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Welkom bij BouwGenius!  
 
Veiligheid staat voorop binnen ons bedrijf, omdat onze beoogde doelstelling is om 
uitstekende kwaliteit te leveren zonder enige concessies op het gebied van veiligheid. 
Omdat het personeel in onze bedrijven kan worden ingezet op internationale projecten 
hebben we besloten om een algemene Europese veiligheidshandleiding op te stellen, in 
plaats van een verschillende versie voor elk land. 
 
Ons werk kan nooit helemaal vrij zijn van risico, ongeacht waar in de wereld het wordt 
uitgevoerd. Maar de wijze waarop de risico's worden beheerst en de relevante wetgeving 
kan van land tot land verschillen.  
Zodra je begint te werken voor ons bedrijf is er dan ook maar één principe waaraan je je 
moet houden: "werk veilig, of werk helemaal niet”.  
 
Je moet ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van de inhoud van dit document en de 
specifieke regels en aanvullende eisen van het land waar je werkzaam bent. Je moet er 
ook voor zorgen dat je je bewust van de project-specifieke risico's die samenhangen 
met jouw werk.  
 
Wij wensen je veel plezier met veilig werken bij BouwGenius! 
 
 

Directie en leidinggevenden van BouwGenius BV. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LET OP: 
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Algemene regel: Mogelijk gelden er afwijkende data en normen voor werkzaamheden in 
verschillende landen. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze regels voordat je aan het 

werk begint!  

 

Garantie voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid 
 
Het beleid van BouwGenius International BV, hierna te noemen "BouwGenius", inzake veiligheid, 
kwaliteit en duurzaamheid is gericht op het bereiken en handhaven van een hoog niveau van kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en welzijn van de interne en externe medewerkers van het bedrijf bij hun 
dagelijkse werkzaamheden. 
 

1. Veiligheid 
BouwGenius is gecertificeerd conform checklist VCU 2011/05. In dit opzicht was de doelstelling niet 
alleen het behalen van het certificaat, maar ook het creëren van een bepaalde mentaliteit onder de 
werknemers met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. 
BouwGenius beoogt daarbij het volgende te bereiken. 

 Het vermijden van risicovolle situaties, ongevallen en bijna-ongevallen 

 Het voorkomen van persoonlijk letsel 

 Waarborgen van veiligheid en gezondheid 

 Op een doordachte manier aanstellen van extern personeel door overeenkomsten te sluiten met 
klanten die meer duidelijkheid geven over de naleving van veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften 

 Continu verbeteren van de dienstverlening op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 
 
Regelmatige bezoeken worden gebracht aan projectlocaties en er wordt gecontroleerd of de eigenlijke 
werksituatie in overeenstemming is met de veronderstelde situatie. Klanten van BouwGenius worden 
steeds betrokken bij deze inspecties en evaluaties. 
 
Elk jaar worden analyses uitgevoerd en besproken met alle betrokkenen, zodat de gestelde 
doelstellingen kunnen worden geoptimaliseerd en permanent worden gehaald. 
 

2. Kwaliteit 
BouwGenius werkt volgens een eigen kwaliteitssysteem en past de procedures toe die zijn voorbereid 
voor dit doel in de dagelijkse operaties. Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig aan audits 
onderworpen. BouwGenius voert op jaarbasis een bepaald aantal analyses onder klanten en extern 
personeel uit. Op deze manier wordt de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt en continu verbeterd. 
 

3. Duurzaamheid 
Bij een bedrijf waar alles draait om mensen is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het 
bedrijf een vanzelfsprekendheid. Voor BouwGenius heeft het duurzaamheidsbeleid niet het 
eigenbelang als doelstelling, maar is het een vast onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Dit 
beleid is gestoeld op drie kernwaarden, te weten: 
 
Mensen : de persoon staat centraal 
Planeet  : verantwoord omgaan met energie 
Winst  : verantwoord omgaan met hulpbronnen 
 

3.1 Mensen 
BouwGenius is zich er sterk van bewust dat haar succes afhangt van mensen. Om deze reden zet het 
bedrijf de mens altijd in het middelpunt. Met persoonlijke wensen en ambities van interne 
medewerkers wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden - ongeacht of die betrekking hebben 
op de uitoefening van taken of op bijscholing en verdere opleidingsmogelijkheden. Het motto is hier: 
Een tevreden werknemer is een betere werknemer. Dit alles leidt tot een laag ziekteverzuim en 
langdurige dienstverbanden als gevolg van een laag personeelsverloop. 
 
Een externe medewerkers (gedetacheerd personeel) worden interessante technische projecten in hun 
eigen vakgebied aangeboden. Het uitgangspunt hierbij is dat onze klanten externe medewerkers gelijk 
aan hun eigen werknemers moeten behandelen. Op deze manier blijven ze toegewijd. BouwGenius 
biedt externe medewerkers goede accommodatie in de directe omgeving van de projecten en voert 
periodieke controles uit met betrekking tot de kwaliteit van deze accommodaties.  
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Alle accommodaties zijn gecertificeerd volgens de eisen van de SNF (Stichting Normering Flexwonen 
= Stichting voor de standaardisering van accommodaties voor mobiele migranten).  
 
Tegelijkertijd vraagt BouwGenius haar externe personeel regelmatig aan de hand van een bepaalde 
evaluatieprocedure naar hun feedback over en ervaring met de accommodatie en de aangeboden 
projecten. 
Management van BouwGenius ondersteunt diverse charitatieve doelen. Zo worden de lakens van de 
werknemers die zijn achtergebleven in een accommodatie nadat het personeel die heeft verlaten, 
schoongemaakt en aan weeshuizen en kindertehuizen en andere instellingen in Roemenië gegeven. 
Bovendien ondersteunt het management ook charitatieve organisaties zoals Plan Nederland, de 
Stichting Kids en het Rode Kruis. 
 

3.2 Planeet 
BouwGenius probeert, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu, 
door energieverbruik en CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Het doel is om altijd 
accommodatie voor werknemers te vinden binnen een straal van maximaal 25 kilometer van de 
projectlocatie. Zo wordt de reisafstand geminimaliseerd. 
Voor interne medewerkers worden milieuvriendelijke automodellen sterk gepromoot wanneer een 
nieuw voertuig wordt gekozen. Er wordt een sponsorbeleid gehanteerd voor de aankoop van auto's 
met A-energielabel en een zo laag mogelijke CO2-uitstootin de betreffende klasse. 
Alle buitendienstmedewerkers van BouwGenius kunnen op afstand inloggen in het computernetwerk 
en alle systemen zonder enige beperking gebruiken. Het aantal gereden kilometers tussen de 
woonplaats en de plaats van het werk wordt daardoor tot een minimum beperkt. 
Alle accountmanagers van BouwGenius wonen in de regio waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Op deze 
manier wordt de nabijheid van de klant gegarandeerd en wordt het totaal aantal gereden kilometers 
per jaar verder gereduceerd. 
Het is de bedoeling om de milieubelasting in de kantoren van BouwGenius zoveel mogelijk te 
beperken. Om deze reden gebruikt BouwGenius bijvoorbeeld geen plastic schaaltjes in de kantoren 
en bevordert ze het hergebruik van bijvoorbeeld cartridges, printers en computers. 
 

3.3 Winst 
Naast een gezonde groeistrategie is de naleving van de wettelijke vereisten een prioriteit bij 
BouwGenius. 
Het bedrijf is bijvoorbeeld lid van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en 
Uitzendondernemingen) en wordt regelmatig gescreend om te controleren of de eisen van de NEN 
4400-norm in acht worden genomen. Deze naleving betekent concreet dat BouwGenius voldoet aan 
de wettelijke eisen in het segment personeelsbeleid en salarisadministratie. 
 
BouwGenius heeft op eigen initiatief een webtoepassing ontwikkeld genaamd "Request", waardoor 
alle werknemers real-time inzicht in het gehele logistieke proces hebben - vanaf het moment van het 
ontstaan ervan tot aan detachering op de projectlocatie. Alle administratieve processen draaien 
digitaal, zodat de milieubelasting minimaal is. Klanten hebben altijd alle benodigde documenten en 
goedkeuringen digitaal beschikbaar. Op deze manier is BouwGenius in staat om alle activiteiten ten 
behoeve van de cliënten aan te nemen tegen lage kosten. 
 
Het is de bedoeling dat alle medewerkers van BouwGenius dit beleid kennen en dat het in de praktijk 
wordt doorgegeven en toegepast. 
 
Amsterdam, juni 2016 
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1.1 Verantwoordelijkheden van medewerkers  
 
Er is regelgeving binnen de Europese Unie vastgelegd met betrekking tot gezondheid en veiligheid op 
het werk. 
Bij het vertalen van de Europese richtlijnen in nationale wetgeving is het de lidstaten toegestaan om 
strengere regels op te leggen om werknemers te beschermen. De wettelijke eisen met betrekking tot 
veiligheid en gezondheid op het werk kunnen dus variëren tussen de verschillende Europese lidstaten. 
 
Zo is bijvoorbeeld de limiet voor werken op hoogte in Nederland vastgesteld op 2,50 meter, maar in 
Duitsland is dat 2 meter, terwijl Shell een cijfer van 1,80 meter heeft ingesteld voor hun sites overal ter 
wereld. 
 
Het is daarom van groot belang dat je je bewust bent van de regels betreffende gezondheid en 
veiligheid in het land waar je gaat werken. Dus moet je vragen naar de specifieke regels betreffende 
gezondheid en veiligheid voordat je door ons bedrijf wordt gedetacheerd en tijdens de kick-off 
bijeenkomst in het projectlocatie!  
 
Begin niet te werken, tenzij je naar behoren bent geïnstrueerd en je er zeker van bent dat het 
werk veilig kan worden voltooid! 
 
De wet op veiligheid op het werk ( "arbowet" (Nederland) / ArbSchG (Duitsland) bevat de rechten en 
verantwoordelijkheden van de werknemers met betrekking tot de veiligheid op het werk. 
 
Verantwoordelijkheden resulterend uit de wet op veiligheid op het werk:   
 

 Zorg voor een veilige werkplek door middel van toegepaste maatregelen!  

 Volg de aanwijzingen ter voorkoming van ongevallen!  

 Gebruik maatregelen, materialen en gereedschap volgens de afspraken!  

 Maak zorgvuldig gebruik van maatregelen, materialen en gereedschap!  

 Gebruik maatregelen, materialen of gereedschap met je gezonde verstand! 

 Technische gebreken moeten onmiddellijk worden voorgelegd aan de leidinggevende en, indien 
mogelijk, verholpen, tenzij het niet onder jouw verantwoordelijkheden valt of je niet beschikt over 
gekwalificeerde kennis op het desbetreffende gebied!  

 Voorbeelden: 

 Je mag geen defecten in elektrische bedrading of apparatuur verhelpen; dat is alleen 
de verantwoordelijkheid van op elektrisch gebied deskundige personen!!!     

 Als er gevaar voor struikelen over verspreide objecten bestaat, moeten de 
voorwerpen worden verwijderd. 

 
Rechten die voortvloeien uit de wet gezondheid en de veiligheid op het werk: 
 

 Gezondheids- en veiligheidstraining  

 Rapporteer alle suggesties met betrekking tot kwesties betreffende gezondheid en veiligheid  

 Aanwijzingen die onredelijk zijn en die bij uitvoering risico kunnen opleveren, hoeven niet te 
worden opgevolgd; 

 Assistentie van arboarts of bedrijfsarts voor werknemers in geval een evaluatie van de 
arbeidsomstandigheden en veiligheidsmaatregelen aangeeft dat er een risico is op schade aan de 
gezondheid.  

1.2 Gedragsregels 

 Medewerkers van BouwGenius discrimineren niet op basis van: 
o geslacht; 
o godsdienst; 
o seksuele geaardheid; 
o politieke overtuiging. 

 Bij BouwGenius respecteren we elkaars opvattingen en overtuigingen in deze zaken. 
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 Seksuele intimidatie wordt bij BouwGenius niet geaccepteerd. Daaronder valt onder andere: 
o Commentaren en toespelingen met seksuele ondertoon; 
o Het plaatsen van seksueel getinte posters en dergelijke. 

 Werknemers die zich door collega’s gediscrimineerd of seksueel geïntimideerd voelen, kunnen dit 

anoniem melden aan hun contactpersoon bij BouwGenius. 

 Bij BouwGenius wordt het werk uitgevoerd op een milieubewuste manier; dit betekent onder 
andere: 

o Afval wordt afgevoerd volgens de voorschriften van onze klanten; 
o Bij de accommodatie wordt afval gescheiden op basis van de aanwijzingen van de 

beheerder van de accommodatie; 
o Licht wordt bij afwezigheid uitgedaan; 
o Thermostaat / verwarming wordt bij afwezigheid lager gezet; 
o Apparatuur wordt bij afwezigheid niet onnodig op stand-by gezet; 
o Ramen en deuren worden niet onnodig open gelaten; 
o Bij ons rijgedrag houden we rekening met mogelijke brandstofbesparing; dat bespaart 

geld. 

 Tips voor brandstofbesparing: 
o Schakel zo snel mogelijk door naar een hogere versnelling, tussen de 2000 en 2500 

omwentelingen; 
o Rijd zo veel mogelijk met een gelijkmatige snelheid en een laag toerental in de hoogste 

versnelling waarin de motor soepel draait; 
o Rijd in de vijfde versnelling op 80 kilometer per uur en in de vierde versnelling bij 50 

kilometer per uur; 
o Kijk zoveel mogelijk vooruit en anticipeer op wat het andere verkeer gaat doen; 
o Houd voldoende afstand; 
o Als je merkt dat het nodig is om snelheid te verminderen of je moet stoppen bij 

verkeerslichten, laat je het gaspedaal tijdig los, schakelt niet terug en laat de auto 
langzaam tot stilstand komen in de versnelling van dat moment; 

o Houd je aan de geldende snelheidslimiet; 
o Schakel de motor uit wanneer dat mogelijk is. Dat is al de moeite waard bij stilstand van 1 

minuut.  
o Vermijd energieverspilling door middel van onnodig gebruik van elektronische apparatuur, 

zoals airconditioning en achterruitverwarming; 
o Kies de route nauwkeurig, vertrek op tijd en voorkom zoveel mogelijk het spitsuur;  
o Vermijd onnodig gewicht in de auto; 
o Voorkom onnodig grote luchtweerstand; verwijder dakkoffer, fietsenrek of imperiaal 

wanneer deze niet worden gebruikt;  
o Onderhoud de auto volgens de voorschriften; zo blijft de auto in goede staat en voorkom 

je dat de auto minder zuinig gaat rijden; 
o Controleer de bandenspanning regelmatig. 

 Het is onder geen beding toegestaan om alcohol en / of drugs te gebruiken tijdens het werk. 
Uiteraard is het ten strengste verboden om te werken wanneer je onder invloed bent van alcohol 
en / of drugs.  

1.3 Verantwoordelijkheid tot melden  
 
Terwijl je deze richtlijnen leest, kan je zien dat BouwGenius actief betrokken is bij veiligheids- en 
gezondheidskwesties. Daarom is het een essentiële verantwoordelijkheid dat je ons informeert over 
eventuele ongevallen, risico's en gevaren op de werkplek. Het is jouw verantwoordelijkheid om
ongelukken en gevaarlijke situaties te melden. Het is op basis van jouw meldingen dat BouwGenius in 
staat is om de nodige maatregelen te nemen om gezondheidsrisico's, ongevallen en beroepsziekten 
te voorkomen.  
 
Als één van de hierboven genoemde situaties zich voordoet in jouw omgeving, moet je dit 
onmiddellijk melden aan de bevoegde leidinggevende. 

In dat geval bent je ook verplicht om de gebeurtenis te melden door te bellen met BouwGenius!  
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 Onveilige / gevaarlijke situaties  
Een plotseling gevaarlijke situatie op de werkvloer kan op de lange termijn een ongeluk 
veroorzaken 

 Ongevalsrisico 
Een onbedoelde gebeurtenis die geen schade aan mensen of objecten toebrengt; maar in 
ongunstige omstandigheden schade kan veroorzaken  

 Arbeidsongeval 
Een ongeval van een beperkte duur, waarin het lichaam schade oploopt door een externe factor, 
die schade aan de gezondheid of de dood kan veroorzaken.    

 Beroepsziekte 
Een ziekte veroorzaakt door specifieke factoren die een specifieke groep mensen die een bepaald 
soort werk verrichten vaker treft dan andere leden van de maatschappij 

 Milieuschade   
Een gebeurtenis die schade aan het milieu veroorzaakt als gevolg van bodem-, lucht- en 
waterverontreiniging of geluidsoverlast. 

 

LET OP: Ongelukken die plaatsvinden op weg naar de werkplek worden ook arbeidsongevallen 
genoemd en derhalve geldt de verantwoordelijkheid om ze te melden ook in deze gevallen! 

Je moet jouw leidinggevende bij jouw indiensttreding informeren over eventuele ziektes of 
aandoeningen waarvan je last hebt, bijvoorbeeld: 
 

 Paniekaanvallen, 
 Claustrofobie, 
 Epilepsie, 
 Allergieën, 
 Diabetes, 
 Invloed van medicijnen, als je die inneemt, 
 Andere psychische of lichamelijke aandoeningen. 
  

1.4 Procedures met betrekking tot onveilige en gevaarlijke situaties   
 
Als BouwGenius-werknemer heb je het recht en de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen in 
onveilige of gevaarlijke situaties.  
 
Het werk moet onmiddellijk worden onderbroken. Alle technische gebreken moeten onmiddellijk aan 
de leidinggevende worden doorgegeven en je dient deze te verhelpen op voorwaarde dat je daarvoor 
de gekwalificeerde kennis bezit en dat het één van jouw verantwoordelijkheden is! 
 
Je moet jouw collega's waarschuwen. 
  
1.5 Ongevallen melden 

Ongevallen op de werkplek met ernstig letsel of overlijden worden gerapporteerd door BouwGenius 
aan de I-SZW (Nederland) / Staatliches Ambt für Arbeitsschutz (Duitsland) / Federale Overheidsdienst 
WASO (België). 

Het is niet noodzakelijk dat je deze zelf aan hen meldt. 
  

2 Veiligheidsmaatregelen 

Aan elke werkplek en elke omgeving zijn specifieke gevaren en risico's verbonden. Daarom moet elke 
werknemer worden geïnformeerd over de risico's en de vereiste veiligheidsmaatregelen. 

LET OP: Van onze klanten zal je instructies en procedures met betrekking tot de werkplek 
ontvangen! In het geval je ze niet ontvangt, neem je onmiddellijk contact op met BouwGenius! 
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2.1 Algemene aanwijzingen met betrekking tot procedures en veiligheidsmaatregelen 
(veiligheidsinstructies) 
 

 Volg de instructies en aanwijzingen van jouw leidinggevende met betrekking tot 
ongevallenpreventie! 

 Zorg dat je op de hoogte bent van nooduitgangen, hun locatie en de verzamelplaatsen in het 
geval van een noodsituatie.  

 
 
 

 
 

 Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het feit hoe te reageren in noodgevallen, bijvoorbeeld in 
geval van brand of onmiddellijk na een ongeval (bijvoorbeeld noodplan). 

 Zorg ervoor dat je weet waar de brandblusser en de EHBO-kit zich bevinden. 
 
 
 
 
 Elke keer dat de brandblusser is gebruikt, moet je dat melden aan jouw leidinggevende om ervoor 

te zorgen dat deze wordt bijgevuld.  

 Blokkeer doorgangen niet. Vluchtwegen moeten vrij worden gehouden van obstakels; ze mogen 
niet worden geblokkeerd door brandblusapparatuur of EHBO-kits (ook niet tijdelijk !!!). 

 Zorg ervoor dat de toegangswegen toegankelijk zijn voor de brandweer.  

 Parkeer jouw auto alleen in een gebied dat voor dat doel is gecreëerd.  

 Respecteer verboden, waarschuwingen, instructies en regels. Borden voor noodgevallen (groene) 
en brandveiligheidsborden (rode) worden hierboven weergegeven.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Betreed geen gebieden die niet tot jouw werkplek behoren. Respecteer Geen toegang voor 
onbevoegden borden. 

 
 
  
 
 

 Respecteer het rookverbod. Rook nooit in een gebied waar sprake is van explosiegevaar. 

 Stop niet in gebieden waar overhellende voorwerpen kunnen instorten.  

 Afval, zoals hulzen, scherpe voorwerpen, met olie vervuilde doeken, moeten worden opgeslagen 
in daarvoor geschikte containers. Houd jouw werkplek schoon! 

 Drink geen alcohol voordat je aan het werk gaat, noch op het werk zelf.  

 Hetzelfde geldt voor het gebruik van drugs en misbruik van geneesmiddelen! 

 Alleen als je daarvoor toestemming hebt, is het toegestaan om te werken in besloten ruimten, 
zoals containers en goten! 

 
Nooduitgang 

Nooduitgang rechts 
  

   

Verbodsborden 
 

  

Waarschuwingsbor
den

 
 

Gevaar van 
elektrische schok 

 
Explosieve 

atmosfeer 

Gebodsborden 
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 Seksueel misbruik, pesten, discriminatie en andere vormen van geweld ten opzichte van collega's 
en derden zijn verboden!  

 Entertainmentactiviteiten zijn niet toegestaan op de werkplek. 

 Volgens de Nederlandse en de Duitse wetgeving betreffende de bescherming van minderjarigen 
zijn werkzaamheden van minderjarigen verboden.  

 Je bent verplicht om vanaf het begin van de werkzaamheden de desbetreffende 
veiligheidsmaatregelen op te volgen.  

 Vergeet niet om zelfs kleine snijwonden te rapporteren in het boek voor het melden van 
ongevallen. 

 Ieder ongeval moet onmiddellijk worden gemeld aan jouw leidinggevende.

 Je dient aanwezig te zijn bij elke training op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. 

 Je bent verplicht om elk gevaar waarvan je op de hoogte bent te melden.  

 Vergeet aan het einde van jouw werkzaamheden niet om geheime documenten op te bergen op 
daarvoor adequate plekken.   

 Zorg ervoor dat je bekend bent met de regelgeving van onze klanten.  

 Je bent verplicht om professionele assistenten te helpen die als functie hebben de veiligheid op 
het werk te garanderen.  

LET OP: Geen werk is zo dringend dat je de veiligheidsvoorschriften moet negeren! 

 
 
2.2 Werken met machines, apparatuur en gereedschappen  
 

 Gebruik alleen machines, apparatuur en gereedschappen waarvan je de gebruiksinstructies kent en 
waarvoor je toestemming hebt die te gebruiken. 

 Volg de veiligheidsvoorschriften van jouw werkplek!!!  

 Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften moeten worden weergegeven op een zichtbare plaats. 
Ze mogen niet worden verwijderd of genegeerd!  

 Gebruik arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld vorkheftrucks, kranen of hefplatforms) als alleen als je 
daarvoor toestemming hebt.  

 Gebruik geen beschadigde arbeidsmiddelen, zoals bijv. beschadigde draden. 
 
2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden verstrekt door de werkgever, tenzij technische en 
organisatorische maatregelen voldoende bescherming bieden (hiërarchie van maatregelen)!  
Persoonlijke uitrusting moet zijn gelabeld met het EG-teken!  
 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten de juiste maat hebben, bijvoorbeeld helm, 
oogbescherming, gehoorbescherming, handbescherming en voetbescherming. 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen, wanneer de regelgeving van de 
werkplek dat vereist.  

 Draag PBM bij het bedienen van machines. Wijde mouwen of kragen kunnen verstrikt raken in de 
machine.  

 Zorg ervoor dat je geen handschoenen draagt tijdens het besturen van machines met draaiende 
onderdelen (bijv. cirkelzaag of boorhamer)  

 Het verdient aanbeveling ringen, horloges en stropdassen af te doen.  

 Lang haar moet worden beschermd met een hoofdbedekking (haarnet, kapje). 

 Beschadigde PBM moeten worden vervangen! 

 Plaats geen scherpe voorwerpen in je zakken. 
 
 

LET OP: Als werknemer bent je verplicht om de vereiste beschermende kleding te dragen!!! 

LET OP: Belangrijke mededeling voor leidinggevenden: 
Zorg ervoor dat de werknemers onder jouw toezicht beschermende kleding dragen! 
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Hoofdbescherming       
 
 
Veiligheidshelmen moeten worden gedragen bij alle werkzaamheden waarbij sprake is van gevaar 
op hoofdletsel door bewegende, rollende of uitstekende voorwerpen. 
 

 Met name bij werkzaamheden op een bouwplaats, 

 In het geval van civiel-technische en bosbouwwerkzaamheden, 

 In het geval van ondergrondse werkzaamheden, 

 Bij het bedienen van machines met een doorn. 
 
Hoofdbescherming is verplicht als er kans op letsel bestaat als gevolg van thermische, chemische of 
elektrische effecten, bijvoorbeeld bij werkzaamheden bij hoge temperaturen of met elektrische 
apparatuur. 
 
Haarnetjes en -kapjes zijn verplicht bij het bedienen van machines waarvan bewegende onderdelen 
verstrikt kunnen raken in los hangend haar of vlechten.  
Beschermkappen worden gebruikt als er gevaar is op hoofdletsel. Een hoofdkap mag niet gebruikt 
worden in plaats van een helm!  
 

LET OP: Laat jouw veiligheidshelm niet achter op een autostoel, aangezien de zon het plastic 
beschadigt! 

 
 
 
Bescherming van ogen/gezicht  
 
 
Oog- en gezichtsbescherming is verplicht wanneer er een risico is op gezichts- of oogletsel door 
uitstekende delen of vloeistoffen of straling (UV, IR), bijvoorbeeld in geval van:  

 metallurgische en montagewerkzaamheden, 

 werken met machines die splinters veroorzaken, 

 werken met beitels, 

 werken met zuren of oplosmiddelen, 

 bos- of tuinwerk, 

 werken met kettingzagen en freesbanken, 

 werken met cementmixer, 

 werken met straling, 

 desintegratie en verwijdering van hulzen. 
  
 
 
 
Maskers 
 
 
Beschermende maskers moeten worden gedragen tijdens het werken met giftige gassen, dampen en 
stofwolken, evenals wanneer gevaar van zuurstofgebrek bestaat. 
 
Met betrekking tot de atmosfeer: gas- en dampfilter. 
Gebruiksvoorwaarden:  

 min. 17 vol .-% zuurstof in de lucht,  

 accumulatie van gevaarlijke stoffen 
 
Contact met stofwolken, bijvoorbeeld in het geval van hout- en metaalbewerking 
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Gasfilter-classificatie  

Klasse 1 2 3 

Opbrengst Laag Middelmatig Hoog 

 
 

Stoffilter-classificatie  

Klasse P1 P2 P3 

Scheidingsniveau Laag Middelmatig Hoog 

 
 
Ongeacht de atmosfeer: 
Isolerend materiaal (slangen, regenererende systemen, enz.) 
  
 

LET OP: Het masker moet geschikt zijn voor de aard van het risico en het niveau van de 
accumulatie van de gevaarlijke stoffen!!! 

 
 
 

Gehoorbescherming     
 
Wanneer geluidsniveau overdag 80 dB (A) bedraagt, is de werkgever verplicht om werknemers te 
voorzien van gehoorbescherming voor vrijwillig gebruik. Het is raadzaam dat de werknemers de 
arboarts bezoeken.  
 
Wanneer het geluidsniveau overdag oploop tot 85 dB (A) moet gehoorbescherming worden 
gedragen. De opinie van de arboarts is bindend.  
Gehoorbescherming moet worden gedragen bij de volgende soorten werkzaamheden: 

 Metaalbewerking: ponsen, persen, slijpen, frezen, enz. 

 Houtbewerking: polijsten en zagen (cirkel- en kettingzagen). 

 Werken met boorhamers, steenzagen, percussieboren, enz.  
 
Wat de mogelijkheid van het onderhouden van contact tussen mensen betreft, wordt de 
volgende schaal gehanteerd:  
Tot 70 dB (A) is een normaal gesprek mogelijk 
Bij ongeveer 80 dB (A) is verstaan mogelijk, met luidere stem  
Bij ongeveer 90 dB (A) is verstaan moeilijker, schreeuwen is noodzakelijk  
Bij ongeveer 90 dB (A) moet men schreeuwen om te worden gehoord 
Bij ongeveer 105 dB (A) is het gebruik van gebaren nodig om te kunnen communiceren 
 
 

LET OP: Gehoorschade veroorzaakt door overmatig lawaai is niet te genezen. Eenmaal 
beschadigde haarcellen worden niet hersteld!!! 

 
 
Handbescherming 
 
 
Veiligheidshandschoenen zijn verplicht in de volgende gevallen: 

 Mechanisch werk (smeden, snijden), 

 Thermisch werk (verwarming, koeling), 

 Chemische werk (cauterisatie), 

 Biologisch werk (pathogeen materiaal), 

 Elektrisch werk (elektrische schok) of 

 Optisch werk (UV-, IR-, X-stralen) 
In de hierboven genoemde soorten werkzaamheden bestaat het risico op huid- of lichamelijk letsel 
huid via de huid, bijvoorbeeld tijdens het werken met scherpe voorwerpen of met gevaarlijke stoffen.  
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LET OP: Tijdens het werken met machines met draaiende onderdelen mag je geen 
handschoenen dragen - ze kunnen verstrikt raken in de machine! 

 
 
Voetbescherming 
 
 
Er zijn een paar factoren die voetschade kunnen veroorzaken en  
het voor werknemers noodzakelijk maken om voetbescherming te gebruiken: :  

 Mechanisch (uitstekende of rollende voorwerpen, stappen op een scherp  
       voorwerp).  

 thermisch (gloeiende elementen, warmte of koude), 

 chemisch (zuren, oplosmiddelen), 

 elektrisch (elektrische schok). 
 
 

LET OP: Tijdens het uitvoeren van ambachtelijk werk is beschermend schoeisel verplicht!!! 

 
 
Huidbescherming 
    
 
Bescherming van de huid bestaat uit drie aspecten: 

 huidbescherming, 

 huidreiniging en 

 huidverzorging. 
 
Gevaarlijk voor de huid zijn in de eerste plaats alle agentia vermengd met water. Dat zijn bijvoorbeeld: 
smeermiddelen, verfsoorten, ontsmettingsmiddelen, zuren en oplossingen. 
 

LET OP: Beschermende programma’s uitvoeren! 

 
 
Beschermende kleding  
 
 
Beschermende kleding moet adequaat worden gekozen met betrekking tot de mogelijke gevaren en 
door de bedrijfsleiding worden verstrekt aan de werknemers. Er zijn een aantal soorten van 
beschermende kleding die variëren afhankelijk van het soort werk: 
 

 beschermende kleding tegen mechanische interacties,  

 beschermende kleding voor elektriciens,  

 beschermende kleding tegen chemische stoffen, 

 beschermende kleding voor lassers. 
 
 
Valbeveiliging 
 
 
Beschermingsmiddelen moeten gedragen worden wanneer er geen technische beschermende 
voorzieningen zijn (bijv. .vanglijnen, begrenzers).  
 

 Abseiltouwen (volgens voorschriften)  

 Zekeringstouwen (om de persoon te beschermen tegen beneden vallen) 

 Beschermingsmiddelen (lanyard met een stalen kabel, een zekeringsmechanisme met een rem) 
 
Voorbeelden: 
Werken op/in daken, steigers, bruggen, bomen en tankers. 
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Correct gebruik van beschermingsmiddelen redt je leven!   
Het is raadzaam om de onderstaande instructies te volgen: 

 Sta open voor advies! 

 Controle van de veiligheidslijnen en riemen voor elk gebruik - controleer of er geen defecten zijn! 

 Gebruik de veiligheidslijnen of andere hulpapparatuur voor andere, niet beoogde werkzaamheden! 

 Indien de riem al een val heeft veroorzaakt, mag die niet opnieuw worden gebruikt! 

 De veiligheidslijnen mogen niet worden ingekort of verlengd! 

 Besteed aandacht aan scherpe randen en hoeken! 

 Kies de adequate verankeringspunten! 
 

LET OP: In het geval van een val, moet de apparatuur buiten gebruik worden gesteld en worden 
gecontroleerd door een deskundige !!! 

LET OP: Valbeveiligingsapparatuur moet door een deskundige ten minste eenmaal per jaar 
worden geïnspecteerd. Bij een val moet een nieuwe controle plaatsvinden! 
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2.4 Gevaarlijke stoffen 
 
Gevaarlijke stoffen zijn stoffen of ingrediënten die ten minste één gevaarlijke kwaliteit hebben. 
 

Pictogrammen - Wat betekenen ze? 

Oud 

pictogram 

Nieuw 

pictogram 
Wat betekent het? Waar wordt het gebruikt? 

 

Explosief 

Instabiel explosief. Massief .explosiegevaar  

Bewaar afstand, draag beschermende kleding: 

Verwijderd houden van warmte, vonken, 

vlammen of hete  

oppervlakken. Niet roken  

 
Oxideren 

Kan brand veroorzaken (of intensiveren) of 

ontploffing.  

Niet verhitten. Draag beschermende kleding Bij 

contact met kleding en huid, spoelen met water.  

 

Ontvlambaar 

Sterk of uiterst licht ontvlambaar gas, aerosol, 

vloeistof 

en damp.  

Niet verhitten of in open vuur sproeien. 

Gebruik vonkvrij gereedschap, houd container 

goed 

gesloten.  

 

Acute toxiciteit  

Kan bij inslikken, inhaleren of contact met de huid 

schade of de dood veroorzaken  

. 

Voorzichtig mee omgaan. Niet eten, drinken of 

roken  

tijdens gebruik ervan. Gebruik een beschermende 

uitrusting.  

Contact met de huid en ogen vermijden. Achter 

slot bewaren.  

 
Gezondheidsrisico /  

Schadelijk voor het  

ozonlaag  

Kan allergische huidreacties veroorzaken of ernstige 

oog  

irritatie; schadelijk bij inslikken of inademen; 

schadelijk voor het 

milieu.  

Contact met de huid en ogen vermijden.  

Voorkom lozing in het milieu. 

 

Bijtend 

Kan metalen aantasten, ernstige brandwonden 

veroorzaken  

en oogletsel.  

In de oorspronkelijke verpakking bewaren.  

Draag beschermende handschoenen, 

kleding, oog- en gezichtsbescherming.  

 
Schadelijk voor het  

milieu. 

Giftig voor in water levende organismen 
Voorkom lozing in het milieu.  

Gelekte/gemorste stof opruimen. 
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Nieuw pictogram 

 

Ernstig 

gezondheidsrisico 

Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind 

schaden,  

kanker , allergieën of astma-symptomen veroorzaken,  

organen beschadigen 

Lees veiligheidsmaatregelen voor gebruik. 

Vermijd het inademen van stof of dampen. 

Afgesloten bewaren 

Raadpleeg gifcentrum of arts bij ademhalings 

problemen. 

 

Gas onder druk 
Kan ontploffen bij verwarming, brandwonden of 

letsel veroorzaken   

Beschermen tegen zonlicht. Draag 

beschermende handschoenen,  

kleding, oog- en gezichtsbescherming. 

 
 
Omgaan met gevaarlijke stoffen 

 Respecteer veiligheidsinstructies en 

informatieborden! 

 Respecteer alle aanwijzingen met betrekking tot 

bijzondere gevarenaanduidingen (H-zinnen) en 

voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) 

 Eet of drink niet tijdens het werken met gevaarlijk  

materiaal. 

 Vermijd onnodig contact van het materiaal met jouw huid!  

Het gedeelte van de huid dat in contact komt met het materiaal moet onmiddellijk worden 

gewassen met grote hoeveelheden water. Kleding besmet met een gevaarlijke stof moet 

onmiddellijk worden verwijderd.  

 Zorg ervoor dat er een goede ventilatie is, wanneer je machines bedient die gevaarlijke stoffen 

uitstoten!   

 Bijzondere aandacht moet worden besteed aan die gevaarlijke stoffen die een ontvlambare en  

explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken!  

 Gooi nooit gevaarlijke stoffen (zuren, verven, oplossingen, oplosmiddelen, enz.) in voedselopslag 

containers.   
 Het is verplicht om de handen te wassen na het werk en voor het eten!  

 
Asbest 
 
Asbest is een verzamelnaam van een groep mineralen met een structuur van microscopische vezels. 
Het is de broosheid van de vezels die asbest zo gevaarlijk maakt! Individuen die de asbestvezels 

inademen die vrijkomen bijvoorbeeld bij slijpen, snijden en breken 

mesothelioom of longkanker !!!  

 
Productie en gebruik van asbest zijn tegenwoordig ten strengste verboden!  
 
Vanwege het feit dat asbest nog steeds te vinden is in oude isolatiematerialen, 
dakbedekkingsmaterialen van asbestcement en andere elementen die gebruikt worden in de bouw, 
mogen mensen die sloop-, renovatie- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren in contact komen met 
asbest wanneer daarbij de juiste regelgeving wordt nageleefd. 
 

LET OP: Als het vermoeden bestaat dat een bepaald materiaal asbest bevat, moeten de 
werkzaamheden onmiddellijk worden geschorst. Je dient onmiddellijk contact op te nemen met 
BouwGenius en jouw leidinggevende, zodat zij dit kunnen melden aan de arbeidsinspectie. Pas 
na een aantal specialistische laboratoriumtests zal het mogelijk zijn om te zeggen of het 
materiaal asbest bevat of niet. 
 

 

Opmerking [RR(F1]: 
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2.5 Werken op hoogte 
 
 

Er is een goede reden waarom werken op hoogte de meeste aandacht krijgt in de veiligheidssector en 
de officiële inspecteurs die toezicht houden op naleving: ongevallen in verband met werken op hoogte 
zijn over het algemeen van ernstige aard. De wetgevers hebben bepaald (via Europese wetgeving), 
dat bij het maken van afspraken voor veilig werken op hoogte, het eerst moet worden gekeken naar 
collectieve maatregelen ter bescherming van iedereen. Dergelijke maatregelen zouden kunnen 
omvatten steigers, randbescherming of netten. Alleen indien dergelijke collectieve maatregelen 
onmogelijk zijn, mag persoonlijke valbescherming worden gebruikt. De Europese wetgeving geeft aan 
dat er maatregelen moeten worden genomen vanaf 2,50 meter, maar er zijn landen en bedrijven die 
afwijken van dit cijfer. In Nederland is bijvoorbeeld het cijfer van 2,50 meter expliciet overeengekomen, 
maar in België en Duitsland is de limiet 2,0 meter. Verschillende petrochemische bedrijven (waaronder 
Shell) hebben een hoogte van 1,80 meter ingesteld voor hun locaties over de hele wereld! Het is dus 
belangrijk dat je weet waar de limiet ligt. Het bepalen van de hoogte wil niet zeggen dat er geen 
maatregelen hoeven te worden genomen onder die hoogte! 
 
Het risico van vallen moet worden gecontroleerd in alle landen.  

 
Dus denk goed na voordat je gaat werken op hoogte! 
 
Voorbeeld van een collectieve valbeveiliging in overeenstemming met de Nederlandse 
wetgeving: 
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Werken op het dak 

 
Werken op daken vereist de toepassing van verschillende regelingen die in acht moeten worden 
genomen:  
 

 Werk niet wanneer de windkracht 6 of meer bedraagt;  

 Werk niet tijdens een storm; 

 Het dakoppervlak moet schoon en niet glad zijn. Besteed speciale aandacht aan algen en 
mos op dakspanen wanneer er vocht, ijs of sneeuw aanwezig is;  

 Gebruik alleen geïnspecteerde en goed onderhouden klimuitrustingen;  

 Beweeg langs de aangegeven routes. 
 
 

De keuze van de veiligheidsmaatregelen hangt af van de volgende factoren: 
        

1.  Type werkzaamheden; 
2.  Afstand tot de dakrand; 
3.  Type dak (plat of schuin); 

4.  Type dakbedekking (oude gebouwen, kerken en gerenoveerde huizen hebben vaak een   

    keramische dakbedekking).  

 
Tijdens het werken op een plat dak dien je de volgende uitrusting te gebruiken:  
 

    Bescherming aan de rand van het dak. De hoogte aan de rand van het dak moet ten minste 1 
m bedragen.  

   Reling van ten minste 1 m hoog; 

    Stabiele of verplaatsbare steiger; 

    Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op meer dan 4 m van de rand van het dak 
moet het werkgebied worden gemarkeerd; 

    Als het werkgebied ten minste 2 meter van de dakrand wordt uitgevoerd, volstaat het 
werkgebied af te scheiden door een hek.  

 
 
Bij kortdurende werkzaamheden, zoals inspecties en kleine reparaties, mag je een persoonlijke 
valbescherming of een ladder op het dak gebruiken. Bij het gebruik van persoonlijke bescherming 
moet je ervoor zorgen dat je een goed bevestigingspunt vindt. Als het dak bereikbaar is vanaf de 
buitenkant van het gebouw of het werk wordt uitgevoerd binnen een afstand van 2 meter van de 
dakrand, moet je dubbele bescherming en een veiligheidshek gebruiken dat is 4 m lang en 1 meter 
hoog is.  

 
Hefplatform 

 
Soms moeten er in een korte tijd werkzaamheden op verschillende hoogtes worden uitgevoerd. In 
dergelijke gevallen is een hefplatform een betere oplossing dan mobiele steigers. Platforms zijn 
beschikbaar in alle soorten. Zij kunnen bediend worden door werknemers die een gevarentraining 
hebben gevolgd met betrekking tot het gebruik van platforms.   

 
Veiligheidsvoorschriften betreffende platformgebruik: 

 Zorg ervoor dat je goed bent geïnformeerd over de richtlijnen voor platformgebruik en de 
mogelijke risico's; 

   Het platform mag alleen worden bediend door werknemers die ouder zijn dan 18;   

 Bescherm jezelf tegen ongevallen; 

 In geen geval mag het platform worden verhoogd met extra verhogingen of kisten; 

 Het platform mag niet worden gebruikt met windkracht 6 of hoger. Volg de instructies van de 
fabrikant. 

 Gebruik het platform niet als lift. Je mag niet op hoogte uitstappen of op de reling klimmen; 

 Het platform moet ten minste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd. Het certificaat moet 
worden weergegeven op het platform. Controleer de geldigheid ervan voor elk gebruik. Eén 
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persoon of meer? 
 
Het is nodig dat een leidinggevende de werkzaamheden op het platform van beneden af observeert, 
wanneer de werkzaamheden veeleisender zijn; dat wil zeggen werkzaamheden aan woningen of in de 
buurt van elementen die kunnen vallen of op plaatsen waar botsingsgevaar bestaat. Analyseer de 
mogelijkheid van een botsing voordat je begint te werken. Radioverbinding is onmisbaar en verplicht 
bij het werken op een hoogte van 25 meter en meer. Wanneer men alleen werkt, moet men altijd de 
beschikking hebben over een mobiele telefoon om te bellen voor hulp.     
 
2.6 Gebruik van ladders 

Ladder, steiger of hefplatform? 
Sinds de tweede helft van 2004 gelden er Europese wetten die de volgende regelingen bevatten: 
Aan het begin moet worden beslist of er een veiliger hulpmiddel is dan de ladder. Trappen 
kunnen worden gebruikt als ondersteunend materiaal bij het klimmen. Ze kunnen nuttig zijn 
tijdens de kortetermijn-werkzaamheden en waar geen andere alternatieven beschikbaar zijn. 

 
In het geval van kortetermijn-werkzaamheden op hoogte en wanneer je wilt klimmen naar een op 
hoogte gelegen werklocatie, (zie maximale hoogtes) kan je een ladder of trap gebruiken.  
 
De meeste ongevallen met ladders en trappen zijn het gevolg van onjuist gebruik. Lees verder voor 
meer informatie over het opstellen en gebruiken van een ladder (of trap). 
 
Veiligheid tijdens het werken op de ladder (of op de trap): 
 

 In geen geval kan je de ladder op een zachte of gladde ondergrond, op een tafel of op een kist 
plaatsen;  

 Plaats de ladder niet ondersteboven;  

 Plaats de ladder niet direct naast een raam. Als je de ladder naast een raam plaatst, moet je 
de juiste haken gebruiken;  

 Als de ladder naast een deur is opgesteld, dien je te controleren of de deur is gesloten en 
geblokkeerd;  

 Markeer de toegang met een hek;  

 Plaats de ladder niet in de buurt van actief bewegende delen. Houd een afstand van 2 m aan 
of gebruik een geïsoleerde ladder (van hout of kunststof);  

 Zet de ladder onder een hoek van 75º. De ladder is correct geplaatst wanneer jouw tenen de 
onderkant van de ladder raken en jouw gestrekte armen de ladder voor je;  

 De ladder mag niet bewegen of verschuiven. Indien nodig, blokkeer je de onderzijde van de 
ladder;   

 Voorkom dat de bovenzijde van de ladder verschuift. Als het nodig is, kan je de ladder met 
een touw vastmaken; 

 De ladder moet minimaal 1 meter uitsteken boven het onderliggende gebied, zodat deze niet 
naar beneden klapt bij het beklimmen.  

 
Veilig gebruik van de ladder (trap): 

 

   Gebruik de ladder niet bij windkracht 6 of meer;  

 Beklim de ladder niet met slippers, hoge hakken of klompen;  

 Houd de ladder schoon. Beklim die niet met vuile schoenen; 

 Ga op de ladder omhoog en omlaag met jouw gezicht ernaar toe. Houd jouw 2 handen op de 
ladder. Gebruik touwen om apparatuur en gereedschappen te verplaatsen; 

 Zorg voor een gemakkelijke toegang tot de ladder. Er mogen zich geen obstakels bevinden op 
de weg daar naar toe;  

 Reik niet te ver buiten het werkbereik van de ladder. Plaats jouw voeten niet op 
vensterbanken - de ladder zou kunnen omvallen als gevolg van onbalans; 

 Klim niet verder omhoog dan de vierde sport van boven;  

 Laat de ladder nooit onbewaakt, zodat deze niet wordt gebruikt, door bijvoorbeeld kinderen.  
 

 



© BouwGenius BV  Page 20 
     Stand: 09/2016 
 

Vergewis je bij het controleren van de ladder of de trap dat: 
 

 Elk deel van de ladder vóór elk gebruik wordt gecontroleerd. Controleer de toestand van 
sporten, laddervoeten, verbindingen en rails;  

 Gebruik nooit beschadigde of kapotte apparatuur; 

 Houdt contact met de desbetreffende bedrijfsafdeling en rapporteer alle schade aan de ladder 
(projectmanager of constructiemanager).  

 
 Klapladder 

 Een A-vormige ladder die niet mag worden gebruikt worden als rechte ladder; 

 Gebruik alleen ladders met sterke klampen; 

 Vergeet niet om de veiligheidsgordel te spannen voor het beklimmen van de ladder; 

 Je mag alleen op de bovenste trede van de ladder stappen indien de ladder is voorzien van 
een veiligheidsplateau en een ondersteunende structuur; 

 Je mag de ladder niet op andere voorwerpen plaatsen. Je mag tegelijkertijd geen machines 
bedienen omdat je dan naar beneden zou kunnen vallen; 

 Met trappen en steile oppervlakken moet je alleen A-vormige ladders gebruiken met een lange 
voet (handel volgens de gebruiksaanwijzingen). 

 
2.7 Werken op steigers en beweegbare platforms 
 
Vallen van steigers kan leiden tot ernstige verwondingen en kan zelfs de dood tot gevolg hebben; zij 
worden meestal veroorzaakt door technische mankementen aan de steiger, waardoor deze zijn 
stabiliteit verliest.  
 

 Lage steigers en mobiele platforms kunnen alleen worden gebruikt volgens de aanwijzingen van 
de fabrikant! 

 Steigerelementen moeten door een deskundige worden geïnspecteerd om eventuele defecten op 
te sporen. Defecte onderdelen mogen niet worden gebruikt.  

 Respecteer de werklastlimieten van de steigers! 

 Steigers moeten worden opgebouwd conform de verordeningen, met gesloten werkvloeren, 
maximale hoogten en gestabiliseerd; 

 Lage steigers en mobiele platforms kunnen slechts langzaam worden verplaatst en alleen op 
oppervlakken die vrij zijn van obstakels! 

 Zet voordat je begint te werken losse elementen vast zodat zich niet kunnen bewegen! 

 Niemand mag zich op een steiger of platform bevinden terwijl die/dat wordt verplaatst! 

 Steigers moeten enkel langs of evenwijdig aan de middellijn worden verplaatst! 

 Steiger- of platformwielen moeten geblokkeerd worden nadat de constructie is verplaatst! 

 Gebruik alleen de treden om te klimmen; gebruik geen andere ongeschikte onderdelen van de 
steiger voor dat doel. Spring niet van de steiger!  

 Gooi er geen gereedschap, delen van de steiger of andere voorwerpen vanaf!  

 Het is verboden om platforms op andere delen van de steiger gooien! 

 Het is verboden om liften op steigers te plaatsen, tenzij de richtlijnen van de fabrikant dat toelaten! 

 Defecten moeten onmiddellijk worden gemeld aan de leidinggevende.  

 Werk nooit op beschadigde steigers of platforms!  
 

Extra aanwijzingen: steigers 

 Klim alleen op platforms die mogen worden gebruikt! 

 Je mag alleen omhoog en omlaag gaan via speciaal ontworpen elementen!  

 Verticale afstand: steigeroppervlak - werkgebied  ≤0,3 m  

 Houd 0,2 m afstand van opgeslagen materiaal! 
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2.8 Kranen en hefplatforms 
 
Kranen mogen alleen worden gebruikt door werknemers die ouder zijn dan 18 jaar en die de juiste 
autorisatie hebben om een kraan te bedienen; die autorisatie moeten ze hebben voorgelegd aan de 
werkgever. Het bedrijf moet een instructie voorbereiden voor de kraanmachinist. In het geval van 
kranen die worden gebruikt op verschillende werkplekken moet de instructie een schriftelijke vorm 
hebben. In het geval van een torenkraan is het nodig dat deze een certificaat heeft dat haar foutloze 
werken tot nu toe bevestigt, bijvoorbeeld van BG, TÜV, DEKRA. 
 
Voordat je begint te werken aan de kraan moet je aandacht besteden aan de volgende punten:  
1. Voorbereiding:  

Beoordelen van de last, voorbereiden van de haak, controleren van de haak, positioneer de 
stempels op de plaats van te verplaatsen last of plaats ze direct in de juiste positie. 
Informeer de kraanmachinist over het gewicht van de last! 

2. Het bevestigingspunt moet recht boven het middelpunt van de last worden geplaatst!  
3. Bevestig de lading. Op dat moment niet-gebruikte stroppen moeten worden verwijderd, tenzij de 

lading moet worden ondersteund van buitenaf - in dat geval span je ze langzaam aan. 
4. Verlaat de gevarenzone!!!  
5. Houd contact met alle mensen die betrokken zijn bij het vastmaken van de last. Zorg ervoor dat 

elke persoon in het gebied van transport en verplaatsing bevindt, wordt gewaarschuwd.  
6. Slechts één persoon moet verantwoordelijk zijn voor het geven van signalen aan de 

kraanmachinist!  
7. Tijdens het ophijsen moet je controleren of de last correct vastgemaakt en stabiel is, of deze goed 

is bevestigd en/of de haken de last in balans houden. 
8. Onevenwichtige lasten moeten worden verwijderd en opnieuw bevestigd.  
10. Gebruik de kraan om de last te transporteren.  
11. Tijdens het transport van lasten van groot formaat moeten bij sterke wind hijstouwen worden 

gebruikt. In dat geval moet je het risicogebied verlaten, ga bijvoorbeeld naast de kraan staan en 
niet aan de voorkant ervan.  

12. Het lossen moet plaatsvinden volgens de instructies van een persoon die de last heeft 
vastgemaakt.  

12.  De last moet worden beschermd tegen stoten en neerstorten.  
13.  Verwijder de haak van de last. 
14.  Bevestig de haak aan de haakoog. 
15. Terwijl je de stroppen vastmaakt die op dat moment niet in gebruik zijn, moet je ervoor zorgen dat 

de last niet loskomt.  
 
Stroppen 

 

 Het hefvermogen van de haak hangt af van het type stroppen, aantal haken, type touw en de 
strophoek.  

 De strophoek verwijst naar de hoek van de strop ten opzichte van de haak. 
 
Een hoek van meer dan 60

°
is niet toegestaan! 

 
2.9 Werken in besloten ruimten 
 
Als besloten ruimten kunnen bijvoorbeeld worden beschouwd containers, ketels, kelders en putten!  
 
Gevaar met betrekking tot werkzaamheden in besloten ruimtes: 

 Dat kan worden veroorzaakt door voorwerpen tijdens bijvoorbeeld sloop- en 
conserveringswerkzaamheden, 

 Gevaarlijke elektrische schokken als gevolg van het gebruik van ondeugdelijke of beschadigde 
elektrische apparatuur, 

 Aanzienlijk elektrisch gevaar veroorzaakt door een beperkte omvang van de zone, 

 De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of las-emissies in de besloten ruimte,  

 De aanwezigheid van resten van gevaarlijke stoffen, 

 Explosieve atmosfeer, 

 Zuurstofgebrek. 
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Veiligheidsmaatregelen (in het algemeen): 

 Houd in gedachten dat voor werkzaamheden in besloten ruimten desbetreffende vergunningen 
nodig zijn. De vergunningen bevatten vereiste veiligheidsmaatregelen! 

 Het is jouw verantwoordelijkheid om de veiligheidsmaatregelen toe te passen! 

 Je kunt pas aan het werk beginnen, nadat je de veiligheidsmaatregelen die vermeld staan in de 
vergunningen hebt toegepast! 

 Draag beschermende kleding, met inbegrip van een masker en een niet-brandbare uitrusting! 

 Zorg ervoor dat je een onafhankelijke bescherming in de vorm van een masker draagt tijdens het 
uitvoeren van las- of metallurgische werkzaamheden of in het geval van onzekere 
luchtsamenstelling in besloten ruimtes! 

 Volg de instructies van de leidinggevende! 

 Vergeet niet dat het alarmpunt zich buiten de gesloten ruimte bevindt! Houd voortdurend contact 
met het alarmpunt (met stem of signalen)! 

 Blokkeer geen ingangen tijdens de werkzaamheden! 

 EHBO-kits en blusapparatuur moet worden geplaatst op een gemakkelijk toegankelijke locatie 
(brancards, liften, brandblussers, blusdekens, EHBO-kit, enz.)!    

 Het is ten strengste verboden te roken in containers en in besloten ruimten! 

 Er is niet genoeg lucht in besloten ruimten (technische ventilatie)!!! 

 In een elektrisch geleidend gebied kan beweegbare elektrische apparatuur alleen worden gebruikt 
onder toepassing van de veiligheidsmaatregelen: 
Lage spanning (wisselspanning max. 50 V, constante spanning max. 120 V, beschermd tegen 

contact – min. IP2X) of  

Veiligheidsisolatie (door middel van één of meer materialen) of 

Bescherming door middel van trekschakelaar (RCD) met de parameters I N   30 m A 
 
 

2.10 Werken met elektriciteit      
 

Elektrische energie kan ongevallen veroorzaken door een elektrische schok (waardoor schade aan 
organen, hartstilstand, kortademigheid of brandwonden kunnen ontstaan), elektrische bogen 
(verblinding, branden) en als gevolg van een secundaire stroom (plotselinge ongevallen veroorzaakt 
door angstreactie). 
Elektrische stroom vloeit alleen in een gesloten circuit. Een persoon is in gevaar wanneer hij/zij een 
deel vormt van het circuit. 
 
Tijdens het uitvoeren van elektrische werkzaamheden van allerlei aard of in de buurt van een dergelijk 
gebied dien je te gebruiken: 

 Isolerende kleding, 

 Geïsoleerde apparatuur (gereedschappen), 

 Geïsoleerde machines. 

 Isolerende kleding, machines en uitrusting (gereedschap) dienen voor elk gebruik op defecten te 
worden gecontroleerd! 

 Beschadigd gereedschap moet worden vervangen. 

 Geïsoleerd gereedschap mag niet worden gebruikt voor ander werk en moet gescheiden van 
andere instrumenten worden opgeslagen.  

 
Werken met elektrische apparatuur  

 Voordat je begint te werken met de actieve delen moet je zorgen voor een nulspanning en tijdens 
de werkzaamheden de veiligheidsvoorschriften opvolgen! In het geval van elektrische 
werkzaamheden met hoogspanning denk dan aan de volgende veiligheidsrichtlijnen! 
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1 Schakel de apparatuur uit   

2 Zekeren tegen opnieuw inschakelen 

3 Koppel de apparatuur los 

4 Aarding en kortsluiting   

5 Bedek en scherm actieve delen af  

 

LET OP: Elektrische apparatuur dient alleen te worden geactiveerd, getransporteerd en 
geïnspecteerd door gekwalificeerde personen. 

 
2.11 Werken met schermen 
 
Om een goede ergonomische werkplek te creëren moet je ervoor zorgen dat je de volgende 
instructies toepast: 
 
1. STAP:  Plaatsen van de tafel en de stoel 
 
Bij het plaatsen van de tafel en de stoel volg je de onderstaande procedures: 
 
1.1 Indien het niveau van de tafel niet kan worden verhoogd: 
 

 Gebruik het hele oppervlak van de zitting, stel de hoogte van de stoel op zodanige wijze in dat jouw 
onderarm horizontaal op het werkoppervlak ligt (de bovenarm en de onderarm moeten een hoek maken 
van ongeveer 90

o
). 

 Indien in een dergelijke positie jouw voeten niet plat op de vloer rusten, gebruik je een voetensteun 
om de hoek aan te passen.  

 
1.1 Verhoogde tafel: 
 

 Gebruik het volledige zitvlak. Stel de hoogte van het zitgedeelte zo in dat jouw benen een hoek van 
90

°
maken (met de dijbenen horizontaal iets omhoog). Jouw voeten moeten plat op de vloer rusten.  

 Door het aanpassen van de tafelhoogte kan je een hoek van 90
°
 bereiken tussen jouw bovenarm en 

onderarm.  
 
2. STAP: Afstelling van de rugleuning 
 
Zet de rugleuning zo dat deze jouw ruggengraat raakt ter hoogte van jouw middel. Het bovenste 
gedeelte van de rugleuning moet zich ter hoogte van de schouderlijn bevinden. Als de rugleuning kan 
bewegen, zet die dan niet vast. De juiste stoel is een dynamische stoel. Je moet niet op de voorkant of 
in het midden zitten, maar helemaal naar achter.  
 
3. STAP: Pas het scherm, toetsenbord en documenthouder aan 
 
 Het scherm moet zich in een positie naast het raam bevinden, zodat je het raam onbelemmerd 

kunt zien.  

 Als het mogelijk is, plaats je de apparatuur met een scherm niet direct naast het raam, maar tussen 
lichtbronnen. 

 Houd de juiste afstand aan tot het scherm (ongeveer 50-90 cm, afhankelijk van het lettertype en de 
grootte van het scherm). 

 
Vermijd gedwongen houdingen 

 De bovenste rand van het scherm moet zich iets onder jouw ooghoogte bevinden en nooit erboven 
(zie Afb. 3) 

 De apparatuur moet worden aangepast aan jouw type werk. 

 Besteed aandacht aan de plaats van je handen (> 5 cm). Gebruik geen toetsenbordondersteuning 
voor jouw handpalm, omdat de toetsenbordhoek daardoor groter wordt en de positie van jouw 
handen niet juist is. 
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2.12 Laatste Minuut Risico Analyse - Q.U.I.T. (S.T.O.P.) 
 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen komen 

ongelukken nog steeds regelmatig voor, vaak als gevolg van een menselijke fout. Gelukkig hebben de 

incidenten die zich hebben voorgedaan vaak slechts relatief lichte verwondingen veroorzaakt.  

Het is om deze reden dat we de Last Minute Risk Analysis hebben ingevoerd. BouwGenius heeft deze 

analyse gelanceerd via een campagne genaamd: QUIT!  

Wat bedoelen we met QUIT(STOP)?  

Q  Quality (kwaliteit) op het werk is wat wij bieden, maakt niet uit wat je doet bij BouwGenius. 

 Dus maak ons en de klanten trots en zorg voor kwaliteit! 

 

 U  Use (gebruik) persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de algemene veiligheids  

 voorschriften en normen in elke situatie op! 

 I Instructies zijn erg belangrijk, geen instructies ... geen werk! 

 

 T  Think (denk na) voordat je begint, er iets ontbreekt en als je niet zeker bent van het feit 

of de situatie veilig is, praat daar dan over en zorg dat het wordt opgelost, anders moet je 
onmiddellijk STOPPEN!   

 

Dus als je twijfelt over de veiligheid, STOP dan onmiddellijk en neem contact op met de 

leidinggevende van het project en stuur een verslag van het incident aan BouwGenius.  

2.13 Lichamelijke belasting 
 
Er moet veel worden opgetild in de bouw, maar tillen is niet de enige vorm van fysieke belasting die 
kan leiden tot schade aan de gezondheid. Werkhouding en bepaalde bewegingen (bijvoorbeeld 
trekken, duwen of repeterende bewegingen) kunnen ook leiden tot letsel. Overmatige lichamelijke 
belasting is de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de bestrijding 
ervan draagt direct bij aan de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Aandoeningen die de houding en het bewegingsapparaat beïnvloeden kunnen het gevolg zijn van 
overmatige lichamelijke belasting. Spieren, pezen, ligamenten, zenuwen en gewrichten zijn de 
gebieden die het meest worden aangetast. 
 
Praktische uitvoering: 

 Zorg op voorhand dat er organisatorische maatregelen zijn getroffen om de fysieke belasting te 
verminderen; 

 Plaats materialen en apparatuur in de buurt van de werklocatie; 

 Gebruik apparatuur zoals kranen en heftrucks gecombineerd; 

 Controleer altijd of hulpapparatuur beschikbaar is; 

 Wanneer optillen onvermijdelijk is, doe het dan goed.

Instructies voor optillen: 
 

 Gebruik jouw krachten efficiënt, gebruik de beenspieren om te tillen, ontzie de rug zoveel mogelijk, 
voorkom draaien van de rug; 

 Houd het zwaartepunt van de last zo dicht mogelijk bij het lichaam; 

 Zorg dat je een goede grip hebt op de lading en til met gestrekte armen; 
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 Bij het optillen plaats je de voeten licht gespreid, aan weerszijden van de lading; 

 “Loop" rechtop met lange voorwerpen. 

 Maak zoveel mogelijk gebruik van jouw lichaamsgewicht bij het verplaatsen, trekken of duwen van 
lasten; 

 Til in fasen, zodat je een betere grip en een betere houding kunt krijgen wanneer dat nodig is;  

 Blijf in goede conditie door middel van functionele training, rust en gezonde voeding.  
 
2.14 Houtstof, kwartsstof en lasrook 

Stof ontstaat door een reeks van bouwactiviteiten. Misschien wel de meest gevaarlijke vorm is 
kwartsstof, dat vrijkomt bij de verwerking van gips, steen enz. en in de longen terecht kan komen. Dit 
is zeer schadelijk en kan de slopende ziekte fibrose veroorzaken. 
Het is daarom van groot belang dat je, voordat je begint met boor- of slijpwerkzaamheden jezelf 
beschermt met de juiste beschermingsmiddelen, waaronder een gezichtsmasker. Apparatuur met 
ingebouwde stofafzuiging is nu beschikbaar en het gebruik ervan heeft de voorkeur, indien deze 
beschikbaar is. 
Stof kan eveneens in de longen terecht komen tijdens de verwerking van verschillende soorten hout 
en kunststof, zodat bescherming ook hier verplicht is. Bij het verwerken van metalen is het van belang 
om te overwegen om extractie van lasrook en beschermende kleding te gebruiken. 
 
3 Eerste hulp 
 
Helaas is het onmogelijk om arbeidsongevallen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% 
van de patiënten had kunnen overleven als er snel en professioneel hulp was geboden. Eerste hulp 
zou de risico’s van plotselinge dood die verband houden met ziekte of letsel moeten wegnemen; ze 
zou ook mogelijke schade en verdere letsels moeten voorkomen tot het moment waarop de arts 
arriveert en de verantwoordelijkheid voor verdere acties overneemt.  

 
Houd in gedachten dat de organisatie van de eerste hulp van bedrijf tot bedrijf kan verschillen.  

 
Win informatie in over de manier waarop eerste hulp en noodprocedures zijn georganiseerd 
bijv. 
 
 Hoe je moet reageren bij een ongeval? 

 Rapportage van ongevallen!  

(WIE rapporteert?  •WAT is er gebeurd?  •WAAR is het ongeval gebeurd?  •HOEVEEL mensen zijn 

gewond?) 
 

 Eerste hulp! 
(Grendel de plaats van het ongeval af, verzorg de gewonden, volg de instructies en laat, indien 
mogelijk, de gewonden niet alleen) 

 

 Overige maatregelen! 
(Geef aanwijzingen aan de brandweer en ambulance. Houd toeschouwers op een juiste afstand. 
 
 

 
 Wie zijn de mensen die de eerste hulp uitvoeren? 
 
 Waar is de EHBO-kit?  

 Waar zijn andere materialen?                                                                                          eerste-hulpkit 

alarmnummer                       arts                                    brancard                                douche                                      oogspoelingen

Vergeet niet om de gebeurtenis waarbij eerste hulp is verleend, te registreren in een boek voor de 
registratie van ongevallen. 
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De registratie en de gegevens zijn nuttig voor het verzekeringskantoor. Ze zijn ook essentieel bij 
verdere consequenties. 

LET OP: Als je op jouw eerste werkdag geen alarmnummers ontvangt, vraag dan jouw 
leidinggevende om die direct te verstrekken! 

LET OP: Noodhandelingen en schadepreventiehandelingen zijn van groter belang dan de 
handelingen die financiële schade kunnen veroorzaken! Zorg voor jouw veiligheid!!! 

4 Verzekering 
 
Als medewerker van BouwGenius ben je verzekerd tegen ongevallen op het werk en op de weg naar 
het werk. Elk ongeval moet onmiddellijk worden gemeld aan de leidinggevende en aan BouwGenius!   
 
5 Bescherming tegen brand en explosie  
 
Brand en explosies zijn niet alleen gevaarlijk voor het leven en welzijn van mensen, maar ook voor het 
welzijn van het bedrijf en haar medewerkers. 

 Win informatie in over de procedures met betrekking tot brand en explosies! 
 
Respecteer verbodsborden! 
 
 
 
 
 
Respecteer waarschuwingen! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Zorg ervoor dat je weet waar je het volgende kunt vinden:  

 

De dichtstbijzijnde brandmelder 

 Het dichtstbijzijnde blusapparaat 

 De dichtstbijzijnde brandkraan 

 Brandtrap 

 Brandverzamelplaats 

 
 
 Veiligheidsmaatregelen met betrekking tot licht of uiterst ontvlambare stoffen 
 

 Zorg ervoor dat jouw werkplek goed is geventileerd! 

 Vermijd onnodige verspreiding van de gevaarlijke stoffen! 

 Vermijd vuurbronnen! 

 Beperk zoveel mogelijk het gebruik van brandbare stoffen op jouw werkplek (bepaal een 
dagelijkse hoeveelheid)  

 Plaats afval en restjes in de juiste containers! 

 Scherm verspreid liggende gevaarlijke stoffen af! 

Niet roken! Geen open vuur en niet 

roken  

Gevaar 
Explosieve atmosfeer 

 

Gevaar 
Explosieve stoffen 

 

Gevaar 

Brandbare stoffen 
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 Andere brandveiligheidsmaatregelen 

 Zorg ervoor dat je weet waar de dichtstbijzijnde brandblussers en alarmtelefoons zijn 

 Verwijder nooit onderdelen van de brandveiligheidsuitrusting (brandblussers, alarmtelefoons, enz.)  

 Meld eventuele schade aan de veiligheidsuitrusting aan jouw leidinggevende 

 Het is verboden om andere elektrische apparatuur te gebruiken of in te schakelen, waarvoor 
je op jouw werkplek geen toestemming hebt. 

 Nooduitgangen, branduitgangen en brandtrappen moeten altijd vrij zijn van obstakels. 

 Nood- en branduitgangen moeten nooit worden geblokkeerd of vergrendeld! 

 Brand- en rookbestendige deuren moeten gesloten worden gehouden en voorzien zijn van een 
speciale automatische vergrendeling in geval van brand. 
Verwijder eventuele voorwerpen in de buurt van de deur!  
Het is verboden om de deur te blokkeren of het sluitmechanisme te bevestigen. 

 Gooi geen asbakken leeg in de afvalbakken van het kantoor! 

 Gebruik geen brandbare containers als asbakken! 

 Gooi geen aangestoken sigaretten weg! 

6 Ziekten 
 
6.1. Ziekte melden 
 
Je moet een ziekte melden door te bellen naar de cliënt (aannemer) en BouwGenius tussen 8:30-
09:00. De regel geldt ook wanneer een zieke werknemer genoodzaakt is om de werkplek te verlaten 
tijdens het werk! Bij het rapporteren van de ziekte moeten de oorzaken en symptomen evenals de 
voorspelde tijd van jouw onvermogen om te werken worden vermeld. Indien de werknemer tijdens de 
ziekte op een ander adres verblijft dan zijn / haar woonplaats moet dat ook worden gemeld aan 
BouwGenius. BouwGenius geeft de informatie door aan de desbetreffende autoriteiten.  
 
6.2. Ziekteprocedures  
 
Conform de ziektepreventiewet wordt er contact met je opgenomen om jouw ziekte te kwalificeren. Je 
kan ook worden bezocht door een medisch consulent of een arboarts.   
 
Als je om gezondheids- of andere redenen niet in staat bent om de medisch consulent bij jou thuis 
binnen te laten, zorg er dan voor dat je dit meldt. De medisch consulent zal beslissen over de te 
nemen maatregelen, zodat het herstel sneller verloopt.  
 
Het is mogelijk dat je tijdens jouw ziekte wordt gevraagd om de bedrijfsarts te bezoeken. Het is dan 
jouw verantwoordelijkheid de arts te bezoeken. Als je binnen een paar dagen nadat je je hebt ziek 

gemeld niet thuis bent bezocht door de medisch consulent kan je per post een “Eigen verklaring ”
verwachten. Vul het formulier in en stuur het onmiddellijk naar het opgegeven adres op, zelfs als je al 
van jouw ziekte bent hersteld!  
 
6.3. Terugkeer naar het werk 
 
Na de medische consultatie zal de datum van jouw mogelijke terugkeer naar het werk hoogst 
waarschijnlijk worden afgesproken. Als je nog steeds niet in staat bent om te werken op die datum, 
vergeet dit dan niet te melden aan de administratie van BouwGenius. In een dergelijk geval moet je 
gezondheidscertificaten indienen bij de socialezekerheidsdienst.  
 
6.4. Herstel melden 
 
Zodra je in staat bent om te werken, moet je beginnen met full-time of part-time werken. Zorg ervoor 
jouw volledige of gedeeltelijke herstel te melden aan de administratie van BouwGenius die op zijn 
beurt de bedrijfsarts zal informeren. Je hoeft niet te wachten op een oproep om terug te keren naar het 
werk.  
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6.5. Ziekteverlof 
 
Je hebt alleen recht op ziekteverlof na toestemming van de bedrijfsarts en BouwGenius. In het geval 
je ziek wordt tijdens een vakantie in het buitenland, dien je dit onmiddellijk te melden aan 
BouwGenius. Als je weer aan het werk gaat na een vakantie, moet je aan de administratie van 
BouwGenius een geldig medisch attest over jouw onvermogen om te werken en de duur van de ziekte 
overleggen. Als er geen dergelijk certificaat wordt voorgelegd, zal jouw ziekteperiode worden geteld 
als een vakantie. Als je aan het einde van de vakantie niet in staat om naar huis terug te keren, moet 
je een medische verklaring over jouw onvermogen om te reizen presenteren.  
 
6.6 Ongevallen veroorzaakt door een derde partij 
 
Als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door derden (bijv. als gevolg van een verkeers - of 
sportongeval), moet je dat onmiddellijk melden aan BouwGenius. Je bent ook verplicht om de 
volledige documentatie van het ongeval te presenteren. Dit is essentieel voor de vordering van 
schadevergoeding en loonberekening.  
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6.7. Sancties 
 
Zoals je eerder in dit document hebt gezien, werk je in ons bedrijf veilig of helemaal niet. Over dit 
onderwerp zijn duidelijke afspraken gemaakt met alle medewerkers en op alle projecten. 
Als je je om welke reden dan ook niet aan deze afspraken houdt, breng je niet alleen je zelf, maar ook 
ons bedrijf en de klant in gevaar. Zodra een melding van onveilig gedrag wordt ontvangen, zullen wij 
onmiddellijk maatregelen nemen die in verhouding staan met de ernst van de inbreuk. 
 
 
6.8. Bedrijfsarts / arboarts raadplegen   
 
In het geval van gezondheidsproblemen in verband met arbeidsomstandigheden heeft elke 
werknemer heeft het recht de arboarts te raadplegen Gelieve contact met ons op te nemen als je 
daarin interesse hebt. Onze vertegenwoordiger zal voor jou een afspraak met de arts maken. 
 
7. Bijzondere werkzaamheden 
 
7.1. Maatregelen bij alleen werken 
 
Alleen werken gebeurt vaker dan je wellicht denkt. Het wordt gedefinieerd als "het uitvoeren van 
werkzaamheden buiten de directe hoor- of zichtafstand van een collega of manager". Degenen die 
wellicht risico lopen zijn onder andere installateurs, machine-operators of monteurs. Zij lopen het risico 

dat er, in geval van noodsituaties, geen hulp beschikbaar is van collega’s of deskundigen. 

Waar risicovol werk door jou alleen moet worden uitgevoerd, moet het risico op voorhand worden 
beoordeeld. De maatregelen moeten worden genomen voordat het werk begint, deze maatregelen 
moeten duidelijk zijn en vooraf worden besproken. De maatregelen kunnen onder andere zijn de 
terbeschikkingstelling van een extra werknemer bij een mangat of het zorgen voor een duidelijk 
hoorbaar of zichtbaar alarm.  
Neem geen risico's bij alleen werken! 
 
7.2. Werken op of in de buurt van water 
 
Werken in de nabijheid van water komt steeds vaker voor, en omvat werk op schepen, steigers of 
vlonders rond gebouwen en havens. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de daaraan 
verbonden risico's. De risico's van werken in de buurt van water moeten worden geïdentificeerd. 
Specifieke eisen zijn vastgelegd in de wet om dergelijke activiteiten te dekken, zoals de minimale 
hoogte van relingen, de terbeschikkingstelling van reddingsmateriaal en bescherming bij werken op 
hoogte. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze regels! 
 
7.3. Werkgerelateerde psychosociale stress
 
Ons bedrijf doet al het mogelijke om een aangename en veilige werkomgeving te creëren, maar er zal 
altijd enig risico van excessieve werkdruk zijn. In dergelijke situaties moet je onmiddellijk contact 
opnemen met jouw lijnmanager. 
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7.4. Werken met en in de buurt van vervuilde bodem 
 
Hoewel het een uitzonderlijke situatie is, bestaat altijd de mogelijkheid dat je wordt gevraagd om te 
werken met of rond vervuilde grond. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De gevaarlijke stoffen 
kunnen worden ingeademd of ingeslikt. 
Medewerkers van ons bedrijf zullen niet aan het werk worden gezet op verontreinigde grond, voor dat 
doel contracteren we speciaal opgeleide mensen. Het kan echter gebeuren dat er grondwerken in 
jouw directe omgeving worden uitgevoerd. Het werkgebied moet dan duidelijk worden afgebakend! 
Als je toch verplicht bent om te werken in de onmiddellijke nabijheid van een dergelijk gebied, moeten 
de risico's van te voren worden beoordeeld. Er mag geen mogelijkheid van besmetting bestaan.  
 
 
7.5. Werken met glaswol, steenwol en PUR 
 
Glas- en minerale wol en PUR worden veel gebruikt in de bouw, in het bijzonder voor isolatie en als 
brandwerend materiaal. Van tijd tot tijd rijzen er vragen over de mogelijke negatieve 
gezondheidseffecten van het werken met glas- of minerale wol. Na uitgebreid onderzoek zijn de 
aanwijzingen van de Gezondheidsraad in Nederland dat glas- en minerale wol niet kankerverwekkend 
zijn, maar dat er stofdeeltjes vrijkomen. Er is dan ook een waarde (een MAC-waarde) bepaald voor de 
maximale hoeveelheid te inhaleren vezels. Bij het werken met glas- en minerale wol moeten er dus 
maatregelen worden genomen. Zorg ervoor dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
gebruikt. Glas- en minerale wol veroorzaken ook jeuk en irritatie. Preventieve maatregelen zullen 
nodig blijven. 
 
PUR wordt ook gebruikt in veel bouwtoepassingen. 
Een chemische reactie vindt plaats wanneer PUR in contact met zuurstof, waarbij warmte vrijkomt en 
zuurstof aan de omgevingslucht wordt onttrokken. Zorg ervoor dat je altijd de instructies volgt bij het 
gebruik van PUR-schuim. 
 
 
7.6 Veiligheid voor kantoorpersoneel 
 
Veiligheid geldt voor iedereen, niet alleen voor collega's die extern aan het werk bij projecten. 
Medewerkers die werken achter een bureau of een beeldscherm moeten ook worden voorzien van 
een veilige en gezonde werkplek. 
Hoewel je al wel zal beschikken over de informatie die je nodig hebt over jouw werk en jouw 
werktijden, moet je ook antwoorden zien te vinden op vragen als de volgende: 
 

 Wat moet ik doen in geval van nood?  

 Waar is mijn verzamelpunt? 

 Wie zijn de eerste-hulpverleners? 
 

Er zijn ook duidelijke regels in de wetgeving betreffende gezondheid en veiligheid op de werkplek over 
het werken met beeldschermen, zoals bijvoorbeeld dat te lang staren naar een scherm niet goed voor 
je is. Je moet er ook voor zorgen dat je goed zit! Hieronder geven we een aantal suggesties om het 
kantoor tot een veilige en aangename plek om te werken te maken. 
 
Orde en netheid 
 
Zorg voor een schone en opgeruimde werkplek. Dit voorkomt niet alleen ongevallen, het maakt ook 
een betere indruk: jouw bureau is in zekere zin ons visitekaartje. 
Alle documenten, papers enz. van vertrouwelijke aard moeten uit de werklocatie worden verwijderd en 
correct worden gearchiveerd.   
Zorg ervoor dat er geen kabels op de vloer liggen. 
Zorg ervoor dat de sanitaire voorzieningen schoon worden gehouden. 
Handdoeken en dergelijke moeten op tijd worden vervangen. 
Neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor het bestellen van de benodigdheden als 
voorraden bijna op zijn of als je het laatste item gebruikt. 
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Het kiezen van de juiste werkhouding  
 
Wordt jouw rug voldoende ondersteund door jouw stoel? Gebruik je het toetsenbord en de muis 
correct? Is jouw monitor goed ingesteld? Het is belangrijk om jezelf deze vragen te stellen als je 
dagelijks werkt met computers. Instructies over het juist inrichten van jouw werklocatie worden 
hieronder gegeven.  
 
Neem de tijd om jouw bureaustoel correct in te stellen en apparatuur goed te plaatsen, zodat wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor een goede werkhouding. Het is niet de bedoeling dat je jouw hele 
werkdag doorbrengt achter een beeldscherm. Verordeningen eisen daarom dat er pauzes worden 
ingelast, verdeeld over jouw werktijd (in ieder geval na elke twee uur). Het wordt aanbevolen deze 
onderbreking te gebruiken voor andersoortig werk, bijvoorbeeld telefoongesprekken of archiveren.  
 
Het aanpassen van jouw bureaustoel en bureau 
 
Ga voor jouw stoel staan en breng de bovenkant van de zitting ter hoogte van de onderkant van je 
knieschijf. De stoel is correct afgesteld als je voeten op de grond rusten en jouw bovenbenen 
horizontaal zijn wanneer je zit. De bovenbenen vormen dan een rechte hoek met de onderbenen. 
De diepte van de stoel moet zo worden ingesteld dat er een afstand van een vuistbreedte tussen de 
achterzijde van de knie en de rand van de stoel blijft. 
De bolling van de rugleuning moet overeenkomen met de holte van jouw rug. 
De armleuningen moeten zo worden aangepast, dat de ellebogen erop kunnen rusten zonder dat jouw 
schouders omlaag of omhoog komen. Het geniet de voorkeur geen vaste rugleuning te kiezen. 
Je kunt controleren of jouw bureaublad zich op de juiste hoogte bevindt met behulp van jouw 
aangepaste stoel. Ga zitten zoals hierboven wordt beschreven, met ontspannen onderarmen en 
schouders. De onderkant van jouw ellebogen geeft de juiste hoogte van het bureaublad aan.  
Als jouw bureau niet in hoogte verstelbaar is, moet je gebruik maken van een voetensteun en jouw 
stoel iets hoger zetten, of gebruik maken van stoelpootverhogers en jouw stoel een beetje lager 
zetten. 
Als je het grootste deel van jouw tijd besteedt aan het werken met een toetsenbord moet het 
bureaublad 2 cm lager dan jouw ellebogen worden ingesteld. Als je veel tijd besteedt aan handmatig 
schrijven, dan is het het beste om het bureaublad in te stellen op dezelfde hoogte als jouw ellebogen.  
 
Het aanpassen van jouw beeldscherm 
 
Plaats het scherm direct voor je. De afwijking naar links of rechts mag maximaal 25° bedragen. 
De afstand van jouw ogen tot het scherm moet minimaal 50 en maximaal 70 cm zijn. 
De bovenrand van het scherm moet zich op dezelfde hoogte als jouw ogen bevinden of enkele 
centimeters daaronder.  
 
Toetsenbord en muis 
 
Plaats het toetsenbord voor jouw lichaam, laat jouw armen rusten op de armleuningen of op het 
bureau.  
Beweeg jouw hele arm bij het verplaatsen van de muis, niet alleen jouw pols.  
 
Lichaamshouding 
 
De indeling van de werkplek en de lichaamshouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jouw 
stoel kan optimaal zijn ingesteld, maar als je niet rechtop zit, zal dit geen effect hebben. Wanneer jouw 
lichaamshouding correct is: 
Zit je rechtop, zonder te draaien, en zijn jouw nek, schouders en bovenarmen ontspannen.  
Gebruik je de ondersteuning van zitvlak, rugleuning, armleuningen en vloer. 
Is de hoek die jouw rug maakt met jouw bovenbenen 90° of meer. 
Raken jouw voeten gemakkelijk de grond en zijn jouw knieën gebogen onder een hoek van 90°.  
Zijn jouw polsen niet gebogen, maar steken ze recht vooruit uit de onderarm.  
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Overzicht van de juiste werkhouding. 

Hulpmiddelen 
 
Soms is het opvolgen van de bovenstaande aanbevelingen niet genoeg. Hulpmiddelen zoals 
bijvoorbeeld een headset of een documenthouder kunnen dan een verbetering betekenen.  
 
Documenthouder 
 
Als je regelmatig informatie van een papieren bron moet invoeren, is het raadzaam een 
documenthouder te gebruiken. De documenthouder plaats je tussen het toetsenbord en het scherm, 
zodat je niet herhaaldelijk jouw nek en rug hoeft te verdraaien. 
 
Headset 
 
Het kan moeilijk zijn om een telefoon te hanteren tijdens het maken van aantekeningen of het 
bedienen van een toetsenbord. Mensen lossen dat vaak op door de hoorn tussen hoofd en schouders 
te klemmen, maar dit is een frequente oorzaak van nek- en rugklachten. Het gebruik van een headset 
wordt aanbevolen om dergelijke klachten te voorkomen.  
  
Polssteunen 
 
Onderarmen en polsen moeten op een rechte lijn liggen. Het toetsenbord moet daarom zo vlak 
mogelijk zijn. Gebruik indien nodig de polssteunen voor jouw muis en toetsenbord.  
 
Als je aangepaste hulpmiddelen nodig hebt, waarschuw dan jouw manager.  
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Werken met beeldschermen. 
 
De wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk bevat eisen over de tijd die je achter elkaar 
mag besteden aan het werken achter een beeldscherm. De eisen verschillen van land tot land, dus 
moet je ervoor zorgen dat je de desbetreffende tijden kent. Gemiddeld kan je ervan uitgaan dat de 
regels een korte onderbreking na 2 uur onafgebroken werken nodig achten. Maak een wandeling naar 
de printer, of loop naar het bureau van een collega om iets te vragen in plaats van te telefoneren. 
De in Nederland geldende regels kan je vinden op http://www.arbocatalogi.net/ 
 
RSI 
 
Het meest voorkomende ernstige risico voor kantoormedewerkers is RSI. Dit begint vaak met pijn net 
boven de rechter elleboog. Wanneer geen maatregelen worden genomen om dit te corrigeren, kan 
RSI in de latere stadia ongeneeslijk worden. Dus moet je ervoor zorgen dat jouw werklocatie is 
opgezet zoals hierboven staat beschreven, je bewust zijn van een goede houding en als je toch 
abnormale pijn ervaart, kan dit worden beschouwd als het eerste teken van het feit dat je geen goede 
houding hebt. Vraag hulp via jouw lijnmanager of van ons, en laat het er niet gewoon bij zitten! 
 
 

 

 
Als je werkt, werk je veilig of werk je helemaal niet! Er zijn tal van regels en voorschriften en deze 
kunnen van land tot land verschillen. Volg deze eenvoudige regel om een hoop problemen te 
voorkomen: twijfelt je, doe het dan niet. Wanneer jouw verstand je vertelt dat er iets mis is, sla daar 
dan acht op! Als je na het lezen van dit document vragen hebt over de veiligheid op een project 
waarbij je betrokken bent, aarzel dan niet om ons onmiddellijk te bellen. 
 
Voor duidelijke vragen met betrekking tot veilig werken kan je contact opnemen met coördinator 
Veiligheid en Kwaliteit Paul Muller per e-mail naar p.muller@bouwgenius.nl 
 

 BouwGenius      Tel.: +31 (0)38 455 3910 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbocatalogi.net/

