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Historie van de Code

In 2009 ontwikkelde het HBA samen met de sociale partners in de branche van de
orgelbouwers de arbocatalogus voor 2 prioritaire risico’s: werken op hoogte en het
werken met lood. De maatregelen voor deze risico’s werden positief getoetst door de
toenmalige Arbeidsinspectie. Altijd is de wens er geweest van de sociale partners om:
- deze maatregelen in te bedden in de Code van de orgelbouwer, die ontwikkeld zou
moeten worden.
- ook maatregelen voor prioritaire risico’s: houtstof, lawaai en fysieke belasting te
formuleren.
In 2013 heeft het HBA deze wens kunnen vervullen. De Code is ontwikkeld met daarin
geïntegreerd de Arbocatalogus uit 2009 (deel 1) en de Arbocatalogus 2013
(deel 2).
Het gebrek aan duidelijke richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden lag ten
grondslag aan de wens om een Code te hebben voor de branche. De Code is echter meer
dan een overzicht van hoe men veilig en gezond kan werken. In de Code staan, naast de
richtlijnen om veilig en gezond te kunnen werken, ook wetgeving die op de ondernemer
van toepassing is. Onder andere fiscale wetgeving, milieuwetgeving en ook
arbowetgeving maakt onderdeel uit van de Code. Alle informatie die een ondernemer
nodig heeft voor een goede bedrijfsvoering. De verplichtingen zijn vertaald naar de
praktijk van de orgelbouwer. Het beoogd voordeel van het integreren van richtlijnen voor
veilig en gezond werken in andere relevante informatie over bedrijfsvoering, is dat deze
eerder geïmplementeerd zal worden op de werkvloer.
De systematiek van de Code is beoordeeld in opdracht van SZW door het toenmalige
TNO-arbeid en door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het
werk. In beide gevallen luidde het oordeel dat een Code een goede “state of the art”
hulpstructuur is bij het bewerkstelligen van veilig en gezond werken in kleine bedrijven.

Code als Arbocatalogus
(en RI&E-instrument)
Het HBA heeft als achterban het kleinbedrijf. 36 Branches zijn aangesloten. Wat betreft
deze branche: 60 Orgelbouwbedrijven zijn actief in Nederland met ca. 150 werkzame
personen.
Deze ambachtelijke ondernemers willen graag met hun handen werken, hun ambacht
uitoefenen. Zij kunnen en willen niet meer tijd dan nodig is, besteden aan verplichtingen
die voortkomen uit het voeren van een onderneming. Het HBA zet daarom de Code in als
multifunctioneel instrument waarin verscheidene onderwerpen onderling afgestemd en
afgewogen aan de orde komen.
Naast zorg voor veilig en gezond werken, staan ook andere bedrijfstechnische normen in
de Code. Er is in deze branche weinig traditie in zorg voor veilig en gezond werken en
door de ontwikkeling van deze Code zal hierin waarschijnlijk verandering komen. Om
door te gaan op het idee van één instrument voor de bedrijfsvoering kiezen het HBA en
de sociale partners ervoor de arbocatalogus, maar ook de branche-RI&E, te integreren in
deze Code. De Checklist behorend bij de Code doet dienst als branche-ri&e en is onlangs
door de arbokerndeskundige goedgekeurd.
Door deze keuze wordt tevens voorzien in het onderhoud van de arbocatalogus, want
een Code wordt om de drie á vier jaar geactualiseerd. Als het HBA wegvalt (eind 2013),
wordt dit waarschijnlijk een taak van het Centrum van de ambachtseconomie (in
oprichting) of anders de sociale partners.

In 2009 is de arbocatalogus van de orgelbouwers positief getoetst door de Inspectie voor
de risico’s ‘werken op hoogte’ en ‘lood’. In de tweede helft van 2013 zijn ook de
onderdelen ‘houtstof’, ‘lawaai’ en ‘fysieke belasting’ door de Inspectie SZW positief
getoetst. Deze Arbocatalogus ‘compleet’ bevat alle beschreven oplossingen van deze 5
risico’s. Ook staan er andere oplossingen voor risico’s beschreven die niet ter toetsing zijn
voorgelegd. Omdat ze nuttig zijn, zijn wel opgenomen in dit arbo-document.
Wellicht wordt ervaren dat de arbocatalogus geen goed lezend ‘verhaal’ is. Dit komt
omdat de maatregelen niet in de context van de gehele bedrijfsvoering staat, hetgeen in
de Code van de orgelbouwer wél het geval is. Deze Code is te benaderen via
Branchecode Online en te bestellen bij het HBA.
Alle oplossingen beschreven in deze Arbocatalogus staan ook in de Code van de
orgelbouwer, eerste editie, december 2013. Ondernemers en werknemers in de branche
orgelbouw wordt geadviseerd de Code te gebruiken, niet deze Arbocatalogus.
Werkingssfeer

Alle orgelbouwers vallen bij wet onder de werkingssfeer van het HBA. Als een
ondernemer zijn bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, moet de ondernemer
aangeven in welke branche zijn bedrijf werkzaam is. Is dit in één (of meerdere) branches
van het HBA, dan wordt het bedrijf automatisch bij het HBA geregistreerd.
De volgende definitie van orgelbouwen wordt gehanteerd:
a. het bouwen van pijporgels, met uitzondering van draaiorgels;
b. het ten behoeve van derden verrichten van herstel-, restauratie- en
onderhoudswerkzaamheden aan orgels onder a. genoemd.
De Code en de arbocatalogus hebben dezelfde werkingssfeer. Hier werken zowel
werkgevers als werknemers en zelfstandigen. De Code is zowel voor de bedrijven als voor
de zelfstandige beroepsuitoefenaars van kracht. Op deze manier wordt er naar gestreefd
om voor een branche, waarin veel zelfstandigen werken, het aantal normen zo beperkt
en overzichtelijk mogelijk te houden.

Indieners

Deze Code en arbocatalogus zijn vervaardigd door het Hoofdbedrijfschap Ambachten in
nauwe samenwerking met de sociale partners. Namen van sociale partners en
contactpersonen:
Vereniging Orgelbouwers Nederland
De heer C. Steenbergen
Postbus 82344
2508 EH Den Haag
FNV Bouw
De heer B. Hey
Postbus 520
3440 AM Woerden
CNV Vakmensen
De heer A.J. van Oort en de heer W. Timmer
Postbus 208
7300 AE Apeldoorn

Toegankelijkheid

Doorlopende
Risicoscanning

De aanpak van risico’s

De Code is gratis toegankelijk voor alle bij het HBA-geregistreerde bedrijven uit de
branche. Toegang tot deze Code wordt verkregen op www.hba.nl. Het bedrijf kan
inloggen met het KvK-nummer en een zelf-aan-te-maken wachtwoord. Werknemers
kunnen een eigen toegangscode aanvragen. De Code staat op een webapplicatie met
verschillende handige functionaliteiten.
De Code is tevens tegen beperkte kosten in een handzame papieren vorm te verkrijgen bij
het HBA (Code-boekje). Om eerder omschreven redenen (zie: Code als arbocatalogus (en
RI&E-instrument) wordt de arbocatalogus (deel 1 en deel 2) als geïntegreerd onderdeel
van de Code geïntroduceerd aan de branchegenoten en niet als apart document. Ten
slotte zal voor alle geïnteresseerden de tekst van de arbocatalogus als aparte tekstfile
gratis en zonder in te hoeven loggen te downloaden zijn via de website van HBA.

De in deze arbocatalogus behandelde risico’s zijn geïnventariseerd door het
bedrijfsproces te analyseren, observaties bij bedrijfsbezoeken, regelmatig overleg met
deskundigen, bestuurders uit de branche en experts en door uitkomsten uit een reeks
van onderzoeken. Ook de vakpers wordt continu goed gevolgd. Hierbij is ook rekening
gehouden met de ontwikkeling in de vakuitoefening en van de vaktechniek. Er wordt
steeds gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, oplossingen en technieken. Hierbij is
voortgebouwd op ontwikkelingen uit andere branchecodes.
Feitelijk worden de risico’s geïnventariseerd en zijn voorzorgsmaatregelen benoemd om
veilig en gezond werken mogelijk te maken.
De maatregelen zijn beschreven naar afnemende voorkeur, volgens de
arbeidshygiënische strategie in 3 typen:
bron maatregelen, als deze niet te nemen zijn
collectieve maatregelen, pas als deze ook niet te nemen zijn
individuele maatregelen
De maatregelen vormen met andere maatregelen een pakket dat
volledig is en rekening houd met de kleinschaligheid van de branche. De maatregelen zijn
gecheckt en gevalideerd op de volgende punten:
van toepassing in deze branche
economisch verantwoord
inpasbaar in het bedrijfsproces
voor bedrijfsgenoten begrijpelijk verwoord
Aan de orde komen:
Getoetste arbo-risico’s
werken op hoogte
lood
geluid
fysieke belasting, waaronder werkhouding, afmeting werkplek, ergonomie
van arbeidsmiddelen
houtstof
Ook andere risico’s komen aan de orde, zoals veiligheid op de werkplaats. Deze maken
formeel geen onderdeel uit van de getoetste arbocatalogus
De oplossingen/maatregelen zijn manieren om aan een doelvoorschrift uit de
Arbowetgeving te voldoen. Ondernemers mogen, daar waar het praktijknormen betreft,
ook zelf oplossingen toepassen om aan een doelvoorschrift te voldoen, mits tenminste
hetzelfde veiligheidsniveau wordt bereikt. De adviesnormen in de arbocatalogus dienen
ter verdere optimalisatie en worden niet dwingend opgelegd.

Checklist = RI&E

Om de maatregelen uit de arbocatalogus/Code toe te passen, kan ieder bedrijf een
Checklist invullen waaruit vervolgens een Plan van aanpak wordt samengesteld. Hiermee
kan men gericht en systematisch aan bedrijfsverbetering werken, zodat de Code kan
worden doorgevoerd in het eigen bedrijf en veilig en gezond werken is gewaarborgd.

Actualisatie Code
(arbocatalogus)

Mochten, na vaststellen van de Code (en arbocatalogus) nieuwe prioritaire arbeidsrisico’s
aan het licht komen, dan kan de webversie van de Code worden aangevuld. De
ondernemers worden dan via de sociale partners ingelicht, als het HBA opgeheven is.

Toelichting op het format van de Code en de arbocatalogus
Het begrip ‘Norm’ in de Code

NEN-nummers in normen

Nummering
Symbolen

De Code/arbocatalogus is opgebouwd uit genummerde teksten: normen. Het woord
‘norm’ heeft dus een andere invulling in de context van de Code dan gebruikelijk! Achter
de normen is, waar relevant, aangegeven wat de oorsprong is, de bron en om welk risico
het gaat. De bron is opgenomen ter aanvullende informatie en wordt niet
opgenomen om de gebruiker door te verwijzen.
Daarnaast is met een symbool aangegeven wat de status en de specificatie is. Normen
verwoorden direct toe te passen wettelijke voorschriften, praktijkrichtlijnen conform
stand der techniek en aanbevelingen (zie Symbolen). Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat
de gebruikers de bronnen niet consulteren. De norm is een op de praktijk gerichte
verwoording van de bronnen.
De inhoud van NEN-normen hoort niet tot deze arbocatalogus. Wel vormt verwijzing er
naar in de vorm van NEN-nummers in een normtekst onderdeel van de specificatie van
apparaten, producten of diensten. De gebruiker van de Code/arbocatalogus moet dan
weten waar op te letten, bijvoorbeeld bij de inkoop van een product of dienst, en hoeft
niet zelf precies op de hoogte te zijn van de inhoud van de NEN-norm.
Iedere norm is, in verband met referentie, uniek genummerd.
In de Code staan bij elke norm één of meer symbolen. Met die symbolen wordt de status
en betekenis van de norm aangeduid.
De symbolen hebben de volgende betekenis:
 wetboek = wettelijk verplicht voorschrift, bijvoorbeeld normen direct voortvloeiend
uit wetteksten
 duimpje = praktijknorm, is door de branche als professioneel handelen aangemerkt,
onder andere interpretatie van wettelijke doelvoorschriften; deze praktijknormen geven
de stand der techniek weer
 lachebek = adviesnorm, goede praktijk, maar niet verplicht
Voorts is aangegeven of normen betekenis hebben voor veilig en gezond werken,
arbeidsomstandigheden en voor milieu en energiebesparing.

Specificaties

normen voor veilig en gezond werken. Alle arbocatalogus-normen hebben als
‘bron’:
- Oplossing voor valgevaar
- Oplossing voor geluid of
- Oplossing voor fysieke belasting of
- Oplossing voor gevaarlijke stoffen en Oplossing voor CMR-stoffen.


normen over zorg voor milieu

een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) heeft met minder wet- en regelgeving te
maken dan een ondernemer met mensen in loondienst of stagiaires. Daarom zijn de
normen die ook gelden voor ZZP-ers apart aangegeven. Ook als de
partner/echtgeno(o)t(e) meewerkt is sprake van een Zelfstandige Zonder Personeel.

De vorm

De Codes zijn allen opgesteld volgens een stramien. Wettelijke voorschriften op relevante
gebieden zijn geformuleerd in voor het vakgebied begrijpelijke taal en in bruikbare vorm.
Op deze manier wordt de regelgeving hanteerbaar gemaakt.
De Code van de orgelbouwer is zo opgezet dat hij aansluit bij de activiteiten en het
bedrijfsproces van een ondernemer in de sector. De betreffende regelgeving is ingedeeld
in 6 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de activiteiten beschreven die de core
business van de branche uitmaken. In de andere hoofdstukken wordt aandacht besteed
aan ondernemen, inkoop, inrichten, arbo-voorzieningen en onderhoud. De normen zijn
zo ingedeeld dat er geen dubbelingen voorkomen en dat bijvoorbeeld gebruikte
materialen waar eisen aan gesteld worden ook allen vermeld staan bij het hoofdstuk
‘Inkoop’.
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Activiteiten
Ontwerpen

A

A

6720

6721





Orgels worden zo ontworpen dat veiligheidrisico's (zo
mogelijk) worden uitgesloten bij:
- vervaardiging
- (de-)montage
- vervoer
- intoneren, stemmen, reparatie en onderhoud
- bespelen



Houd bij het ontwerpen van orgels rekening met de
volgende veiligheidsaspecten:
- zo min mogelijk scherpe hoeken en kanten
- gebruik lage spanning
- goede bereikbaarheid van onderhouds- en
bedieningspunten
- geen opsluitbaarheid personen
- goed verplaatsbare delen met bijvoorbeeld handvaten
- makkelijke bevestiging bij hijsen



Dossier Machineveiligheid in de
ontwerpfase
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
Oplossing voor geluid
Oplossing voor fysieke belasting

Dossier Machineveiligheid in de
ontwerpfase
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor fysieke belasting

Calculeren
A

6621



Inspecteer en meet indien nodig het werk ter plekke
op. Beoordeel of en welke veiligheidsvoorzieningen
nodig zijn.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

2877



Controleer de hoeveelheid materialen en uren
nauwkeurig. Begroot niet te ruim, maar ook niet te
krap, ook in verband met werkdruk en stress.


Oplossing voor werkdruk

Offreren en inschrijven op projecten
A

3566



Hanteer en verstrek Algemene Voorwaarden met
daarin informatie over levering, betaling, etc.



A

5291



Leg in uw offerte en Algemene Voorwaarden als
ontbindende voorwaarde vast dat er veilig en gezond
gewerkt kan worden.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

A

A

5638

5640

3784







Beoordeel voor het maken van offertes de volgende
aspecten en verwerk de voortvloeiende kosten in de
offerte:
- bereikbaarheid orgelgalerij
- vrije ruimte rond het orgel (mogelijkheid tot opslag
van materialen)
- stabiliteit van vloeren e.d. rond orgel en noodzaak tot
eventuele bouwkundige aanpassingen
- elektrische voorzieningen
- verlichting werkomgeving
- brandveiligheid
- steiger-, klim-, en hijsmateriaal



Geef, zo mogelijk voor of anders tijdens de
werkzaamheden, aan welk breekwerk, elektra en
steigerwerk, aanpassing van vloeren en trappen nodig
zijn om uw werk te kunnen doen en hoe dit uit te
voeren. De kosten zijn voor de opdrachtgever.



Voer alleen wijzigingen in de opdracht uit als beide
partijen hiervoor getekend hebben.



CAO
Orgelbouw
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

CAO
Orgelbouw
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor werkdruk

A

2898



Begin pas met de voorbereiding en uitvoering van het
werk en het aangaan van verplichtingen met
toeleveranciers en eventuele onderaannemers nadat u
de getekende opdrachtbevestiging in uw bezit heeft.



A

4066



Geef de consument/opdrachtgever in het
offertestadium, uiterlijk ten tijde van het sluiten van de
koop, schriftelijke voorlichting over de gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften en de garantiebepalingen.



A

4237



Leg bij zakelijke klanten vast dat geschillen via
bindende arbitrage worden opgelost.



A

2952

Werk- en projectvoorbereiding



Vermijd structureel overwerk en werkdruk door een
goede planning en organisatie van personeel en
middelen.


Oplossing voor werkdruk
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A

A

6550

6626





Werkvoorbereiding (indien van toepassing):
- controleer aandachtspunten en specificaties bij
overdracht
- maak eventueel ontbrekende informatie beschikbaar
- stel planning op of neem in bestaande planning de
opdracht op
- maak ontwerp/opdracht gereed voor productie
- maak werkbon en/of tekening
- maak tekening ten behoeve van vergunningaanvraag
- regel benodigde vergunning(en)
- regel goedkeuring tekst en layout door de klant en
bevestig dit door paraaf op tekening
- contracteer zonodig onderaannemer
- regel het transport
- verwerk alle documentatie in project dossier en maak
kopieën ten behoeve van productie



Regel indien nodig vooraf bij werken in stad de:
- parkeerplek(ken)
- container(s) voor opslag van materialen.



kwaliteit in bedrijf

Oplossing voor werkdruk
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A

5639



Neem de situatie ter plekke op en neem zonodig
maatregelen om veilig te kunnen werken. Stel vast of
maatregel door opdrachtgever of u genomen moet
worden. Beoordeel:


CAO
Orgelbouw
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Veiligheid algemeen
- van de werklocatie
- bij alleen werken
- bij werken met derden
- wie coördineert de veiligheid op de werkplek?
- is er door werkzaamheden groter brandgevaar?
- aanwezigheid blusmiddelen
- het klimaat om in te werken
- is bij alleen werken aan en afmelding geregeld?
Veiligheid werkplek
- de opgang naar het orgel
- de veiligheid van de vloeren
- zijn er loopvloeren in of achter het orgel?
- is de omgeving van het orgel schoon, zonder
obstakels en zijn materialen goed opgeslagen?
- voldoet verlichting?
- voldoet elektriciteit?
- is bij werk aan de elektische installatie de spanning
eraf te halen?
- is er gevaar voor vallende materialen?
Veilig werken op hoogte
- is er sprake van een gesloten ballustrade?
- moet een vangnet of andere valbeveiliging gebruikt
worden?
- voldoet de lift aan de geldende normen en is deze
geïnspecteerd?
- voldoen de ladders?
- is de steiger die gebruikt wordt veilig en stabiel en
opgebouwd door gecertificeerd persoon?
Veiligheid materiaal
- is de takel of ander hijs- of hefmateriaal veilig?
- kan de takel goed geborgd worden?
- zijn touwen, kettingen en sjorbanden veilig in
gebruik?

A

4230



De volgende documenten zijn op de werkplek
aanwezig:
- veiligheidsinformatiebladen
- alarmkaart calamiteiten met routebeschrijvingen en
adresgegevens ziekenhuis
- projectmap met tekeningen, werkomschrijving en
nota van inlichtingen
- overzicht namen en telefoonnummers van
contactpersonen (opdrachtgever, hoofdaannemer,
onderaannemers, leveranciers)

A

2912



Plan het personeel (medewerkers, arbeidskrachten van
onderaannemers, uitzendkrachten, etc.) functioneel in.

A

4228



Plan zowel eigen als in te huren gereedschappen en
werktuigen in.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.35.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats



4

A

A

6594

2924





Beoordeel de werklocatie vooraf op o.a. :
- bereikbaarheid, toegankelijkheid en begaanbaarheid
- mogelijkheden voor opslag materialen buiten,
eventueel plaatsen van een container



Neem, zo nodig, extra maatregelen om een veilige en
kwalitatief goede uitvoering zeker te stellen of te
bevorderen.



Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
Oplossing voor fysieke belasting

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.35.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4670



A


2917



A

2902



Het Veiligheids- en Gezondheidsplan omvat de actuele
project-RI&E's van de diverse aannemers en de in
overleg op elkaar afgestemde uitvoeringsmaatregelen,
voorzieningen en werkafspraken.

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Licht medewerkers voor over het werk, de ter plaatse
geldende veiligheidsvoorschriften, juiste
werkmethoden, gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen en milieumaatregelen. Leg
behandelde punten vast.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Controleer of uw verzekeringen afdoende zijn voor het
werk en voor het snel hervatten van het werk na een
calamiteit.


Wetboek van Koophandel
titel 9. (vervallen per 1 januari 2006)

A

4074





Pauzeruimte op locatie is stofvrij, rookvrij en
lawaaiarm. Het hoeft geen specifieke ruimte te zijn.
Daglicht en uitzicht naar buiten worden sterk
aanbevolen.



Geef bij overdracht op een formulier aan wat de
specificaties en aandachtspunten zijn.



A

6553

A

6554



Controleer bij overdracht op aanwezigheid
van specificaties en aandachtspunten.

A

6555



Plan opdracht in het productieproces en houd zo nodig
manurenstaten bij.

A

6554

Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid

Maatregelen (de-)montage orgels



Maatregelen bij uitvoering - algemeen



Controleer bij overdracht op aanwezigheid
van specificaties en aandachtspunten.
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5

A

6571



Werkplek:
- voer een werkplekinspectie uit om gevaarlijk situaties
uit te sluiten
- gebruik hiervoor een vooraf opgesteld
standaardformulier
- hef indien mogelijk het gevaar op of staak het
werk totdat het weer veilig is om te werken





Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

6573



Controleer het (eigen) werk en los eventuele
onvolkomenheden op.

A

6569



Verwerk alle informatie in het dossier en controleer of
het dossier compleet is.

A

6726



Projectafsluiting (indien van toepassing):
- controleer of alle benodigde informatie aanwezig is
- regel de ontbrekende informatie
- informeer de klant of diens orgeladviseur dat het
werk gereed is
- stuur factuur en garantiebewijs
- bewaak betaling en onderneem actie bij te late
betaling
- sluit project af en archiveer het projectdossier



A

2945



Maak per project deugdelijke overzichten van de
gemaakte kosten en het resterende budget.



A

3001



Stel samen met uw medewerkers vast wat bij een
project goed en fout is gegaan, leg conclusies vast en
gebruik ze voor de toekomst.

A

3041

Oplevering, projectafsluiting en evaluatie

Onderaanneming

A

A

3045

6572







Selecteer onderaannemers op:
- prijsniveau
- kwaliteit en vakbekwaamheid
- staat van het materieel
- financiële situatie
- arbeidsomstandighedenbeleid en veiligheid
- aanwezigheid Aansprakelijkheidsverzekering voor
Bedrijven (AVB)



Selecteer uitzendbureaus op:
- prijs
- kennis van uw branche
- kwaliteit van het aangeboden personeel
- juiste uitleg arbeidsomstandigheden aan personeel



Handel bij onderaannemers als volgt:
- controleer of men voldoet aan de eisen van het
contract/opdracht
- voer voor aanvang van de werkzaamheden een
startgesprek en instrueer medewerkers
- bespreek de planning
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Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

6

A

6729



Leg afspraken, en specificaties van het werk, met
onderaannemers schriftelijk vast.


Validatiegroep Code van de
orgelbouwer 2013

A

A

2913

1164





Stel u, wanneer u in onderaanneming werkt, op de
hoogte van:
- veiligheidsvoorschriften
- veiligheidsvoorzieningen
- verdeling verantwoordelijkheden
- Veiligheids- en Gezondheidsplan



Volg indien u werkt in onderaanneming, de
aanwijzingen van de coördinator of uitvoerder op.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.31
Veiligheids Checklist Aannemers
(VCA)
2008/05, hoofdstuk 5
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.31
Arbo-kompas
pagina 15.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Veilig en gezond werken: algemeen
A

A

A

364

5547

4523







Voorkom of pak risico's aan door in deze volgorde
toepassen van:
- bronbestrijding
- collectieve bescherming
- individuele bescherming
- persoonlijke beschermingsmiddelen (het gebruik
ervan is tijdelijk en tot het strikt noodzakelijke beperkt)



Doorloop de volgende stappen, zo vaak als nodig, om
bij dagelijkse werkzaamheden de risico's te
verminderen:
Stap 1: beoordeel het risico
Stap 2: neem maatregelen om het risico te
verminderen
Stap 3: neem actie voor een veilige uitvoering



De werknemer zorgt voor zijn/haar eigen veiligheid en
gezondheid en die van anderen door:
- volgens instructie en opleiding te werken
- juist gebruik van arbeidsmiddelen, persoonlijke
beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen
- gevaarlijke situaties te melden, collega's te
beschermen en te waarschuwen bij onjuist gebruik van
apparatuur en/of gevaarlijke situaties
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Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3, lid 1b.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Veiligheids Checklist Aannemers
(VCA)
2008/05, 2.2, 2.3
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 11.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor biologische agentia
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor fysieke belasting

7

A

A

6624

3032





De regels voor veilig en gezond werken gelden voor en
zijn bekend aan allen die zich op de werkvloer
bevinden zoals zzp'ers, werknemers van
onderaannemers, bezoekers en uitzendkrachten.



Op alle werken en in alle bedrijfswagens is een
verbandtrommel en brandblusser aanwezig.



Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


105



Voorkom gevaar door het veilig opslaan van
voorwerpen, apparaten en stoffen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.3, lid 2.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


180



Sluit de verpakking van gevaarlijke
(afval)stoffen direct goed af.


PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
paragraaf 3.1 & 3.11.
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

2948



Tref maatregelen om struikelgevaar over snoeren,
slangen, materialen en materieel te voorkomen,
bijvoorbeeld met kabelmatten.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.2, lid 1.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5975



Voorkom elektrocutiegevaar door alleen apparatuur te
gebruiken met een aardlekschakelaar of een
scheidingstransformator.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

50



Stel voldoende op risico's, gebruiksdoel en werknemer
afgestemde persoonlijke beschermingsmiddelen ter
beschikking door en voor rekening van de werkgever.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 8.3, lid 1 en 2.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

8

A

5917



A

550



Kies in overleg met uw medewerkers het type te
gebruiken persoonlijke beschermingsmiddel. Een
middel dat goed zit, wordt eerder gebruikt.

Gebruik en zie toe op het juiste gebruik van de
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen,
afhankelijk van de risico's die zich voordoen.

Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen


Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8, lid 4 en artikel 11, ad b.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

6103



De voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
zijn in de juiste maten aanwezig.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.4, lid 5 en 6; artikel 8.1, 8.2,
8.3
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

388



Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen volgens
de gebruiksaanwijzing en volgens instructie van de
werkgever/opdrachtgever.


Arbeidsomstandighedenwet
artikel 11b.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

1004



Overleg met de arbodienst of leverancier als
persoonlijke beschermingsmiddelen niet goed passen
of om gezondheidsredenen niet gedragen kunnen
worden.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 8.1, lid 2.d
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

9

A

A

A

369

5698

3283







Gebruik adembeschermingsmiddel, wanneer
(bron)afzuiging onvoldoende bescherming biedt,
zodat de lucht die men inademt niet te hoge
concentraties van gevaarlijke stoffen bevat.



Gebruik de volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen als de andere oplossingen in
deze Code onvoldoende zijn.
- adembescherming met P2 filter bij hout- en fijnstof
- adembescherming met A filter bij oplosmiddelen
- adembescherming met B filter bij looddampen
- gehoorbescherming indien een gesprek op 1 meter
afstand niet verstaanbaar is



Werk met kniebescherming om de druk op het
kniegewricht goed te verdelen.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.4, lid 5.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid

Oplossing voor fysieke belasting

A

5972



Gebruik een helm op plaatsen waar er kans is het
hoofd te stoten of geraakt te worden door te
verplaatsen of vallende materialen.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5928



Verstrek voorlichting/instructie over het werken met
schoonmaak- en reinigingsmiddelen en over
huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging.

A

5061



Draag tijdens schoonmaakwerkzaamheden
huishoudhandschoenen om de huid te beschermen
tegen reinigingsmiddelen e.d.

Oplossing voor gevaarlijke stoffen


Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

757



Gebruik regelmatig een ongeparfumeerde handcrème
of lotion tegen het uitdrogen van de huid.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

5631



Elk wondje wordt verzorgd.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor bedrijfshulpverlening
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10

A

A

4671

5697





Neem werkplekrisico's en maatregelen in het
projectdossier op om bij latere inspecties of
onderhoudswerkzaamheden, veilig werken te
bevorderen.



Op locatie:
- kan de hulpverlening binnen enkele minuten op gang
komen. Er is een bedrijfshulpverlener ter plaatse
- kunnen bedrijfshulpverleners over reddingsmiddelen
(verbandtrommel, brandblusmiddel) beschikken die in
overeenstemming zijn met de risico's van het werk en
waarmee zij geleerd hebben te werken
- zijn telefoonnummers van hulpdiensten voorhanden
- is het adres en route-beschrijving naar
ziekenhuis/EHBO-post vooraf (bijvoorbeeld bij koster)
opgevraagd
- zijn afdoende maatregelen genomen voor
alleenwerkenden (o.a. mobiele telefoon)



Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3.
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Veilig en gezond werken: gevaarlijke stoffen - algemeen
A


3727



Voorzieningen zijn getroffen om ongewilde
gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen te voorkomen
en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.


Doelvoorschrift Arbobesluit
artikel 4.6 Arboregeling: gevaarlijke
stoffen

A


361



Indien ongewilde gebeurtenissen met gevaarlijke
(afval)stoffen niet geheel te voorkomen zijn; beperk
dan de gevolgen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.6, lid 1.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

5938



Risicovolle werkzaamheden vinden waar mogelijk
ruimtelijk gescheiden in de werkplaats plaats.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
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11

A


A

367

4000





Werk met gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften
uit de productinformatie, op het etiket en het
Veiligheidsinformatieblad (Engels: Material Safety Data
Sheet, MSDS). Iedere leverancier is wettelijk verplicht
het Veiligheidsinformatieblad mee te leveren.



Bij het werken met gevaarlijke stoffen en materialen
zijn veiligheidsinformatiebladen op de werklocatie
aanwezig.



REACH
artikel 31.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A


374



Eet, drink en rook niet in de nabijheid van gevaarlijke
(afval)stoffen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.1c. lid 1, k.
PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.27.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

5776



Was de handen en polsen vóór iedere eet-, drink- of
rookpauze en vóór en na iedere sanitaire stop.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A


362



In de werkruimte zijn niet meer gevaarlijke
(afval)stoffen op locatie aanwezig dan strikt
noodzakelijk. Gebruik een kleine voorraad en ruim
zoveel mogelijk direct na gebruik zorgvuldig op.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.1c, lid 1g.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

12

A

5774



Gebruik hulpmiddelen zoals spatels en kwasten bij het
verwerken van producten. Verwerk een product niet
met de handen.


Praktijkrichtlijn 'verstandig met je
huid omgaan' 2006
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

5775



Houd handvatten van het gereedschap schoon.


Praktijkrichtlijn 'verstandig met je
huid omgaan' 2006
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A


A


181

6170





Ruim gemorste gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk op,
waar nodig met absorptie- of neutralisatiemiddel.
Behandel het gebruikte absorptie- of
neutralisatiemiddel als gevaarlijk afval. Volg de
instructie op het veiligheidsinformatieblad.



Als lege verpakkingen van lijmen, oplosmiddelen en
verf nog resten bevatten, voer deze dan af als
chemisch afval.



Activiteitenbesluit milieubeheer
artikel 2.1, lid 2.
PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.14.1.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A


A

4183

5927





Het gebruik van lakken, lijmen e.d. met veel vluchtige
stoffen (VOS) verhoogt de kans op de schadelijke
ziekte OPS. Voor deze stoffen geldt een
vervangingsplicht.



Gebruik schoonmaak- en oplosmiddelen als volgt:
- beperk het gebruik aan oplosmiddelen indien
mogelijk
- draag de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven
beschermingsmiddelen
- vermijd huidcontact
- lees voor gebruik het etiket en werk volgens
voorschrift van de leverancier
- maak bij huidklachten afspraak met de (bedrijfs)arts
en/of arbeidshygiënist
- er is voldoende ventilatie
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.62b.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

13

A


3799



Lees de gebruiksaanwijzingen van oplosmiddelarme
producten goed en volg ze strikt op.


Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

A

5962

5960





Handel voorzichtig met meercomponenten producten:
- vermijd huidcontact
- houd gereedschap en kleding schoon
- vervang direct verontreinigde handschoenen en
kleding
- was uw handen voorafgaand aan pauzes en
toiletbezoek
- eet, rook en drink buiten de werkplek



Laat met oplosmiddel doordrenkte tissues en dergelijke
niet in de werkplaats uitdampen.



Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

Veilig en gezond werken: gevaarlijke stoffen - houtstof
A

A

5131

6731





Verminder blootstelling aan fijnstof door:
- materiaal te kiezen dat zo min mogelijk stof
veroorzaakt
- materiaal zo veel mogelijk op maat te laten
aanleveren
- werkmethode te kiezen die minder stof verspreidt
- gereedschap met goede afzuiging
- ventilatie
- werkplek regelmatig schoon te maken
- het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan
stof te beperken
- periodiek onderhoud van afzuiginstallaties en
gereedschap
- voorlichting en instructie over fijnstof en preventieve
maatregelen
- persoonlijke beschermingsmiddelen als voorgaande
maatregelen onvoldoende zijn



Gebruik waar mogelijk houtsoorten en plaatmaterialen
die minder irriterende en schadelijke eigenschappen
hebben. Zie de tabel 'Houtsoorten en mogelijke
effecten bij blootstelling' in de Arbocatalogus
meubelindustrie.
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Bedrijfsbezoeken
www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

14

A

6732



Gebruik bij voorkeur tafelapparatuur (vaste opstelling
met afzuiging) boven handgereedschap, aangezien
minder stof vrijkomt.


www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

A

6733

4684





Houd rekening bij de keuze van handgereedschap met
de verschillende niveaus van blootstelling aan houtstof.
Bijvoorbeeld:
- vlakschuurmachine geeft minder houtstof dan een
rotatie- of bandschuurmachine
- decoupeerzaag geeft minder houtstof dan een
handcirkelzaag
- een dunner en fijn getander zaagblad geeft minder
houtstof dan een normaal zaagblad



Gebruik scherp en goed functionerend gereedschap.



A-blad, Houtstof op de bouwplaats
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

A

6631

5716





Hanteer een goede planning van het werk waardoor
stofveroorzakende werkzaamheden op een specifiek
moment en/of op een bepaalde plek gescheiden van
andere werkzaamheden plaatsvinden.



Werk alleen met afkortzaag, cirkelzaag en tafelzaag
met spouwmes, beschermkap en met passende
stofafzuiging.



Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.7.
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

5369



Houtstof wordt afgezogen zonder recirculatie van
lucht.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.4.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

6250



Gebruik de afzuigvoorziening optimaal door:
- te zorgen dat de afzuiging niet verstopt raakt
- de afstand tot de afzuiging zo klein mogelijk te
houden
- de afzuiging aan te zetten voordat de
werkzaamheden beginnen
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A

A


2348

3809





Gebruik bij het werken met een freesmachine:
- stofafzuiging
- aanvoerapparaat
- duwhout met handgreep bij kleine werkstukken
- borstel voor het verwijderen van freesresten
en werk zoveel mogelijk met gesloten handen.



Gebruik bij handgereedschap de afzuiging die hoort
bij de machine.



Arbonormenboek
2012, onderdeel freesmachine.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A-blad, Houtstof op de bouwplaats
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

1513



Maak bij afwezigheid van afzuiging gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen om blootstelling
aan handen, ogen en luchtwegen te voorkomen.

A

5779



Gebruik bij schuren altijd de afzuiging. let daarbij op
het volgende:
- sluit bij handmatige klepbediening de afzuigmonden
die niet gebruikt worden, voor maximale zuigkracht
- stop met schuren als afzuiging niet werkt



Gebruik trechterafzuiging:
- indien afzuiging op gereedschap niet mogelijk is
- na goede instructie over het gebruik
- op maximaal 10 cm afstand van de bewerking
- door de afzuigmond regelmatig te verplaatsen en in
te stellen.



Bij het werken met een boormachine is:
- de boortafel stevig vastgezet
- het werkstuk goed vastgezet
- de boor voldoende scherp, zodat deze niet hapt



Als ondanks maatregelen toch stof vrijkomt:
- gebruik een overall en zorg dat de armen en benen
bedekt zijn
- gebruik ademhalingsbescherming (masker met
P2-filter) bij stoffige werkzaamheden en opruim- of
schoonmaakwerk (niet te veel stof en korte duur). Bij
zeer hoge stofconcentraties en/of langdurige
werkzaamheden, kan alleen een halfgelaatsmasker met
P2-filter voldoende bescherming bieden.



A

A

A

6649

2354

6706
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Arbeidsomstandighedenwet
artikel 11, ad b.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

Praktijkrichtlijn 'schuren met
verstand' 2006
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A-blad, Houtstof op de bouwplaats
Pagina 14
www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
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A

5941



Gebruik voor het schoonmaken van de werkplek,
werkstuk en kleding alleen afzuiging, een
industriestofzuiger of water. Er wordt geen stof
verplaatst door te vegen of perslucht te gebruiken.


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Veilig en gezond werken: gevaarlijke stoffen - lood
A

1075



Voorkom blootstelling aan lood door het in
onderstaande volgorde toepassen van:
- bronmaatregelen
- collectieve maatregelen
- individuele maatregelen
- persoonlijke beschermingsmiddelen (het gebruik
ervan is tijdelijk en tot het strikt noodzakelijke beperkt)

A

5533



Houdt de blootstelling aan looddampen laag door
taakroulatie.

A

1079



Voorkom bij het werken met lood dat loodstof wordt
ingeademd (hanteer lokale afzuiging naast
ruimteventilatie).


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.4.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

3377



Op arbeidsplaatsen waar gevaarlijke stoffen aanwezig
zijn is het niet toegestaan te eten, drinken en roken of
om eten en drank te bewaren.

A


1078



Bewerk lood zodanig, bijvoorbeeld door nat
demonteren, dat de concentratie loodstof in de lucht
zo laag mogelijk blijft (liefst <0,1 mg/m³).

Oplossing voor CMR-stoffen


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.1c.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

888



Bescherm uw hoofdhaar, met een wegwerppet, bij het
werken met lood. (haren trekken looddeeltjes aan,
waardoor het gevaar van loodvergiftiging toeneemt)


Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor CMR-stoffen

A

5532



Schuur pijpen nat.


Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
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A

5534



Poets de orgelpijp met schone lappen. Behandel de
lappen na gebruik als chemisch afval.


Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A


5535



Gebruik maskers eenmalig. Gooi ze na gebruik weg en
behandel ze als gevaarlijk afval.


Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

1006



Stel werknemers voor of bij aanvang van de
blootstelling aan lood en zo vaak als nodig is (op
advies van de arbodienst of andere deskundigen) en
minstens tweemaal per jaar in de gelegenheid om het
loodgehalte in het bloed te laten meten.

A

6045



Overweeg het meten van het lood gehalte in het bloed
door een deskundige terug te brengen tot 1 keer per
jaar (in plaats van 2 keer per jaar) indien:
- het lood gehalte van geen enkele werknemer meer
bedraagt dan 500 µg/l bloed
- uit de twee opeenvolgende voorafgaande metingen is
gebleken dat de concentratie van lood in de lucht
minder bedraagt dan 100 µg/m³ lucht



Meet 1 keer per 3 maanden de loodconcentratie in de
lucht.



A

6042



Arbeidsomstandighedenregeling
artikel 4.20b.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Arbeidsomstandighedenregeling
artikel 4.20b
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Arbeidsomstandighedenregeling
artikel 4.20a

A

5637



Overweeg de meetfrequentie van de loodconcentratie
in de lucht terug te brengen naar één meting per jaar
als er geen verandering in de werkmethoden en de
omstandigheden plaatsvindt EN
[1] het loodgehalte in het bloed van geen enkele
werknemer meer bedraagt dan 0,6 mg/L bloed, OF
[2] uit twee opeenvolgende voorafgaande metingen is
gebleken, dat de loodconcentratie in de lucht minder
bedraagt dan 0,1 mg/m3.


Arbeidsomstandighedenregeling
artikel 4.20a
Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor CMR-stoffen

A

1007



Leg de resultaten van de uitgevoerde metingen van de
loodconcentratie in de lucht vast en bewaar de
resultaten 10 jaar.

Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

1009



Vraag de arbodienst of andere deskundigen advies als
de concentratie lood in de lucht of in het bloed van de
werknemers te hoog is.

Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
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A

1077



A

960



Verbied zwangere werkneemster en werkneemsters die
borstvoeding geven om met lood te werken.

Voorkom verspreiding van gevaarlijke stoffen in de
pauzeruimte door er geen bedrijfskleding te dragen.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.108.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen


Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor CMR-stoffen

A

4805



Was handen grondig met water en zeep na het werken
met lood (zie bijlage III).


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

1082



Douche nadat u intensief met lood gewerkt heeft.


Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

1274



Doe loodstukjes direct in een afvalbak voor 'oud lood
afval'.


Kennissysteem gevaarlijke stoffen
Glas in Loodbranche
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Veilig en gezond werken: fysieke belasting
A

290



Organiseer het werk zodanig (werkplek, -methode,
hulpmiddelen), dat fysieke belasting geen gevaren voor
werkzame personen met zich meebrengt.


Doelvoorschrift Arbobesluit 2007
artikel 5.2 en 5.3: fysieke belasting

A

5366



Organiseer tweemaal per jaar instructie over
werkhouding, tiltechnieken en gezond bewegen.

Oplossing voor fysieke belasting

A

4638



Bespreek problematische tilsituaties in het werkoverleg
en probeer een praktische oplossing te vinden.

Oplossing voor fysieke belasting
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A

6603



Gebruik, waar mogelijk, bij tillen, verplaatsen, zwaar
trekken of duwen, van materialen, hulpmiddelen.


Oplossing voor fysieke belasting

A

5929



A

4344



Werknemers kunnen deelnemen aan een preventieve
rugtraining. Er wordt een interventieprogramma bij
chronische klachten aan de nek en/of rug aangeboden.
Doe aan taakroulatie bij repeterende en belastende
handelingen en houdingen.

Oplossing voor fysieke belasting


Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3 lid 1 sub b.
Arbo-Informatieblad 29, Fysieke
belasting bij het werk
Oplossing voor fysieke belasting

A

6736



Zie toe op afwisseling van werkzaamheden.


Validatiegroep Code van de
orgelbouwer 2013
Oplossing voor fysieke belasting

A

4637



Gebruik bij zware fysieke belasting korte pauzes om te
rusten.


Oplossing voor fysieke belasting

A

A

552

6108





De werkplek is als volgt ergonomisch verantwoord:
- aangepast aan de lichaamsmaten
- er is voldoende bewegingsruimte
- materialen zijn binnen handbereik



Nabij de machines is voldoende ruimte voor de benen
en voeten.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.19 lid 2
Oplossing voor fysieke belasting

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 5.2 en 5.4
Oplossing voor fysieke belasting

A

6144



Bij meerdere medewerkers met verschillende lengtes is
de machine in werkhoogte eenvoudig instelbaar.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 5.4
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor machineveiligheid
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A

418



Verander regelmatig van houding.


Arbo-Informatieblad 08, Zittend en
staand werk
pagina 7.
Oplossing voor fysieke belasting

A

419



Werk in een actieve houding (met rechte rug).


Arbo-Informatieblad 08, Zittend en
staand werk
pagina 7.
Oplossing voor fysieke belasting

A

A

4090

4635





Voorkom een langdurig gedraaide en gebogen
werkhouding. Wissel werk waarbij u in een gebogen
en/of gedraaide werkhouding werkt af met werk
waarbij u kunt lopen of in een comfortabeler houding
kunt staan. Als dit niet mogelijk is probeer dan zo veel
mogelijk, bijvoorbeeld 1 maal per 5 minuten, rechtop
en onbelast te gaan staan.



Beschik, als u veel tilt, over een goede lichamelijke
conditie.



Arbo-Informatieblad 08, Zittend en
staand werk
pagina 7.
Oplossing voor fysieke belasting

Oplossing voor fysieke belasting

A

440



Wissel veel tillen af met andere taken. Probeer het
werk zo te organiseren dat één persoon niet meer dan
12 maal per uur moet tillen.


Arbonormenboek
2010/2, onderdeel fysieke belasting,
tillen/dragen.
Oplossing voor fysieke belasting

A

432



Til volgens de tilinstructie:
- plaats de benen in lichte spreidstand
- buig de knieën
- houd de last zo dicht mogelijk bij het lichaam
- rechte rug (voorkom buigen en draaien)
- til rustig
- til met 2 handen
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A-blad tillen
pagina 26.
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A

A

A

5330

3781

5336







Neem bij tillen de volgende richtlijnen in acht:
- tweehandig tillen/dragen in gunstige situatie:
maximaal 25 kg
- tillen boven hoofdhoogte (175 cm): 4 kg
- tweehandig tillen door jeugdigen (tot 16 jaar): 10 kg
- tweehandig tillen van grond tot heuphoogte dicht bij
het lichaam: 15 kg
- tweehandig tillen tussen knie- en borsthoogte: 12 kg
- tweehandig tillen van grond tot heuphoogte verder
van het lichaam: 10 kg
- tweehandig tillen rond heuphoogte en 90° draaien: 8
kg
- tweehandig tillen van grond tot heuphoogte ver van
het lichaam plus draaiing rug: 6 kg
- zittend, knielend of gehurkt tillen: 4,5 kg
- eenhandig tillen in gunstige situatie: 17 kg



Pas technische (til)hulpmiddelen toe of til bij lasten
boven de tilnorm met meerdere personen:
- 25 kg voor mannen
- 18 kg voor vrouwen
- 15 kg voor jongeren tot 18 jaar



Voorkom tillen bij geknield werken. Til knielend nooit
meer dan 4,5 kg.



Oplossing voor fysieke belasting

Oplossing voor fysieke belasting

A-blad tillen
Oplossing voor fysieke belasting

A

592



Verdeel uw gewicht zo veel mogelijk over 2 benen.


Oplossing voor fysieke belasting

A

5364



Kniel zo dicht mogelijk bij het werk. Voorkom
regelmatig (vaker dan 12 maal per uur) verder reiken
dan 50 cm verwijderd van de knieën.


Oplossing voor fysieke belasting

A

6606



Lasten tot 50 kg mogen door 2 mensen worden getild:
- aftellen is vereist en
- zijn er duidelijke afspraken over wie de leiding heeft.


Oplossing voor fysieke belasting

A

6737



Vraag tijdig ontheffingen van inrijd- en
parkeerverboden aan zodat afstanden bij het lossen
van orgelonderdelen zo kort mogelijk zijn.


Validatiegroep Code van de
orgelbouwer 2013
Oplossing voor fysieke belasting
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Veilig en gezond werken: geluid
A

4608



Voorkom of beperk de blootstelling aan geluid boven
80 dB(A).


Doelvoorschrift Arbobesluit 2007
artikel 6.8 en 6.9: geluid
Oplossing voor geluid

A

415



Beoordeel het geluidsniveau op elke werkplek en neem
maatregelen op in de RI&E (vuistregel: neem
maatregelen als stemverheffing bij spreken op 1 m
afstand nodig is).

A

1483



Breng de geluidsbelasting terug door:
- de geluidsbronnen te verminderen
- goede maatvoering
- aanschaf van geluidsarme apparatuur of door het
aanbrengen van geluidsisolatie
- geluidsbelastende werkzaamheden uit te voeren in
een aparte werkruimte of door zo kort mogelijk met de
geluidsproducerende apparatuur te werken
- gehoorbescherming te gebruiken



Draag gehoorbescherming bij:
- machinale houtbewerking: zagen, boren en schuren.
Dus bij het werken met afkortzaag, cirkelzaag,
decoupeerzaag, tafelzaag en freesmachine en
schuurmachine
- bewerking van loden pijpen
- andere activiteiten waarbij het geluidsniveau boven
80 dB(A) komt



Schakel de Arbodienst in voor het doen van
geluidsmetingen indien er twijfel is over het
geluidsniveau bij activiteiten.



A

A

6757

6758





Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.7, lid 1.
Oplossing voor geluid

Arbo-Informatieblad 04, Lawaai op
de arbeidsplaats
pagina 26.
Oplossing voor geluid

Oplossing voor geluid

Oplossing voor geluid

A

A

3442

3829





Arbeidsplaatsen met een geluidsniveau van meer dan
85 dB(A) zijn duidelijk afgebakend en gemarkeerd met
veiligheids- en gezondheidssignalering (lijnen en/of
borden).



Machines, gereedschappen en hulpmiddelen met een
geluidsniveau van 85 dB(A) of meer hebben een
pictogram voor het dragen van gehoorbescherming.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.8, lid 4.
Oplossing voor geluid

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.8, lid 4.
Oplossing voor geluid
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A

884



Gehoorbescherming is beschikbaar als op een afstand
van 1 m stemverheffing nodig is (geluidsniveau hoger
dan 80 dB(A)).

A

3031



Gehoorbescherming biedt een adequate bescherming
tegen het aanwezige geluidsniveau.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.8, lid 7.
Arbo-Informatieblad 04, Lawaai op
de arbeidsplaats
pagina 6.
Oplossing voor geluid


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.8, lid 7.
Oplossing voor geluid

A

4181



Gebruik gehoorbescherming indien de dagelijkse
blootstelling aan geluid 85 dB(A) of hoger is.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.8, lid 9.
Oplossing voor geluid

A

A

3443

4713





Medewerkers, bij wie de dagelijkse blootstelling aan
geluid hoger is dan 80 dB(A), krijgen de
gelegenheid periodiek een gehooronderzoek te
ondergaan.



Gebruik otoplastieken (inwendige, op maat gemaakte,
gehoorbescherming).



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.10.
Oplossing voor geluid

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 11, ad b.
Oplossing voor geluid

A

A

5852

5918





Gebruik otoplastieken als volgt:
- laat leverancier voor het eerste gebruik een lektest
uitvoeren
- herhaal lektest ieder jaar om te controleren of
pasvorm nog goed is
- bij vieze handen aan het handvatje vastpakken en
dan inbrengen
- regelmatig schoonmaken
- op een schone plek opbergen



Overweeg een type gehoorbeschermingsmiddel
voorzien van communicatiemogelijkheden voor
functies waarvoor frequent contact met collega's
noodzakelijk is.
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Keuzewijzer
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A


1957



Voorkom onnodig energieverbruik en geluidsbelasting
door de machine alleen aan te zetten voor
daadwerkelijk gebruik.


Oplossing voor geluid

A

5893



Houd omkastingen en afschermingen bij machines
dicht en laat dempers op gereedschap zitten


Brochure: 12 tips tegen lawaai
Oplossing voor geluid

A

5894



Werk met een zo laag mogelijk vermogen.


Brochure: 12 tips tegen lawaai
Oplossing voor geluid

A

5897



Klem werkstukken vast zodat ze niet gaan trillen.


Brochure: 12 tips tegen lawaai
Oplossing voor geluid

A

5898



Handel bij gebruik van radio's als volgt:
zet een aantal radio’s verdeeld over de werkplek
tegelijkertijd zacht aan in plaats van één radio op een
centrale plek heel hard.


Brochure: 12 tips tegen lawaai
Oplossing voor geluid

Veilig en gezond werken: arbeidsmiddelen
A

1790



Gebruik arbeidsmiddelen alleen voor de daarvoor
bestemde doeleinden.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.3.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5341



Alle beveiligingshulpmiddelen zijn op de machine
aanwezig. Werk alleen met een machine met
beveiliging.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.7.
Oplossing voor machineveiligheid

A

2979



Als medewerkers eigen gereedschappen gebruiken is
dit veilig en goed onderhouden, met alle beveiligingen
intact.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

A

A

5368

5574

5444







Draag bij het werken met arbeidsmiddelen geen losse
sieraden zoals ringen, armbanden en kettingen als die
een gevaar kunnen opleveren. Draag lang haar
vastgebonden.



Hydraulisch aangedreven handgereedschap
wordt gebruikt met veilige spanning. Veilige spanning
is:
- minder dan 50 V wisselspanning
- minder dan 120 V gelijkspanning.



Gewijzigde arbeidsmiddelen worden beoordeeld
volgens het Warenwetbesluit Machines (CE
markeringseis).



Oplossing voor machineveiligheid

Oplossing voor machineveiligheid

Oplossing voor machineveiligheid

A

2949



Neem veiligheidsmaatregelen bij de inzet van
materieel. Creëer indien mogelijk voldoende afstand
tussen machines en in de omgeving werkende mensen.


Oplossing voor machineveiligheid

A

A

2977

2978





Stelen en handgrepen zijn heel en stevig bevestigd en
voldoen aan de aanbevelingen uit de 'keuzewijzer
comfortabel handgereedschap'. (zie hiervoor
www.arbouw.nl en zoek op: keuzewijzer)



Vervang gebroken stelen of defect gereedschap zo
spoedig mogelijk.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.4.
Arbouw
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

588



Ruim gereedschap na gebruik schoon en droog op.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

5881



Houd bij werken met verstekzaag met
geluidsomkasting rekening met het volgende:
- er zijn elektrische (230/400 V, 50 Hz) en
pneumatische voorzieningen (werkdruk instelbaar;
7 bar)
- werkvloer met voldoende draagkracht om de
machine te kunnen plaatsen
- voldoende werkruimte
- gebruik veiligheidsbril, gehoorbescherming en
werkhandschoenen


www.arbouw.nl
www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor geluid

Veilig en gezond werken: materiaal
A

2956



Controleer de materialen vóór acceptatie op kwaliteit
en hoeveelheid.



A

3802



Neem bij afwijkingen direct contact op met de
leverancier van het geleverde. Verwerk het onjuist
geleverde materiaal niet.



A

2953



Materialen worden geleverd zo dicht mogelijk voor het
moment van gebruik.


Oplossing voor fysieke belasting

A

6738



Materialen worden zoveel mogelijk in de juiste
maatvoering afgeleverd op de plaats van gebruik.


Validatiegroep Code van de
orgelbouwer 2013
Oplossing voor fysieke belasting

A

4674



Verpakte materialen zijn goed hanteerbaar en voorzien
van handgrepen.


Oplossing voor fysieke belasting

A


2954



Materialen zijn veilig, droog en zo mogelijk vrij van de
grond geplaatst en gestapeld.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.3, lid 2.

A


2955



Neem bij opslag materialen het volgende in acht:
- ze worden op een veilige, geschikte manier
opgeslagen
- de bewaarplek tast op geen enkele andere manier de
kwaliteit van het materiaal aan
- stabiel gestapeld
- er kunnen geen stoffen uit lekken
- ze kunnen niet nat worden als dat de kwaliteit van
het materiaal aantast
- ze vorstvrij opgeslagen liggen als dat nodig is
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arbeidsplaats
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Veilig en gezond werken: hijsen, heffen en vervoer van materiaal
A

A

A

3733

3734

5699







Werk veilig met hijs- en hefwerktuigen (deel1):
- een hijs- of hefwerktuig vermeldt de maximale
bedrijfslast
- werk alleen binnen de maximale last
- bediening vindt uitsluitend plaats door deskundig
personeel
- vervoer geen personen met een hijs- of hefwerktuig
dat bestemd is voor goederen
- personen worden niet verticaal getransporteerd
- het werktuig wordt veilig opgesteld (veilig voor
gebruiker en omstanders)
- er bevinden zich geen personen onder de lasten
- er worden passende veiligheidsmaatregelen genomen
om ongevallen te voorkomen als een last toch over
personen gehesen of geheven moeten worden
- iedereen op de begane grond binnen het bereik van
het werktuig draagt een helm



Werk veilig met hijs- en hefwerktuigen (deel2):
- bij gelijktijdige plaatsing en gebruik van meerdere
hijs- en hefwerktuigen op dezelfde plaats, zijn
maatregelen genomen om te voorkomen dat de lasten
botsen
- mobiele hijs- en hefmiddelen zijn beveiligd tegen
ongewild verplaatsen en kantelen
- als de bediener niet de gehele baan van de last met
zijn ogen kan volgen, dan wordt hij geassisteerd door
een ander, die constant met de bediener in verbinding
staat
- bij het met de hand los- en vastmaken van lasten
wordt er veilig gewerkt
- personeel dat lasten aanpikt is voorzien van een
veiligheidshelm en deskundig en juist geïnstrueerd
- als, door het wegvallen van de energievoorziening, de
lasten uit de werktuigen kunnen vallen, zijn er
voldoende maatregelen genomen om de werknemers
tegen de vallende lasten te beveiligen
- hijs- en hefwerktuigen worden stilgelegd zodra de
weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.
Tevens worden dan maatregelen genomen om
kantelen van het werktuig te voorkomen



Alle handelingen voor het hijsen of heffen worden stuk
voor stuk gepland mede om de veiligheid van de
medewerkers te garanderen.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.18.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.18a.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.18a.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5700



Voer voor en na gebruik visuele inspectie van het
hijsgereedschap uit op slijtage, scheuren, corrosie en
vervormingen. Gebruik nooit beschadigd
hijsgereedschap.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.17.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

5701



Hijskettingen, touwen en staalkabels zijn vrij van
slagen, kinken of knopen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.20.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5702



Kies het juiste hijsgereedschap bij de juiste last, gezien
het gewicht van de last, de afmetingen, de vorm en
het soort materiaal.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.20.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

A

5703

5704





Bepaal vooraf de massa van de te hijsen last en
controleer of dit in overeenstemming is met de
maximale werklast die met het hijsgereedschap
gehesen mag worden. Overschrijd de maximaal
toegestane hijslast nooit.



Bij samenstellingen van hijsgereedschap zijn de
kenmerken van ieder onderdeel en de consequenties
daarvan voor de samenstelling, duidelijk gemarkeerd.



Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.20.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
Artiekel 7.20.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5711



Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen
zijn daartoe opgeleid.


Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.18.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

5712



Medewerkers en derden kunnen niet onder hangende
lasten staan of lopen. Zet hiertoe de omgeving af.


Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.18.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5713



Hangende lasten worden niet verplaatst boven niet
beschermde werkplekken waar zich medewerkers
kunnen bevinden.


Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.18.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5705



Bij het aanleggen van hijsbanden moet de band over
de volle breedte dragen. Vermijd scherpe kanten en
voorkom het schuren van de hijsband.


Kennisbank BMWT
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5710



Maak nooit een last vast terwijl er gehesen wordt.


Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5706



Hijsgereedschap wordt zodanig opgeslagen dat het
niet kan worden beschadigd of aangetast.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.20.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5709



Wanneer de bediener van een hijs- of hefwerktuig niet
visueel de volledige baan van de last kan volgen, wordt
een medewerker aangewezen die met de bediener in
verbinding staat om deze te leiden.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
Artiekl 7.18a.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

A

A

5708

6600

6601







Houd voortdurend toezicht op de lasten, tenzij de
toegang tot de gevarenzone wordt verhinderd en de
lasten volkomen veilig zijn vastgemaakt en worden
vastgehouden.



Gebruik het kraanboek als volgt:
- houd deze bij als het hijsvermogen groter is dan
2000 kg
- bevindt zich in de buurt van de hijskraan
- hierin staan onder andere de resultaten van
periodieke keuringen, het periodiek onderhoud, de
certificaten



De dommekracht:
- vermeldt het maximale hefvermogen en
- de last komt tot stilstand als men stopt met draaien



Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.18a.
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Warenwetbesluit Machines
art. 6f
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3909



Bij het gebruik van bouwliften en ladderliften geldt
dat:
- deze direct na opstelling en daarna regelmatig wordt
gecontroleerd en jaarlijks geïnspecteerd
- deze alleen volgens de voorschriften en voor de
bedoelde toepassing wordt gebruikt
- afspraken over gebruik en controle door andere
bedrijven worden vastgelegd


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Veilig en gezond werken: werken op hoogte - algemeen
A

5504



Gebruik de website http://werkveiligophoogte.nl om
het geschikte arbeidsmiddel voor werken op hoogte te
kiezen.


Oplossing voor valgevaar

A

3925



Breng materialen naar boven door ze naar boven te
transporteren met behulp van hijsmiddelen of liften.
Beperk klimmen met materialen.


Oplossing voor valgevaar

A

3748



Werkplekken op hoogte zijn stabiel, stevig en berekend
op het aantal werknemers, maximale belasting en
externe (weers)invloeden.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.28, lid 1.
Oplossing voor valgevaar
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A


3769



De werkplek op hoogte is altijd netjes en opgeruimd.
Arbeidsmiddelen en materialen die niet in gebruik zijn,
worden snel verwijderd om valrisico's te voorkomen.


Oplossing voor valgevaar

A

A

A

A

3749

3746

1141

5696









De stabiliteit en de stevigheid van werkplekken op
hoogte worden regelmatig en in ieder geval na iedere
relevante verandering van de hoogte of de diepte,
doeltreffend gecontroleerd.



Voorkom in elk geval valgevaar bij het werken op
hoogten:
- van 2,5 m of meer
- minder dan 2,5 m, indien er risicoverhogende
omstandigheden zijn (o.a. gevaar om op uitstekende
delen of een gevaarlijke ondergrond te vallen)



Voorkom valgevaar bij risicoverhogende
omstandigheden en in ieder geval bij werken op
hoogten groter dan 2,5 m (verticaal gemeten) door in
de hierna genoemde volgorde toepassen van:
- veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer of
doelmatige hekwerken, leuningen of andere collectieve
voorzieningen
- voldoende sterke grote vangnetten, aangebracht op
doelmatige plaatsen en wijze
- doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van
voldoende sterkte of andere vergelijkbare technische
individuele middelen



Pas altijd collectieve valbeveiliging toe, zoals steigers,
leuningen en hekwerken bij meer dan 3 manuur
werken op hoogte.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.28, lid 2.
Oplossing voor valgevaar

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.16
Oplossing voor valgevaar

Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 3.16, lid 2.
Oplossing voor valgevaar

Oplossing voor valgevaar

A

A

3912

2617





Hekwerken en randbeveiliging bestaan uit:
- een bovenregel op ten minste 1 m boven het dakvlak
- een tussenregel en een kantplank van 15 cm hoog
- openingen in het hekwerk die niet hoger/breder zijn
dan 47 cm



Laat klimmateriaal nooit (ook niet bij pauze)
onbeheerd en gebruiksklaar achter, maar afgesloten,
geborgd en voor onbevoegden ontoegankelijk.



Oplossing voor valgevaar

Oplossing voor valgevaar

A

6744



Draag tijdens het werk op hoogte goed passende
schoenen (met een dichte neus, stalen tussenzool en
een goede slipvastheid).

Arbocatalogus, Code van de orgelbouwer 2013 - Activiteiten



32

A

A

3735

6745





Indien door omstandigheden (bijvoorbeeld door groter
gevaar) geen steiger mogelijk is, pas dan doelmatige
technische middelen zoals vangnetten of
veiligheidsgordels met vanglijnen toe.



Personeel dat beneden lasten aanpikt is:
- voorzien van een veiligheidshelm
- deskundig en juist geïnstrueerd



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.16.
Oplossing voor valgevaar

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

A

4597

5919





Voor een hoogwerker geldt:
- veilig bereikbaar
- voorzien van leuningwerk
- niet in uitgeschoven positie betreden of verlaten
- werkende kan alarm slaan met een mobiele telefoon



Wand- en vloeropeningen zijn beveiligd door
bijvoorbeeld het plaatsen van definitieve leuningen en
borstweringen.



Oplossing voor valgevaar

Oplossing voor valgevaar

A

5873



Het onderstel van de (elektrische) hoogwerker met
stempels wordt op een stevige ondergrond geplaatst.


www.arbouw.nl
Oplossing voor valgevaar

A

3871



Stel u op de hoogte van nieuwe mogelijkheden om
veilig op hoogte te kunnen werken.


Oplossing voor valgevaar

Veilig en gezond werken: werken op hoogte - steigers
A

A

3736

3737





Steigers voldoen aan de Richtlijn Steigers VSB, het Ablad Steigerbouw, A-blad Rolsteigers en A-blad Veilige
steiger van Arbouw. De A-bladen zijn te vinden op
www.arbouw.nl.



De steiger wordt door een deskundig persoon volgens
handleiding van de producent/leverancier:
- opgebouwd, gewijzigd en afgebroken
- regelmatig gecontroleerd op de veiligheid van de
constructie. In ieder geval vóór de ingebruikname, na
iedere wijziging in de constructie, na iedere periode
waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale
weersomstandigheden en na iedere andere
gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie
van de steiger mogelijk is aangetast
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Oplossing voor valgevaar

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.34.
Oplossing voor valgevaar
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A

3742



Laat steigers zoveel mogelijk plaatsen door
gespecialiseerde steigerbouwbedrijven.


Oplossing voor valgevaar

A

2419



Bouw de steiger op een goede stevige, vlakke
ondergrond met voetplaten.


Oplossing voor valgevaar

A

4561



De rolsteiger heeft een zichtbaar keurmerk conform
Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel.


Arbeidsinspectie
Oplossing voor valgevaar

A

A

4606

6656





Op of in de nabijheid van de steiger is een
gebruiksaanwijzing in een voor de gebruiker
begrijpelijke taal aanwezig met daarin onder andere:
- de toelaatbare belasting
- aanwijzingen ten aanzien van de opbouw en gebruik
- voorwaarden om standzekerheid te waarborgen



Draag bij opbouwen en afbreken een bouwhelm.



Arbonormenboek
2012, onderdeel rolsteigers
A-blad Rolsteigers
2012
Oplossing voor valgevaar

A-blad Rolsteigers
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3767



Breng geen wijzigingen in de constructie van de steiger
aan. Als wijzigingen nodig zijn, laat die dan door
gespecialiseerd personeel uitvoeren.


Oplossing voor valgevaar

A

A

3743

6657





Bij het plaatsen van de steiger blijven toegangsdeuren
van het gebouw vrij voor mogelijke noodgevallen
zodat in het pand aanwezigen kunnen vluchten én uit
het oogpunt van service.



Iedereen staat voortdurend (bij gebruik, opbouw en
demonteren van een rolsteiger) achter deugdelijke
randbescherming.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.7, lid 1 en 2.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A-blad Rolsteigers
Oplossing voor valgevaar
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A

A

A

4559

5057

4563







Voor de werkvloer van een rolsteiger geldt:
- afstand tussen de werkvloeren is tussen 2 en 4 m
- geheel gesloten
- voorzien van leuningen op minimaal 1 meter hoogte
- voorzien van kantplanken van minimaal 15 cm hoog
- zonder verticale openingen groter dan 45 cm
- vrij van grote of zware materialen



De werkvloer van een rolsteiger heeft voor binnenwerk:
- een werkvloerhoogte van maximaal 12 m of
- een werkvloerhoogte van maximaal 4 maal de
breedte (gebruik stabilsatoren bij meer dan 4 maal de
breedte)
- dubbel leuningwerk
- een kantplank
- doorloopluiken die niet naast elkaar liggen



Voorzie de rolsteiger van een ladder indien de
sportafstanden groter zijn dan 30 cm en als antislipprofielen op de sporten ontbreken.



Arbonormenboek
2009, onderdeel steigers.
Oplossing voor valgevaar

Oplossing voor valgevaar

Arbo-Informatieblad 21, Steigers
pagina 11.

A

A

A

A

2421

1148

6472

4562









Een steigerladder:
- is maximaal 7,5 m hoog
- staat onder een hoek van 70-75º
- heeft een goede opstap
- steekt 4 sporten boven de leuning van de werkvloer
uit
- is langs de steiger geplaatst



Controleer of er randbeveiliging aanwezig is bij
valgevaar bij risicoverhogende omstandigheden en
vanaf 2,5 m of hoger bij het werken op een statische
werkplek (= niet beweegbare steiger) en bij het
werken op een werkplek die daarbij in beweging is of
kan komen (= beweegbare steiger).



Overtuig uzelf ervan, voordat u de steiger beklimt, dat:
- de staanders te lood staan
- de staanders op voetplaten zijn geplaatst
- de vloeren volledig dichtgelegd zijn
- leuningen en kantplanken aanwezig zijn
- de onderdelen onderling geborgd zijn
- de opgang veilig is
- het verankeringspatroon niet onderbroken is
- de schoren in een patroon zijn aangebracht
- de steiger stabiel staat
- de wielen geblokkeerd (vastgezet en geremd) zijn
- de steiger niet overbelast is
- de steiger geen zichtbare gebreken heeft



Beklim een rolsteiger met een werkvloerhoogte groter
dan 2,5 m alleen via de binnenzijde.



Oplossing voor valgevaar

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.16, lid 1 en 2.
Oplossing voor valgevaar

A-blad Veilige steiger
2011, pagina 39
Arbonormenboek
2009/2, onderdeel steigers
Oplossing voor valgevaar

Arbo-Informatieblad 21, Steigers
pagina 25.
Oplossing voor valgevaar
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A

1159



Beklim een rolsteiger aan de korte zijde, evenals het
ophijsen van lasten met behulp van een takel op een
steigerpoot.


Oplossing voor valgevaar
Arbohandboek
pagina 58.

A

4564



Voer vanaf de kopse zijde van een rolsteiger geen
hijswerkzaamheden uit.


Oplossing voor valgevaar

A

A

1154

5087





Verplaats een rolsteiger:
- zonder personen of materialen op de steiger
- zonder obstakels in de lucht
- met de stabilisatoren 5 cm boven de grond vastgezet
- vanaf de grond



De kracht voor het verplaatsen van de rolsteiger wordt
aan de voet van de steiger uitgeoefend.



Arbohandboek
pagina 58.
Oplossing voor valgevaar

Arbohandboek
pagina 58
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5869



Gebruik hangbrug als volgt:
- volg bij opbouw de veiligheidsvoorschriften
nauwkeurig
- alleen personen ouder dan 18 jaar mogen de werkbak
gebruiken
- neem voldoende tijd om de hangbrug veilig te
(de)monteren
- er zijn voldoende werknemers bij het (de)monteren
- gebruik eventueel verhuurbedrijven voor
(de)monteren
- houd rekening met het weer. Niet gebruiken bij
onweer of windkracht 6 of hoger
- degene die hangbrug bedient blijft bij de hangbrug
wanneer de bedieningsorganen buiten de hangbrug
bevinden en er mensen op de brug aanwezig zijn
- in gebruiksklare toestand altijd bemand
- hulpmiddel als een portofoon is aanwezig bij werken
hoger dan 25 meter
- draag een harnasgordel
- het gebied waar de hangbrug boven hangt duidelijk
markeren
- duidelijke vermelding op de hangbrug van: naam
fabrikant, type en fabrieksnummer, jaar van
vervaardiging, maximaal toelaatbare werklast
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Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
Oplossing voor valgevaar
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A

A

A

A

A

5870

5875

5876

5877

2427











Houd bij gebruik van de hefsteiger rekening met:
- draagvermogen van de bodem
- eisen voor vlakheid van de bodem bij gebruik van de
verrijdbare variant
- toegankelijkheid van de gevel voor aanvoer en
montage van materiaal



Gebruik een kamersteiger als volgt:
- uitsluitend voor schone en opgeruimde omgevingen.
Als de bewegende delen vervuilen wordt (de)monteren lastiger.
- bij kleine werken in plaats van een trap om zo de
werkhouding en veiligheid te verbeteren
- aan binnenzijde beklimmen als de steiger hoger dan 2
m is
- voorzien van leuningschoren als vloerhoogte boven 2
m



De ondergrond voor een kamersteiger voldoet aan het
volgende:
- effen en draagkrachtig, geen grote hoogteverschillen
- maximale vloerbelasting van 250 kg



Gebruik manbak/werkbak aan kraan als volgt:
- alleen gebruiken als werkplekken niet veilig met een
trap, lift, steiger of hoogwerker te bereiken zijn
en werkzaamheden niet langer duren dan vier uur
- bemanning manbak/werkbak is ouder dan 18 jaar
- manbak/werkbak alleen op vaste grond betreden en
verlaten
- één bemanningslid geeft aanwijzingen aan de
kraanbestuurder
- er is altijd oogcontact tussen de kraanmachinist en de
persoon in de werkbak
- spraakcontact is gewaarborgd
- houd u aan het maximale aantal personen en
maximale belasting
- vóór gebruik manbak/werkbak keuren
- houd rekening met het weer. Bij windkracht 6 of
hoger wordt de werkbak niet gebruikt
- elk bemanningslid draagt een veiligheidsgordel
bevestigd aan de werkbak
- elk bemanningslid draagt een veiligheidshelm



Elektrische apparaten (looplamp, gereedschappen) die
op een steiger worden gebruikt worden gevoed via een
vaste aardlekschakelaar met aanspreekstroom van ten
hoogste 500mA (NEN 1010).
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Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

www.arbouw.nl
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

www.arbouw.nl
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.23d
www.arbouw.nl
Oplossing voor valgevaar
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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Veilig en gezond werken: werken op hoogte - ladders
A

4607



Gebruik de ladder alleen als arbeidsplaats als het risico
beperkt is en de gebruiksduur kort is of het niet anders
kan vanwege de kenmerken van de locatie.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.23, lid 2.
Oplossing voor valgevaar

A

1130



Werk vanaf een staande ladder tot maximaal 5 meter.
Werk niet langer dan 2 uur per project op een ladder.
De individuele opgetelde statijd op een ladder per
persoon bedraagt niet meer dan 1 uur per dag.

A

5630



Er kan op een ladder gewerkt worden tot 7.5 meter
indien dit in deze RI&E is onderbouwd en er vooraf
overleg is geweest met de medewerker.

A

4924



Controleer of de ondergrond hard, stroef,
draagkrachtig en vlak is. Plaats anders brede planken
of voor binnen op een gladde vloer een ladderstopper.


A-blad Ladders en trappen
blz. 15
Leidraad veilig werken op hoogte
VNO-NCW
Oplossing voor valgevaar

A-blad Ladders en trappen
blz. 15
Oplossing voor valgevaar


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.23a.
Oplossing voor valgevaar

A

A

3986

1117





Bij gladde vloeren wordt het wegglijden van de ladder
tegengegaan door ladderbomen vast te zetten, gebruik
van een anti-slipinrichting (antislip mat) of een
methode die hetzelfde resultaat heeft (ladderstopper).



Zet de werkplek af zodat personen niet onder een
ladder kunnen doorlopen of er tegen kunnen stoten.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.23a, lid 2a. Specifieke
bepalingen betreffende het gebruik
van ladders en trappen.
Oplossing voor valgevaar

Arbonormenboek
2012, onderdeel ladders.
Oplossing voor valgevaar

A

2558



Controleer of ladderschoenen in goede staat zijn.


Oplossing voor valgevaar
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A

2412



Controleer voor gebruik de ladder visueel op gebreken.


Oplossing voor valgevaar

A

1107



Controleer of alle sporten van de ladder vastzitten en
vrij zijn van vuil, zoals olie en modder.


Arbonormenboek
2012, onderdeel ladders.
Oplossing voor valgevaar

A

1109



Controleer of de sporten van een aluminium ladder zijn
voorzien van een antislipprofiel.


Oplossing voor valgevaar
Arbohandboek
pagina 55-57.

A

5636



Borg en/of voorzie de ladder van hulpstukken voor
afsteunen bij uitbouwsels en onregelmatigheden van
het steunvlak.


Oplossing voor valgevaar

A

A

4893

1116





Plaats een ladder onder een hoek van 75 graden, met
een vrije voetruimte van 20 cm.
Vuistregel: als u de ladder plaatst en met uw voeten
tegen de sporen staat, moet u de ladder met gestrekte
armen kunnen vastpakken.



Plaats een ladder niet in een dode hoek of voor een
deur die naar de ladder toedraait. (Houd rekening met
het volledige draaivlak van de deur.)



Oplossing voor valgevaar

Arbonormenboek
2012, onderdeel ladders.
Oplossing voor valgevaar

A

1114



De ladder steekt ten minste 1 m uit boven de gewenste
overstaphoogte.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.23a, lid 2b.
Oplossing voor valgevaar

A

5056



Zet bij het opstellen van een ladder op een plat dak de
werkplek af met een uitloop van 4 m achter de voet
van de ladder en 4 m naast de ladder.


Oplossing voor valgevaar
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A

1115



Plaats een staande ladder op ten minste 2,5 m van een
ongeïsoleerde elektrische (laagspanning-)leiding.


Oplossing voor valgevaar
Arbonormenboek
2012, onderdeel ladders.

A

1132



Werk minder dan één armlengte buiten een ladder.


Arbohandboek
pagina 55-57.
Oplossing voor valgevaar

A

2561



Betreed de ladder met niet meer dan één persoon.


Oplossing voor valgevaar

A

A

2415

1131





Houd tijdens het beklimmen de ladder zoveel mogelijk
met 2 handen aan de ladderbomen vast en klim
maximaal tot de vierde sport van boven. (Houd bij een
aluminiumladder de sporten vast)



Gebruik emmerhaken om materiaal kwijt te kunnen.



Oplossing voor valgevaar

Oplossing voor valgevaar
Arbohandboek
pagina 55-57.

A

2501



Verplaats een ladder uitsluitend van onder af.


Arbonormenboek
2012, onderdeel ladders
Oplossing voor valgevaar

Veilig en gezond werken: gasflessen
A


958



Gasflessen hebben kleurcodering. Hang
productinformatie bij de gasflessen.


Arbonormenboek
2012, onderdeel gasflessen, opslag.
Praktijkgids Arbeidsveiligheid
2011
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A


A


A


1046

1051

1053







Gebruik gasflessen als volgt:
- de juist ingestelde werkdruk
- geen grotere gasonttrekking dan per gasfles is
toegestaan
- uitsluitend staand gebruiken
- verwijder de beschermkap niet voordat de gasfles is
vastgezet en klaar is voor gebruik
- controleer op lekkage



Volg na het gebruik van gasflessen de procedure:
- sluit direct de afsluiter van een gasfles
- breng blindmoeren of beschermkappen aan
- zet een lege gasfles afgesloten weg
- houd afsluiteraansluitingen schoon



Tijdens het gebruik van gasflessen is er voldoende
ventilatie.



Arbonormenboek
2012, onderdeel gasflessen, gebruik.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbonormenboek
2012, onderdeel gasflessen, gebruik.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4426



Sluit de gasflessen na werktijd altijd af, of wanneer er
langere tijd geen gebruik van wordt gemaakt.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


4651



Open bij het gebruik van gasflessen de
cilinderafsluiting langzaam.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


1039



Stel gasflessen zo op dat zij niet kunnen omvallen,
steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet in de directe
nabijheid van brandgevaarlijke stoffen staan.


Arbonormenboek
2011
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


947



Sla gasflessen als volgt op:
- rechtop plaatsen
- vastzetten
- volle en lege gasflessen duidelijk gescheiden
- verschillende gassen gescheiden
- voorzien van productinformatie
- niet langdurig blootstellen aan de zon
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Arbonormenboek
2012, onderdeel gasflessen, opslag.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A


891



Gasflessen en slangen zijn goedgekeurd tot de
aangegeven datum. De herkeuringsdatum is niet
overschreden.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


1067



Laat apparaten onder druk (gasflessen) afhankelijk van
het soort en type periodiek keuren.


Warenwetbesluit drukapparatuur
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


1054



Transporteer gasflessen als volgt:
- draag handschoenen en veiligheidsschoenen
- er is bij voorkeur een gasdichte scheiding tussen
lading en chauffeur
- goed vastgezet en voldoende geventileerd, ook in de
opslag
- aan de handgrepen transporteren. Nooit aan de
beschermkap.


Arbonormenboek
2012, onderdeel gasflessen, gebruik.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Veilig en gezond werken: elektriciteit
A


743



Ken de gebruiksaanwijzingen van de apparaten.


Oplossing voor elektrische
installaties

A

4703



Controleer apparatuur, leidingen en trekontlasting
(voorkomt lostrekken elektrische aansluiting) vóór elk
project en daarna regelmatig op werking en
beschadiging.


Oplossing voor elektrische
installaties

A

4701



Werk direct vanuit een verdeelkast.



A

4702



Beveilig de installatie met een aardlekschakelaar.


Oplossing voor elektrische
installaties

A

555



Voorkom het gevaar van vocht bij het werken met
elektriciteit.
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A

355

A

745

A

4231





Gebruik verlengsnoeren/kabelhaspels:
- alleen tijdelijk
- volledig afgerold
- die niet gerepareerd zijn (ingekort mag wel)



Steek een geaarde stekker uitsluitend in een geaard
stopcontact.



Arbonormenboek
2012, onderdeel elektrische
installaties, kabels en leidingen.

Veilig en gezond werken: toegang werkgebied

A

2940





Houd rekening met de gemaakte afspraken over
toegankelijkheid van de locatie en het gebruik van
voorzieningen. Informeer betrokkenen minimaal 3
dagen van tevoren.



Licht bezoekers voor over veiligheidsvoorschriften en
risico's.



Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

2939



Er is een meldingsprocedure voor bezoekers.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.31 ad d.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

6739



Begeleid bezoekers als zij de werkplaats/kerk bezoeken.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5853



Laden en lossen:
- op de bouwplaats buiten de openbare weg
- achter een (tijdelijke) afzetting
- draag een veiligheidsvest en plaats verkeerskegels


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Veilig en gezond werken: beeldschermwerk
A

3425



Bied, voorafgaand aan de werkzaamheden,
medewerkers met 2 uur of meer beeldschermwerk per
dag een onderzoek aan de ogen aan en vergoed,
indien noodzakelijk, een beeldschermbril.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 5.11.
Oplossing voor beeldschermwerk
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A

A

A

3426

4574

4817







Let bij de plaatsing van de beeldschermen op:
- het voorkomen van spiegelingen
- het voorkomen van grote verschillen tussen het
beeldscherm en het blikveld van de medewerker
- de aanwezigheid van een doelmatige
helderheidswering
- een goede hoogte ten behoeve van de juiste
werkhouding (met name bij grote en kleine
medewerkers)



Let bij twee uur per dag aaneengesloten
beeldschermwerk op:
- instellingen van bureaustoel, werktafel aanpassen aan
de persoon
- regelmatig van werkhouding variëren
- regelmatig pauzeren



Voorkom bij beeldschermwerk invallend zonlicht en
tegenlicht met zonwering of door het beeldscherm
haaks op de vensters te plaatsen.



Arbo-Informatieblad 02, Werken met
beeldschermen
pagina 18/19.
Oplossing voor beeldschermwerk

Oplossing voor beeldschermwerk

Arbo-Informatieblad 02, Werken met
beeldschermen
pagina 12.
Oplossing voor beeldschermwerk

A

A

4712

6297





Vermijd RSI door:
- de muis vanuit de arm en niet vanuit de pols te
bedienen
- de muis zo dicht mogelijk bij het toetsenbord te
plaatsen
- de muis voorin de hand te leggen
- zoveel mogelijk functietoetsen te gebruiken (bijv. ctrl
c en ctrl v voor kopiëren en plakken)
- linker- en rechterarm af te wisselen



Installeer op intensief gebruikte computers
pauzesoftware, om RSI-klachten te voorkomen.



Vakblad
Arbo Rendement, mei 2007.
Oplossing voor beeldschermwerk

Arbo-Informatieblad 02, Werken met
beeldschermen
6e druk (2010), par. 4.3
Oplossing voor beeldschermwerk

A

4586



Neem bij beeldschermwerk in acht:
- korte pauze of ander werk na 2 uur aaneengesloten
beeldschermwerk
- werk niet langer dan 6 uur per dag in totaal achter
een beeldscherm
- varieer zoveel mogelijk de werkhouding
- beeldscherm staat recht voor de gebruiker
- bovenrand beeldscherm is op of iets onder
ooghoogte
- kijkafstand tot beeldscherm is minimaal 50 cm tot 90
cm, afhankelijk van scherm- en tekengrootte
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 5.10.
Arbo-Informatieblad 02, Werken met
beeldschermen
pagina 12, 13, 15 en 23.
Oplossing voor beeldschermwerk
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Vervoer (op de weg)
A

3791



Ga vooraf na wat de bereikbaarheid en (woon)situatie
van de klant is.


Oplossing voor fysieke belasting

A

4233



Arbeidsmiddelen zijn tijdens transport gezekerd in het
transportmiddel geplaatst, zodat schuiven onmogelijk
is.


Voertuigreglement
artikel 5.18.6.

A

A

A

A

A


4853

4836

2654

6082

6119











Beschik bij vervoer met aanhanger over rijbewijs B:
- bij een toegestaan laadvermogen inclusief gewicht
van aanhanger tot 750 kg
- bij een toegestaan laadvermogen inclusief gewicht
van aanhanger en personen- of bedrijfswagen tot 3500
kg
Rijbewijs BE is nodig in alle andere gevallen.



Bij vervoer op het dak van personen- of bedrijfswagen
is het totale gewicht maximaal 3500 kg en:
- is de maximale daklast in acht genomen
- zijn goederen veilig bevestigd aan de lastdrager
- is de hoeveelheid goederen in overeenstemming met
de constructie



De lastdrager is bij het vervoeren van goederen aan de
achterkant van personen- of bedrijfswagen toegestaan
als:
- het totale gewicht maximaal 3500 kg bedraagt
- aan beide kanten tot 20 cm breder is dan de zijkanten
van het voertuig
- bij afscherming van verlichting en reflectoren het
voorzien is van 2 rode achter- en remlichten, 2 rode
reflectoren en 2 ambergele richtingaanwijzers
- bij afscherming van kentekenplaat er een leesbare,
verlichte, goedkeuringsmerk kentekenplaat is bevestigd



Bij het vervoeren van goederen achter een voertuig
heeft de lading tot 2 meter boven het wegdek geen
scherpe uitstekende delen. Het gewicht van voertuig
en lading is maximaal 3500 kg.



Voertuigcombinaties die zwaarder zijn dan 3500 kg
hebben een (digitale) tachograaf. (Lees verder:
www.evo.nl, zoekterm: tachograaf)



Reglement rijbewijzen
artikel 15.

Voertuigreglement
artikel 5.18.7, lid 2.

Voertuigreglement
artikel 5.18.7, lid 1 en 5.18.8.

Voertuigreglement
artikel 5.18.7, lid 1 en 5.18.8

Tachograafplicht
Rij- en rusttijdenbesluit
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A

3812



In de bedrijfsauto zijn aanwezig:
- verkeersmiddelen voor pech onderweg
- EHBO-middelen
- brandblusmiddelen (afgestemd op de risico's)
- een alarmkaart met daarop de te nemen acties bij
ongevallen
- communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoon om
bij een calamiteit alarm te kunnen slaan
- veiligheidsinformatiebladen


Arbonormenboek
2007, onderdeel bedrijfsbussen.
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Dagelijkse werkbeëindiging
A

4524



De werkplek wordt iedere dag opgeruimd en schoon
(stofvrij) achtergelaten.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


2994



Ruim afval en overgebleven materialen op en voer deze
af.


Veiligheids Checklist Aannemers
(VCA)
2008/05, 6.2
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

2988



Maak de pauzeruimte elke werkdag schoon.

A


2989



Sla materialen veilig op in verband met gevaar van
omvallen, diefstal, milieu-incidenten, ongevallen.

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

2990



Laat geen machines, die gevaar op kunnen leveren,
onbeheerd achter.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4542



Reinig gereedschap en apparaten na ieder gebruik en
berg deze ordelijk op.


Veiligheids Checklist Aannemers
(VCA)
2008/05, hoofdstuk 10
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A


5458



Haal stekkers van apparaten en machines uit het
stopcontact.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Langdurige werkonderbreking-vakanties
A


2992



Verwijder materieel en sla het op de juiste wijze in het
bedrijf op.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Werkoverleg
A

3067



Houd regelmatig werkoverleg (vuistregel: eenmaal per
maand).

Oplossing voor werkdruk
Arbeidsomstandighedenwet
artikel 12, lid 1 en lid 3

A


3071



Besteed in het werkoverleg aandacht aan:
- arbeidsomstandigheden (in het bijzonder werkdruk
en ziekteverzuim)
- veiligheid
- milieuaspecten
- werkverdeling en planning
- algehele gang van zaken in het bedrijf
- openstaande actiepunten
- (bijna) ongevallen

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4179



Neem de inhoud van deze Code bij het werkoverleg
systematisch door.

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3068



Leg besproken onderwerpen, besluiten en afspraken
vast.

A

3069



Registreer aanwezigen en laat deze een presentielijst
ondertekenen.

A

2930



Handel als volgt als medewerkers afwezig zijn bij het
werkoverleg:
- breng ze met het verslag op de hoogte van wat er is
besproken
- laat ze voor kennisname tekenen

A

6024



Houd ten minste tweemaal per jaar een bijeenkomst
met het personeel waarin u uw medewerkers in elk
geval informeert over:
- de stand van zaken in het bedrijf
- de concrete doelen voor de komende 3 jaar
- zwaarwegende beslissingen zoals uitbreiding,
inkrimping, belangrijke investeringen en verhuizing
- voortgang van uitvoering Plan van aanpak bij de RI&E
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Wet op de ondernemingsraden
art. 24 en 35B
Arbeidsomstandighedenwet
art. 12 lid 3
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2.

Ondernemen
Koers

A

A


6026

3081





Stel uzelf (via de brancheorganisatie, vakbladen of
anderszins) op de hoogte van:
- markt- en branche-ontwikkelingen
- actuele NEN-normen en wet- en regelgeving
- nieuwe werkmethoden, gereedschappen en machines
en pas uw bedrijf waar nodig aan.



Maak een investeringsplan, met
budgetreservering met de volgende elementen:
- technische ontwikkelingen
- tijdige vervanging van verouderd materieel
- uitbreiding/inkrimping van uw bedrijf
- milieu-eisen
- arbeidsomstandigheden
- onderhoudskosten
- duurzaamheid



Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

2831



Stel een organisatieschema (organogram) op met een
overzicht van de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de verschillende werkzame
personen.

A

4549



Hanteer bij een fusie de fusiegedragsregels van de SER
(www.ser.nl) ter bescherming van belangen van de
werknemers. De regels zien toe op
informatievoorziening en geheimhouding.

A

4394



Start 5 à 7 jaar vóór bedrijfsbeëindiging of -overdracht
met voorbereidingen.



A

4395



Werk bij bedrijfsoverdracht via de volgende stappen:
- overdrachtsplan
- verkoopklaar maken bedrijf
- selectie kandidaten
- overdracht bedrijf
- tijdig overleg met eventuele werknemers



A

2942



A

2943



Registreer gewerkte tijd per persoon.

A

2944



Registreer gewerkte tijd per week.

Financiën en administratie
Registreer gewerkte tijd per werk.
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Arbeidstijdenwet
artikel 4.3, lid 1.
Oplossing voor psychosociale
arbeidsbelasting
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Leg vast:
- wie er personeel mogen aanstellen en ontslaan
- tot welke bedragen en bij welke leveranciers
medewerkers zelfstandig aankopen mogen doen
- wie er bevoegd zijn tot het doen van aanbiedingen
aan opdrachtgevers en het tekenen van offertes

A

3106

A


62



Registreer gevaarlijke stoffen, die regelmatig in het
bedrijf voorkomen, in de RI&E als volgt:
- naam van de stof
- gevaren
- wijze van blootstelling
- blootstellingsniveau per medewerker

A

5686



Registreer van carcinogene en/of mutagene en/of
reprotoxische stoffen het volgende:
- waarom het niet vervangen wordt
- voor welke doeleinden het wordt gebruikt
- welke maatregelen u treft
- hoeveelheid die op jaarbasis wordt gebruikt
- hoeveel en welke medewerkers ermee werken



Bewaar in het bedrijf (indien van toepassing) de
volgende documenten (of een kopie):
- onderhoudscontracten
- certificaten van bodembeschermende voorzieningen,
opslagtanks, filters, enz.
- certificaten van periodiek onderhoud
- certificaten keuringen
- overzichten energiebedrijf
- veiligheidsinformatiebladen
- afgiftebewijzen afvalstoffen
- bewijzen van aanleg van bodembeschermende
voorzieningen en opslagtanks



Houd een voorraadadministratie bij.



A


535

A


196

A

2260

A


568





Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.2.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.13 en 4.15
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Regeling algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
artikel 2.6
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Verzekeringen



Laat u, aan de hand van de risico's van uw
bedrijfsactiviteiten, mede bepaald na een ingevulde
Code Checklist, adviseren door een
verzekeringsdeskundige over bedrijfsspecifieke
verzekeringen.



Milieu



Formuleer doelstellingen om milieu- en energiebewust
te ondernemen en geef aandacht aan:
- middelen om de doelstelling te bereiken
- wijze waarop de doelstelling moet worden bereikt
- bevoegdheden en verantwoordelijkheden
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A


6066



Laat u door een deskundige adviseren over een
voldoende en energiezuinige verlichting. Let daarbij
op:
- voldoende verlichting om te werken (in lux)
- een juiste kleurweergave (kleurweergave-index Ra
minimaal 80)
- gebruik moderne, hoogfrequente en energiezuinige
TL-verlichting
- gebruik reflectoren in montagebalken van TLverlichting
- vervang oude voorschakelapparaten door (regelbare)
elektronische versies
- gebruik lichtsensoren voor daglichtafhankelijke
lichtregeling
- gebruik bewegingssensoren in ruimten die niet
voortdurend worden gebruikt
- vervang gloeilampen en halogeenspots door LEDverlichting of eventueel spaarlampen.



A


515



Stel de ruimtetemperatuur kritisch in.
(kantoren en personeelsruimten 20 °C, gangen 15 °C,
werkplaatsen voor fijn en zittend werk 18-20 °C,
overige werkplaatsen 10-15 °C)


NEN
5066:1992:
Warmteverliesberekening voor
gebouwen - Berekening van het
benodigde vermogen voor het
verwarmen van een ruimte

A


516



Verwarm ruimtes alleen bij gebruik. Houd ruimtes
vorstvrij.



A


1509



Zet de ventilatie lager/uit na sluitingstijd of nadat de
reden voor ventilatie is vervallen.


Branche-energie advies NOVEM

A


A


6071

489





Bespaar energie bij een airco door:
- deuren zoveel mogelijk gesloten te houden
- het temperatuursverschil tussen binnen en buiten tot
maximaal 5 graden te beperken (meer wordt als
onprettig ervaren)
- het aantal draaiuren en het toerental van de
ventilatoren te beperken
- de condensor op een zo koel mogelijke plaats te
zetten en schoon te houden
- het isoleren van koudeleidingen
- de airco zo min mogelijk te gebruiken



Voer afval regelmatig af, via een erkende inzamelaar of
via de gemeente.



www.mkbservicedesk.nl

Wet Milieubeheer
art. 10.45
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A


4593



Overleg met de inzamelaar over de wijze van
aanbieden van het gevaarlijk afval.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A


520



Stel de temperatuur van warm boilerwater laag in,
maar niet lager dan 60 °C in verband met mogelijke
bacteriegroei zoals legionella.


Oplossing voor biologische agentia

Arbobeleid
A

227



Voer een arbobeleid, gericht op:
- geen nadelige gevolgen van de arbeid op de
veiligheid en gezondheid van de werknemers
- correcte aanpak van de risico's
- de persoonlijke eigenschappen van een werknemer
- voorkomen/beperken van monotone en
tempogebonden arbeid
- maatregelen bij brand en ongeval
Deze Code biedt daartoe concrete maatregelen en
oplossingen.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5518



Houd in het arbobeleid (procedures, voorschriften en
regels arbeidsomstandigheden) rekening met:
- uitzendkrachten
- stagiaires
- jeugdigen (jonger dan 18 jaar)
- werknemers met een kinderwens
- zwangere vrouwen
- thuiswerkers
- ouderen (ouder dan 55 jaar)
- derden (bezoekers, medewerkers andere firma's)
- medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen
- alleenwerkers (gedurende meer dan 1,5 uur geen
contact met anderen)

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3089



Stel jaarlijks een nieuw Plan van aanpak op voor de
aanpak van arborisico's en arboverbeteringen.


Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

364



Voorkom of pak risico's aan door in deze volgorde
toepassen van:
- bronbestrijding
- collectieve bescherming
- individuele bescherming
- persoonlijke beschermingsmiddelen (het gebruik
ervan is tijdelijk en tot het strikt noodzakelijke beperkt)
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Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3, lid 1b.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

51

A

1802



Voorkom blootstelling aan risico's bij derden, zoals
klanten en bezoekers.


Arbeidsomstandighedenwet
artikel 10.

A

228



Baseer het arbobeleid op de RI&E en het Plan van
aanpak.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3308



Alle medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten
aanzien van arbeidsomstandigheden.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3445



Licht de medewerkers voor over het doel, de werking
en de beveiligingen van arbeidsmiddelen. Kijk voor
meer suggesties op
www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8, lid 3.
Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.11a.
Oplossing voor machineveiligheid

A

6616



Werknemers hebben toegang tot een deskundige
werknemer of persoon op het gebied van preventie en
bescherming.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 13 en 14
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

229



Pas het arbobeleid aan als ervaringen, gewijzigde
werkmethoden of werkomstandigheden daartoe
aanleiding geven en informeer uw werknemers.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

548



Vraag, bij gebrek aan interne arbodeskundigheid,
offertes aan van arbodiensten of vrij gevestigde
gecertificeerde kerndeskundigen (bedrijfsarts,
veiligheidskundige, arbeidshygiënist of deskundige
arbeid & organisatie). Vraag bij uw brancheorganisatie
naar collectieve afspraken.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 13, lid 3.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

249



Besteed:
- Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek PAGO
- begeleiding zieke werknemers
- aanstellingskeuringen
alleen uit aan een gecertificeerde arbodienst of
zelfstandige bedrijfsarts.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 14 en 14a.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3980



Maak afspraken met de arbodienst of bedrijfsarts over
signalering van beroepsziekten.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 9 lid 3
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

6173



Werknemers krijgen een Periodiek
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek PAGO aangeboden, minimaal gericht op de
arbeidsrisico's fysieke belasting, geluid, gevaarlijke
stoffen en hand- en armtrillingen.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 18
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor geluid
Oplossing voor trillingen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

1001



Kosten van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig
Onderzoek - PAGO zijn voor rekening van de
werkgever.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 18.
Arbonormenboek
2010/2
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor geluid
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor trillingen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

4816



Zwangere en pas bevallen vrouwen:
- krijgen extra pauzes
- hoeven niet in nachtdienst of langer dan 10 uur per
dienst te werken
- krijgen de mogelijkheid onder werktijd de
noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te
ondergaan
- verrichten geen arbeid binnen 4 weken voor de
vermoedelijke bevallingsdatum tot 6 weken erna
- mogen tot 9 maanden na de bevalling het werk
onderbreken voor borstvoeding of kolven (maximaal
een kwart van de arbeidstijd en in overleg). Hiervoor
wordt een geschikte ruimte ter beschikking gesteld

Arbeidstijdenwet
artikel 4:5 t/m 4:8.
Oplossing voor fysieke belasting
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A

5211



Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
vermijden blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zij
komen niet in aanraking met stoffen met;


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.109.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor biologische agentia
Oplossing voor CMR-stoffen

- R(isico)-zinnen:
R45: kan kanker veroorzaken
R46: kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R49: kan vruchtbaarheid schaden
R61: kan het ongeboren kind schaden
R62: mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
R63: mogelijk gevaar voor beschadiging ongeboren
kind
R64: kan schadelijk zijn via borstvoeding
- H(azard)zinnen*:
H340: kan genetische schade veroorzaken
H341: verdacht van het veroorzaken van genetische
schade
H350: kna kanker veroorzaken
H351: verdacht van het veroorzaken van kanker
H360: kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind
schaden
H361: wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het
ongeboren kind te schaden
- Biologische agentia zoals Rubellavirus (rodehond),
tenzij gebleken is dat zij hiervoor immuun zijn.
* De leverancier moet achter deze zinnen nog een
specifieke blootstellingsroute vermelden als
overtuigend bewijs is dat het gevaar bij een andere
blootstellingsroute niet aanwezig is.

Competenties, diploma's en bewijsstukken
A

2781



Beschik over voldoende ondernemersvaardigheden op
het gebied van:
- financieel management
- marketing (marktbewerking)
- wetten, belastingen en verzekeringen
- personeel en organisatie



A

6666



Stel een scholingsplan op met daarin onder andere:
- behaalde diploma's/niveau
- competenties van de medewerker
- de ambities van de mederker over 5 jaar
- de mogelijkheden in het bedrijf



A

492



Houd de eigen ondernemersvaardigheden en vakkennis
bij door:
- regelmatig de vakliteratuur te lezen
- beurzen en congressen te bezoeken
- het volgen van trainingen, workshops en
nascholingscursussen
- binnen te lopen bij collega-bedrijven
- nadere informatie in te winnen bij branche- of andere
organisaties
- deelname aan activiteiten van de brancheorganisatie



A

14



Beschik over (medewerkers die in het bezit zijn van)
een, in de branche geldig, vakbekwaamheidsdiploma.
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Bij leerlingen/stagiair(e)s voldoet u aan de regeling
erkende leerbedrijven.

A


648

A

775



Hanteer de voor de onderneming geldende CAO.

A

3097



Raadpleeg de CAO bij werving, selectie en aanstelling
van personeel in verband met rechten en plichten van
nieuw personeel.

A

5892



Werf conform de sollicitatiecode. Kijk op www.nvpplaza.nl voor meer informatie.

A

2828



Leg in de personeelsadministratie de gegevens
vast betreffende de arbeidsrelatie met de daarop
betrekking hebbende documenten (identiteitsbewijs,
overeenkomst zoals arbeidscontract e.d.).van alle
medewerkers, incl. stagiair(e)s, oproepkrachten,
freelancers, uitzendkrachten e.d.

A

5643



Bied een aanstellingskeuring, bestaande uit een
algemeen medisch onderzoek en een meting van het
loodgehalte in het bloed, bij iedere werknemer die
begint met werken op een plek met loodblootstelling.
Biedt de werknemers daarna minstens een maal per
jaar de gelegenheid een medisch onderzoek, inclusief
meting van het loodgehalte in het bloed, te
ondergaan.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs
artikel 7.2.10 lid 4.

Scholings- en personeelsbeleid

A


779



Hanteer voor nieuwe en tijdelijke medewerkers een
inwerkprogramma met regels en instructies voor veilig
en gezond werken en milieu. Leg afspraken schriftelijk
vast.

A

776



Leg per medewerker de functiebeschrijving conform de
CAO vast met bijbehorende kwalificaties en ervaring.

A

3094



De functiebeschrijving bevat:
- taken
- verantwoordelijkheden
- bevoegdheden
- plaats van de functie in de organisatie
- functionele relaties tussen medewerker en
leidinggevende, medewerker en eventuele
ondergeschikten
- de voor de functie geldende opleidings- en/of
ervaringseisen
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Wet op het algemeen verbindend en
onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten
artikel 2.

Wet op de identificatieplicht
artikel 23, lid 2.


Loodbesluit 1988
Oplossing voor CMR-stoffen
CAO
Orgelbouw

Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3.3
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A

4835



Houd periodiek en aan het eind van de proeftijd
beoordelingsgesprekken om het functioneren van een
werknemer te bespreken over een recente periode, met
daarin minimaal aandacht voor:
- het verbeteren van het functioneren, de prestatie en
de motivatie van de werknemer
- het optimaal benutten van de capaciteiten van de
werknemer
- het formuleren van arbeidsvoorwaardelijke
beslissingen, zoals bijvoorbeeld het krijgen van
salarisverhoging
Leg de afspraken vast en verstrek de werknemer een
kopie.

www.carrieretijger.nl

A

778



Houd jaarlijks per werknemer een functionerings- en/of
evaluatiegesprek om samen knelpunten op te sporen
en aan te pakken, met daarin minimaal aandacht voor:
- de aard en het niveau van het werk
- de beleving van het werk (o.a. samenwerking met
collega's)
- factoren die goed functioneren verhinderen
- (bij)scholing
- toekomstplannen
Leg afspraken schriftelijk vast, onderteken het verslag
gezamenlijk en verstrek de werknemer een kopie.

www.carrieretijger.nl

A

6154



Houd bij toewijzen en inplannen van taken en uren, in
overleg met PVT of personeel, waar mogelijk, rekening
met zorgtaken, scholing en vrijwilligerswerk.

Arbeidsinspectie
brochure De arbeidstijdenwet, maart
2010
Oplossing voor werkdruk

A

292



Beschik over een procedure voor het opnemen en
registreren van verlof.

A

777



Hanteer per medewerker een opleidingsprogramma en
leg afspraken hierover schriftelijk vast.

A

4590



Maak bij leerlingen/stagiair(e)s gebruik van:
- een praktijkovereenkomst tussen leerling, werkgever
en onderwijsinstelling
- wettelijke vergoedingen bijv. de Wet Vermindering
Afdracht (WVA) en subsidiemogelijkheden

SVGB kennis- en opleidingencentrum

A

5443



Volg voor het bepalen van de maximale arbeidstijden
de geldende CAO.

Wet op het algemeen verbindend en
onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten

A

2503



Maak werktijdroosters ten minste 4 dagen van tevoren
bekend (bij een gewijzigd patroon 28 dagen). Bewaar
werktijdroosters samen met de administratie van de
gewerkte uren ten minste 1 jaar.

Arbeidstijdenwet
artikel 4.1 t/m 4.3.
Arbeidstijdenbesluit
artikel 3.2.1.

A

2833



Zondagswerk is toegestaan onder voorwaarde dat een
werknemer 13 zondagen per jaar geen arbeid verricht
(behoudens afwijking bij CAO, indien werknemer
hiermee instemt).

Arbeidstijdenwet
artikel 5.6.

Arbocatalogus, Code van de orgelbouwer 2013 - Ondernemen

56

A

2835



Dagelijkse onafgebroken rusttijd:
- 11 uur in periode van 24 achtereenvolgende uren
Eenmaal per week mag deze rusttijd ingekort worden
tot ten minste 8 uur
- jeugdigen (16- en 17-jarigen): 12 uur in periode van
24 achtereenvolgende uren (in ieder geval vallend
tussen 23:00 en 6:00 uur)

Arbeidstijdenwet
artikel 5.3.

A

2836



Onafgebroken rusttijd voor 18 jaar en ouder is:
- 36 uur per 7 dagen òf
- 72 uur per 14 dagen te verdelen in blokken van
tenminste 32 uur

Arbeidstijdenwet
artikel 5.5. lid 2

A

2837



Een werknemer van 18 jaar of ouder werkt ten hoogste
12 uur per dienst, 60 uur per week en in elke periode
van 16 weken gemiddeld 48 uur per week (behoudens
afwijking bij CAO).

Arbeidstijdenwet
artikel 5.7. lid 2 en 4

A

3720



Jeugdigen (16- en 17-jarigen) werken maximaal 9 uur
per dienst, 45 uur per week en in elke periode van 4
weken gemiddeld 40 uur per week. Daarbij geldt de
schooltijd ook als werktijd.

Arbeidstijdenwet
artikel 5.7. lid 1 en artikel. 4.4 lid 2

A

3719



13- en 14-jarigen verrichten uitsluitend onder toezicht
en op niet schooldagen (vakanties en niet
schooldagen) lichte hulpwerkzaamheden, zoals
vakkenvullen.
Niet toegestaan zijn werkzaamheden in het magazijn,
in- en uitladen van vrachtauto's en het werken met
pletmachines.

Arbeidstijdenwet
artikel 3.2
Arbeidsomstandighedenwet
artikel 1.37
Oplossing voor fysieke belasting

A

3131



Kinderen van 14 tot 16 jaar mogen alleen licht werk
verrichten in het kader van onderwijs (met een
stageovereenkomst).

Arbeidstijdenwet
artikel 3.2. lid 2c
Oplossing voor fysieke belasting

A

3132



Kinderen t/m15 jaar mogen, buiten schooltijd en
vakanties, alleen een beperkt aantal uren lichte
werkzaamheden verrichten, zoals vakken vullen, helpen
bij het inpakken of schoonmaken. Niet toegestaan zijn
kassawerkzaamheden.

Arbeidstijdenwet
artikel 3.2.
Nadere regeling kinderarbeid
artikel 1.1
Oplossing voor fysieke belasting

A

2839



Voer met medewerkers, bij uitdiensttreding, een
exitgesprek.
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A

6362



Er zijn heldere korte bondig opgestelde huisregels met:
- werktijden
- doktersbezoek
- verlof(aanvragen)
- verzuimbeleid
- telefoongebruik en internetgebruik privé
- bedrijfskleding en gereedschap
- pauzeren
- veiligheid en arbo-instructies
- overwerk
- bedrijfsnoodplan
- klachtenafhandeling
- omgang, presentatie
- regels bij ongewenst gedrag (seksuele intimidatie,
geweld, agressie, pesten)
- werkoverleg
- arbeidsovereenkomst
- taakomschrijving
- cursussen

A

4545



Volg bij klachten van medewerkers de
volgende stappen:
- registreer de klacht
- behandel de klacht objectief
- bedenk, waar mogelijk, samen met de medewerker(s)
een oplossing
- geef informatie over de behandeling en afhandeling
van de klacht

A

6168



Raadpleeg de CAO voor de regels bij verzuim en reintegratie.

A

4666



Verzuimbeleid en -regels zijn opgenomen in de
huisregels.

Oplossing voor psychosociale
arbeidsbelasting

A

2866



Bij verwachte langdurige ziekte van een werknemer:
- week 1: binnen vier dagen ziek melden bij de
bedrijfsarts/arbodienst. Bij recht op uitkering, volgens
de Ziektewet, aangifte doen bij het UWV.
- week 6: de bedrijfsarts heeft een probleemanalyse
met redenen van uitval, herstelmogelijkheden en
wanneer mogelijk werkhervatting
- week 8: werkgever en werknemer hebben een Plan
van aanpak voor werkhervatting op basis van de
probleemanalyse
- week 42: werkgever meldt de zieke werknemer bij het
UWV
- week 44: UWV stuurt bevestiging met verplichte
activiteiten voor het tweede ziektejaar
- week 87: indien niet aan het werk ontvangt de
werknemer een WIA-aanvraagformulier dat binnen drie
weken terug moet naar het UWV ter beoordeling voor
WIA-uitkering.
Meer informatie: www.uwv.nl

Wet verbetering poortwachter

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Verzuim en re-integratie
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A

6151



Pak re-integratie direct op als bekend is wat de zieke
wel en niet kan.
- maak met de arbodienst een Plan van aanpak.
- raadpleeg bij verschil van mening met de zieke
opnieuw de arbodienst
- informeer naar eventuele UWV subsidies en
voorzieningen
Ga naar www.uwv.nl voor meer informatie.
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3.

Inkoop
Algemeen

A


6743



Hanteer een inkoopbeleid. Let op (indien van
toepassing):
- voorraad- en bestelkosten
- opslagmogelijkheden/-eisen
- service (erkende) leverancier
- CE-markering
- verklaring van herkomst (toetsbeleg, hout)
- kwaliteitscertificaten
- minimaal energie- en waterverbruik
- minder schadelijke alternatieven
- doseringsmogelijkheden
- hergebruik
- duurzaamheid (spreek de leverancier aan op
duurzaam geproduceerde goederen)
- ergonomische eisen
- garantietermijn
- het aanvragen van meerdere offertes


Validatiegroep Code van de
orgelbouwer 2013
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

6715



Hout voor het vervoer van loden pijpen voldoet aan
ISPM 15.



A


1447



Selecteer leveranciers op basis van:
- assortiment
- kwaliteit
- betrouwbaarheid
- levertijd
- service
- flexibiliteit
- prijs
- productinformatie
- duurzaamheid (van product én leverancier)



A

3853



Maak afspraken met uw leveranciers over
leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden,
productomschrijvingen en onderhoud.


Bedrijfsbezoeken

A


A


2842

3122





Koop maatschappelijk verantwoord in. Beoordeel op:
- sociale criteria (geen kinderarbeid, etc.)
- milieucriteria (PP-folie in plaats van PVC, FSC-hout,
energiezuinig)
- consumentenveiligheid
- duurzaamheid



Informeer naar subsidiemogelijkheden en
belastingvoordelen vóór het doen van investeringen
(bij brancheorganisatie of via
www.antwoordvoorbedrijven.nl, ga naar: subsidies en
regelingen).
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Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen in de Detailhandel

Handboek ondernemen 2008
Belastingdienst
Investeren en inkopen pagina 74.
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Voorraadbeheer
A

4543



Houd bij bestelfrequentie en bestelgrootte rekening
met:
- een overzichtelijke sortering van de voorraad
- het aanhouden van een beperkte voorraad
- kwantumkorting
- bedrijfsdrukte
- minimaal aantal vervoersbewegingen



A

194



Hanteer het voorraadprincipe van first-in-first-out
(eerst-in-eerst-uit).



A

4401



Duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de controle op
geleverde artikelen/goederen en op welke punten
gecontroleerd wordt.

A


193



Controleer bij het aanvullen van de voorraad op:
- verpakking
- houdbaarheidsdata (indien van toepassing)
- etiket
- aanwezigheid van veiligheidsinformatiebladen (bij
gevaarlijke stoffen)



Controleer bij ontvangst:
- of producten voldoen aan bestekseisen
- houdbaarheid
- breuk/beschadiging
- etikettering
- gebruiksaanwijzing of veiligheidsinformatiebladen
- of factuur overeenkomt met pakbon en levering



A


3281



A

4240



Stel bij levering of nalevering vast dat aantallen,
kwaliteit en levertijd overeenkomen met de
bestellingen en op de factuur vermelde producten en
bedragen.

A


188



Bewaar (gevaarlijke) stoffen in de originele verpakking.

Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen


Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Bedrijfsinventaris/-inrichting
A

92



Bedrijfsinventaris is stabiel en stevig.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.3, lid 2.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A

570



Bedrijfsinventaris is veilig in gebruik (bijvoorbeeld geen
scherpe hoeken).


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 5.2.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

6677



Bedrijfsinventaris is eenvoudig te reinigen.



A

4677



Liften voldoen aan NEN-EN 12158 deel 2, zijn CEgemarkeerd en hebben een onderhoudsboek.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


179



Magazijnstelling is voldoende sterk en stabiel bij
normaal gebruik (niet bevestigd aan gebouw).


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.3.
PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.4.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

A

4332

89





Bij langer dan 2 uur per dag beeldschermwerk voldoen
tafels aan het volgende:
- in hoogte verstelbaar indien meerdere werknemers
wisselend gebruik maken van de werktafel
- hoogte bedraagt 74-76 cm (bij vaste werkhoogte)
- werkvlak minimaal 120 cm breed en 80 cm diep
- werkbladdikte is inclusief draagconstructie maximaal
5 cm
- vrije beenruimte met minimale diepte van 65 cm, een
minimale breedte van 60 cm en een minimale vrije
voetenruimte van 80 cm diep
- werkblad is lichtgetint, niet reflecterend



Bij langer dan 2 uur per dag beeldschermwerk voldoet
de stoel aan NEN-EN 1335:
- zitting, armleuningen en rugleuning in hoogte
verstelbaar
- onderlinge afstand tussen armleuningen verstelbaar
- zitdiepte verstelbaar
- draaibaar
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Arbo-Informatieblad 07, Kantoren
pagina 22.
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor beeldschermwerk

Arbeidsomstandighedenbesluit
art. 5.8 lid 2
Oplossing voor beeldschermwerk
Oplossing voor fysieke belasting

62

A

3151



Tafels waaraan mensen staand werken, voldoen aan
het volgende:
- ca. 25 cm lager dan de punt van de elleboog als
kracht gezet moet worden of grote spullen gehanteerd
moeten worden
- maximaal 5 cm lager dan de punt van de elleboog
voor fijne werkzaamheden en schrijven
- 5 tot 10 cm boven ellebooghoogte geplaatst bij heel
fijne werkzaamheden
- in hoogte verstelbaar
- voldoende been- en voetenruimte


Oplossing voor fysieke belasting

A

5591



Werktafels zijn in hoogte verstelbaar en daardoor aan
te passen aan de lichaamslengte en het soort
werkzaamheden van de individuele medewerker.

A

4333



Beschik voor de zittende werkzaamheden over goede,
in hoogte verstelbare, verrijdbare werkstoelen met:
- vijfpoten met wielen voor stabiliteit
- zonder armleuningen
- duurzaam materiaalgebruik



De voetensteun, voor kleine medewerkers die aan niet
in hoogte verstelbare tafels en bureaus
werken, voldoet aan DIN 4556:
- 0,45 m breed x 0,35 m diep
- in hoogte instelbaar
- geen stang of balk



Eisen stasteun:
- in hoogte verstelbaar tussen 65 en 90 cm
- zitsteun moet een hoek kunnen maken tussen 20 en
30 graden met de vloer
- bij gebruik van een kruispoot met wielen zijn deze
beremd
- de bekleding is makkelijk te reinigen.



Werkstoelen voldoen aan de ergonomische norm NENEN 1335.



A

A

A

3155

6678

4294







Arbeidsomstandighedenregeling
5.4-1a.
Oplossing voor fysieke belasting

Oplossing voor fysieke belasting

Oplossing voor fysieke belasting

Oplossing voor fysieke belasting

Vervallen Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving
art. 5.4-1.a lid 4
Oplossing voor fysieke belasting

A

4296



Werkstoelen voor precisiewerk hebben vergrendelbare
wielen en vergrendelbare draaiende delen.


Oplossing voor fysieke belasting

A

4295



Beschik indien nodig over aparte werkstoelen geschikt
voor korte medewerkers < 1.56 m, lange
medewerkers >1.95 m en medewerkers met
gewicht > 135 kg.
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Oplossing voor fysieke belasting
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A


4383



Brandveiligheidsopslagkast voldoet aan NEN 2678 bij
aanschaf voor 2006 en aan NEN-EN 14470-1 bij
aanschaf na 1 januari 2006.


PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.10.1.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

A

6523

6130





Een industriestofzuiger voldoet aan:
- flexibel en makkelijk te verplaatsen
- voldoende capaciteit voor de hoeveelheid en type stof
- van lichtgewicht materiaal
- beperkte geluidsbelasting
- omkasting van slagvast materiaal
- de losse stofzak is makkelijk verwijderbaar, voldoende
stevig en scheurt niet bij gebruik of bij het uitnemen
- de stofzak wordt gelijkmatig gevuld
- HEPA-filter
Indien nodig:
- geschikt voor vloeistoffen
- naast zuig- ook blaasmogelijkheid



Verlengsnoeren/kabelhaspels zijn gekeurd en hebben
randaarde.



Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor geluid

Arbonormenboek
2012 onderdeel elektrische
installaties, kabels en leidingen.
NEN
3140
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Bedrijfswagens
A

A

4094

5849





Nieuwe bedrijfsauto's voldoen aan ergonomische eisen:
bij het laden en lossen van zaken kan er zoveel
mogelijk tussen heup- en schouderhoogte gewerkt
worden, zodat reiken en tillen minder nodig is.



Houd bij aanschaf/vervanging van de (vracht)auto
rekening met geluid:
- vraag de leverancier om informatie over de
geluidsemissie en kies voor geluidarme types
- kies cabine met airconditioning zodat niet met open
ramen gereden hoeft te worden
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Oplossing voor geluid

64

A

5854



Houd bij aanschaf/vervanging van vrachtauto’s
rekening met trillingen:
- vraag leverancier informatie over hoeveelheid
trillingen en mogelijkheden om deze te beperken
- stoel van de chauffeur is voorzien van
trillingsdemping conform NEN 2631
- stoel moet goed afgeveerd zijn en zowel horizontale
als verticale schokken dempen
- stoel is verstelbaar op de lichaamsmaten,
taakuitvoering en specifieke voorkeur van de chauffeur
- de hoogte en helling van de zitting en zitdiepte zijn
instelbaar
- stoel voorzien van lichaamsgewicht instelbare vering
en ademende kleding


Oplossing voor geluid
Oplossing voor trillingen
Oplossing voor fysieke belasting

A

3810



De bedrijfsauto is goed beveiligd tegen diefstal
(geblindeerde ramen aan de achterkant, alarm etc.).



A

4988



Bedrijfsauto beschikt over een egale laadvloer
(antislip).


Oplossing voor fysieke belasting

A

3811



Er is een schot of wand tussen het laadgedeelte en de
cabine.


Arbonormenboek
2007, onderdeel bedrijfsbussen.

A

6081



De lastdrager voor vervoer op het dak is:
- solide
- geschikt voor de specifieke goederen
- veilig bevestigd aan het voertuig


Reglement rijbewijzen
artikel 15

Arbeidsmiddelen
A

5642



Houd u op de hoogte van de nieuwste
veiligheidsmiddelen in de branche.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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A


A

A

2843

6718

40







Let bij aanschaf of huur van apparatuur en
instrumenten op:
- servicegerichtheid van de leverancier (continuïteit,
kennis, technische ondersteuning,
leveringsvoorwaarden e.d.)
- de aanschafprijs en de prijs-kwaliteitverhouding
- aanwezigheid van CE-markering
- de grootte en het gewicht (stationair, verrijdbaar,
transportabel, eventueel demontabel tbv transport)
- de toepassingsmogelijkheden
- het bedieningsgemak
- scholingsmogelijkheden voor gebruiker(s)
- de exploitatiekosten (bijvoorbeeld verbruik,
onderhoud, energie)
- energiebesparing en milieu-effecten
- de garantie
- de onderhoudsovereenkomst en kosten na de
garantie
- terugverdientijd
- risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen,
schadelijk geluid, trillingen en andere risico's, zoals
geen goede ergonomie



Gebruik de aandachtspunten bij aanschaf van
stofzuigers en houtbewerkingsmachines uit de
volgende publicaties op www.arbouw.nl:
- stofbeheersing in de afbouw en onderhoudssector
- A-blad Houtstof op de bouwplaats



Arbeidsmiddelen (apparaten en instrumenten) hebben
CE-markering en conformiteitsverklaring.



Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor machineveiligheid

A-blad, Houtstof op de bouwplaats
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.2.
Oplossing voor machineveiligheid

A

A

3027

4194





Laat een risicobeoordeling uitvoeren door een
deskundige wanneer de (oude) machine geen CEmarkering heeft of wanneer u een bestaande machine
wijzigt.



Bij apparatuur is de Nederlandstalige handleiding
aanwezig met:
- veiligheidsinstructies voor omgevingssituatie,
bescherming, schok- en brandpreventie
- bedieningsvoorschrift
- onderhoudsvoorschrift
- handelwijze bij storing/reparatie
- bestelwijze onderdelen
- CE-markering en conformiteitsverklaring



Arbocatalogus, Code van de orgelbouwer 2013 - Inkoop

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.2.
Warenwetbesluit Machines
artikel 3.
Oplossing voor machineveiligheid

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.11a.
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

66

A

A

3703

800





Arbeidsmiddelen zijn beveiligd en beschermd en
verkeren in een goede conditie, inclusief snoeren,
isolatie en aarding. Borg dit met inspectie- en
keuringsstickers en rapporten.



Een elektrisch arbeidsmiddel beschikt, om gevaren te
voorkomen, over een goed zichtbare, bedienbare en
bereikbare noodstopvoorziening.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.7.
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.16
Oplossing voor machineveiligheid

A

1791



Arbeidsmiddelen hebben werkende
veiligheidsvoorzieningen om knellen, snijden en pletten
te voorkomen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.7.
Oplossing voor machineveiligheid

A

1017



Bewegende delen van een arbeidsmiddel, die gevaar
opleveren, zijn afgeschermd of beveiligd.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.7, lid 1.
Oplossing voor machineveiligheid

A

3864



Alle belangrijke bedieningselementen zijn overzichtelijk
geplaatst en eenvoudig te bedienen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.13.
Oplossing voor machineveiligheid

A

1022



Bedieningssystemen van arbeidsmiddelen zijn duidelijk
zichtbaar en alleen bewust in te schakelen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.13.
Oplossing voor machineveiligheid

A

5239



Zware apparaten en onderdelen die regelmatig
verplaatst worden zijn voorzien van soepel lopende en
te blokkeren wielen.


Oplossing voor fysieke belasting
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A

5888



Gereedschap is, indien mogelijk, voorzien van
geluiddemping.


Oplossing voor geluid

A

A

4293

6734





Arbeidsmiddelen zijn voorzien van (indien van
toepassing):
- afzuiging
- ingebouwde voorziening voor stof- en/of
dampafzuiging met filterclassificatie EU 7 of EU 9
- stoffilter (afneembare stofzak)
- trillingsarm
- aarding tegen statische elektriciteit
- beperkte geluidsbelasting
- noodstop
- in hoogte verstelbaar
- afscherming voor bewegende delen



Afzuiginstallaties voor houtbewerkingsmachines
voldoen aan NEN-EN 12779 en de ATEX-richtlijn in
verband met explosiegevaar.



Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor geluid
Oplossing voor elektrische
installaties
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor trillingen
Oplossing voor fysieke belasting

www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

6704



Nieuwe machines hebben een zo laag mogelijke
uitstoot van houtstof; zeker onder de 1 mg per m³.


www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor CMR-stoffen

A

5351



Te gebruiken snijgereedschappen zijn geschikt voor de
toepassing en voorzien van de juiste opschriften (NENEN 847-1:2005+A1:2007 en).


Arbo-Informatieblad 11,
Machineveiligheid, afscherming en
beveiligingen van machines
Oplossing voor machineveiligheid

A

5349



Machines en apparaten zijn zoveel mogelijk
trillingsgedempt. De maximale trillingsbelasting van
hand-armtrillingen bedraagt 2,5 m/s². Vraag dit na bij
de leverancier.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
6.11a, lid 2 sub b.
Oplossing voor trillingen

68

A

3141



Laat ervaren gebruikers hun mening geven bij de
aanschaf van nieuwe arbeidsmiddelen.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4821



Beschik over professioneel, veilig en geschikt
gereedschap voor alle vaktechnische situaties.


Oplossing voor machineveiligheid

A

6705



Beschik over een mobiel hoogvacuümafzuigsysteem.


www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

A

A


2310

2305

5348







Freesmachine is voorzien van:
- aanvoerapparaat
- freesbeveiliging
- stofafzuiging



Draaibank is voorzien van:
- gegevens fabrikant (onuitwisbaar)
- doorzichtige spaankappen
- spaanbreker
- goed bereikbare noodstopschakelaar
- aarding
- thermische beveiliging
- gedimensioneerde leidingen
- nulspanningsschakelaar
- afscherming koel- en snijvloeistof
- dampafzuiging



Schuurmachines zijn fijnstofvrij. De afzuiging voldoet
aan de prestatietoets van TNO.



Arbonormenboek
2012, onderdeel freesmachine.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor machineveiligheid

Arbonormenboek
2012, onderdeel draaibank.
Oplossing voor brandgevaar
Oplossing voor machineveiligheid

Oplossing voor CMR-stoffen

A

5369



Houtstof wordt afgezogen zonder recirculatie van
lucht.


Oplossing voor CMR-stoffen

Arbocatalogus, Code van de orgelbouwer 2013 - Inkoop

69

A

A

4886

5352





Ergonomisch handgereedschap voldoet aan:
- zo licht mogelijk
- indien nodig voor linkshandigen
- in goede maat verkrijgbaar en beschikbaar
- hand, pols en arm blijven bij gebruik in een
natuurlijke stand
- handvat heeft een goede grip



Informeer regelmatig naar de nieuwste til- en
vervoersmiddelen voor materiaal en apparatuur.



Arbouw
Brochure Keuzewijzer comfortabel
handgereedschap, 2006
Oplossing voor fysieke belasting

Oplossing voor fysieke belasting

A

5350



Beschik over (mechanische) til- en vervoersmiddelen
voor onderdelen van materiaal en apparatuur die
zwaarder zijn dan de tilnorm.


Oplossing voor fysieke belasting

A

2529



Informeer naar lease/huur mogelijkheden van
klimmateriaal.



A

4678



Leg voor de inhuur van hijs- en hefwerktuig op schrift
vast:
- omschrijving van de te hijsen lasten
- benodigde hijsgereedschappen
- hijshoogte
- terreinsituatie



De hangbrug (verplaatsbare hangsteiger) voldoet aan
het volgende:
- makkelijk en snel monteerbaar
- bevat langsdragers, vloeren van aluminium,
dwarsdragers, leuningen, muurafhouders,
zwenkwielen, ophangbeugels en montagepennen, c.q.
borgpennen
- op te bouwen in modules
- maximale platformlengte 18 m
- de tekstplaat vermeldt juiste werklast. Max. 300
kg/m²
- ophangsysteem bestaat uit aluminium
- op de hangbrug staat vermeld:naam fabrikant, type
en fabrieksnummer, jaar van vervaardiging, maximaal
toelaatbare werklast



Hoogwerker is duidelijk voorzien van:
- naam fabrikant/leverancier
- typeaanduiding en/of het fabrieksnummer
- bouwjaar
- maximaal toelaatbare werkbelasting
- geldige keuringssticker (na 1 jaar)



A

A

5868

2522
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Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor machineveiligheid

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Veilig werken met hoogwerkers
pagina 33.
Oplossing voor valgevaar

70

A

A

5872

6654





De elektrische hoogwerker voldoet aan het
volgende:
- bestaat uit een werkbak die bevestigd is op een
onderstel gemonteerde mast
- maximale werkhoogte: 15,30 m
- maximaal horizontaal bereik vanuit het centrum:
8,5 m
- maximale hefcapaciteit: 200 kg
- NEN-EN 280



Rolsteigers voldoen aan NEN-EN1004.

www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl
Oplossing voor valgevaar


A-blad Rolsteigers
2012
Oplossing voor valgevaar

A

A

A

A

4999

849

5878

831









Op de rolsteiger staat:
- verboden voor onbevoegden
- naam fabrikant/leverancier
- bouwjaar
- bewijs van keuring (niet ouder dan 1 jaar)



De rolsteiger:
- is 60 cm breed
- heeft een breedte die minimaal 1/3 van de hoogte is
- heeft buiten een werkhoogte van maximaal 8 m en
binnen maximaal 12 m
- is voorzien van polyamide wielen
- heeft een draagvermogen van 750 kg per wiel
- is voorzien van een doorloopframe



Op manbak aan kraan staat volgende vermeld:
- maximaal aantal personen
- maximale werklast in kilogrammen
- gewicht en registratienummer van de werkbak



Ladder voldoet aan het Besluit draagbaar klimmateriaal
(staat op de ladder).



Oplossing voor valgevaar

Oplossing voor valgevaar

www.arbouw.nl
Oplossing voor valgevaar

Vervallen Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving
artikel 7.4-4.
Oplossing voor valgevaar
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
A

A

A

A

A

541

6210

6223

6735

3030











Persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de
volgende eisen:
- voorzien van CE-markering
- geschikt voor de te vermijden gevaren
- afgestemd op de werkplek
- afgestemd op de ergonomische en gezondheidseisen
- geschikt voor de drager (goed passend)
- op elkaar afgestemd bij tegelijkertijd dragen
- voor gebruik door één persoon
- voorzien van gebruiksaanwijzing
- goed onderhouden, gerepareerd en schoongehouden



Veiligheidsbrillen hebben de volgende eigenschappen:
- anti-condens glazen
- gezichtsveld van 180 graden
- hittebestendig
- hebben zijkappen
- bestand tegen zuren en chemicaliën
- voldoen aan NEN-EN 166 en 170



UV veiligheidsbrillen hebben de volgende
eigenschappen:
- krasbestendige- en anti-condens glazen
- gemaakt van polycarbonaat
- voldoen aan NEN-EN 166 en 170



Ademhalingsbescherming (masker met
P2-filter) is beschikbaar bij stoffige werkzaamheden en
opruim- of schoonmaakwerk van houtstof (niet te veel
stof en korte duur). Bij zeer hoge stofconcentraties
en/of langdurige werkzaamheden, biedt alleen een
halfgelaatsmasker met P3-filter voldoende
bescherming.



Oogbeschermingsmiddelen hebben zijkappen.



Warenwetbesluit Persoonlijke
Beschermingsmiddelen
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor biologische agentia
Oplossing voor CMR-stoffen

www.arbouw.nl
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Arbonormenboek
2013
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

NEN-EN
166
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5354



Gehoorbeschermingsmiddelen:
- inwendig gedragen, zoals otoplastieken voldoen aan
NEN-EN 352-2
- uitwendig gedragen, zoals gehoorkappen voldoen
aan NEN-EN 352-1
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Arbonormenboek
2012; onderdeel
Gehoorbescherming
Oplossing voor geluid

72

A

5851



Otoplastieken beschikken over een op het
geluidsniveau afgestemd dempingsfilter.


Keuzewijzer
gehoorbeschermingsmiddelen
Oplossing voor geluid

A

877



Handschoenen die beschermen tegen mechanische
invloeden (zoals snijden, schuren, prikken) voldoen aan
NEN-EN 388 en NEN-EN 420.


Arbonormenboek
2012, onderdeel hand- en
armbescherming
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

965



Handschoenen voor het werken met lijm zijn
vervaardigd van nitril.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

A

4708

6213





Veiligheidsschoenen:
- hebben veiligheidsneus die bescherming biedt tegen
vallende voorwerpen en stoten
- hebben een ondoordringbare (stalen) tussenzool
- hebben geprofileerde loopzool
- hebben voldoende grip
- zijn waterdicht
- bieden bescherming tegen oliën en chemicaliën
- voldoen aan EN 344, EN 345, EN 346 en EN 347 en
beschikken over een S3-codering



Een helm voldoet aan NEN-EN 397, met in de
binnenkant van de helm:
- productiedatum
- maataanduiding
- naam fabrikant
- model benaming
- materiaal waarvan helmschaal is gemaakt



Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

www.arbouw.nl
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Gevaarlijke stoffen
A


60



Op de verpakking van gevaarlijke stoffen staat:
- naam van de stof of het preparaat
- gevaarsymbolen
- gebruiksaanwijzing
- veiligheidsaanbeveling en bijzondere gevaren
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Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

73

A


A


176

61





Verpakkingseisen van gevaarlijke (afval)stoffen:
- etiketten met daarop duidelijk de gevaaraspecten
- er kan niets uit de verpakking ontsnappen
- verpakking kan niet worden aangetast
- tegen normale behandeling bestand



Van alle aanwezige gevaarlijke stoffen zijn actuele
veiligheidsinformatiebladen aanwezig. De leverancier is
verplicht deze te leveren. Verzamel deze in een dossier.



Regeling milieubeheer
artikel 4.2.
PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.11.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

REACH
artikel 31.
PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.16.2.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

3290



Ga bij de inkoop van gevaarlijke stoffen na of er
minder schadelijke alternatieven in de handel zijn.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.4.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A


112



Sla gevaarlijke stoffen op volgens de instructie op de
verpakking en het veiligheidsinformatieblad.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.1c, lid 1h en i.
REACH
artikel 37, lid 5.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A


6088



Verf is lood-, cadmium- en antimoonvrij.


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
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A

6459



Lijmen en kitten zijn waar mogelijk oplosmiddelvrij of
oplosmiddelarm.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.62a
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

Bedrijfskleding
A

A

863

54





Bedrijfskleding is goed te wassen volgens
gebruiksvoorschrift en is goed te onderhouden. Na
regelmatig wassen blijft een goede pasvorm
behouden.



Bedrijfskleding is antistatisch.



Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

860



Bedrijfskleding sluit goed aan op het lichaam en heeft
zo weinig mogelijk naden en zakken in verband met
ophoping van gevaarlijk stof. Als zakken toch
noodzakelijk zijn, hebben deze een gladde overslag.

A

859



Bedrijfskleding is ondoordringbaar voor gevaarlijk stof
en heeft lange mouwen en lange broekspijpen.

P 170-2, Werken met lood
p. 15.
Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
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4.

Inrichting
Algemeen

A

306



Pas brand- en inbraakvertragende materialen en
constructies toe.



A

4481



De inrichting is waar mogelijk toegankelijk voor
rolstoel-, scootmobiel- en rollatorgebruikers:
- geen drempels bij de entree en andere ruimtes die
toegankelijk moeten zijn
- een vloerbedekking die goed te 'berijden' is (geen
hoogpolig tapijt)
- ruimte om te kunnen keren



A

6588



Verbindingswegen waarlangs transport (in de
werkplaats en op het opslagterein) plaatsvindt:
- zijn duidelijk gemarkeerd
- gescheiden van werkplekken
- ontdaan van afval of opslag van materialen



De werkplek heeft voldoende luchtvolume om veilig en
gezond te kunnen werken. Houd rekening met
ventilatievoorzieningen.



A

2858



Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.19, lid 1.
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor fysische factoren

A

3429



Het klimaat op de werkplek is goed te beheersen.

A

411



Er is goede ventilatie (voer ca. 50 m³ schone
buitenlucht per persoon per uur aan en voer
verontreinigde lucht direct naar buiten af). Voorkom
het opnieuw in de ruimte brengen van verontreinigde
lucht.



Neem maatregelen als de temperatuur in de ruimte
hoger is dan 25 °C. Maatregelen zoals: koele
pauzeruimtes, aangepaste kleding, extra ventilatie en
voldoende drinken. Pas het werkrooster aan of verkort
de werktijden.



A

5367
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Oplossing voor fysische factoren

Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 13.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor fysische factoren
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.1, lid 1.
Oplossing voor fysische factoren

76

A

5191



Bied iedere werknemer een rookvrije werkplek. De
werkplek omvat mede: gang, pauzeruimte/kantine, lift,
toilet, e.d.

Tabakswet
artikel 11a
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

6121



In het bedrijf mag alleen gerookt worden in een aparte
daarvoor ingestelde afsluitbare rookruimte.

Tabakswet
artikel 11a
Besluit uitvoering rookvrije werkplek,
horeca en andere ruimten
artikel 2 lid b
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3036



Brandblusmiddelen zijn op alle werkplekken in
voldoende mate aanwezig en afgestemd op het type
branden en bluswerkzaamheden.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.8, lid 1.
Arbonormenboek
2012, onderdeel brandblusmiddelen,
algemeen.

A

A

334

280





Een verbandtrommel is op iedere werklocatie aanwezig
en binnen een halve minuut bereikbaar. Kijk op
www.ehbo.nl (klik op praktisch, verbandtrommel
bedrijven) voor informatie over de inhoud van de
verbandtrommel.



Verbandtrommel is duidelijk zichtbaar op ooghoogte
in een wandklem aan de muur bevestigd of door
middel van signalering snel te vinden.



Richtlijnen Basis
Bedrijfsverbanddoos, het Oranje
Kruis
Doelvoorschrift Arbowet 2007 artikel
3, lid 1e en artikel 15:
bedrijfshulpverlening
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Richtlijnen Basis
Bedrijfsverbanddoos, het Oranje
Kruis
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A


110



In ruimtes (of kasten) waar vlambare en/of gevaarlijke
(afval)stoffen worden opgeslagen of gebruikt, is roken
en open vuur uitdrukkelijk verboden. Aan de
buitenzijde is een pictogram voor verbod op open vuur
aangebracht.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.6, lid 1b.
PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
artikel 3.15.1.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

77

A


A


A


6072

4385

5023







Sla gevaarlijke stoffen als volgt op:
- in een aparte kast of ruimte
- koel en droog
- bij voldoende ventilatie
- brandveilig (niet in de buurt van brandbare
materialen)
- met gebruik van een lekbak
- let op de opslageisen in het veiligheidsinformatieblad
bij het product



Op of in de brandveiligheidsopslagkast is aangebracht:
- naam of merk producent
- modelnummer en productiejaar
- maximaal toegestane hoeveelheid
- maximale belasting per legbord
- nummer van de norm (vanaf mei 2004: EN 14470-1)
waaraan de kast voldoet
- de tekst 'deur direct sluiten na gebruik'
- gevaarsymbolen (roken en open vuur verboden,
brandgevaarlijke stoffen)
- typeaanduiding brandwerendheid (30, 60 of 90
minuten)



Hang een veiligheidsinstructie op bij de kast met
gevaarlijke (afval)stoffen.



Arbeidsomstandighedenbesluit
art. 4.1c
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.10.2.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

A

376

3693





Op plaatsen waar met gevaarlijke (afval)stoffen wordt
gewerkt, zijn goede oogbeschermingsmiddelen en een
oogspoelvoorziening (oogdouche) aanwezig die:
- snel bereikbaar is
- eenvoudig bedienbaar is
- zo nodig beide ogen voldoende lang kan spoelen
- de ogen snel kan reinigen, zonder beschadiging



De deuren, hekken, bordessen, trapjes of rolluiken zijn
voldoende veilig: geen knelgevaar, geen scherpe
randen, geen gevaar voor uitglijden, leuning bij trap.



Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.3, lid 2.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

6409



Geef bij nieuwbouw, herinrichting of
verbouwing uitvoerders de opdracht om
ergonomische normen uit het Handboek voor
Toegankelijkheid toe te passen.
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Handboek voor Toegankelijkheid
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

78

Wanden, ramen en deuren
A

166



Wanden zijn goed te reinigen en te onderhouden (bij
voorkeur vlak en glad).


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.11, lid 2.

A

167



Transparante wanden zijn van veiligheidsmateriaal en
duidelijk gemarkeerd.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.11, lid 4.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


168



Wanden zijn licht van kleur (geeft een hogere
lichtopbrengst door lichtweerkaatsing).



A

4491



Ramen, bovenlicht- en ventilatievoorzieningen zijn
veilig te gebruiken en te reinigen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.12, lid 1 en 2.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor fysische factoren

A

311



Deuren zijn eenvoudig en direct te openen met het
oog op noodsituaties. Geen dozen en andere obstakels
plaatsen.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 20 en 21.
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

144



Transparante (delen van) deuren op ooghoogte
hebben een markering. Het glas in deze deuren bestaat
uit veiligheidsglas.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.13, lid 2 en 4.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3291



Klapdeuren zijn transparant of voorzien van
transparante delen.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.13, lid 3
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

79

A

A

5632

1315





Toegangsdeuren tot ruimtes waarin loodgieten
plaatsvindt of waarin geluid wordt geproduceerd met
meer dan 80 dB zijn gemarkeerd met
waarschuwingssticker.



Nooduitgangen zijn vrij van obstakels (zoals kasten,
garderobe, apparatuur).



Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor geluid

Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 20-21.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

313



Bij alleen schuif- en draaideuren is er een aparte
nooddeur aanwezig.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 21.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Vloeren, drempels en trappen
A

3161



A

160



Vloeren zijn als volgt:
- in deugdelijk staat van onderhoud
- eenvoudig schoon te maken
- waar passend, voorzien van een goede waterafvoer
via het oppervlak
- gemaakt van ondoordringbaar, niet-absorberend,
afwasbaar en niet-toxisch materiaal
Vloeren zijn zoveel mogelijk recht, vast, stabiel en
stroef.

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.11, lid 1.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

148



Vloeren en doorgangen zijn waar mogelijk vrij van
oneffenheden.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.11, lid 1.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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80

A

149



Verwijder een drempel als struikelgevaar ernstige
gevolgen kan hebben.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 18.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3496



Trappen hebben:
- ten minste 1 leuning; indien breder dan 1,2 m aan
beide zijden een leuning
- traptreden met ruw oppervlak en antislipprofiel
- traptreden met een normale helling (maximale
verhouding 4 verticaal op 3 horizontaal.


NEN-EN
3509 en 6702.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
Oplossing voor valgevaar

Nooduitgang en verlichting
A

393



Werkruimtes zijn voldoende verlicht, bij voorkeur met
daglicht.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.3, lid 2.
Oplossing voor fysische factoren

A

5971



Er is in de werkplaats goede werkplekverlichting
aanwezig, zodat er ongeveer 750 lux
verlichtingssterkte is.


Oplossing voor fysische factoren

A

6611



Bij fijn decoratie- en tekenwerk is een lichtsterkte van
ten minste 1000 lux nodig.


Oplossing voor fysische factoren

A

403



Verlichting benadert zoveel mogelijk daglicht.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 8.
Oplossing voor fysische factoren

A

6591



Reinig ramen, lichtkoepels en armaturen regelmatig.


Oplossing voor fysische factoren
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A

394



De verlichting levert geen gevaar op bij bediening,
plaatsing, onderhoud, reiniging en vervanging.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.3, lid 3.
Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 9.
Oplossing voor fysische factoren

A


404



In gangen, trappenhuis, pauze-, was- en kleedruimte
en toilet kan voldoende daglicht toetreden. Waar dit
niet mogelijk is, wordt gezorgd voor voldoende
kunstverlichting.

A


397



Rechtstreeks invallend zonlicht is af te schermen.

A

395



De kleur van de verlichting belemmert de waarneming
van de veiligheidssignalering niet.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 7.
Oplossing voor fysische factoren

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.4.
Oplossing voor fysische factoren


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.3, lid 4.
Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 8-9.
Oplossing voor fysische factoren

A

A

401

3201





Met de algemene verlichting kan zonder overmatige
inspanning worden waargenomen. Pas eventueel
plaatselijke verlichting toe, waarbij verblinding of
hinderlijke spiegelingen moet worden voorkomen.



De werkplek is direct en indirect verlicht om schaduw
te voorkomen.



Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 8.
Oplossing voor fysische factoren

Oplossing voor fysische factoren
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A

405



Er is zicht naar buiten.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 8.
Oplossing voor fysische factoren

A

398



Voorkom dat terrein- en reclameverlichting hinderlijk
bij omwonenden naar binnen schijnt.


Activiteitenbesluit milieubeheer
artikel 2.1, lid 2h.

A

315



Ramen kunnen als noodverlichting dienen indien de
werktijden overdag zijn, als bij het uitvallen van de
normale verlichting de ruimte veilig en snel kan
worden verlaten.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 17-18.

Installaties, energie en klimaat
A


A

263

345





Elektrische installaties en apparaten (o.a. schakelaars,
scheiders, leidingen en contactdozen) zijn volgens NEN
1010 veilig ontworpen, ingericht, aangelegd en
onderhouden. Houd rekening met mogelijke
wijzigingen of groei van het bedrijf.



De elektriciteitskast is afgesloten, wordt niet gebruikt
voor opslag en is goed toegankelijk voor onderhoud.



Doelvoorschrift Arbobesluit 2007
artikel 3.4: elektrische installaties
Arbonormenboek
2012, onderdeel elektrische
installaties, vrije ruimte en
vluchtwegen.

Arbonormenboek
2012, onderdeel elektrische
installaties, vrije ruimte en
vluchtwegen.
Oplossing voor elektrische
installaties

A

344



Breng voldoende, toekomstig benodigde,
wandcontactdozen aan om het gebruik van
verlengsnoeren te voorkomen.


Arbonormenboek
2012, onderdeel elektrische
installaties, kabels en leidingen.
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A

348



Kabels/leidingen zijn:
- goed bevestigd/ondersteund
- vrij van trekken of wringen
- in goede staat
- zo mogelijk in kabelgoten


Arbonormenboek
2012, onderdeel elektrische
installaties, kabels en leidingen.
Oplossing voor elektrische
installaties

A


4841



Pas vloerverwarming toe:
- het geeft een redelijke behaaglijkheid bij een lage
temperatuur
- het is aan te brengen op selectieve plaatsen (achter
de balie, toonbank)
- beperkt de kans op uitglijden door sneldrogende
vloer
- kan goed achteraf bij renovatie worden aangebracht



A


1514



Ga na, voordat u een airco aanschaft, of de warmtelast
terug te dringen is door:
- gebruik van energiezuinige verlichting en het
tegengaan van binnenvallend zonlicht
- ventilatie in de nacht met relatief koele buitenlucht



A

5787



De airco wordt zodanig geïnstalleerd dat
afzuigingapparatuur goed blijft functioneren en de
luchtstroom de werking van de afzuigapparatuur niet
verstoord.



A

1559



Voorkom de uitgroei van de legionellabacterie door:
- de waterleidingen na mengwatersystemen korter te
laten zijn dan 5 m
- een mengkraan vlak voor het tappunt te plaatsen
(niet bij het warmwatertoestel)
- een koudwaterleiding die langere tijd niet gebruikt
zal worden te voorzien van een aftapkraan
- opwarming van water in koudwaterleidingen (door
welke bron dan ook) te voorkomen
- de watertemperatuur in leidingen en waterreservoirs
boven de 60 °C of beneden de 20 °C te houden


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.87a.
Ontwerp-besluit tot wijziging van
het Waterleidingbesluit ivm
preventie van legionella in
leidingwater
augustus 2002 staatscourant
Oplossing voor biologische agentia

Werkruimte
A

6342



Scheid werkprocessen - bij voldoende ruimte - in
aparte werkruimten.
Denk aan bijvoorbeeld werkprocessen:
- die veel geluid of trillingen produceren
- waarbij gevaarlijke stoffen worden afgewogen,
overgepakt of overgeschonken
- waarbij stof en vuil vrijkomt

A

5946



De werkplaats wordt indien nodig voorzien van
mechanische ventilatie met voldoende capaciteit.

Oplossing voor geluid
Oplossing voor gevaarlijke stoffen


www.arbocatalogusmeubelindustrie.nl
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
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A

5328



Ventilatie in de werkruimte is 4 x de ruimte-inhoud per
uur.


Handboek voor Toegankelijkheid
(interpretatie paragraaf D03).
Oplossing voor CMR-stoffen

A

5531



Bij gieten van pijpen is er een afzonderlijke
afgescheiden ruimte.


Oplossing voor CMR-stoffen

A

3867



De werkplek is zodanig ingericht, dat de ogen steeds
zien wat de handen doen, waarbij de rechte houding
gehandhaafd blijft.


Oplossing voor fysieke belasting

A


4375



Opslag van de werkvoorraad gevaarlijke stoffen
bevindt zich niet in de rijroute voor interne
transportmiddelen.


PGS 15, Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
paragraaf 3.1.3.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Was- en kleedruimte
Er is een wasruimte met koud en zo nodig warm water
aanwezig als medewerkers blootstaan aan vuil.

A

788



A

6625



De was- en kleedruimte zijn zo nodig naar sexe
gescheiden.

A

789



In de wasruimte zijn minimaal aanwezig:
- wasbak
- zeep(pompje)
- schone en/of papieren handdoek
- handalcohol

A

935



Beschik over kleedruimte(s) als werknemers
bedrijfskleding moeten dragen. Eisen:
- per werkzame persoon één afsluitbare kast
- voldoende ruimte
- voorzien van stoelen of banken
- in nabijheid van werkruimte
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.23, lid 1.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.22, lid 2.

85

A

101



Kleedruimte is te verwarmen en te ventileren.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 18

A

4614



Bedrijfskleding en persoonlijke kleding kunnen
gescheiden van elkaar en afgesloten worden bewaard.

A

3292



Indien speciale werkkleding wordt gedragen, is een
kleedruimte beschikbaar die voldoet aan het volgende:
- naar sekse gescheiden
- voorzien van stoelen of banken
- voldoende ruim
- er wordt 1 x de ruimte-inhoud per uur geventileerd
- afsluitbare kast voor opbergen van kleding

Handboek voor Toegankelijkheid
(interpretatie paragraaf D01).
Oplossing voor fysische factoren

A

936



Bedrijfskleding en persoonlijke kleding kunnen
gescheiden van elkaar en afgesloten worden bewaard.
Bedrijfskleding bewaren in een afsluitbare kast in de
kleedruimte van de vuile zone; persoonlijke kleding
bewaren in een afsluitbare kast in de kleedruimte van
de schone zone.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.22, lid 3.
Oplossing voor CMR-stoffen

A

5737

Pauze- schaftruimte en toiletvoorziening



Schaftruimte en toiletgelegenheid zijn op een centrale
plaats aanwezig op de werkplek (bereikbaar binnen
een straal van 200 meter).


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.20 en 3.24

A

5738



Hang bij de ingang een bord op met maximaal
toegestane aantal personen dat de schaftruimte mag
betreden.

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5739



Er is een publicatiebord voor mededelingen over
veiligheid, alarmkaart en EHBO post aanwezig in de
schaftruimte.

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

2920



De schaftruimte is goed geventileerd en is in de winter
goed te verwarmen.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.20
Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 17.
Oplossing voor fysische factoren
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A

2921



A

2919



A

638



In de schaftruimte worden geen materialen en
gevaarlijke stoffen opgeslagen.

Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 17.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Een pauzeruimte is voldoende ruim en voorzien van
tafels en stoelen.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.20.

Gebruik wegwerphanddoekjes om handen af te
drogen.


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

5264



Ventilatie in de pauzeruimte is tweemaal de ruimteinhoud per uur.

Handboek voor Toegankelijkheid
paragraaf D02
Oplossing voor fysische factoren

A

204



Sla geen gevaarlijke stoffen op in de pauzeruimte en
beperk er de opslag van andere materialen.

Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 17.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

213



Toiletten voor werknemers:
- zijn voldoende aanwezig
- zijn naar sekse gescheiden
- hebben in de nabijheid voldoende wastafels
- bevinden zich bij de werkplek

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.24

A

2922



Er is een toiletvoorziening op werken.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.24, lid 1.

Kantoorruimte
A

342



De aparte kantoorruimte heeft:
- een schone luchttoevoer van ongeveer 50 m³ schone
lucht per uur per persoon
- een temperatuursregeling

Arbocatalogus, Code van de orgelbouwer 2013 - Inrichting


Praktijkgids Arbeidsveiligheid
Oplossing voor fysische factoren

87

A

169



De afmetingen van een werkplek voldoen aan NEN
1824:
- breedte minimaal 1,8 m
- hoogte minimaal 2,4 m
- oppervlak minimaal 8 m²
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Vervallen Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving
beleidsregel 3.19.
Oplossing voor fysieke belasting
NEN
1824

88

5.

Arbo-voorzieningen
Medezeggenschap
Regel de medezeggenschap van werknemers door het
volgende:
- (<10 werknemers) vrijwillig ingestelde PVT
- (>9 <50 werknemers) tweemaal per jaar een
verplichte personeelsvergadering of een vrijwillig
ingestelde PVT (verplicht wanneer de meerderheid van
de werkzame personen daar om verzoekt)
- (>49 werknemers) verplicht ingestelde OR

Wet op de ondernemingsraden
artikel 2 lid 1 en 35b, c lid 1 en 2, d
en 36a.

Beschik over een PVT of OR reglement. Zie voor
modelreglement www.ser.nl

www.ser.nl



De PVT (of OR) heeft voor veilig en gezond werken
instemmingsrecht over:
- de arbeids- en rusttijdenregeling,
- het ziekteverzuim en re-integratiebeleid
- RI&E en Plan van aanpak
- aanstelling preventiemedewerker
- keuze en contract arbodienst
- verzuimregels
- inschakeling bedrijfshulpverleners
- frequentie van Periodiek Arbeidsgezondheidskundig
Onderzoek - PAGO (indien relevant)

Wet op de ondernemingsraden
artikel 27.

4918



De PVT (of OR) heeft het recht om de ondernemer
advies te geven bij beslissingen die belangrijke
gevolgen hebben voor ten minste een kwart van de
werknemers (bijvoorbeeld bij reorganisatie, fusie of
grote investering).

Wet op de ondernemingsraden
artikel 35b, lid 5.

A

4917



PVT- (of OR-)leden genieten ontslagbescherming ten
aanzien van medezeggenschapstaken.

Burgerlijk Wetboek
Boek 7, artikel 670, lid 4.

A

6412



Stel leden van de PVT (of OR) in de gelegenheid
scholing te volgen.

Advies SER: Toekomst scholing en
vorming leden
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

20



A

33

A

6408



A

3304

A

Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E)



Er is een bedrijfs-RI&E en zo nodig één (of meerdere)
objectgebonden RI&E('s) bij het werken op locatie.
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Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

89

A

230



Maak een risico-inventarisatie van alle gevaren op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van
medewerkers en derden. Neem systematisch alle
ruimtes, arbeidsmiddelen, werkzaamheden en
activiteiten door op mogelijke risico's.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4340



Gebruik de (digitale) Checklist, behorend bij deze
Code, om een RI&E te maken en voor een inzicht in de
stand van zaken van uw bedrijfsvoering.

Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4303



Ga na of alle risico's uit het bedrijf in deze Checklist zijn
benoemd en vul zo nodig aan, denk hierbij aan het
volgende:
- arbeidsmiddelen en activiteiten die niet in de Code
worden genoemd
- nieuwe situaties na verbouwing of verhuizing
- nieuwe medewerkers
- medewerkers met een handicap

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

4406



Bij activiteiten, die niet beschreven zijn in deze Code, is
een aanvullende inventarisatie van risico's nodig.

A

5164



Maak, na de inventarisatie, een evaluatie door
inschatting van de risico's. Leg de resultaten van de
evaluatie vast in een Plan van aanpak. Geef hierin aan
welke maatregelen genomen moeten worden, wat de
prioriteit is en binnen welke termijn uitvoering
plaatsvindt. De digitale Checklist bij deze Code
begeleidt u bij het doorlopen van deze stappen.
Kijk bij het bepalen van de prioriteit naar:
- aantal personen dat risico loopt
- tijdsduur van deze activiteit
- kans op een ongeval
- mogelijke gevolgen
- snelheid en gemak van voorzorgsmaatregelen

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A


62



Registreer gevaarlijke stoffen, die regelmatig in het
bedrijf voorkomen, in de RI&E als volgt:
- naam van de stof
- gevaren
- wijze van blootstelling
- blootstellingsniveau per medewerker

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 4.2.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

4513



Registreer van kankerverwekkende en mutagene
stoffen aanvullend in de RI&E:
- reden/noodzaak van het gebruik
- waar, hoe en door wie de stof gebruikt wordt
- de jaarlijks vervaardigde/gebruikte hoeveelheid
- de voorzorgsmaatregelen om blootstelling te
voorkomen of minimaliseren
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt
worden

A

5248



Toetsing RI&E:
- minder dan 40 werknemersuren per week: onnodig
- minder dan 26 werknemers: onnodig bij ingevulde
checklist en Plan van aanpak van deze Code
- meer dan 25 werknemers: door gecertificeerde
arbodeskundige
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Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 4.13.
Arbo-Informatieblad 06,
Kankerverwekkende stoffen en
processen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 12, lid 1.a. en artikel 14, lid
12.b.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

90

A

6378



De OR/PVT en werknemers worden actief betrokken bij:
- het uitvoeren van de RI&E
- het bespreken van de resultaten van de RI&E
- het stellen van prioriteiten in het aanpakken van
risico's
- het opstellen en uitvoeren van het Plan van aanpak
bij de RI&E

www.rie.nl
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

234



Beoordeel de RI&E op actualiteit en pas de RI&E aan zo
vaak als ervaringen, gewijzigde werkmethoden of
werkomstandigheden, nieuwe activiteiten, verbouwing
of verhuizing daartoe aanleiding geven, maar doe dit
ten minste eenmaal per vier jaar.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5, lid 4.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

235



Elke werknemer kan kennisnemen van de RI&E.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5 lid 6.

A

6320



Verstrek de (uitzend-)organisatie de onderdelen uit de
RI&E over de werkzaamheden van inhuurkrachten voor
aanvang van hun inzet.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5, lid 5.

A

6551



Indien jeugdigen (17 jaar en jonger) werkzaam zijn of
stage lopen, gelden specifieke aanvullingen in de RI&E.
Neem hierover contact op met uw arbodienst of
arbospecialist.


Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5 lid 1
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Preventiemedewerker
Stel een preventiemedewerker aan.
In bedrijven tot en met 25 medewerkers mag de
werkgever, als deze deskundig is, zelf de taak van
interne preventiemedewerker uitvoeren.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 13, lid 1 en lid 10.



De preventiemedewerker heeft als taken:
- bewaken van arbobeleid
- adviseren van en samenwerken met de werkgever en
PVT of OR
- ondersteunen bij opstellen RI&E en Plan van aanpak
- signaleren van bedreiging voor veiligheid, gezondheid
of welzijn van collega's of klanten
- optreden als aanspreekpunt en adviseur voor collega's
op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
Als deze ondersteuning niet intern te organiseren is,
schakel dan, mogelijk in combinatie met deskundige
interne medewerkers, externe deskundigheid in.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 13, lid 2, 3 en 7.



De preventiemedewerker heeft voldoende kennis over:
- de RI&E en bijbehorend Plan van aanpak
- veiligheidsinstructies en bedrijfsnoodplan
- mogelijke gevolgen van niet-naleving van normen en
veiligheidsinstructies
- het omgaan met de risico's in de onderneming: hij/zij
kan daarover adviseren en mag indien nodig externe
deskundigen raadplegen

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 13, lid 7.

A

3972



A

4205

A

4422
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De preventiemedewerker:
- is onafhankelijk
- geniet ontslagbescherming voor preventietaken

A

3971

A

3322



Geef voorlichting en onderricht aan de medewerkers
over hun arbeidsomstandigheden.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8, lid 1 en 2.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor geluid

A


240



Licht alle werkzame personen (ook stagiair(e)s en
meewerkende gezinsleden) voor over:
- het werk, de algemene en functiegebonden gevaren
voor veiligheid, gezondheid, milieu en over
maatregelen om deze te voorkomen of te beperken
- interne arboregels en voorschriften
- juiste werkhoudingen, (jaarlijks herhalen)
- gebruiksaanwijzingen van arbeidsmiddelen
- gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
- veiligheidsinformatiebladen
- veiligheidsinstructies over wat te doen bij ongeval of
brand

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8 lid 1
Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 5.5 en 8.1 lid 6
Oplossing voor bedrijfshulpverlening
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor geluid

A

244



Geef jongere werknemers extra voorlichting over de
risico's van de werkzaamheden en houd extra toezicht
op hun werk.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8, lid 5.
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor geluid
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A


2926



Licht onderaannemers, uw medewerkers en die van
onderaannemers voor over de algemene en ter plekke
geldende veiligheids- en milieuvoorschriften en procedures. Registreer aanwezigheid bij de voorlichting
met een door de medewerkers ondertekende
presentielijst.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 13, lid 5 en 6.

Voorlichting, instructie en toezicht

A

24



Informeer uw medewerkers bij werken op locatie
vooraf over de veiligheidsmaatregelen.
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Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

92

A

6321



A

4613

A

Voorlichting gebeurt met verstrekking van de
onderdelen uit de RI&E die horen bij de functie.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 5.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats



Geef werknemers voorlichting en onderricht over de
risico's van psychosociale arbeidsbelasting en de
mogelijke maatregelen ter voorkoming of beperking
ervan. Dit betreft agressie en geweld, pesten en
werkdruk in de arbeidssituatie, seksuele intimidatie en
alle andere stress veroorzakende factoren.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.15, lid 2.

1908



Werknemers zijn verplicht zich aan de
arbovoorschriften te houden. Houd toezicht op de
naleving van arbo-instructies en -voorschriften, zoals
het gebruik van beschermingsmiddelen.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8, lid 4.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor fysieke belasting

A

5332



De werknemers krijgen bij iedere nieuwe werksoort
voorlichting over de te gebruiken werkmethoden en
instructies om fysieke belasting zo laag mogelijk te
houden.

Oplossing voor fysieke belasting

A

4610



Geef voorlichting en instructie aan werknemers die
dagelijks blootstaan aan een geluidsniveau van meer
dan 80 dB(A).

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 6.11.
Oplossing voor geluid

A

6579



Geef voorlichting over de gevaarlijke stoffen waarmee
wordt gewerkt, bijvoorbeeld stof, lijmen en lakken.

Arbeidsomstandighedenbesluit
art. 4.10d
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

3310



Alle medewerkers zijn op de hoogte gesteld van het
recht het werk te onderbreken in geval van gevaarlijke
situaties.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 29.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

392



Geef instructie over persoonlijke
beschermingsmiddelen:
- wanneer en hoe te gebruiken
- hoe lang te gebruiken
- hoe te handelen bij vervanging
- wijze van onderhoud
- controle op gebruik
- sancties op het niet gebruiken van persoonlijke
beschermingsmiddelen

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8 lid 3 en artikel 8 lid 4
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
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A

3427



Medewerkers krijgen voorlichting over de gevaren van
beeldschermwerk.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 8.
Oplossing voor beeldschermwerk

A

389



Geef een medewerker die weigert de voorgeschreven
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken een
schriftelijke waarschuwing en bewaar een kopie in uw
personeelsadministratie.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 8.3, lid 2.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

6131



Licht werknemers voor over de bevoegdheid
van Inspectie SZW om hen te beboeten als blijkt dat
ze veiligheidsvoorschriften niet in acht nemen.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 11, 33
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor fysieke belasting
Oplossing voor geluid
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

269



A

6074

A

Bedrijfshulpverlening
Het bedrijf is op basis van de RI&E voorbereid op
calamiteiten met een reëel risico. Er zijn maatregelen
voor:
- eerste hulp
- brandbestrijding
- communicatie met externe hulporganisaties
- evacuatie van aanwezige personen.

Doelvoorschrift Arbowet 2007 artikel
3, lid 1e en artikel 15:
bedrijfshulpverlening
Oplossing voor bedrijfshulpverlening



Beschik over een schriftelijk bedrijfsnoodplan dat u
actueel houdt met:
- telefoonnummers: 112, huisarts en ziekenhuis
- plattegrond met vluchtwegen, brandblusmiddelen en
eerstehulpvoorzieningen
- gegevens van de bedrijfshulpverlener(s)
- instructies over hoe te handelen bij calamiteiten
- afspraken over bedrijfshulpverlening met omliggende
bedrijven

Oplossing voor bedrijfshulpverlening

6455



Controleer jaarlijks de gegevens in uw
bedrijfsnoodplan en stel deze waar nodig bij.

Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

6075



Er is altijd een bedrijfshulpverlener beschikbaar:
- de werkgever mag dit zelf zijn, maar hij moet voor
vervanging zorgen bij afwezigheid
- leg bij samenwerken met omliggende bedrijven dit
schriftelijk vast

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 15
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

6221



Medewerkers weten hoe de bedrijfshulpverlening is
georganiseerd. Zij:
- zijn geïnstrueerd over wat ze moeten doen in geval
van een ongeval of brand
- weten hoe ze de winkel zo snel mogelijk kunnen
ontruimen

Arbeidsomstandighedenwet
art. 8, lid 1
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

6077



De bedrijfshulpverleners zijn opgeleid en uitgerust om
de BHV taken goed te vervullen. De BHV competentie
wordt bijgehouden bijvoorbeeld met
herhalingscursussen en oefening.

Oplossing voor bedrijfshulpverlening
Arbeidsomstandighedenwet
artikel 15 lid 3
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De bedrijfshulpverlener heeft de volgende taken:
- eerste hulp bij ongevallen
- het bestrijden van beginnende brand
- het alarmeren en evacueren van personen
- goede communicatie met externe
hulpverleningsorganisaties

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3 lid 1e
Interne Instructie van de
Arbeidsinspectie
Bedrijfshulpverlening (BHV)
pag. 5.
Oplossing voor bedrijfshulpverlening



Bedrijfshulpverlening voldoet aan het volgende:
- kan binnen enkele minuten na een ongeval of brand
plaatsvinden
- er zijn voldoende eenvoudige instructies opgehangen
over wat te doen bij ongeval of brand
- er zijn, indien mogelijk, afspraken gemaakt met
werkgevers in de nabije omgeving over gezamenlijke
bedrijfshulpverlening en afspraken zijn schriftelijk
vastgelegd
- indien slecht één persoon aanwezig is, dan is bekend
hoe deze zich bij ongeval of brand moet handelen
(bijvoorbeeld evacuatie-instructie of externe hulp
inroepen)

Oplossing voor bedrijfshulpverlening



Op locatie:
- kan de hulpverlening binnen enkele minuten op gang
komen. Er is een bedrijfshulpverlener ter plaatse. Maak
afspraken met de hoofdaannemer of naburige
bedrijven en leg deze schriftelijk vast in een
overeenkomst
- kunnen bedrijfshulpverleners over reddingsmiddelen
(verbandtrommel, brandblusmiddel) beschikken die in
overeenstemming zijn met de risico's van het werk en
waarmee zij geleerd hebben te werken
- zijn afdoende maatregelen genomen voor
alleenwerkenden (o.a. mobiele telefoon)
- is een alarmkaart aanwezig met een opvallende kleur,
op een zichtbare plaats en een goed leesbare en korte
tekst:
+landelijk alarmnummer 112 (brandweer, politie,
ambulance)
+telefoonnummer van arts in nabijheid
+adres van het werk en route-beschrijving naar
ziekenhuis/EHBO-post
+voor interne meldingsprocedure relevante
telefoonnummers (directeur, arbocoördinator)



Interne en externe alarmnummers staan op alle
telefoons vermeld.



A

265



A

270

A

5828

A

3702



Arbouw
cd-rom bedrijfshulpverlening
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

4783



Houd eenmaal per jaar een ontruimingsoefening.

A

5447



Informeer bij uw brancheorganisatie naar collectieve
contracten voor het op peil houden van het
opleidingsniveau van bedrijfshulpverleners.
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Arbeidsomstandighedenwet
artikel 15.
Oplossing voor bedrijfshulpverlening
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A

3760



Op locatie:
- kan de hulpverlening binnen enkele minuten op gang
komen. Er is een bedrijfshulpverlener ter plaatse. Maak
afspraken met de hoofdaannemer of naburige
bedrijven en leg deze schriftelijk vast in een
overeenkomst
- kunnen bedrijfshulpverleners over reddingsmiddelen
(verbandtrommel, brandblusmiddel) beschikken die in
overeenstemming zijn met de risico's van het werk en
waarmee zij geleerd hebben te werken
- zijn telefoonnummers van hulpdiensten voorhanden
- is het adres van het werk en route-beschrijving naar
ziekenhuis/EHBO-post voorhanden
- zijn afdoende maatregelen genomen voor
alleenwerkenden (o.a. mobiele telefoon)

A

4096



Voorzie medewerkers op locatie van een mobiele
telefoon zodat communicatie met bedrijf en
hulpdiensten altijd mogelijk is. Gebruik van telefoon
mag niet tot onveilige situaties leiden.

Vervallen
Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.18. (geldig tot 1 januari
2007)
Oplossing voor bedrijfshulpverlening


Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Eerste hulp
A

335



Er zijn instructies voor noodmaatregelen (eerste hulp,
brandbestrijding, e.d.) beschikbaar. Deze zijn goed
toegankelijk.


Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

A

A

284

286

287







Eerste hulp, algemeen:
- waarschuw de bedrijfshulpverlener(s)
- bel 112 bij een ernstig ongeval
- blijf bij het slachtoffer tot deskundige hulp aanwezig
is
- vervoer/verplaats het slachtoffer alleen bij gevaar
- vertel de arts over de verleende hulp
- geef de arts de verpakking of het
veiligheidsinformatieblad van de stof waarmee het
slachtoffer in aanraking is gekomen (indien relevant)



Verleen eerste hulp bij oogletsel, veroorzaakt door
chemische stoffen:
- spoel het oog met de beschikbare
oogspoelvoorziening
- spoel minstens 10 minuten met lauw zacht stromend
water
- houd het oog open
- niet in het oog wrijven
- raadpleeg een arts



Eerste hulp bij letsel aan de luchtwegen (inademen):
- breng het slachtoffer in de frisse lucht
- raadpleeg een arts



Arbohandboek
pagina 65 en 68.
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Arbohandboek
pagina 68.
Basisopleiding Bedrijfshulpverlener
pagina 33/34

Arbohandboek
pagina 68.
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A

A

768

6531





Verleen eerste hulp bij het morsen van gevaarlijke
stoffen op de huid door:
- de huid met water af te spoelen
- eventuele kleding te verwijderen
- bij huidirritatie een arts te raadplegen



Eerste hulp bij snij- of schaafwonden:
- een kleine wond eerst kort laten doorbloeden (vuil
eruit)
- wond grondig uitspoelen met stromend water
- wond droog deppen
- wond desinfecteren
- wond afplakken met pleister of steriel gaas
- diepe wonden laten hechten



Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Bedrijfsgidsen arbeidshygiëne,
infectierisico door besmet bloed
pagina 6, 10 en 27

A

4206



Verleen eerste hulp bij een splinter in het oog door de
splinter niet te verwijderen maar slachtoffer halfzittend
of liggend te plaatsen en arts te bellen.



A

4528



Stuur het slachtoffer, zo nodig, na het verlenen van
eerste hulp onder begeleiding naar de huisarts voor
advies en controle.



A

6451



Er is een telefoon beschikbaar.



A

2270



Er is een oogspoelvoorziening.



A

307

Brandpreventie en bestrijding



Handel bij beginnende brand als volgt:
- evacueer aanwezigen
- waarschuw de brandweer via 112
- sluit ramen en deuren
- bedrijfshulpverlener bestrijdt op een verantwoorde
wijze de brand
- houd bij rookontwikkeling het hoofd laag
- volg aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener
- geef bijzonderheden door aan hulpverleners


Arbohandboek
pagina 65.

Er zijn voldoende brandblusmiddelen:
- bij voorkeur schuimblussers
- minimaal 2 stuks (waarvan één draagbaar) per 200
m² (vloer)oppervlakte, voor vloer kleiner dan 200 m²
voldoet 1 stuk
- op maximaal 30 m loopafstand te bereiken (15 m bij
brandbare stoffen)
- goed bereikbaar (ook voor bezoekers) en direct te
gebruiken
- goed aangegeven door een bord of een rode
veiligheidskleur

A

6184



A

992



Hang een brandblusmiddel bij de volgende plekken:
- opslag van gevaarlijke stoffen
- brandgevaarlijk werk
- een nooduitgang



A

1133



Een brandblusmiddel is ook toegankelijk en
zichtbaar voor de klanten.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.8
Arbeidsomstandighedenregeling
artikel 8.2, lid 2 en 8.5a
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A

297



Er is een draagbaar brandblusmiddel en tenminste 1
blusdeken aanwezig.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.8.

A

4569



Er is ten minste 1 blusdeken aanwezig.



A

2860



Impregneer gedrapeerde doeken, gordijnen,
kerstversiering en ander decoratiemateriaal met een
brandvertragend middel.



A

305



Vraag vrijblijvend advies aan de plaatselijke brandweer
over brandpreventie in uw bedrijf.



A

996

Evacuatie (nooduitgang en -verlichting)



Elke werkplek is veilig en via een zo kort mogelijke
route te verlaten.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.6, lid 1.

A

A

A

997

2776

278







Aantal, plaats en afmetingen van vluchtwegen en
nooduitgangen zijn afgestemd, afhankelijk van
gebruik, uitrusting en afmetingen van de werkplek en
het maximum aantal aanwezige personen.



Nooduitgangen zijn:
- altijd eenvoudig van binnenuit naar buiten toe te
openen
- aangegeven met veiligheidssignalering
- voorzien van noodverlichting, indien ze slecht
zichtbaar zijn
- vrij van obstakels (zoals kasten, garderobe,
apparatuur)
- geen schuif- of draaideuren
- weergegeven op een plattegrond



Brandblusmiddelen, EHBO-voorzieningen, vluchtroutes,
nooduitgangen etc. zijn duidelijk aangegeven met een
signaalkleur en/of borden.



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.6, lid 2.

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.7.

Arbeidsomstandighedenregeling
artikel 8.2, lid 1.
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A

A

1000

308





In alle voor personen toegankelijke ruimtes is
noodverlichting. Werkplekken en vluchtwegen hebben
een noodverlichting van 1 lux op vloerhoogte die bij
uitval van electriciteit na 5 seconden, tenminste 1 uur
ingeschakeld is.



Vanuit de werkruimte leiden 2 onafhankelijke
vluchtroutes in tegengestelde richting naar een veilige
plaats (bijvoorbeeld een deur en een te openen raam).



Vervallen
Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.7
Vervallen Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving
artikel 3.9.
Arbonormenboek
2012, onderdeel noodverlichting

Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 20.

A

309



Nooduitgangen van publieksruimtes zijn afgestemd op
mindervaliden.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 20.

A

319



Een trappenhuis dat als vluchtroute dient, is brand- en
rookwerend gescheiden van de rest van het gebouw en
de deuren zijn zelfsluitend.


Arbo-Informatieblad 14,
Bedrijfsruimten - inrichting, transport
en opslag
pagina 21.

Ongevallenmeldingen en -registratie
A

3063



Meld arbeidsongevallen die leiden tot de dood,
blijvend letsel of ziekenhuisopname direct bij Inspectie
SZW (via 0800-5151, ook buiten kantooruren).

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 9, lid 1.

A

3065



Onderzoek incidenten en ongevallen op:
- oorzaken
- soortgelijke situaties en omstandigheden in uw
bedrijf
- mogelijkheden ter verbetering en ter voorkoming van
ongevallen in de toekomst
Leg de bevindingen van het onderzoek schriftelijk vast.

Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

3061



Maak een register met daarin aard en datum van aan
de Inspectie SZW gemelde ongevallen en van
ongevallen met een verzuim van meer dan drie
werkdagen.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 9 lid 2
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Houd een register van ongevallen en bijna-ongevallen
bij met:
- naam van het slachtoffer
- datum, tijd en plaats van het ongeval
- handeling tijdens welke het incident of ongeval
plaatsvond
- aard van het letsel en de schade
- of slachtoffer medisch behandeld is (ziekenhuis of
arts), alleen EHBO (door wie) of in het geheel niet
- aantal verzuimdagen
- actie(s) om herhaling in de toekomst te voorkomen

A

3062

A

4612



A

3482



Leg vast of medewerkers worden geconfronteerd met:
- schokkende gebeurtenissen/trauma's in het werk
- agressie en geweld op het werk of samenhangend
met het werk
- discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit of
andere voor het werk niet relevante kenmerken
- seksuele intimidatie op het werk

A

6068



Maak afspraken met de arbodienst over een
vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht
kunnen in geval van seksuele intimidatie, discriminatie
of ander ongewenst gedrag.

A

4346



Het werk draagt zoveel mogelijk aan de ontwikkeling
en handhaving van de vakbekwaamheid bij.

Arbeidsomstandighedenwet
artikel 3, lid 3.

A

448



Voorkom te lange werktijden en zorg voor voldoende
rust. Werknemers (18 jaar en ouder) die meer dan 5,5
uur per dag werken, krijgen een pauze van ten minste
0,5 uur. Las extra pauzes in bij onder andere:
- eenzijdige bewegingspatronen die in een snel
opgelegd tempo worden herhaald
- werken in hoge of lage temperaturen
- weinig of geen variatie in werkhoudingen
- langer dan 2 uur achter elkaar beeldschermwerk
- gevaarlijke instrumenten (vooral bij vermoeidheid)

Arbeidstijdenwet
5.4 lid 2a

A

2780



Maak procedures en instrueer en train medewerkers op
het gebied van veiligheid, criminaliteit, agressief
gedrag van klanten en overvallen.
Van belang zijn:
- een goede houding zodat ongewenst gedrag van
bezoekers voorkomen kan worden
- een goede overzichtelijkheid van de publieke ruimtes
- het voorkomen van onveilige situaties tijdens openen
en sluiten
- een veilig geldtransport
- beschrijf in procedures wat van medewerkers
verwacht wordt bij een overval
Kijk voor meer informatie op www.hbd.nl

Oog voor veiligheid (CD-Rom),
Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Oplossing voor psychosociale
arbeidsbelasting
Oplossing voor werkdruk
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

Arbonormenboek
2012, onderdeel ongevallen,
melding Arbeidsinspectie.

Psychosociale arbeidsbelasting
Beoordeel de risico's van psychosociale
arbeidsbelasting in de RI&E en neem eventuele
maatregelen op in het Plan van aanpak.
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Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 2.15, lid 1.
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A

5170



Registreer gevallen van agressie en geweld met
vermelding van datum van aangifte.
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Oplossing voor werkdruk
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
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6.

Onderhoud
Algemeen

A


3049

A

4126



Selecteer onderhoudsbedrijven op de volgende criteria:
- kwaliteit
- service
- aantoonbaar vakbekwaam (referenties,
opleidingscertificaten)
- prijs
- milieuvriendelijke werkmethoden



Gebouw en ruimtes



Controleer het gebouw jaarlijks op scheuren, kieren,
staat van het schilderwerk en andere gebreken, en
herstel gebreken die gevaar op kunnen leveren zo snel
mogelijk.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 3.2 en 3.3.

A

6113



Controleer en olie hang- en sluitwerk ieder half jaar en
repareer indien nodig.



A

4039



Houd het interieur van het gebouw schoon.



A

5470



Het sanitair wordt goed onderhouden en
schoongemaakt.



A

1178



Maak een reinigingsschema voor het reinigen van
werkplek en oppervlakken met daarin:
- soort werkzaamheden
- frequentie
- wie voert de reiniging uit
- hoe te reinigen


Rapport: Lood om oud ijzer
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

Installaties en arbeidsmiddelen
A

523



Voorkom gevaar door regelmatig onderhoud en
reiniging van arbeidsmiddelen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5
Oplossing voor machineveiligheid

A


5245



Bepaal de keuringsfrequentie van elektrische
arbeidsmiddelen en installaties volgens rekensysteem
NEN 3140. Hierbij wordt rekening gehouden met:
- gezondheidsrisico gebruiker en omgeving
- ouderdom
- omgevingsomstandigheden
- elektrotechnische competenties van bedienend
personeel
- toezicht door een installatieverantwoordelijke
- kwaliteit (voldoen aan actuele elektrotechnische
normen)
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NEN
3140
www.euronorm.net
Oplossing voor elektrische
installaties
Oplossing voor machineveiligheid
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A

3358



Laat een daartoe opgeleid persoon inspecties uitvoeren
volgens NEN 3140 aan elektrische arbeidsmiddelen en
installaties.


Vervallen Beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving
beleidsregel 3.4.
NEN
3140
www.euronorm.net
Oplossing voor elektrische
installaties
Oplossing voor machineveiligheid

A


534



Laat de gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie
eenmaal per vier jaar keuren op veilig functioneren,
optimale verbranding en energiezuinigheid.


Activiteitenbesluit milieubeheer
artikel 4.18, lid 2, 4 en 5.

A


4862



Sluit een onderhoudscontract af met een erkend
installateur voor jaarlijkse controle van en onderhoud
aan de gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie.


Activiteitenbesluit milieubeheer
artikel 2, 4 en 5.
Oplossing voor fysische factoren

A

5793



Voer periodiek, volgens voorschrift leverancier,
onderhoud uit aan (mobiele) afzuiginstallaties en
ventilatievoorzieningen.


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen
Oplossing voor elektrische
installaties

A

6032



Keur en kalibreer jaarlijks waar vereist arbeidsmiddelen.



A

5707



Hijsgereedschap wordt ten minste eenmaal per jaar
door een deskundige rechtspersoon of instelling met
de juiste uitrusting op zijn goede staat onderzocht en
zo nodig beproefd. De beoordeling wordt vastgelegd
in een rapport dat op de arbeidsplaats aanwezig en
beschikbaar is voor de toezichthouder.



Takels worden tweejaarlijks gekeurd en beproefd.



A

5629



Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 7.20.
Oplossing voor valgevaar

Arbo-Informatieblad 17, Hijs en
hefgereedschap
Oplossing voor valgevaar
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A

3873



Apparatuurhandleidingen en richtlijnen voor
onderhoud zijn aanwezig.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5, lid 1 en 7.11a.
Oplossing voor machineveiligheid
Oplossing voor elektrische
installaties
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

5110



Controleer niet-elektrische apparaten en instrumenten
vóór gebruik en laat deze conform richtlijnen
leverancier deskundig keuren. Bij ontbreken richtlijnen
leverancier dan minimaal eenmaal per jaar deskundig
keuren (in verband met verzekeringen,
bedrijfszekerheid en veiligheid). Bewaar de
keuringsdocumenten zorgvuldig.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

525



Pas een onderhouds- en reinigingsprogramma toe voor
preventief onderhoud.



A

524



Houd controles en keuringen bij in een
onderhoudsboek. Registreer gebruik, hoe, door wie en
welke waarnemingen geconstateerd zijn.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5, lid 4.
Oplossing voor machineveiligheid

A

6064



Reinig apparaten en gereedschappen maandelijks of
vaker als nodig is. Reinig volgens gebruiksaanwijzing
leverancier.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5, lid 1.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats
Oplossing voor machineveiligheid

A

5923



Onderhoud gereedschap, bijvoorbeeld het scherp
houden van beitels van snij-, hak- of bikgereedschap
en het goed balanceren van roterende delen.


Oplossing voor fysische factoren

A

5896



Onderhoud machines en gereedschap regelmatig om
het rammelen van onderdelen tegen te gaan.


Brochure: 12 tips tegen lawaai
Oplossing voor geluid
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A

3456



Arbeidsmiddelen zijn bij onderhoud, reparatie en
reiniging uitgeschakeld, drukloos of spanningsloos en
losgekoppeld van het lichtnet.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5, lid 2.
Oplossing voor machineveiligheid

A

2822



Apparatuur is voorzien van de benodigde
waarschuwingslabels.


Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

3461



Controleer maandelijks alle beveiligingen en
noodstopvoorzieningen van arbeidsmiddelen op goed
functioneren.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.5 lid 1.
Oplossing voor machineveiligheid

A

6428



De ingeponste keuringsdatum op de gasflessen mag
niet zijn overschreden.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A


959



Controleer regelmatig lang opgeslagen gasflessen op
herkeurdatum, houdbaarheid en eventuele lekkage
(met behulp van een zeepoplossing).


Arbonormenboek
2012, onderdeel gasflessen, opslag.
Oplossing voor veiligheid
arbeidsplaats

A

A

6429

6524





Op gasslangen is de fabricagedatum geprint.
Gasslangen voor butaan dienen na twee jaar
vervangen te worden. Gasslangen voor
propaan na 3 tot 4 jaar.



De industriestofzuiger wordt volgens voorschriften van
de leverancier onderhouden.

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
PGS22
Oplossing voor veiligheid arbeidsplaats


Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
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A

6525



Vervang het HEPA-filter jaarlijks.


Leveranciersinformatie
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen

A

6655



De rolsteiger wordt voor gebruik periodiek minimaal
een keer per jaar geïnspecteerd.


A-blad Rolsteigers
2012
Oplossing voor valgevaar

A


A

6440

5855





Onderhoud de bedrijfsauto, voor een duurzaam en
veilig gebruik, door:
- onderhoud te laten plegen volgens voorschrift
- maandelijks de banden op goede spanning te
brengen
- tijdig zomer- en winterbanden te wisselen



(Vracht)auto’s/materieel worden periodiek
gecontroleerd om onnodige trilling te voorkomen.



www.hetnieuwerijden.nl

Oplossing voor trillingen

EHBO en blusmiddel
A

A

281

386





Controleer de inhoud van de verbandtrommel ten
minste eenmaal per half jaar. Vul verbruikte middelen
direct aan en neem houdbaarheid in acht. Maak één
persoon verantwoordelijk voor deze taak.



Vul de verbandtrommel, zo nodig, aan met andere
(hulp)middelen, afhankelijk van de risico's in het
bedrijf.



Richtlijnen Basis
Bedrijfsverbanddoos, het Oranje
Kruis
www.ehbo.nl
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Richtlijnen Basis
Bedrijfsverbanddoos, het Oranje
Kruis
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

A

1568



Spoel de oogdouche eenmaal per drie maanden
zorgvuldig door om het risico van uitgroei van microorganismen te voorkomen.


Oplossing voor biologische agentia
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
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A

594



Noteer in uw agenda de vervaldatum van de
oogspoelfles en vervang deze vóór of op de
vervaldatum.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor biologische agentia

A

5466



Laat draagbare brandblusmiddelen jaarlijks en na
gebruik controleren door een erkend bedrijf (REOB), of
een gelijkwaardige instelling.

A

298



Laat draagbare brandblusmiddelen zoals brandblussers
eens per twee jaar en niet-draagbare
brandblusmiddelen zoals brandblushaspels eens per
jaar of na gebruik keuren door een erkend bedrijf
(REOB).

Oplossing voor bedrijfshulpverlening


Bouwbesluit
2012, artikel 6.31
Model-Bouwverordening 1992
NEN
2559.
Oplossing voor bedrijfshulpverlening

Persoonlijke beschermingsmiddelen
A

532



Persoonlijke beschermingsmiddelen worden voor een
goed functioneren onderhouden, gerepareerd en
schoongehouden.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 8.3.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

3519



Controleer minimaal tweemaal per jaar of persoonlijke
beschermingsmiddelen beschikbaar en op orde zijn.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 8.3, lid 3.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen

A

6215



Let bij het onderhouden en controleren van
persoonlijke beschermingsmiddelen op (indien van
toepassing):
- beschadigingen
- uiterste gebruiksdatum
- dat het niet in de zon heeft gelegen
- dat het niet is beplakt met stickers
- dat het wellicht na een val of stoot vervangen dient
te worden
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A

A

1579

6214





Vervang (filters van) stofmaskers regelmatig:
- een stoffilter na maximaal 8 uur gebruik
- een gasfilter (klasse 2) na maximaal 4 uur gebruik
- maak stofmaskers na 8 uur gebruik schoon volgens
de instructie van de leverancier.



Het onderhouden en reinigen van halfgelaatsmaskers
wordt volgens gebruiksaanwijzing gedaan (ventielen
kunnen gaan lekken).



Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 8.3, lid 4.
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

www.arbouw.nl
Oplossing voor CMR-stoffen
Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor vluchtige organische
stoffen

A

6127



Vervang gehoorbeschermingsmiddelen die
beschadigingen vertonen.


Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 8.3 lid 4
Oplossing voor geluid

A

4707



Werkkleding wordt regelmatig gewassen of chemisch
gereinigd.


Oplossing voor gevaarlijke stoffen
Oplossing voor CMR-stoffen
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Bijlage I
Voorwaarden voor het werken met lood
Het arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.13 en 4.15 beschrijft een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet
worden (vragen die beantwoord moeten worden) om met reprotoxische stoffen, zoals lood te mogen werken.
Lood kan via de huid en inademing in het lichaam terecht komen. Door volgens de maatregelen in de Code te werken
(zie Hoofdstuk ‘Activiteiten’ de paragraaf ‘Veilig en gezond werken – werken met lood’) zijn de risico’s beperkt.
Onderstaand de vragen op een rij. De meeste zijn al voor u beantwoord, de laatste vraag moet uzelf beantwoorden!.
Bij wat voor soort arbeid komt lood vrij?
Bij het gieten, bewerken, monteren en stemmen van orgelpijpen.
Kan het vrijkomen van worden tegengegaan?
Het vrijkomen van lood wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Toch kan het niet geheel voorkomen worden.
Welke maatregelen zijn genomen om blootstelling aan lood te voorkomen of te minimaliseren?
- Werken met afzuiging
- Aparte werkkleding die dagelijks verschoond wordt (en niet mee naar huis gaat)
- Niet eten en drinken op de werkplek
- Hygiënemaatregelen
- Ventilatie (4x de ruimte inhoud per uur)
- Het regelmatig reinigen van de afzuiging, de stofzakken en de opvangbakken
Overige maatregelen: zie hoofdstuk ‘Activiteiten’ de paragraaf ‘Veilig en gezond werken: gevaarlijke stoffen –
lood.

Welke medewerkers komen met lood in aanraking, bij welk proces en wat is de mate van blootstelling?
proces
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

% werktijdtijd
medewerker(s)
dat belasting plaatsvindt
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..

Datum: …………………………
Naam: ………………………….

Bijlage II
Voorwaarden voor het werken met/bij houtstof
Het arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.13 en 4.15 beschrijft een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet
worden (vragen die beantwoord moeten worden) om met/bij kankerverwekkende stoffen, zoals houtstof te mogen
werken. Houtstof kan leiden tot diverse aandoeningen zoals irritatie, eczeem of zelfs neuskanker.
Neem maatregelen om blootstelling aan houtstof te voorkomen of tot het minimum te beperken. Denk eerst aan
bronmaatregelen die voorkomen dat blootstelling aan gevaarlijk houtstof plaatsvindt, vervolgens aan collectieve
maatregelen, zoals een goede afzuiging en dan aan individuele maatregelen, zoals geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen. Dit is de arbeidshygiënische strategie.
Door volgens de maatregelen in de Code te werken zijn de risico’s beperkt. Onderstaand de vragen op een rij. Een aantal
vragen zijn beantwoord, andere vragen moet uzelf beantwoorden!

Bij welke arbeid komt houtstof vrij?
Bij het schuren en zagen van de orgelomkasting en bij andere houtbewerking komt houtstof vrij.
Kan het vrijkomen van houtstof worden tegengegaan?
Hout is nodig voor de omkasting van het orgel. Het vrijkomen van houtstof wordt zo veel mogelijk
tegengegaan volgens de in de Code beschreven arbeidshygiënische strategie. Toch zal het vrijkomen van
houtstof nog voorkomen.
Welke maatregelen zijn genomen om blootstelling aan houtstof te voorkomen of te minimaliseren?
Zie Hoofdstuk ‘Activiteiten’ paragraaf ‘Veilig en gezond werken: gevaarlijke stoffen – houtstof’. Hierin staan
alle maatregelen beschreven.

Welke medewerkers komen met houtstof in aanraking, bij welk proces en wat is de mate van blootstelling?
proces
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

% werktijdtijd
medewerker(s)
dat belasting plaatsvindt
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..
…………
………………………..

Datum: …………………………
Naam: ………………………….
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