. Helmen

(breken)

Verwijderen bovenkant damwand
(vallende voorwerpen, struikelen, knellen,
aanraking hete delen, toxische dampen)

Aanbrengen gording deksloof
(vallen van hoogten, omvallen/kantelen,
vallende voorwerpen)

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

Trillingen

Toxische stoffen

werkvloer instabiel
vallen van gording
laten vallen van voorwerpen
trekken van kabels
aanbrengen stroppen
lopen in/rond bouwput

inzetten van hulpmiddelen

gewicht kango's, gordingen, staven en
netten

hydraulisch snellen
inzetten van hulpmiddelen

machines/heistelling

voorlichting en instructie

kango's

gebruik gehoorbescherming

whole-body-vibration machinist

gebruik ergonomisch ontworpen machines

hand-/armtrillingen bij gebruik kango's

handschoenen en taakroulatie

uitlaatgassen

verplaatsen uitlaten

toxische dampen bij branden

ademhalingsbescherming

egaliseren bouwput, gebruik
veiligheidsschoeisel

20 Heiwerkzaamheden

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

aanpikpunten niet aangegeven

afspraak met paalleverancier

niet oppakken op aangegeven punten

controle bij fabricage

overbelasting hijsmiddel

juiste hijsmiddel gebruiken

(aandachtspunt)
Veiligheid
Breken paal

Breken hijsmiddel

visuele inspectie
certificaten hijsmiddelen
Omvallen/kantelen heistelling

slechte grondslag

grondverbetering
aaneengesloten draglineschotten/ rijplaten

Vallende voorwerpen

haken verkeerd om toegepast

haken op juiste wijze toepassen

plotseling slek in hijsdraad

hijskabel gespannen houden instructie

afspringen paalpunt

inspectie paalpunt

muts niet goed op paal

zicht op paal door machinist om muts er recht
op te zetten

afbrokkelen paalkop
continue visuele inspectie paalkop
helmverplichting en gebruik
communicatiemiddelen
Stoten/knellen

Omvallen paal

verkeerde positie topstelling

juiste positie top heistelling kiezen

paal neerzetten op slechte ondergrond

paal op draglineschot zetten

niet borgen van last tegen beweging

borgen aan onderzijde tegen bewegen

uit de muts schieten

paal in stroppen houden

bij aankatten gaat hele blok mee en paal komt toepassen hydroblok
uit muts
2e ring onder muts toepassen
Breken paal

obstakels in de grond

onderzoek naar gesloopte of bestaande
bebouwing (oude fundering)

Elektrokutie

spanningvoerende leidingen in de grond
aanwezig

KLIC-melding
bepalen van ligging leidingen en markeren
leidingen omleggen
leidingen beschermen d.m.v. kisten

Aanraken hete delen/brandgevaar

lossen stopbout

hulpmiddel gebruiken
handschoenen
ton met water

Gezondheid
Fysieke belasting

leggen verwijderen stroppen

werkinstructie

werk voor de heimuts

voorlichting, training

geleiden van de paal

gebruik hulpmiddelen

grondwerkzaamheden

gebruik ergonomisch ontworpen materieel met
afgeveerde stoel

klimmen/klauteren uit bouwput
laden/lossen en sjouwen met strop, kabels en
kannen olie
langdurig zitten van heimachinist

Geluid

> 90 dB(A)

inzet gedempt materiaal (blok
toepassen geluidmantel
voorlichting / instructie
verplichting tot gehoorbescherming

Trillingen

whole-body-vibration machinist

gebruik ergonomisch ontworpen materieel met
afgeveerde stoel

Toxische stoffen

stof door droogte

bevochtigen

uitlaatgassen

verplaatsen uitlaat, zonodig
ademhalingsbescherming

dieselolie
hydraulische olie

produktinformatie en gerichte voorlichting en
instructie

20 Koppensnellen

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

wegspatten afgehakte delen

hydraulisch snellen/kraken

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallende voorwerpen

dragen van helm en gehoorbescherming
Struikelen

afgehakte delen op de werkvloer

werkvloer vrijhouden van obstakels,
paalresten

Aanraking hete delen

aanraking hete beitel

palen kraken
beitel laten afkoelen

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

gewicht hakhamer/kango

hydraulisch snellen/kraken

werkhouding

taakroulatie

> 85 dB(A)

gedempte machines
gehoorbescherming

Trillingen

hand-/armtrillingen

hydraulisch snellen/kraken
gebruik handschoenen
taakroulatie

Toxische stoffen

stof (kwartshoudend)

hydraulisch snellen/kraken
nat bewerken
ademhalingsbescherming P-3 masker

21 Betonwerk (vloeren)
Onderdeel: Bekisting
Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

bezwijken hijsmiddelen

goedgekeurde hijskraan

niet goed aanpikken

juiste hijsmiddelen (visuele inspectie en
certificaten)

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallende voorwerpen

instructie en vaste persoon laten aanpikken
helmplicht

Struikelen/valgevaar

Knellen/klemmen

afval op werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

te weinig loopruimte

zorgen voor voldoende loop-/werkruimte

niet afschermen van draaiende delen

draaiende delen afschermen

sjouwen met materiaal/materieel

alternatief bekistingsmateriaal

gewicht bekisting, balken, stempels

inzet hulpmateriaal

duwen, trekken

gerichte voorlichting en instructie

Gezondheid
Fysieke belasting

klimmen, klauteren
werkhouding
Geluid

omgevingslawaai

gehoorbescherming

schoonbikken stalen bekisting

gerichte voorlichting en instructie

vast/losslaan wervelmoeren
Trillingen

gebruik mechanisch bekrachtigde hamers

inzet trillingsgedempt gereedschap
gebruik handschoenen

Toxische stoffen

stof

schoonmaken bekistingen

be-/ontkistingsolie

produktinformatie opvragen
voorlichting en instructie

Onderdeel: vlechtwerk (wapening)

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

vallen van last uit hijskraan

aanpikken met doorluskettingen of stroppen

verkeerd aanpikken van last

voorlichting en instructie

vlechtdraad

handschoenen dragen

wegvliegende delen bij slijpen

juiste afmetingen bestellen

(aandachtspunt)

Veiligheid
Vallende voorwerpen

Snijden

dragen van gelaats/oogbescherming
Struikelen/vallen

lopen over wapening

gebruik veiligheidsschoeisel

Aanraking hete delen

aanraking net afgeslepen delen

laten afkoelen
gebruik handschoenen

Elektrokutie

in aanraking komen met spanningvoerende
delen

jaarlijkse inspectie handgereedschap (slijptol)
controle voor gebruik
gebreken direct laten repareren

Gezondheid
Fysieke belasting

werkhouding

gebruik zoveel mogelijk prefab vlechtwerk

klimmen / klauteren

inzet van kraan en andere hulpmiddelen

gewicht staaldraden, betonschaar, prefab
vlechtwerk

voorlichting en instructie
taakroulatie

Geluid

Trillingen

gebruik slijptol

gebruik gehoorbescherming verplicht

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

hand-arm bij gebruik slijptol

trillingsgedempt gereedschap
handschoenen
taakroulatie

Straling

UV-straling bij lassen

prefab vlechtwerk
gebruik oogbescherming
afschermen laswerk

Toxische stoffen/dampen

lasrook

afzuiging
ademhalingsbescherming

Onderdeel: Storten

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

spattend beton

dragen van hoofd- en gelaatsbescherming

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallende voorwerpen

grind uit kubel
Stoten

slingeren van kubel

communicatie met machinist en goede
hijsseinen

slingeren slangen betonpomp
in bedwang houden van slangen
Struikelen

uitstekende wapening

leggen van loopplanken over wapening

Snijden

uitstekende stekeinden

stekken voorzien van bescherming

sjouwen met materiaal/materieel

inzet hulpmiddelen

sturen verplaatsen kubel

inzet betonpomp i.p.v. kubel

werkhoudingen

voorlichting en instructie

omgevingslawaai (mixers, pompen)

inzet gedempt materieel

trilnaalden

voorlichting en instructie

trilbalk

gebruik gehoorbescherming verplicht

trilbalk

taakroulatie

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

Trillingen

trilnaald
Toxische stoffen

uitlaatgassen

uitlaat verplaatsen

cement

gebruik handschoenen en beschermende
kleding

Onderdeel: ontkisten

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

wegglijden ladder

borging van ladders

ontbreken kantbeveiliging

aanbrengen kantbeveiliging

Omvallen van

ontbreken van schoring

aanbrengen duw/trekschoring

Stoten/knellen

slingeren kist tijdens hijsen

rekening houden met wind

ledematen tussen gereedschap en kist

goede hijsseinen en communicatie met
machinist

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

ledematen tijdig weghalen
Breken/bezwijken

ladder breekt

gebruik goedgekeurde ladders

overbelasting hijsmiddelen

visuele inspectie en certificaten

afbrekende delen van de kist

visuele inspectie op gebreken

Struikelen

niet opgeruimde werkvloeren

werkvloeren opgeruimd houden

Vallende voorwerpen

werken boven/onder elkaar

helmplicht

werkhoudingen

voorlichting en instructie

sjouwen materiaal/materieel

inzet hulpmiddelen

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

losbikken cement/betonresten

gehoorbescherming

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

elektrisch handgereedschap
Trillingen

gebruik handgereedschap

taakroulatie

Toxische stoffen

ont-/bekistingsolie

gerichte voorlichting op basis van
produktinformatie
op produkt afgestemde persoonlijke
beschermingsmiddelen

21 Betonwerk (wanden)
Onderdeel: wandstelwerk, wandenploeg, kist/wapening/storten

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

wegglijden van ladder

ladder aan boven- en onderzijde borgen

te korte ladder

ladder met 1 mtr overlengte toepassen

ontbreken van valbeveiliging en/aan
stortsteiger

leuningen langs stortsteiger

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

beveiligingen aanbrengen

onvoldoende steiger-/randbeveiliging
Omvallen van

ontbreken van schoring

borgen met trek/duwschoren

niet stabiel opgeslagen

Breken/bezwijken

Stoten

niet geborgd tegen omvallen

borgen tegen omvallen

niet gekoppeld

koppelen

niet neergelegd

neerleggen

ladder breekt

goedgekeurde ladders toepassen

overbelasting hijsmiddelen

visuele inspectie hijsmiddelen inclusief
certificaten

slingeren kolom tijdens hijsen

rekening houden met wind

slingeren van kubel

communicatie met machinist, goede
hijsseinen

slingeren slangen betonpomp

in bedwang houden van slangen
Snijden

uitstekende stek-/leidingeinden

stek- en leidingeinden afdekken

Vallende voorwerpen

spattend beton/grind uit kubel

Helmplicht

bezwijken van hijsmiddelen

goedgekeurde kraan
juiste hijsmiddelen (visuele inspectie en
certificaten)
vaste persoon laten aanpikken

niet goed aanpikken
instructie personeel

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

Trillingen

sjouwen met materiaal/materieel

inzet hulp/transportmiddelen

werkhoudingen

gerichte voorlichting en instructie

sturen kubel

taakroulatie

omgevingslawaai

inzet gedempt materieel

gebruik elektrisch gereedschap

voorlichting en instructie

trilnaald/trilbalk

gehoorbescherming

elektrisch handgereedschap

taakroulatie

trilnaald/trilbalk
Toxische stoffen

uitlaatgassen

verplaatsen uitlaat

be-/ontkistingsolie

produktinformatie en voorlichting en instructie

cement

gebruik handschoenen en beschermende
kleding

additieven betonmortel

Onderdeel: demonteren bekisting, schoonmaken, olien

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

wegglijden ladder

borging van ladders

ontbreken kantbeveiliging

aanbrengen kantbeveiliging

Omvallen van

ontbreken van schoring

aanbrengen duw/trekschoring

Stoten/knellen

slingeren kist tijdens hijsen

rekening houden met wind

ledematen tussen gereedschap en kist

goede hijsseinen en communicatie met
machinist

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

ledematen tijdig weghalen
Breken/bezwijken

ladder breekt

gebruik goedgekeurde ladders

overbelasting hijsmiddelen

visuele inspectie en certificaten

afbrekende delen van de kist

visuele inspectie op gebreken

Struikelen

niet opgeruimde werkvloeren

werkvloeren opgeruimd houden

Vallende voorwerpen

werken boven/onder elkaar

helmplicht

werkhoudingen

voorlichting en instructie

sjouwen materiaal/materieel

inzet hulpmiddelen

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

losbikken cement/betonresten

gehoorbescherming

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

elektrisch handgereedschap
Trillingen

gebruik handgereedschap

taakroulatie

Toxische stoffen

ont-/bekistingsolie

gerichte voorlichting op basis van
produktinformatie
op produkt afgestemde persoonlijke
beschermingsmiddelen

22 Isolatiewerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen van hoogten

onvoldoende kantbeveiliging aan steiger

zorgen voor goede kantbeveiliging

Omvallen van

steiger onvoldoende verankerd

zorgen voor goede verankering/schoring

Breken/bezwijken

te grote last op steigerplank

last verdelen over steiger

slechte staat steigerplanken

controle van steigerplanken

Snijden

verkeerd gebruik mes

zorg voor goede instructie

Verkeer

werken bij doorgaand verkeer langs werkplek

zorg voor goede afzetting

(aandachtspunt)
Veiligheid

zonodig verkeer omleiden
Vallen in/vallen door

niet afgedekte opening in steiger

openingen afdekken

Vallende voorwerpen

werken op meerdere verdiepingen

zorg voor netten/schotten
helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

werkhoudingen

voorlichting en instructie

afmetingen van plaat
Geluid

boormachines bij aanbrengen ankers

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Toxische stoffen

kwartshoudend stof bij boren
vezels bij snijden isolatiemateriaal

gebruik adequate ademhalingsbescherming

22 Kalkzandsteen lijmen
(aandachtspunt)

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen door/in

niet afgedekte sparingen

sparingen dichtleggen

Vallende voorwerpen

vallen van elementen/blokken door onjuist
gebruik elementen

juist gebruik elementen stelmachine

Veiligheid

zorgen voor goede tas
stelmachine
helmplicht
Struikelen/valgevaar

niet opgeruimde werkvloer/steiger

werkvloer/steiger opgeruimd houden

geen beveiliging aan steiger

beveiligingen aanbrengen

opperen

inzet elementenstelmachine

werkhouding (gebogen, gedraaid)

gerichte voorlichting en instructie

zagen van elementen/blokken

gerichte voorlichting en instructie

omgevingslawaai

gehoorbescherming

blootstelling aan kwartshoudend stof

ademhalingsbescherming P-3

cement/lijmen

hand-/huidbescherming

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

Toxische stoffen

toeslagstoffen

22 metselwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen door/in

niet afgedekte sparingen

sparingen afdekken

Vallende voorwerpen

vallen stenen/blokken

zorgen voor goede tas op steiger

(aandachtspunt)
Veiligheid

helmplicht
Struikelen/valgevaar

niet opgeruimde werkvloer/steiger

werkvloer opgeruimd houden

geen beveiliging aan steigers

kantplanken en leuningen aanbrengen

opperen

gebruik opkar/verreiker

werkhouding (gebogen, gedraaid, knielen,
hurken)

hefsteiger voorzien van metselplatform

Gezondheid
Fysieke belasting

gebruik metselplatform
repeterende handelingen
Geluid

omgevingslawaai

gehoorbescherming

op maat hakken van stenen

voorlichting en instructie

tikken met troffel op steen
Toxische stoffen

cement/lijmen
toeslagstoffen

gebruik handbescherming

22 steigerwerk
Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

niet afgedekte sparingen

sparingen afdekken

geen gebruik valbeveiliging

gebruik valbeveiliging/gordels

Vallende voorwerpen

laten vallen van materiaal

helmplicht

Struikelen/valgevaar

niet opgeruimde werkvloer/steiger

werkvloer opgeruimd houden

Knellen/pletten

onjuiste stapeling steigerdelen

steigerdelen op de juiste wijze stapelen

verkeerde werkmethode bij vastzetten
steigerdelen

juiste werkmethode gebruiken

sjouwen van steigerdelen

gebruik maken van hulpmiddelen

materiaal van auto naar werkplek

gebruik licht steigermateriaal

werkhoudingen

voorlichting en instructie

stoten en slaan van metaal tegen metaal

zo mogelijk gebruik andere systemen

aanslaan metalen spieën

voorlichting en instructie

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen door/in

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

gebruik gehoorbescherming
Trillingen

hand-/armtrillingen bij aanslaan spieën

taakroulatie

22 Voegwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

niet afgedekte sparingen

sparingen afdekken

slecht geplaatste bankjes/ladders

steiger laten staan

Struikelen/valgevaar

niet opgeruimde steiger/werkplek

steiger en werkplek opgeruimd houden

Stoten (handverwonding)

scherpe randen aan stenen

gebruik handbescherming

repeterende beweging

taakroulatie

statische belasting rug, nek, schouder en arm

voorlichting en instructie

omgevingslawaai

gerichte voorlichting en instructie

voegen slijpen

gebruik gehoorbescherming

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen door/in

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

hakken
Trillingen

gebruik hakhamers

taakroulatie

Toxische stoffen

kwartshoudend stof bij slijpen

ademhalingsbescherming P-3

cement

handbescherming

zoutzuur/waterstoffluoride/oplosmiddelen

hand- en oogbescherming, z.n.
ademhalingsbescherming

23 Prefab beton elementen
Betonvloeren

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

bezwijken hijsmiddelen

goedgekeurde kraan

niet goed aanpikken prefab vloer

juiste hijsmiddelen (visuele inspectie en
certificaten)

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallende voorwerpen

instructie en vaste persoon laten aanpikken
helmplicht

Struikelen/valgevaar

Knellen/pletten

afval op werkvloer/steigers

werkvloer/steigers opgeruimd houden

te weinig loopruimte

zorgen voor voldoende loop/werkruimte

ledematen tussen prefab vloer en ondergrond

ledematen tijdig weghalen

sjouwen met materiaal/materieel

inzet hulpmaterieel

duwen/trekken

gerichte voorlichting en instructie

Gezondheid
Fysieke belasting

werkhouding
Geluid

omgevingslawaai

gerichte voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Toxische stoffen

uitlaatgassen

uitlaat verplaatsen

cement/betonspecie

huid-/handbescherming

23 Prefab beton elementen
Betonwanden / elementen
Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ontbreken steiger

aanbrengen randbeveiliging

ontbreken randbeveiliging

zonodig gebruik valbeveiliging

onvoldoende schoring

schoring aanbrengen

vroegtijdig losmaken uit kraan

goede communicatie met kraanmachinist

gebruik slechte hijsmiddelen

visuele inspectie

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

Omvallen van

Breken/bezwijken

controle certificaten
Ongewild losraken of bewegen van objecten

slechte of onjuiste bevestiging

controle van bevestigingspunten
goede instructie

Stoten/snijden

uitstekende wapening

wapening markeren
gebruik handschoenen

Verkeer

werken langs openbare weg

zorg voor goede afzetting
zo nodig verkeer omleiden

Vallen in / vallen door

niet dichtgelegde sparingen

sparingen afdekken

Vallende voorwerpen

werken op meerdere niveaus

aanbrengen van netten/schotten
helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

werkhouding gebogen en gedraaid

voorlichting en instructie

Geluid

omgevingslawaai

voorlichting en instructie
gebruik gehoorbescherming

Toxische stoffen

Kwarts houdend stof bij boren in beton

gebruik ademhalingsbescherming

aanbrengen voegmiddel

zorg voor productinformatie en stem te nemen
maatregelen hierop af

Onderdeel: Aangieten van Prefab

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Valgevaar

ontbreken van valbeveiliging

aanbrengen/gebruik valbeveiliging

Struikelen

niet opgeruimde werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

Vallende voorwerpen

werken onder/boven elkaar

helmplicht

sjouwen materiaal/materieel

inzet hulp-/transportmiddelen

werkhoudingen

voorlichting en instructie

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

(aandachtspunt)
Veiligheid

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

gehoorbescherming
Toxische stoffen

cement/betonmortel

huid/handbescherming

toeslagstoffen mortel

gerichte voorlichting en instructie op basis van
productinformatie en op basis hiervan inzet
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

te gebruiken kitten/schuimen

24 Ruwbouwtimmerwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen van hoogten

ontbreken valbeveiliging

aanbrengen valbeveiliging vv kantplanken aan
steiger of netten

Omvallen van

slechte schoring van te gebruiken materiaal

schoren met behulp van duw- en trekschoren

Breken/bezwijken

te zware last op steiger

zorg voor goede lastverdeling

Stoten/snijden

verkeerd gebruik gereedschap

goede instructie

Knellen

platen ongelijk gelegd waardoor ledematen
bekneld

platen gelijk leggen

(aandachtspunt)
Veiligheid

ledematen tijdig weghalen
Vallen in/vallen door

sparingen niet dicht

sparingen dichtleggen

Elektrocutie

gebruik defect gereedschap

zorg voor keuring en controle

Vallende voorwerpen

werken onder draaicirkel kraan

afstemming werkzaamheden
helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen met materiaal en materieel

gebruik hulpmiddelen

werkhoudingen

voorlichting en instructie

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

te gebruiken handgereedschap

gehoorbescherming

Trillingen

handgereedschap

voorlichting en instructie

Toxische stoffen

Kwarts houdend stof bij boren in beton

zorg voor adequate ademhalingsbescherming

Geluid

houtstof bij zagen en boren balk en
plaatmateriaal
stem maatregelen af op productinformatie
gebruik kitten/schuimen

25 Staalconstructie
Onderdeel: Stellen en plaatsen en lassen staalconstructie

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

constructie element valt tijdens hijsen

controle hijsmiddelen (visueel/certificaten)

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallende voorwerpen

goede communicatie machinist
goed gebruik hijsseinen
helmplicht

Omvallen

onvoldoende schoring

schoren d.m.v. trek/duwschoren

Valgevaar

ontbreken valbeveiliging

aanbrengen kantplanken/leuningen
gebruiken valbeveiliging

Struikelen

werken op niet opgeruimde werkvloer/steiger

werkvloeren opgeruimd houden

Verbranden

aanraking gelaste delen

gebruik handschoenen

vonken tijdens slijpwerkzaamheden
Snijden

verwijderen beschermkap slijptol

controleer aanwezigheid beschermkap

bramen aan staal

gebruik handschoenen

Oogverwonding

slijpwerkzaamheden

gebruik veiligheidsbril

Knellen

ledematen tussen elementen

ledematen tijdig verwijderen

Elektrocutie

defect handgereedschap/lastrafo

regelmatig controle
defecten direct laten repareren

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen materiaal/materieel

inzet transportmiddelen

werkhoudingen

gerichte voorlichting en instructie

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

gebruik gereedschap (slijptol)

gehoorbescherming

Trillingen

gebruik elektrisch handgereedschap

taakroulatie

Toxische stoffen

Lasdampen

zo mogelijk gebruik afzuiging

kwartshoudend stof bij boren

gebruik adequate ademhalingsbescherming

blootstelling aan UV-licht

gebruik lasbril/-kap

Geluid

Oogbeschadiging (lasogen)

Onderdeel: Monteren gevelbeplating

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

geen of onvoldoende randbeveiliging aan
steiger

aanbrengen en in stand houden van
randbeveiliging

niet dichtgelegde openingen in steigervloer

openingen dichtleggen c.q. duidelijk markeren

Omvallen van

beplating onvoldoende geschoord

goed schoren

Breken/bezwijken

overbelasting hijsmiddelen

gebruik gecertificeerde hijsmiddelen

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

visuele inspectie hijsmiddelen
Ongewild losraken of bewegen van objecten

werken bij te hoge windsnelheid

niet werken bij sterke wind

onvoldoende bevestiging van platen

(> windkracht 6)
zorg voor tijdelijke borging tot alle bevestiging
is aangebracht

Stoten/snijden

scherpe randen aan platen

gebruik voor handschoenen

Verkeer

onvoldoende afzetting/beveiliging van steiger
bij werk aan openbare weg

zorg voor voldoende afscherming, zonodig
verkeer omleiden

werkhoudingen

gebruik van hulpmiddel

gewicht en afmeting van platen

(positionering met behulp van kraan)

Gezondheid
Fysieke belasting

voorlichting en instructie
Geluid

gebruik schiethamers

voorlichting en instructie
gebruik gehoorbescherming

Trillingen

hand/armtrilling bij gebruik boormachines en
schiethamer

voorlichting en instructie
zo nodig taakroulatie

30 kozijnen ramen en deuren

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ontbreken van leuning/borstwering

aanbrengen van leuningen /kantbeveiliging

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

zo mogelijk van binnenuit monteren
gebruik valbeveiliging idvv gordel

Omvallen of kantelen van objecten

niet goed vastgezet

goed schoren

Breken/bezwijken

overbelasting hijsmiddelen

visuele inspectie hijsmiddelen en controle
certificaten

Struikelen/knellen

niet opgeruimde werkvloer

zorgen voor opgeruimde werkvloer

onjuist handling kozijn

goede instructie

Snijden

glasbreuk in beglaasd kozijn

gebruik handschoenen

Vallende voorwerpen

gelijktijdig werken op meerdere verdiepingen

sparingen/openingen dichtleggen
gebruik helm

Gezondheid
Fysieke belasting

werkhouding

taakroulatie in combinatie met voorlichting en
instructie

Geluid

omgevingslawaai

gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

gebruik boormachines/schroeftol
Toxische stoffen

bij boren mogelijk blootstelling aan kwarts
houdend stof

gebruik afgestemde beschermingsmiddelen

31 Systeembekledingen

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

geen of onvoldoende randbeveiliging aan
steiger

aanbrengen en in stand houden van
randbeveiliging

niet dichtgelegde openingen in steigervloer

openingen dichtleggen c.q. duidelijk markeren

Omvallen van

beplating onvoldoende geschoord

goed schoren

Breken/bezwijken

overbelasting hijsmiddelen

gebruik gecertificeerde hijsmiddelen

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

visuele inspectie hijsmiddelen
Ongewild losraken of bewegen van objecten

werken bij te hoge windsnelheid

niet werken bij sterke wind

onvoldoende bevestiging van platen

(> windkracht 6)
zorg voor tijdelijke borging tot alle bevestiging is
aangebracht

Stoten/snijden

scherpe randen aan platen

gebruik voor handschoenen

Verkeer

onvoldoende afzetting/beveiliging van steiger
bij werk aan openbare weg

zorg voor voldoende afscherming, zonodig
verkeer omleiden

werkhoudingen

gebruik van hulpmiddel

gewicht en afmeting van platen

(positionering met behulp van kraan)

Gezondheid
Fysieke belasting

voorlichting en instructie
Geluid

gebruik schiethamers

voorlichting en instructie
gebruik gehoorbescherming

Trillingen

hand/armtrilling bij gebruik boormachines en
schiethamer

voorlichting en instructie
zonodig taakroulatie

32 Trappen en balustrade

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

geen of onvoldoende randbeveiliging

Aangelijnd werken.

niet dichtgelegde openingen

Alleen rand beveiliging weg halen waar nodig.

Omvallen van trap

Omvallen trap na verwijderen hijsmiddel

Trappen borgen voor verwijderen hijsmiddel.

Breken/bezwijken

overbelasting hijsmiddelen

gebruik gecertificeerde hijsmiddelen

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

visuele inspectie hijsmiddelen
Ongewild losraken of bewegen van objecten

werken bij te hoge windsnelheid

niet werken bij sterke wind

onvoldoende bevestiging aan trap

(> windkracht 6)
zorg voor tijdelijke borging tot alle bevestiging
is aangebracht

Stoten/knellen

Vingers tussen onderdelen trap en constructie

gebruik voor handschoenen

Verkeer

onvoldoende afzetting/beveiliging van steiger
bij werk aan openbare weg

zorg voor voldoende afscherming, zonodig
verkeer omleiden

ondergrond opstellingsplaats kraan

degelijke ondergrond door middel van
grondverbetering of draglineschotten

werkhoudingen

gebruik van hulpmiddel

gewicht en afmeting van platen

(positionering met behulp van kraan)

Omvallen kraan

Gezondheid
Fysieke belasting

voorlichting en instructie
Geluid

gebruik slagmoertollen en betonboor

voorlichting en instructie
gebruik gehoorbescherming

Trillingen

hand/armtrilling bij gebruik boormachines en
schiethamer

voorlichting en instructie
zonodig taakroulatie

33 dakbedekkingen

Bij de uitvoering van werkzaamheden met open vuur die schade kunnen veroorzaken door brand
en/of explosie, dienen de onderstaande voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. Indien niet aan
deze voorwaarden wordt voldaan, zal de daardoor ontstane schade worden vergoed door c.q. worden
verhaald op de veroorzaker van de schade.
a) Zorg dat er altijd, minimaal twee, verzegelde, draagbare blustoestellen met een inhoud van
tenminste 12 kg op de werkplek aanwezig zijn. Deze moeten uiteraard aan de keuringseisen
voldoen. Ook moeten er twee branddekens aanwezig zijn.
b) Brandbare materialen moeten minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst worden. Indien dit
niet mogelijk is, moeten deze met branddekens afgedekt worden.
c) Gasflessen, branders of smeltinrichtingen dienen door middel van een deugdelijke slang, die met
deugdelijke klembeugels / slangklemmen tegen afschieten is gewaarborgd, verbonden te zijn. De
gasslangen voldoen aan NEN 5653 en zijn niet ouder dan twee jaar.
d) Tijdens werkonderbrekingen zijn de branders gedoofd en is de kraan op de gasfles afgesloten.
e) Gedurende 1 uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle
uitgeoefend.

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ontbreken van dakrandbeveiliging

aanbrengen dakrandbeveiliging

ontbreken van bevestigingspunt voor
valbeveiliging

aanbrengen bevestigingspunt voor
valbeveiliging

geen kantbeveiliging aan steiger

aanbrengen kant beveiliing aan steiger

onjuiste plaatsing van ladder

zorgen voor juiste opstelling ladder

Omvallen of kantelen van objecten

ladderlift onjuist geplaatst

bij gebruik ladderlift zorgen voor voldoende
schoring/borging

Ongewild losraken of bewegen van objecten

onjuiste bevestigingsmiddelen c.q. afmetingen
hiervan te gering

gebruik juiste afmeting en kwaliteit van
bevestigingsmiddelen

Vallen in /vallen door

sparingen onvoldoende dichtgelegd

sparing op juiste wijze dichtleggen en markeren

Struikelen/knellen

werkvloer niet opgeruimd

werkvloer opruimen

Snijden

onoordeelkundig gebruik snijgereedschap

goede werkinstructie en controle

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

scherpe randen aan metalen dakrand
gebruik handschoenen
Verkeerd gebruik/opbouw materieel

onachtzaamheid en onoordeelkundig werken

goede werkinstructie en controle
zorgen voor opgeleid personeel

Elektrokutie

defect handgereedschap

zorgen voor periodiek onderhoud en keuring

Vallende voorwerpen

werken binnen draaicirkel van kraan

afstemming met andere werkzaamheden
helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

sjouwen met materiaal en materieel

inzet van hulpmiddelen

gewicht en afmeting van materiaal

voorlichting en instructie

werkhouding

taakroulatie

boor/parker machines

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Trillingen

hand- armtrillingen bij gebruik parker machines voorlichting en instructie

Toxische stoffen

bitumenrook

zorg voor de juiste productinformatie

voorstrijkmiddelen

zoek naar gezondheids- en milieuvriendelijke
alternatieven

lijmen
verdunners
schoonmaakmiddelen

stem te nemen maatregelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen af op de
productinformatie

33 dakbedekkingen
Onderdeel: dakpannen

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ontbreken van dakrandbeveiliging

aanbrengen dakrandbeveiliging

ontbreken van bevestigingspunt voor
valbeveiliging

aanbrengen bevestigingspunt voor
valbeveiliging

geen kantbeveiliging aan steiger

aanbrengen kantbeveiliing aan steiger

onjuiste plaatsing van ladder

zorgen voor juiste opstelling ladder

Omvallen of kantelen van objecten

ladderlift onjuist geplaatst

bij gebruik ladderlift zorgen voor
voldoende schoring/borging

Breken/bezwijken

panlat te dun of van slechte kwaliteit

gebruik juiste afmeting en controleer op
kwaliteit

Vallen in /vallen door

sparingen onvoldoende dichtgelegd

sparing op juiste wijze dichtleggen en
markeren

Struikelen/knellen

werkvloer niet opgeruimd

werkvloer opruimen

Snijden

scherpe randen aan pannen

gebruik handschoenen

Verkeerd gebruik/opbouw materieel

onachtzaamheid en onoordeelkundig
werken

goede werkinstructie en controle

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

zorgen voor opgeleid personeel
Elektrokutie

defect handgereedschap

zorgen voor periodiek onderhoud en
keuring

Vallende voorwerpen

werken binnen draaicirkel van kraan

afstemming met andere
werkzaamheden
helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen met materiaal en materieel

inzet van hulpmiddelen

werkhouding

voorlichting en instructie
taakroulatie

Geluid

slijptol/zaag

voorlichting en instructie

Trillingen

hand- armtrillingen bij gebruik slijptol

Toxische stoffen

kwartshoudend stof bij slijpen/zagen van gebruik de juiste
pannen
ademhalingsbescherming

gehoorbescherming
voorlichting en instructie

34 Beglazing

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

ontbreken van leuning/borstwering

aanbrengen van leuningen /kantbeveiliging

(aandachtspunt)

Veiligheid

Vallen van hoogten

zo mogelijk van binnenuit monteren
gebruik valbeveiliging idvv gordel

Omvallen of kantelen van objecten

niet goed vastgezette ruiten

goed schoren

Breken/bezwijken

overbelasting hijsmiddelen

visuele inspectie hijsmiddelen en controle
certificaten

Struikelen/knellen

niet opgeruimde werkvloer

zorgen voor opgeruimde werkvloer

onjuist handling ruiten

goede instructie

Snijden

glasbreuk

gebruik handschoenen

Vallende voorwerpen

gelijktijdig werken op meerdere verdiepingen

sparingen/openingen dichtleggen
gebruik helm

Gezondheid

Fysieke belasting

werkhouding

gebruik hulpmiddelen
taakroulatie in combinatie met voorlichting en
instructie

40 Stukadoorswerken
Onderdeel: plafondspuitwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen van hoogten

ontbreken van leuning op (rol)steiger

aanbrengen leuning

Omvallen van

slecht geplaatste ladder

ladder juist plaatsen en borgen

Vallen in/vallen door

niet dichtgelegde sparingen of trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

sjouwen met materiaal/materieel

inzet hulpmiddelen

storten van zakken

voorlichting en instructie

hanteren spuitlans

taakroulatie

compressor

inzet gedempte machine

(aandachtspunt)
Veiligheid

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

voorlichting en instructie
gehoorbescherming
Toxische stoffen

kwartshoudende pleisters/mortels
toeslagstoffen

zorg voor adequate productinformatie en stem
te nemen maatregelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen hierop af

spuitnevel/stof

zorg voor voldoende ventilatie

Onderdeel: stukwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen van hoogten

ontbreken van randbeveiliging op (rol)steiger

aanbrandbeveiliging

Omvallen van

slecht geplaatste ladder

ladder juist plaatsen en borgen

Vallen in/vallen door

niet dichtgelegde sparingen of trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

sjouwen met materiaal/materieel

inzet hulpmiddelen

storten van zakken

voorlichting en instructie

hanteren spuitlans

taakroulatie

compressor

inzet gedempte machine

(aandachtspunt)
Veiligheid

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

voorlichting en instructie
gehoorbescherming
Toxische stoffen

kwartshoudende pleisters/mortels
toeslagstoffen

zorg voor adequate productinformatie en stem
te nemen maatregelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen hierop af.

spuitnevel/stof

zorg voor voldoende ventilatie

41 tegelwerken
Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen van hoogten

ontbreken van randbeveiliging op (rol)steiger

aanbrengen randbeveiliging

Omvallen van

slecht geplaatste ladder

ladder juist plaatsen en borgen

Snijden

scherpe kanten aan tegels

gebruik handschoenen

Vallen in/vallen door

niet dichtgelegde sparingen of trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

sjouwen met materiaal/materieel

inzet hulpmiddelen

werkhoudingen

voorlichting en instructie

(aandachtspunt)
Veiligheid

Gezondheid
Fysieke belasting

taakroulatie

Geluid

tegelzaagmachine

bij voorkeur tegels snijden

omgevingslawaai

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Toxische stoffen

voorstrijkmiddelen
tegellijmen

zorg voor adequate productinformatie en stem
te nemen maatregelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen hierop af.

voegmiddelen

zorg voor voldoende ventilatie

42 dekvloer en vloersystemen

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen van hoogten

sparingen en trapgaten niet dichtgelegd

dichtleggen van sparingen

Breken/bezwijken

onjuist materiaal voor dichtleggen sparingen

gebruik juiste materiaal

Ongewild losraken of bewegen van objecten

losschieten van slang door onjuiste
bevestiging

op juiste wijze bevestigen/koppelen

(aandachtspunt)
Veiligheid

goede instructie en controle
Vallen in /vallen door

onvoldoende of onjuist afgedekte sparingen

sparingen met juist materiaal en gemarkeerd
dichtleggen

Struikelen/knellen

niet opgeruimde werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

slangen op werkplek

slangen strak op werkvloer

Aanraken van hete delen

motorpomp onvoldoende afgeschermd

zorgen voor goede afscherming

Brandgevaar

oververhitting pomp

zorgen voor voldoende koeling

Verkeerd gebruik/opbouw materieel

ondeskundigheid personeel

werkinstructie en controle

Elektrokutie

onvoldoende onderhoud

zorgen voor onderhoud en controle

aanraking spanningvoerende delen

afscherming spanningvoerende delen

werken onder draaibaan kraan

afstemming met andere werkzaamheden

Vallende voorwerpen

helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

sjouwen materiaal en materieel

kiezen voor vloeivloer

werkhoudingen

voorlichting en instructie

gewicht materiaal

taakroulatie

machine/pomp

inzet gedempt materieel
voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Toxische stoffen

cementstof bij aanmaken specie

gebruik ademhalingsbescherming

toeslagstoffen in specie

neem maatregelen op basis van
productinformatie

44 Plafond en wandsystemen

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Vallen van hoogten

ontbreken van kantbeveiliging op (rol)steiger

aanbrengen kantbeveiliging

Omvallen van

slecht geplaatste ladder

ladder juist plaatsen en borgen

Elektrokutie

aanraking spanning voerende leidingen

verwijder spanning voor aanvang
werkzaamheden

(aandachtspunt)

Veiligheid

goede werkinstructie
Vallen in/vallen door

niet dichtgelegde sparingen of trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

sjouwen met materiaal/materieel

inzet hulpmiddelen

werkhoudingen

voorlichting en instructie

Gezondheid
Fysieke belasting

taakroulatie

Toxische stoffen

oplosmiddelen

zorg voor de juiste productinformatie en stem
maatregelen hierop af

verfadditieven
ventilatie
zonodig ademhalingsbescherming
zorg voor voldoende ventilatie

45 Afbouwtimmerwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Omvallen van

slecht geplaatst bokje of trap

plaatsen op juiste wijze

Struikelen

niet opgeruimde werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

Snijden

gebruik zaag-schaafmachine

goede instructie

(aandachtspunt)
Veiligheid

gebruik handschoenen
Elektrokutie

slecht onderhouden/defect handgereedschap

regelmatige controle en onderhoud

sjouwen met materiaal en materieel

hulpmiddelen gebruiken bij transport

werkhouding

voorlichting en instructie

Gezondheid
Fysieke belasting

taakroulatie
Geluid

gebruik elektrisch handgereedschap

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Toxische stoffen

lijmen

maatregelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen op basis van de juiste
productinformatie

46 Schilderwerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

onvoldoende steiger-/randbeveiliging
wegglijden ladder

beveiligingen aanbrengen

Omvallen van

slecht opgestelde rolsteiger

controleer ondergrond en borging

Breken/bezwijken

inferieure trap

gebruik deugdelijke trap

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

ondeugdelijke uitschuifbare schilders plank

ladder borgen

plank visueel controleren

Snijden

scherpe randen aan blik/bus

gebruik handschoenen indien nodig

Stoten

uitstekende niet gemarkeerde stekeinden

stekeinden markeren/afdekken

Verkeer

werken aan openbare weg, waarbij
onvoldoende afzetting

zorg voor voldoende afzetting
omleiden verkeer

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen met materiaal en materieel

voorlichting en instructie

klauteren op en van steigers/ladders

gebruik hulpmiddelen

Geluid

schuurmachine

gebruik gehoorbescherming

Trillingen

hand/armtrillingen

voorlichting en instructie

Toxische stoffen

verf/verdunners/schoonmaakmiddelen

zorg voor volledige productinformatie
kies zonodig voor gezondheids- en
milieuvriendelijke alternatieven
gerichte voorlichting en instructie op basis van
productinformatie
gebruik adequate persoonlijke
beschermingsmiddelen op basis
productinformatie

47 Binneninrichting
Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Snijden

onoordeelkundig gebruik mes

goede opleiding en instructie

Brandgevaar

werken in de nabijheid van open vuur bv.
soldeerbranders

afstemmen van werkzaamheden

sjouwen met material en materieel

gebruik hulpmiddelen

werkhoudingen

voorlichting en instructie

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

gebruik tackers

gehoorbescherming

(aandachtspunt)

Veiligheid

Gezondheid
Fysieke belasting

Geluid

tegelzaag

Toxische stoffen

lijmen

zorg voor de juiste productinformatie
kies zo mogelijk voor een gezondheids- en
milieuvriendelijk alternatief
pas maatregelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen aan op de te
gebruiken lijm

50 tm 79 installaties
Onderdeel Loodgieter (waterleiding en riolering)

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

onvoldoende kantbeveiliging aan steiger

aanbrengen beveiliging

gebruik slechte trap

juist gebruik van goedgekeurde trap/ladder

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

verkeerd gebruik ladder
Omvallen van

slechte borging van ladder

ladder goed borgen en juist gebruiken

Vallen in/vallen door

niet afgedekte sparingen/trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

Snijden

bramen aan pijp

bramen verwijderen
gebruik handschoenen

Aanraking van hete delen

te snel gelaste of gesoldeerde materialen
verder willen behandelen

materiaal laten afkoelen
zonodig handschoenen gebruiken

Brandgevaar

onoordeelkundig gebruik brander

goede opleiding en instructie

samenloop schilder- of
stofferingswerkzaamheden

afstemming met andere werkzaamheden

Elektrokutie

gebruik defect handgereedschap

regelmatige controle

Vallende voorwerpen

gelijktijdig uitvoeren van meerdere
werkzaamheden

goede afstemming van werkzaamheden
sparingen dichtleggen
helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen met materiaal en materieel

inzet van hulpmiddelen

werkhouding

afstemming logistiek
voorlichting en instructie

Geluid

omgevingslawaai

voorlichting en instructie

brander

gebruik gehoorbescherming

gebruik boormachine
Toxische stoffen

soldeer/lasdampen

zorg voor voldoende ventilatie

lijmen

gebruik zonodig ademhalingsbescherming

kwartshoudend stof bij boren

Onderdeel: Freeswerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

slecht opgestelde ladder

ladders/trappen goed opstellen

slecht opgestelde rolsteiger waaraan
kantbeveiliging ontbreekt

rolsteiger goed opbouwen en voorzien van
kantplanken

Breken/bezwijken

slecht opgebouwde binnenwand

controle op stabiliteit

Ongewild losraken of bewegen van objecten

slecht opgebouwde binnenwand

controle op stabiliteit

Snijden

in draaiende machine grijpen

goede instructie

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

afscherming draaiende delen
Vallen in/vallen door

niet afgedekte sparingen/trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

Struikelen

niet opgeruimde werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

Verkeerd gebruik/opbouw materieel

ondeskundigheid personeel

zorgen voor opleiding/instructie

Elektrokutie

verborgen leiding

vooraf leidingen opzoeken

slecht onderhouden/defect gereedschap

regelmatige controle en onderhoud

gewicht van freesmachine

voorlichting en instructie

werkhoudingen

taakroulatie

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen materieel
Geluid

freesmachine

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Trillingen

hand- armtrillingen freesmachine

voorlichting en instructie
taakroulatie

Toxische stoffen

kwartshoudend stof

gebruik afgezogen machines
zorg voor voldoende ventilatie
gebruik adequate ademhalingsbescherming

Onderdeel: diversen installatiewerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

onjuist gebruik rolsteigers

rolsteigers juist gebruiken

ontbreken van kantbeveiliging

kantbeveiliging aanbrengen

Omvallen van

onjuiste opstelling ladders

ladders op juiste wijze opstellen

Breken/bezwijken

breken van hijsmiddelen

gebruik gekeurde en gecertificeerde
hijsmiddelen

Stoten/snijden

bramen aan pijpuiteinden

bramen verwijderen

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

gebruik handschoenen
struikelen/knellen

niet opgeruimde werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

ledematen tussen aan te brengen
materiaal/ketels

ledematen tijdig verwijderen

Vallen in/vallen door

niet afgedekte sparingen/trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

Aanraking hete delen

aanraking pas gesoldeerde/gelaste
oppervlakten

laten afkoelen
gebruik handschoenen

Brandgevaar

Vallende voorwerpen

onoordeelkundig gebruik branders

goede opleiding en instructie

samenloop andere werkzaamheden

afstemming andere werkzaamheden

gelijktijdig werken op meerdere verdiepingen

zorgen voor afscherming/afstemming
helmplicht

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen materiaal materieel

inzet van hulpmiddelen

afmetingen/gewicht materiaal
werken boven de macht

voorlichting en instructie

werken in nauwe ruimten

taakroulatie

werkhoudingen
Geluid

boormachines

leidingen doorvoeren bij prefab meenemen
gerichte voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Trillingen

hand- armtrillingen bij gebruik boormachines

voorlichting en instructie

Toxische stoffen

las- en soldeerdampen

zorg voor voldoende ventilatie

kwartshoudend stof bij boren in beton

gebruik ademhalingsbescherming

Onderdeel: inregelen installaties

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Omvallen van

onjuist geplaatste ladder/trap

ladder of trap op juiste wijze plaatsen en
borgen

Elektrocutie

aanraken van spanningvoerende delen

controle op aanwezigheid van spanning

(aandachtspunt)
Veiligheid

goede instructie
Snijden

uitstekende scherpe randen

gebruik handschoenen

Gezondheid
Fysieke belasting

werkhoudingen door werken in beperkte kleine voorlichting en instructie
ruimten

Geluid

omgevingslawaai koelmachines

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Toxische stoffen

te gebruiken koelvloeistoffen(gassen)

op basis van productinformatie adequate
maatregelen nemen en persoonlijke
beschermingsmiddelen kiezen

Onderdeel: Afmontagewerk

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

slecht opgebouwde rolsteiger

rolsteiger volgens voorschriften opbouwen

slecht geplaatste ladder

ladder juist plaatsen en borgen

Omvallen van

slecht geplaatste ladder

ladder juist plaatsen en borgen

Struikelen

niet opgeruimde werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

Snijden

scherpe randen-bramen aan systeemplafonds gebruik handschoenen
of leidingen

Brandgevaar

onoordeelkundig gebruik branders

goede opleiding en instructie

samenloop met andere werkzaamheden
waarbij brandgevaarlijke stoffen worden
gebruikt

afstemming met andere werkzaamheden

aanraking van spanningvoerende leidingen

controleer vooraf of er spanning op leidingen
is

sjouwen met materiaal en materieel

inzet hulpmiddelen

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

Elektrokutie

Gezondheid
Fysieke belasting

voorlichting en instructie
Geluid

gebruik handgereedschap

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Toxische stoffen

kitten en schuimen
soldeerdampen

zorg voor de juiste produktinformatie en stem
te nemen maatregelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen hierop af

80 liftinstallaties
Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/voorziening

Slechte afzetting van lift

Bij opbouw hekwerk op lift gebruiken

Doorvalbeveiliging ontbreekt in deursparing

Afzetten deursparing met leuning en.

(aandachtspunt)
Veiligheid
Vallen van hoogten

Kantbeveiliging ontbreekt

Kantbeveiliging plaatsen

Breken/bezwijken

Bezwijken hijsmiddel

Controle en periodiek keuren motor en kabel
op gebreken.

Ongewild losraken of bewegen van objecten

Slechte montage onderdelen lift

Opbouwen kooi op de bg.

Tijdelijk vast zetten onderdelen

Definitief monteren onderdelen.

in draaiende machine grijpen

goede instructie

Snijden

afscherming draaiende delen
Vallen in/vallen door

niet afgedekte sparingen/trapgaten

sparingen en trapgaten dichtleggen

Struikelen

niet opgeruimde werkvloer

werkvloer opgeruimd houden

Verkeerd gebruik/opbouw materieel

ondeskundigheid personeel

zorgen voor opleiding/instructie

Elektrokutie

verborgen leiding

vooraf leidingen opzoeken

slecht onderhouden/defect gereedschap

regelmatige controle en onderhoud

Onvoldoende ruimte boven en onder de lift.

Voldoende ruimte boven en onder de lift om
pletten te voorkomen.

gewicht van machines

voorlichting en instructie

werkhoudingen

taakroulatie

Pletten/ knellen

Gezondheid
Fysieke belasting

sjouwen materieel
Geluid

machines

voorlichting en instructie
gehoorbescherming

Trillingen

hand- armtrillingen machine

voorlichting en instructie
taakroulatie

Toxische stoffen

kwartshoudend stof

gebruik afgezogen machines
zorg voor voldoende ventilatie
gebruik adequate ademhalingsbescherming

