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Dit boekje bevat algemene veiligheids- en bedrijfsregels die gelden bij HelloFlex People 

De directie van HelloFlex People hecht er belang aan duidelijkheid te geven aan alle 
medewerkers over het bedrijf. De zorg voor arbeidsomstandigheden staat hoog in het 
vaandel. Dit moet leiden tot een continuïteit van het bedrijf waarin alle medewerkers 
zich beschermd kunnen voelen tegen de risico’s waarmee wij te maken hebben.

Ons systeem is beschreven in een handboek. Dit handboek beschrijft onze beheersing 
van de arbeidsomstandigheden. Nu is alleen een beschrijving op papier niet het doel, 
maar slechts een middel om afspraken te maken over arbeidsomstandighedenzorg. De 
praktijk moet uitwijzen of het systeem effectief functioneert. Daarom zal jaarlijks het 
systeem worden geëvalueerd. Hierin kijken wij naar mogelijkheden tot verbetering en 
plannen deze voor de volgende perioden in.

Ons systeem is erop gericht te streven naar continue verbetering, mede door het 
registreren van (bijna) ongevallen/incidenten en verbetering voorstellen vanuit de gehele 
organisatie. Dit kan de directie uiteraard niet alleen. Hiervoor is ook medewerking van 
de medewerkers voor nodig. Om dit goed te kunnen laten verlopen staat in dit boekje 
informatie hoe wij behoren te handelen.

Indien u van mening bent dat er zaken in staan die niet kloppen of juist ontbreken, dan 
houdt de directie zich aanbevolen dit te horen. Op deze wijze kunnen wij dit boekje 
actualiseren. 

U kunt bij eventuele vragen contact opnemen met  uw intermediair.

De directie wenst u een prettige en veilige toekomst toe bij HelloFlex People.

Namens HelloFlex People,
Dhr. B.T. Lambregts
CEO

Voorwoord
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MEDEDELING ZIEKMELDING

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

'Hoe meld ik mij ziek en aan wie moet ik het doorgeven'.

1 Zo spoedig mogelijk s' morgens doorgeven bij uw intermediair 

Dit moet uiterlijk vóór 09.30 uur gemeld zijn want anders kan uw ziekmelding die dag niet in behande-
ling genomen worden!

2. Direct zelf 's morgens doorgeven bij het bedrijf waar u op dat moment werkzaam bent.

3. Raadpleeg ook uw huisarts in verband met de controle van onze Arbodienst.

Uw ziekengeld ontvangt u van het UWV vanaf de 3e ziektedag. (De eerste 2 dagen zijn wachtdagen), 
De eerste betaling ontvangt u ongeveer 6-8 weken na de ziekmelding. Afhankelijk van uw arbeidsover-
eenkomst kunnen de betalingen en het moment van betalen verschillen. Wat voor u van toepassing is, 
staat beschreven in het Verzuimreglement.

'Hoe meld ik mij beter en aan wie moet ik het doorgeven'.

1 Van tevoren melden bij uw intermediair op welke datum u weer gaat werken.

 Wanneer u weer beter bent moet u dit zo spoedig mogelijk melden.  Als u dit te laat doet kunt u 
een boete krijgen. 

Heeft u vragen over uw ziekmelding dan kunt u contact opnemen met uw intermediair.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
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1 Veiligheid, gezondheid en Milieu (VGM) – beleid

1.1 BELEIDSVERKLARING
De verantwoordelijkheid tot vaststelling en uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid als geïn-
tegreerd onderdeel van het ondernemingsbeleid berust bij de directie. Dit beleid geldt voor de gehele 
organisatie. Op de vestiging zal een gelijkwaardige dienst worden geleverd.

In haar streven naar zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden en continue verbetering op het 
gebied van VG, zal zij de nodige inspanningen verrichten om de veiligheid, gezondheid en welzijn van 
zowel de eigen werknemers en/of detacheringmedewerkers als derden te waarborgen en materiële- en 
milieuschade te voorkomen alsmede het voorkomen van persoonlijk letsel. Hiervoor zullen duidelijke 
afspraken met onze klanten worden gemaakt om de veiligheidsregels te respecteren.

Het voorgenomen arbeidsomstandighedenbeleid is een hoge prioriteit binnen de beleidsvorming en zal 
door de directie, in de vorm van een jaarlijks actieplan, worden vastgesteld. Hiertoe wordt vooraf over-
leg gepleegd met de directie en de haar op dit gebied ten diensten staande deskundigen. De directie zal 
streven naar continue verbetering op het gebied van VG. 

De effectuering van het arbeidsomstandighedenbeleid, zoals omschreven in het actieplan, is de ver-
antwoordelijkheid van de directie die op haar beurt de medewerkers aanstuurt. Hiertoe zullen door de 
directie de benodigde middelen ter beschikking worden gesteld en de verantwoordelijkheden van de 
betrokken medewerkers worden vastgelegd. Zij wordt hierin ondersteund door externe deskundigen.

Als uitgangspunt zal de vier niveaustrategie worden gehanteerd, zijnde:
- Toepassen van bronbestrijding (alternatieven)
- Aanwenden van technische middelen
- Aanpassen van het menselijk gedrag
- Gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen

De directie zal het gevoerde beleid regelmatig toetsen aan de uitgangspunten, de ontwikkelingen met 
betrekking tot de relevante wetgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen en zal zo nodig het beleid 
bijstellen. De resultaten van het gevoerde beleid zullen in het actieplan worden vastgelegd.

Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid zullen alle werknemers en/of detacheringme-
dewerkers worden betrokken. Zij zullen worden geïnformeerd over het te voeren beleid en de daaruit 
voortvloeiende acties, de risico's voor gezondheid, veiligheid en welzijn, gerelateerd aan de werkzaam-
heden en de resultaten. Hiertoe zal het onderwerp arbeidsomstandigheden regelmatig in het werkover-
leg tussen directie en medewerkers aan de orde worden gesteld.
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Overal waar in dit handboek wordt gesproken over medewerkers, worden zowel werknemers, uitzend-
krachten, payrollmedewerkers als detacheringsmedewerkers bedoeld

Hilversum,   12-11-2015

Dhr. B.T. Lambregts 

2 Gedragsregels en VG voorschriften

2.1 Inleiding

Elke bedrijfslocatie en de daar uit te voeren werkzaamheden brengen specifieke risico's met zich mee. 
Werkgever, werknemers en derden (in opdracht werkende sub-contractors) zijn samen verantwoordelijk 
voor goede arbeids-omstandigheden en zorg voor het milieu op de werkplek, hetgeen het uitgangspunt 
van het VG-beleid is. VG staat voor Veiligheid, en Gezondheid.

Als werkgever is het HelloFlex People primair verantwoordelijk voor uw veiligheid, gezondheid en het 
welzijn op de werkplek. Het HelloFlex People is dan ook verplicht ervoor te zorgen dat veilig, gezond en 
milieubewust werken mogelijk is, door u te informeren over de mogelijke gevaren in de werksituatie en 
hoe u daarmee op verantwoorde wijze om dient te gaan. Dit houdt tevens in dat de benodigde middelen 
beschikbaar dienen te zijn, de vereiste maatregelen getroffen worden en controle op uitvoering plaats 
vindt.

Het is echter uw verantwoordelijkheid om de werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren, dat wil 
zeggen:
- Het in acht nemen van voorzichtigheid en zorgvuldigheid bij de uitvoering van de werkzaam-
heden (normaal menselijk gedrag).
- Het op de juiste wijze gebruiken van machines, toestellen, gereedschappen en andere hulpmid-
delen.
- Het zo nodig gebruik maken van en het onderhouden van de ter beschikking gestelde persoonli-
jke beschermingsmiddelen.
- De beveiligingen op de juiste wijze gebruiken en niet onnodig verwijderen.
- Na verwijdering de beveiliging altijd weer terugplaatsen.
- Het treffen van maatregelen/voorzieningen om gevaarlijke situaties op te heffen of de mogelijke 
gevolgen te beperken.
- Het zo snel mogelijk melden van opgemerkte gevaren aan de leiding.
- Betreffende het milieu zorgvuldig te handelen.

Wanneer u waarneemt dat anderen zich niet aan de gestelde regels houden is dat voor u geen reden 
om dit gedrag over te nemen. Wijs betrokkenen op de gevaren en tracht hun gedrag in positieve zin te 
veranderen.
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Naast de regels die binnen het HelloFlex People van kracht zijn, gelden er vaak nog bedrijfs- en locatie 
gebonden voorschriften van onze opdrachtgevers die onze eigen regels te boven kunnen gaan. Stel u 
hiervan op de hoogte en handel er naar. Als u iets met betrekking tot de regels of over veiligheid, ge-
zondheid of welzijn in het algemeen niet begrijpt of nadere informatie wilt hebben, vraag het dan aan 
uw directe chef.

2.2 Algemene gedragsregels

Onderstaande aandachtspunten kunnen u helpen om de risico's met betrekking tot de werkplek en de 
werkzaamheden te minimaliseren.

- Meld u te allen tijde aan, zodat men op de hoogte is van uw aanwezigheid.
- Stel u vooraf op de hoogte van de specifieke gedragsregels en voorschriften bij werkzaamheden 
op bedrijfslocaties.
- Wees op de hoogte van hoe te handelen bij ongevallen, brand en ontruiming, waar zich de pre-
ventiemiddelen (o.a. brandblussers) bevinden en wie de hulpverleners zijn. Neem vluchtwegen en noo-
duitgangen goed in u op.
- Houd nooduitgangen, vluchtwegen, blus- en EHBO -middelen goed bereikbaar en vrij van ver-
sperringen (materiaalopslag).
- Gebruik de preventiemiddelen alleen waar ze voor bedoeld zijn en verplaats ze niet onnodig. Na 
gebruik dient dit gemeld te worden aan de verantwoordelijke persoon of afdeling.
- Neem waarschuwings-, gebods- en verbodsborden serieus en negeer geen 
 afzettingen.
- Het in bezit hebben van en het gebruik van alcohol en drugs is verboden. Let bij medicijn gebruik 
op mogelijke bijwerkingen (bijsluiter lezen).
- Plaats geen materiaal of gereedschap op of in looppaden, doorgangen, transportwegen en 
kraanbanen.
- Meld gevaarlijke situaties en/of handelingen direct aan de leidinggevenden.
- Houd bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met de werkzaamheden van anderen en 
aanwezige personen. Maak duidelijke werkafspraken.
- Voer geen schoonmaak-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit aan in werking zijnde ma-
chines en apparatuur.
- Bekijk de werkzaamheden voor uitvoering met betrekking tot werkwijze, benodigde apparatuur, 
hulpmiddelen, etc.
- Zorg er altijd voor dat u nooit alleen in een pand werkt, zonder medeweten van anderen.
- Indien de werkzaamheden niet op de "voorgeschreven" wijze kunnen worden uitgevoerd, dient de 
werkwijze in overleg met de leidinggevende te worden bepaald.
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2.3 Gedragsregels op kantoor
2.3.1 Algemeen.

Voor de kantoren zijn de volgende gedragsregels van kracht:

- Laat archiefkasten niet onnodig openstaan.
- Voorkom dat in een kast meerdere laden tegelijk geopend zijn of worden.
- Laat laden niet onnodig openstaan.
- Leg geen snoeren op de grond in gangpaden.
- Zet apparatuur welke niet gebruikt wordt uit.
- Leeg geen asbakken in prullenmanden.
- Zorg dat u weet waar de blusmiddelen op uw afdeling zich bevinden en hoe ze gebruikt moeten 
worden.
-  Blokkeer uitgangen en vluchtwegen niet met dozen of kasten e.d.
  Stel u op de hoogte van de te volgen procedure bij brand en ongevallen.
- Gebruik ingeval van brand nooit de lift doch altijd de trap.
- Houd deuren gesloten welke gesloten moeten zijn.

2.3.2 Kantoor meubilair en uitrusting

Het beschikbare meubilair voldoet niet geheel aan de normen. Hier volgen een aantal belangrijke punt-
en ter overweging:
- Tafels hebben in de meeste gevallen een standaard hoogte.
- Bij werknemers langer dan 1.90 m dienen deze verhoogd te worden.
- Bij werknemers kleiner dan 1.70 m is meestal een voeten steun nodig. 
(NEN 2449)
- Stoelen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- Lengte rugleuning min. 37 cm;
- Diepte zitting min. 44 cm;
- Breedte zitting min. 40 cm;
- In hoogte (traploos) instelbaar tussen 41 en 53 cm;
- Stoelen moeten kantelbaar zijn;
- Stoelen moeten traploos draaibaar zijn;
- Voldoende vrije ruimte tussen zitvlak en rugsteun.

Zorg voor stoelen met armleuningen of breng armsteunen op de werktafel aan, daar waar nauwkeurige 
motorische manipulatie vereist is. (NEN 1812).
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Zorg voor zwenkarmen onder de beeldschermen, zodat ze in hoogte en hoek verstelbaar zijn. Werkne-
mers dienen op de hoogte te worden gebracht van richtlijnen voor een goede zithouding. (werkhouding)

Voor het overige zijn er bij de Arbodienst instructies en informatie beschikbaar om kantooruitrustingen 
op hun ergonomische merites te kunnen beoordelen. 

Alvorens tot vervanging over te gaan is het belangrijk hierover overleg te voeren! 

2.3.3 Beeldschermwerkplekken

Werknemers op de kantoorafdelingen zijn op de hoogte van de mogelijke problemen bij onjuiste toe-
passing. 

Hier volgen enige belangrijke punten, voor de inrichting van een beeldschermwerkplek, ter overweging:

- Toetsenbordhoogte is de werkvlakhoogte (volgens NEN 2449) + hoogte
 toetsenbord;
- Vaste werkvlakhoogte: 75 cm, voetensteun is noodzakelijk;
- Instelbare werkhoogte: 62 cm - 82 cm;
- Stoel volgens NEN 1812, stoeltype HAV of HRAV;
- Voetensteun hoogte instelbaar tussen 5 en 20 cm;

Het meubilair moet zodanig zijn uitgevoerd dat de werknemer op de volgende wijze kan gaan zitten: 
(houdingvariatie moet mogelijk zijn)

- Zitten met rechte rug; hoek tussen rug en bovenbeen 90˚, en tussen boven-en onderbeen > 90˚; 
- Bovenarmen ontspannen langs de romp;
- Hoek tussen boven- en onderarm > 90˚.

Voorwaarden voor deze houding zijn:

- Een dun en verplaatsbaar toetsenbord;
- Toetsenbord én blad mogen bij voorkeur samen niet dikker zijn dan 5 cm, maar zeker niet dikker 
dan 7 cm. Een tafelblad (inclusief constructiedikte) van meer dan ca.3 cm moet sterk ontraden worden;
- Beeldscherm op de juiste hoogte (eerste tekstregel onder ooghoogte), recht voor de werknemer 
en onder de juiste hoek. (zoveel mogelijk loodrecht op de kijkas). Soms moet om spiegeling te vermind-
eren het scherm enigszins gekanteld worden;  
- Een (bijna) verticaal opgestelde documenthouder direct naast (links) of onder het  beeldscherm. 
Een duidelijke en herhaalde instructie t.a.v. een juiste werkhouding bij intensief beeldschermwerk is van 
groot belang. 
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2.3.4. Inrichting kantoorwerkplek
 
Uitgangspunt voor een goede werkhouding:
- Toetsenbordhoogte is de werkvlakhoogte (volgens NEN 2449) + hoogte 
 toetsenbord.
- Vaste werkvlakhoogte: 75 cm, voetensteun is noodzakelijk.
- Instelbare werkhoogte: 62 - 82 cm.
- Zittinghoogte stoel (volgens NEN 1812), stoeltype HAV of HRAV;
- instelbaar (gemeten aan voorzijde zitting): 41 - 53 cm.
- Voetensteun hoogte
- Instelbaar (gemeten aan voorzijde): 5 - 20 cm.

De belangrijkste aspecten ten aanzien van de lichaamshouding bij beeldscherm
werkplekken zijn:

Het meubilair moet zodanig zijn uitgevoerd dat de werknemer op de volgende wijze kan gaan zitten; 
(daarnaast dient de stoel zodanig instelbaar en vormgegeven te zijn dat houdingvariatie mogelijk is).

- Zitten met rechte rug; hoek tussen rug en bovenbeen 90º, en tussen boven en onderbeen 90º.
- Bovenarmen ontspannen hangend langs de romp.
- Hoek tussen boven- en onderarm 90º.

Voorwaarden voor het aannemen van deze houding zijn:

- Een dun en verplaatsbaar toetsenbord;
- Toetsenbord én blad mogen bij voorkeur samen niet dikker zijn dan 5 cm, maar zeker niet dikker 
dan 7 cm. Een tafelblad (Incl. constructiedikte) van meer dan ca. 3 cm moet sterk ontraden worden;
- Beeldscherm op de juiste hoogte (Eerste tekstregel onder ooghoogte), recht voor de werknemer 
en onder de juiste hoek; (Zoveel mogelijk loodrecht op de kijkas. Soms moet om spiegeling te vermind-
eren het scherm enigszins gekanteld worden).
- Een (bijna) verticaal opgestelde documenthouder direct naast (links) of onder het beeldscherm.

Een duidelijke en herhaalde instructie ten aanzien van een juiste werkhouding bij intensief beeldscher-
mwerk is van groot belang.
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2.3.5. Inrichting kantoorwerkplek
 
Uitgangspunt voor een goede werkhouding:
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2.4 Gedragsregels op en in de werkplaats

Voor de werkplaats en buitendienst geldt dat het op veilige en effectieve wijze kunnen uitvoeren van de 
werkzaam-heden mede bepaald wordt door de inrichting van de werkplek.

Neem daarom de volgende zaken in acht:
- Controleer (visueel) voor aanvang van de werkzaamheden altijd eerst de toegang tot de werk-
plek, de werkplek zelf, het gereedschap en de hulpmiddelen en neem zo nodig actie.
- Zorg voor orde en netheid en voldoende vrije ruimte op uw werkplek door regelmatig op te rui-
men en de hoeveelheid materiaal te beperken.
- Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en ruim gemorste stoffen op de juiste wijze op.
- Zorg voor voldoende verlichting op en naar de werkplek.
- Zorg voor effectieve ventilatie indien dampen, stof, etc. door de werkzaamheden ontstaan.
- Houd looppaden en transportroutes vrij.
- Zorg bij open vuur (lassen, slijpen, etc.) voor bereikbare blusmiddelen en het vooraf verwijderen 
c.q. afdekken van brandbare delen en/of ondergrond. 
- Zet schachtopeningen en dek of zet gaten, etc. doeltreffend af.
- Zorg er voor dat er geen smeulende resten achterblijven.

Verzeker u ervan dat het werken met open vuur verantwoord is. Soms is een werkvergunning (werk-
zaamheden waarvoor speciale voorschriften gelden) vereist. Ga na of dit noodzakelijk is.

2.5 Specifieke gedragsregels uitzendkrachten

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke regels met betrekking tot uw werkzaamheden van toepass-
ing, die onderstaand zijn weergegeven.
2.5.1 Algemeen

- Zorg dat uw aanwezigheid ter plaatse bekend is (projectleider, huismeester, portier, etc.).
- Zorg voor een goede werkverlichting.
- Wees alert op draaiende delen.
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2.6  Arbodienst
2.6.1 Aansluiting bij gecertificeerde Arbodienst

In overeenstemming met de verplichtingen van de Arbowet art. 17 en 18 maakt het HelloFlex People 
gebruik van een gecertificeerde Arbodienst.

Hiertoe is met hen een overeenkomst gesloten.

2.6.2 Gezondheidskundige onderzoeken van het personeel

PAGO

Op basis van de bij de uitgevoerde RI&E en daarbij behorende geïnventariseerde risico's is bepaald 
welke personeelsleden en uitzend- en/of detacheringmedewerkers een PAGO moeten ondergaan. Voor 
zover medewerkers hiervoor in aanmerking komen zal dit aan de betrokken medewerkers worden 
bekendgemaakt en bij de VG-Coördinator vastgelegd.

2.6.3 Op eigen initiatief een gezondheidskundig onderzoek

Alle medewerkers hebben de mogelijkheid om op eigen initiatief de Arbodienst te raadplegen of een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan welke een directe betrekking hebben tot hun werk. 
Om van deze mogelijkheid gebruik te maken kan men een afspraak maken met  uw intermediair.
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2.7  Brand, ongevallen en alarm
2.7.1 Brand

In geval van brand dient u als volgt te handelen:
- Meld de brand via het alarmnummer (alarmnummer 112, of zie de locatie gebonden voorschrif-
ten).
- Probeer de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen.
- Gebruik geen water bij elektriciteit.
- Begeef u niet in een gevaarlijke situatie.
- Volg de aanwijzingen op.
2.7.2 Ongeval

Ingeval van een ongeval dient u als volgt te handelen:
- Schakel deskundige hulp (BHV-er) in.
- Laat de betrokken apparatuur uitschakelen of doe dit zelf.
- Meld het ongeval via het alarmnummer (alarmnummer 112, zie locatie gebonden voorschriften) 
en bij de direct leidinggevende.
- Verplaats het slachtoffer alleen als de situatie levensbedreigend is.
- Volg de aanwijzingen op.
2.7.3 Alarm

Ingeval van een ontruiming (brand, explosiegevaar, gaswolk) dient u als volgt te handelen:
- Volg de aanwijzingen op.
- Laat de werkapparatuur uitschakelen of doe dit zelf.
- Draai, indien aanwezig, afsluiters van gas-/zuurstofleidingen (flessen) dicht.
- Verlaat de werkplek zo snel mogelijk richting verzamelplaats.
- Laat u registreren op de verzamelplaats.
2.7.4 Melding

Degenen die een verwonding, hoe gering ook, heeft opgelopen, dient hiervan melding te maken middels 
het ARBO meldingsformulier. In het geval er sprake is van verzuim van één dag of meer, krijgt u via de 
ziekmelding bij de directie een ARBO meldingsformulier thuis gestuurd.
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2.8  Melding, registratie en onderzoek van ongevallen/incidenten en onveilige handelingen /situa-
ties van eigen werknemers alsmede medewerkers
2.8.1 Inleiding

Een (bijna)ongeval is in de meeste gevallen het ongewenste resultaat van menselijk handelen. Als alle 
onveilige handelingen konden worden voorkomen en onveilige situaties altijd tijdig werden opgemerkt 
en hersteld, zouden er geen ongevallen plaatsvinden. Indien een ongeval is gebeurd dient de toedracht 
vastgesteld te worden om preventieve maatregelen te kunnen treffen.
2.8.2 Definities

Ernstig ongeval: Een ongeval met zeer ernstig letsel, zoals dodelijke afloop of blijvende invaliditeit.
Bedrijfsongeval: Een ongeval met verzuim van meer dan 1 dag en/of materiële schade met het 
risico van persoonlijk letsel en/of belangrijke milieuschade.
Letselongeval: Een ongeval waarbij EHBO-behandeling noodzakelijk is en de werkzaamheden na 
behandeling worden hervat.
Bijna-ongeval: Een ongeval zonder persoonlijk letsel en/of noemenswaardige materiële-/mi-
lieuschade
2.8.3 Algemeen

In eerste instantie dienen de ongevallen/bijna-ongevallen gemeld te worden bij de directie die zorgt 
voor verdere interne/externe melding en het uitvoeren van preventieve en/of schade beperkende acties. 
De VG-Coördinator bepaalt vervolgens of een nader onderzoek noodzakelijk is en voert dit dan samen 
met de directie uit. Na invulling van het meldingsformulier (zie bijlagen 7 en 8) door de op het formulier 
aangegeven personen wordt het formulier door de VG-Coördinator geregistreerd. Zij bepaalt aan de 
hand van de rapportage of aanvullende acties noodzakelijk zijn. Elke ongevallen/bijna ongevallen meld-
ing wordt onderzocht met behulp van de registra-tieformulieren bijlage 7 en 8. Jaarlijks analyseert zij de 
ongevallen en rapporteert hierover aan de directie.
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2.8.4 Procedure ongevallen met verzuim
2.8.5 Ernstig ongeval

Ingeval van een ernstig ongeval wordt dit direct gemeld bij de directie. De directie meldt het ongeval aan 
de VG-Coördinator en Arbeidsinspectie (binnen 24 uur) en indien van toepassing de opdrachtgever.
2.8.6 Bedrijfsongeval

De directie meldt het ongeval aan de VG-Coördinator en indien van toepassing aan de opdrachtgever. 
Indien sprake is van ziekenhuisopname, mogelijk blijvend lichamelijk letsel en/of materiële schade met 
het risico van persoonlijk letsel stelt zij tevens Arbeidsinspectie (binnen 24 uur) op de hoogte. Bij om-
vangrijke schade aan het milieu waarschuwt zij de milieu-instantie.
2.8.7 Ongevallenformulier

De VG-Coördinator stuurt naar aanleiding van de interne melding het meldingsformulier aan de betrok-
ken werknemer. Deze vult eventueel in overleg met de leidinggevende het formulier zo volledig mogelijk 
in en stuurt dit binnen 24 uur naar de VG-Coördinator, die voor verdere invulling en registratie zorgt. 
2.8.8 Verantwoordelijkheden

De medewerkers van de intermediair zijn verantwoordelijk voor het melden van het ongeval. De direc-
tie is verantwoordelijk voor de interne en externe melding en het nemen van preventieve en/of schade 
beperkende acties. 

De VG-Coördinator is verantwoordelijk voor onderzoek, registratie en analyse van de ongevallen  met 
behulp van de registratie- en meldingsformulieren bijlage 7 en 8 en is verantwoordelijk voor het toe-
zenden van het meldingsformulier bedrijfsongeval naar betrokkene en het verspreiden daarvan na 
toezending.
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2.9  Melding letselongevallen, bijna ongevallen, onveilige situaties of ideeën (klachten) met be-
trekking tot VG
2.9.1 Algemeen
Onveilige situaties dienen onmiddellijk te worden opgeheven. In het geval dat de onveilige situatie niet is 
toe te schrijven aan werkzaamheden van ons bedrijf, wordt hiervan onmiddellijk melding gedaan aan de 
hiertoe verantwoordelijk opdrachtgever. Ten aanzien van eigen werkzaamheden dient de onveilige situ-
atie, al dan niet na tussenkomst van de directie te worden opgeheven. Indien de onveilige situatie acuut 
gevaar voor een ongeval in zich draagt, is de directie en/of de VG-Coördinator gerechtigd om het werk 
te stoppen.
2.9.2 Procedure
2.9.3 Letselongeval
Het ongeval dient door betrokkene of collega zo snel mogelijk aan de directie gemeld worden. Het on-
geval dient tevens gerapporteerd te worden door middel van het ARBO-meldingsformulier bijlage 8.
2.9.4 Onveilige situatie
Deze dienen, zoals reeds is gesteld, direct te worden opgeheven voordat het werk (weer) wordt aange-
vangen.
2.9.5 Bijna-ongeval
Elke ongewenste gebeurtenis dient middels het ARBO-meldingsformulier te worden geregistreerd.
2.9.6 Ideeën/klachten
Ideeën en klachten met betrekking tot VG kunnen middels het ARBO-meldingsformulier binnen de or-
ganisatie kenbaar gemaakt worden.
2.9.7 ARBO-meldingsformulier
Iedere werknemer is in het bezit van één of meerdere meldingsformulieren. Betrokkene stuurt het for-
mulier na invulling aan de VG-Coördinator, die de vervolg actie en terugkoppeling initieert.
2.9.8 Verantwoordelijkheden
Alle medewerkers (inclusief de uitzend- en of detacheringmedewerkers) zijn verantwoordelijk voor het 
melden van de letsel ongevallen, onveilige situaties en bijna ongevallen. In het geval van onveilige situa-
ties dienen zij, eventueel in overleg met de directie, deze direct op te heffen. 
De directie neemt preventieve en/of schade beperkende acties. 
De VG-Coördinator is verantwoordelijk voor de afhandeling van de meldingen en de interne informa-
tievoorziening.
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2.10 VG Voorschriften en instructies
2.10.1 Transport (verticaal en horizontaal)

Bij het transport van constructies, onderdelen en hulpmiddelen dienen de volgende regels in acht te 
worden genomen:

- Heftrucks mogen alleen bediend worden door daartoe bevoegde personen.
- Het meerijden met de heftruck is verboden.
- Het gebruik van de lepels als werkplatform, in welke situatie dan ook, is 
 verboden.
- Het is verboden zich onder een last te bevinden. Ga altijd op een plaats staan waar u niet door 
een vallende last getroffen kunt worden.
- Takels en hijsmiddelen dienen voor het gebruik visueel op gebreken en keuringsdatum te worden 
gecontroleerd.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte om niet bekneld te raken als er toch iets mis mocht gaan.
- Gebruik bij het gezamenlijk hijsen van meerdere delen altijd geregen  hijsbanden om het losraken 
(vallen) van één of meerdere delen te voorkomen.
- Hijskranen mogen alleen bediend worden door bevoegde personen van 18 jaar en ouder. Zij 
moeten goed zijn geïnstrueerd en precies weten hoe de kraan werkt.
- Er moet altijd een goede communicatie zijn tussen de kraanmachinist en 
 gebruikers. 
- Het is verboden om een hijskraan als vervoermiddel voor personen te gebruiken. Personen mo-
gen alleen werken vanuit speciaal hiervoor ontworpen werkbakken

2.10.2 Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen hoeven niet gevaarlijk te zijn als bepaalde regels in acht genomen worden. De lev-
erancier is verplicht om via symbolen en tekst de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op het etiket te 
vermelden. Lees dit etiket goed voordat u begint.

Wat betreft de milieuaspecten dient u de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het werken met én 
afvoeren van chemische stoffen. De chemische stoffen dienen in speciale containers gedeponeerd te 
worden en de afvoer dient geregistreerd te worden. 

Ruim gemorste vloeistoffen of chemicaliën altijd direct op.
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2.11 Gereedschappen

2.11.1 Handgereedschap

Gebruik altijd goed gereedschap, gebruik het zoals het hoort en nooit voor een doel waarvoor het niet 
bestemd is. Controleer van tevoren of het gereedschap nog veilig is. Vervang versleten of ondeugdelijk 
gereedschap. Zit de hamer nog wel vast aan de steel? Zit het vijlheft nog wel stevig vast? Een arend van 
een vijl waarvan de helft losschiet, kan door de druk van de hand op het eind van de vijl opwippen. En in 
het land der ziende is eenoog beslist geen koning!

Een schroevendraaier is geen beitel. Als de braam of “pruik” van een beitel niet tijdig wordt afgeslepen, 
kan deze, als hij uitschiet, lelijke verwondingen veroorzaken. Er bestaan ringen van kunststof die om de 
beitel kunnen worden aangebracht te bescherming van de hand. 
Steek nooit een schroevendraaier of een ander stuk scherp gereedschap los in de zak van een overall. 
Bij vallen of struikelen kunnen ze ernstig letsel veroorzaken! Gebruik bij het klimmen liefst een schoud-
ertas, om het gereedschap in mee te nemen. Zo blijven de handen vrij.

Om een werkstuk in de bandschroef te klemmen, wordt vaak gebruik gemaakt van spaanplaten. De 
rand daarvan dient naar beneden te wijzen om ontvelling van de vingers te voorkomen. Voor het afwerk-
en van dunne platen bestaan speciale platenklemmen. Vijl altijd schuin op de lengterichting van de 
plaat. Dan komt de hand niet in aanraking met de scherpe hoek.

2.11.2 Elektrisch handgereedschap

In besloten ruimten, kruipruimten, tanks of andere goed geleidende ruimten zonder explosiegevaar, is 
elektrisch gedreven handgereedschap van maximaal 50 volt tussen de fasen toegestaan, mits aanges-
loten op een veiligheidstrafo buiten die ruimte.

In niet-besloten of niet-gevaarlijke ruimten zijn de volgende soorten gereedschap toegestaan:

handgereedschap van maximaal 50 volt tussen de fasen
handgereedschap van 120 volt gelijkspanning zonder rimpel tussen de polen
dubbel geïsoleerd handgereedschap van 220 volt, mits goedgekeurd door de arbeidsinspectie. Dit ger-
eedschap staat vermeld op een lijst die regelmatig wordt bijgewerkt en gepubliceerd.

N.B. Dubbel geïsoleerd handgereedschap mag nimmer worden voorzien van een aardleiding.

Kabelhaspels kunnen bij gebruik zeer heet worden. Gebruik zo’n haspel dus geheel afgerold. Neem van-
wege het spoeleffect, liever twee haspels mee van tien meter, dan een van twintig meter.
een paar stenen of blokjes hout zodat ze ook niet in een plas kunnen liggen.
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Sluit ook niet te veel elektrisch gedreven apparatuur aan op een leiding. Te dunne, beschadigde of te 
lange leidingen zijn gevaarlijk. Vervang ze en gebruik een leiding met voldoende aderdiameter.

2.11.3 Elektriciteit algemeen

Om beschadigingen aan rubber mantelleidingen te voorkomen, is het nodig ze hoog op te hangen en te 
beveiligen tegen zuren, vocht, hitte en scherpe voorwerpen. Zorg er ook voor dat de leidingen niet strak 
kunnen trekken en knellen. Ze dienen op de aansluitplaatsen tegen de trekkracht van het doorhangen te 
worden ontlast.

Deze leidingen kunnen door hun eigen gewicht tot overbelasting leiden. Bindt ze daarom op regelmatige 
afstanden op.

Leg verplaatsbare leidingen nooit in trappenhuizen zomaar over de treden.

Tijdelijke verlichting van het karwei door zgn. "prikkabel" is verboden, evenmin mag een niet buigzame 
vinyl mantelkabel als verplaatsbare leiding worden gebruikt.

Kunnen verplaatsbare leidingen niet worden opgehangen, bescherm ze dan met planken, op plaatsen 
waar ze kunnen worden stuk gereden.

De hoofdverdeelkast en de onderverdeelkasten maken het mogelijk om de installatie waaraan moet 
worden gewerkt, te beveiligen. De hoofdverdeelkast is hiertoe onder meer voorzien van:

-  Een hoofdschakelaar voor het uitschakelen van de hele installatie buiten  werktijd,
-  Groepen schakelaars voor de onderverdeelkasten 
-  Smeltveiligheden en of automaten

De onderverdeelkasten zijn onder meer voorzien van:

-  Een hoofdschakelaar die tijdens bedrijf bereikbaar is
-  Schakelaar voor de groepverdelingen (kracht  en licht groepen) met smeltveiligheden en of auto-
maten.

N.B.  De hoofdverdeelkast en onderverdeelkast moeten vochtdicht zijn en met een slot afsluitbaar, 
zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Controleer of bij de draaistroomaansluitingen de fasevolgorde overal gelijk is.

Houd bij de keuze van armaturen, schakelaars enz. rekening met de omstandigheden waaronder ze 
gebruikt zullen worden en waarvoor ze bestemd zijn.
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Beschermingsmaatregelen

Maatregelen tegen directe aanraking: 
-  isolatie, 
- afscherming, 
-  hindernis, 
-  afstand, 
-  aardlekschakelaar (alleen als aanvullende maatregel).

Maatregelen tegen indirecte aanraking:
- Toepassing van elektrisch materieel van klasse 11 (dubbel geïsoleerd) of hiermee gelijk te stellen 
isolatie
- Maatregelen in ruimten met isolerende vloeren en wanden
-  Lokale vereffeningleiding, niet met aarde verbonden (PU Ieiding)
-  Veilige scheiding van wisselstroomketens (S tekens).

De keuze van de te nemen maatregelen is niet altijd vrij, maar wordt voor bepaalde toepassingen voor-
geschreven. Verander niets aan de elektrische installatie zonder daartoe bevoegd te zijn en opdracht te 
hebben van de verantwoordelijke uitvoerder.

2.11.4 Looplampen

In besloten ruimten, kruipruimten, tanks en andere goed geleidende ruimten of in een vochtige omgev-
ing zonder explosiegevaar is een looplamp van maximaal 50 volt tussen de fasen toegestaan, mits 
deze is aangesloten op een veiligheidstrafo buiten de ruimte. Ook het gebruik van 120 volt gelijkspan-
ning is toegestaan. Deze spanning is echter slechts zelden beschikbaar.

Deze speciale looplamp dient voorzien te zijn van veiligheidsglas, korf en aan een gevulkaniseerd snoer 
met speciale pensteker, zodat aansluiten op 220 volt onmogelijk is.

Bij brand- of explosiegevaar is slechts een looplamp toegestaan met een volledig afgesloten stroom-
bron aan de lamp zelf, of met een luchtgedreven generator.

Alleen in niet-besloten en niet-gevaarlijke ruimten mag een looplamp worden gebruikt die geschikt is 
voor 220 volt en die tevens voldoet aan de door de ARBEIDSINSPECTIE gestelde eisen.

Deze lampen zijn herkenbaar aan:
-  Een geheel gesloten, zwaar rubber handvat  aan een gevulkaniseerd snoer waardoor dit niet kan 
draaien in de invoeropening of de verbinding van de aders kan belasten:
-  Een diepliggende, door een kunststof mantel omgeven lamphouder (zonder schakelaar)
-  Een veiligheidsglas met korf
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Er zijn speciale gloeilampen in de handel die mechanisch veel sterker zijn dan gewone lampen. Deze 
speciale gloeilampen zijn doorgaans herkenbaar aan het  opgedrukte merk en de spanningsaanduiding.

2.12 Brand en explosiegevaar

Alleen al het op een rijtje zetten van de voornaamste brandoorzaken kan preventief werken.
Hier volgt daarom dat rijtje:

-  Lassen, snijden, solderen of slijpen met een slijpmachine 
-  Roken, lucifers, open vuur 
-  Afval 
-  Zelfontbranding door broei van vette lappen of afval 
-  Verkeerde opslag of behandeling van brandgevaarlijke stoffen 
-  Elektrische apparaten en bedrading 
-  Natte kleding op verwarming 
-  Lekkende zuurstof uit de fles of het "schoonblazen" van de kleding met 
 zuurstof

In principe is vrijwel iedere brand te voorkomen. Gewoon een kwestie van het werk doordacht uitvoeren 
en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. In het beginstadium zijn de meeste branden ook nog wel te 
blussen.

Bij brand zonder kans op calamiteiten kunt u het beste als volgt handelen:

-  Blijf kalm, alarmeer de brandweer, vraag assistentie,
-  Ontruim de werkplek en lokaliseer de brand door ramen en deuren te sluiten. Sluit ook de gas  en 
Elektrische toevoer af. Maak de plaats van de brand toegankelijk voor de brandweer,
-  Gebruik geschikte hand blustoestellen, als de situatie dat tenminste toelaat, tot de brandweer  ar-
riveert

Op blustoestellen is met letters en symbolen aangegeven voor welke brandklasse(n) ze geschikt zijn:

Niet gekwalificeerd zijn branden in of bij elektrische apparatuur die onder spanning staan (schakelbor-
den, generatoren, transformatoren). Bij zulke branden kan het beste een BCF blustoestel worden ge-
bruikt of anders een C02 blusser of een poederblusser beschikt voor brandklasse A. Nooit een water , 
schuim  of AFFF blustoestel.
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Behalve deze aanduiding van de brandklasse(n) vindt u op het blustoestel ook een gebruiksaanwijzing. 
Lees deze van tijd tot tijd en zorg ervoor dat u altijd weet waar de blusapparaten zich bevinden. Tref 
voorzorgsmaatregelen. Deze kunnen variëren van een eenvoudige glasvezeldeken en draagbaar blus-
toestelletje tot een complete bedrijfsbrandweer in de startblokken op een paar meter afstand van het 
karwei. Alles hangt af van de aard van het werk.

Zorg dat u weet wat er in geval van brand van u wordt verwacht. Doe in ieder geval altijd eerst wat het 
meest directe effect heeft. Bijvoorbeeld:
-  Het uitschakelen van de stroom bij een elektriciteitsbrand 
-  Het dichtdraaien van de gaskraan bij een brand aan door gas gevoede 
 apparaten, enz.

 
2.13 Ladders en steigers
2.13.1 Ladders

Plaats de ladder volgens de tekening, dus voor elke 4 meter omhoog 1 meter naar voren.

Gebruik opsteekladders steeds met het schuivende deel aan de voorkant, dus naar u toe. Zorg voor een 
overlap van minimaal 5 treden en let bij optrekbare schuifladders op de kwaliteit van het touw.

Ladders van jongere fabricage datum (1986 en later) zijn vervaardigd volgens de eisen van het Besluit 
draagbaar klimmaterieel en zijn zo geconstrueerd dat de uiterste gebruiksstand begrensd is. De overlap 
van minimaal 5 treden hoeft dus voor deze ladders niet te gelden.

Plaats een ladder nooit voor een deur, tenzij deze volledig kan worden afgesloten. Plaats hem ook niet 
op een helling of op een zachte of ongelijke bodem. Gebruik in die gevallen een paar brede planken 
onder de ladderbomen.

Zet de ladder zo mogelijk vast (b.v. met touwen). Ladderschoenen willen nog wel eens wegschuiven. 
Spijker op kritische plaatsen een paar klampen achter de poten.

Houd de ladder en de toegang tot de ladder vrij van obstakels.

Ga nooit met zware lasten of met meerdere personen tegelijk de ladder op en reik nooit verder dan de 
normale armlengte. Ga ook nooit verder dan de normale armlengte. Ga ook nooit ruggelings de ladder 
af, maar altijd met het gezicht naar de ladder gekeerd.



HelloFlex group 2018 ©

VGM gedragsregels 25

Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

Gebruik bij “open spanning”, zoals in het geval van onafgeschermde bovenleidingen, nooit een metalen 
ladder met metalen delen. Dit kan sluiting of gevaarlijk contact maken. Gebruik in deze gevallen spe-
ciale kunststof ladders die periodiek worden gekeurd.

Bescherm houten ladders tegen uitdroging en rotten. Let daarbij speciaal op de plaats waar de sport in 
de ladderboom is bevestigd.

Houten ladders mogen nooit geschilderd worden. Hierdoor verdwijnen namelijk scheuren uit het zicht. 
Gebruik lijnolie of blanke vernis.

"Repareer" een beschadigde sport of ladderboom nooit door een sport op de ladderboom te spijkeren 
of een gebroken ladderboom te "spalken".

Gebruik een houten ladder altijd met de pennen naar voren, zodat ze zichtbaar zijn en gebruik een lad-
der nooit op z'n kop.

Schoor lange ladders om doorzwiepen te voorkomen. Dit geldt vooral voor zelfgemaakte bouwladders 
van meer dan 7.2 meter lengte. De sporten moeten beslist in de kepen van de bomen rusten en mogen 
dus nooit zomaar op de bomen worden gespijkerd.

Zorg bij een harde ondergrond voor zachte ladderschoenen.

Een houten ladder mag nooit "dóórhangen" wanneer deze wordt opgeborgen. Ondersteun de onderste 
boom daarom op verschillende plaatsen.

Aluminium ladders schuiven op een harde ondergrond zowel beneden als boven gemakkelijk zijdelings 
weg. Ze zijn bovendien niet bestand tegen chemicaliën. Let op haarscheurtjes in de ladderbomen en bij 
opsteekladders op de juiste constructie van opsteekhaken en beugels.

Gebruik, indien nodig, gevelrollers, paalbeugels, latogen, nokhaken en ashaken, al naar gelang het werk 
dat vereist.

Vernietig defecte of onvakkundig gerepareerde ladders.

Controleer of ladders recent zijn geïnspecteerd.
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2.13.2 Steigers algemeen

Veilig werken op de steiger staat of valt in de meest letterlijke zin, met de juiste constructie van de 
steiger. Daarvoor gelden strenge veiligheidsvoorschriften.

Kleine veranderingen kunnen grote ongelukken veroorzaken. Tekortkomingen aan de verandering, de 
leuning, de vloeren of de opgangen dienen direct aan de uitvoerder te worden gemeld.

Laat ook geen materiaal of gereedschap rondslingeren. Dit voorkomt struikelen en vallen en bevordert 
ook de veiligheid van collega's die beneden werken.

Controleer of steigers recent zijn geïnspecteerd.

2.13.3 Hangsteigers

Op elke hangsteiger dient een bord te zijn aangebracht met het opschrift:

Onder werkbelasting verstaat men het gewicht van de op de hangsteiger aanwezige personen, plus 
materieel, plus gereedschappen.

Alleen het te verwerken materiaal mag op de hangsteiger worden meegenomen. Materiaaltransport is 
niet toegestaan.
Het dragen van een vanggordel is op de hangsteiger verplicht. De vanglijn dient bij voorkeur onafhan-
kelijk van de steiger te zijn bevestigd. De over de vanglijn schuivende lijnklem die bij een plotselinge val 
"inklemt" wordt met een 40 cm lange hulplijn met patent sluitingen aan de “D”  ring van de vanggordel 
bevestigd. De vrije val mag nooit meer dan 12 meter bedragen. Na een val mag de gordel niet meer 
worden gebruikt.
Stuur de vanglijn en lijnklem voor zekerheid terug naar de leverancier voor inspectie.

Bij de zgn. "op gebouwde" hangsteigers die bij breuk uit elkaar vallen, is zo'n onafhankelijk van de steiger 
bevestigde vanginstallatie zelfs dwingend voorgeschreven. Elke vanggordel moet voorzien zijn van fab-
ricagedatum en toelatingsnummer van de arbeidsinspectie. Een vast aan de D  ring gesplitste vanglijn 
mag niet langer zijn dan 1.5 meter met aan het eind een musketon haak voorzien van extra schroefsluit-
ing. Vanglijnen mogen niet in aanraking komen met scherpe randen of hete leidingen wegens gevaar 
voor breuk.
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2.13.4 Rolsteigers

Belangrijke tip: zorg voor voldoende stabiliteit!

Zorg voor een goede vlakke en harde ondergrond, waar de steigerwielen niet in kunnen wegzakken.

De wielen moeten geblokkeerd kunnen worden.

Bij sterke windvang of op het dak dient de rolsteiger altijd van extra tuidraden te zijn voorzien. Maximaal 
toegestane hoogte: 
bij gebruik binnenhuis 4 x de smalste basisbreedte; 
bij gebruik buitenhuis (zonder tuidraden, zonder sterke windvang) 3 x de smalste basisbreedte.

Verplaatst nooit een met persoon of materiaal belaste rolsteiger. De ongelijke rolweerstand van de 
kleine wielen kan kantelen veroorzaken.

Controleer of de blokkeerinrichting van de wielen goed werkt, de wielen goed bevestigd zijn en dat de 
leuningen, steunen, koppelingen en klemmen in goede staat zijn en op de juiste wijze zijn aangebracht.

2.13.5 Werkbakken

Hoewel wettelijke bepalingen het vervoer van personen in uitsluitend voor het transport van goederen 
ingerichte hijskranen verbieden, kan het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie in bijzondere gevallen 
ontheffing verlenen. Dit geldt voor gevallen waarbij redelijkerwijs geen andere middelen kunnen worden 
gebruikt. Deze ontheffing dient te worden verleend vóór aanvang van de werkzaamheden.
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2.14 Het verplaatsen van zware lasten
2.14.1 Hijsen

Controleer altijd het maximaal toegelaten lastgewicht van de kraan. Een "hijs" van onderdelen en materi-
aal mag dat gewicht nooit overschrijden.

Zorg ervoor dat de hijs niet uit elkaar kan vallen en bepaal het juiste gereedschap, zoals stroppen, ket-
tingen, haken of D  sluitingen. Waarschuw de kraandrijver als haakbeveiliging defect is.

Zorg dat de plaats van bestemming vrij is en goed bereikbaar voor de kraandrijver. Vraag bij moeilijke 
gevallen de kraandrijver om advies.

Een kink in de kabel maakt de strop de helft minder sterk, dus ongeschikt. Ook een kabel die onder een 
hoek wordt gebruikt, wordt zwaarder belast, naarmate de hoek groter wordt.
Bij een maximale hoek van een tweesprong van 120 graden, is de belasting in ieder part van de 
tweesprong even groot als de last zelf. Bij een hoek van 30 graden is de belasting in elk part ongeveer 
de helft.

Een goed samenspel met de kraandrijver wordt bereikt door gebruik te maken van de algemeen 
bekende armseinen. Neem deze van tevoren altijd even samen door om er zeker van te zijn, dat men 
elkaars bedoelingen begrijpt.

Kabels en stroppen kunnen met hout, rubber of een ander geschikt materiaal dat bij de hand is worden 
beschermd tegen beschadiging door de scherpe hoeken van een hijs. Bij scherpe lasten verdient een 
ketting trouwens meestal de voorkeur.

Bij het hijsen van gladde voorwerpen kan een extra slag van de strop de last goed vastklemmen.

Zorg dat het stophout waarop u de last laat zakken dik genoeg is om de strop gemakkelijk te kunnen 
verwijderen.

Wees voorzichtig met handen en vingers. Pak daarom een strop nooit in de lus, en een ketting of D  
sluiting nooit in de eindschalm of de sluiting. Houd de hand vrij van het gedeelte waar de haak aangrijpt.

Controleer het hijsgereedschap regelmatig op deugdelijkheid. Dichtgeknepen schalmen van een ket-
ting duiden op overbelasting. Knopen in een ketting duiden op misbruik. "Vleeshaken" of tieren in een 
staalkabel wijzen op slijtage of beschadiging. Roest duidt op verwaarlozing. Verwacht niet teveel van de 
sterkte van deze materialen. Kunstvezeltouw is soms verraderlijk zwak als het in aanraking is geweest 
met chemicaliën

Draag bij het hijsen altijd een helm en zorg dat er zich niemand onder de hijs bevindt.
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2.14.2 Liften (bouw  en ladderliften)

Vervoer geen personen met een goederenbouwlift. Het platform is immers aan alle kanten niet afgesch-
ermd en voldoet ook verder niet aan de door de wet gestelde eisen voor een personenlift.

Laat de lift altijd zó achter dat hij niet door onbevoegdheden kan worden gebruikt. Dat geldt bij het verla-
ten van het werk, tijdens het weekend, maar ook tijdens de schaft!

Als een bouwlift bij een steiger staat, is de leuning op die plaats onderbroken en voorzien van een slu-
itboom. Deze sluitboom mag alleen worden geopend als het liftplatform op de hoogte van de steiger 
is aangekomen om gelost of geladen te worden. Volgens voorschrift mag niemand de lift bij een geo-
pende slagboom in beweging kunnen brengen. Wees niettemin bijzonder voorzichtig.

Houd altijd rekening met de maximaal toegelaten belasting in kg en de afmetingen van het platform. 
Deze gegevens zijn aangegeven op de liftwagen en/ of de mast.

Een ladderlift moet onder een hoek van 60 tot 80 graden tegen de gevel rusten. Als de lift boven de 
daarvoor bepaalde hoogte moet worden uitgeschoven, dienen extra steunen te worden aangebracht.

Zorg dat de nylon rollen (van gelijke dikte) goed lopen en dat de bak in de goede stand naar beneden 
komt.

Controleer de draairichting van de motor en geef deze aan met een pijl. Laat, als de omkeerschakelaar 
ontbreekt, de motor door de elektricien ompolen. Bij de verkeerde draairichting kan de pal van het uits-
chuif  lierwerk namelijk losschieten of defect raken, waardoor de hele ladder in elkaar zakt.

Draag in de buurt van een bouwlift altijd een helm.

2.14.3 Tillen

Ondanks alle moderne hulpmiddelen moet er op ieder karwei toch nog heel wat getild en gesjouwd 
worden. Door een paar simpele tips op te volgen, kunnen heel wat rugklachten worden voorkomen.

Laat uw beenspieren het zware werk doen. Dat doet iedere gewichtheffer! Houd de voeten licht gespre-
id en de rug zo recht mogelijk. Til met gebogen knieën en gestrekte armen, waarbij de last op de hand-
palm en niet op de vingers rust. Houdt de last zo dicht mogelijk bij het lichaam.

Til nooit met gestrekte knieën en vanuit de rug, nooit met voor uit gestrekte armen en nooit boven uw 
macht.
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2.15 Veilig werken op het dak
2.15.1 Veilig werken op het dak algemeen

Elke val van een dak, ongeacht de hoogte kan fataal zijn. Tref daarom altijd de juiste veiligheidsvoorzie-
ningen, ook al gaat het maar om een klein karweitje. 
Veilig werken op het dak betekent onder meer: 
- er niet afvallen 
- er niet doorheen zakken 
- het lichaam beschermen tegen verbranden en agressieve stoffen.

Als andere voorgeschreven voorzieningen niet kunnen worden aangebracht, beveilig dan de dakranden 
van platte daken met een lijn die als markering dient. Zo'n lijn geeft evenwel geen steun. Hij waarschuwt 
alleen maar. Daarom moet hij op voldoende afstand van de dakrand of de schacht zijn aangebracht. 
Denk alleen maar eens aan het achteruitlopen bij het uitrollen of interen van dakleer.

Op schuine daken wordt als beveiliging meestal steigermateriaal gebruikt. Als extra bescherming wordt 
in bijzondere gevallen bovendien een vanggordel voorgeschreven. Kan er geen steiger materiaal worden 
bevestigd, dan worden vangnetten toegepast die zo hoog mogelijk worden bevestigd.

Ook een verrolbare leuning, zo mogelijk afgesteund met lijnen of klemgezet d.m.v. keggen, kan goede 
diensten bewijzen. Er zijn leuningen in de handel die met een klemspindel aan een stevige goot of 
dakrand kunnen worden verankerd.

Houd bij de aanvoer van materiaal of wanneer bij een reparatie het grind op een hoop wordt geveegd, 
rekening met de maximale belastbaarheid van het dak op die plek.

Betreed daken die van asbest cementplaten zijn vervaardigd, nooit zonder gebruik te maken van spe-
ciale hulpmiddelen.

Bij werkzaamheden met open vuur is het raadzaam om geen kunststofkleding te dragen. Draag liever 
katoenen kleding, bij voorkeur brandwerend geïmpregneerd.

Goed schoeisel is ook op het dak heel belangrijk. Draag vanwege de "grip" veiligheidsschoenen met 
zolen met antislip profiel.

Een emmer schoon water op het dak is een voorzorgsmaatregel die bij (hand)verbrandingen veel pijn 
kan voorkomen.
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Zorg ervoor dat de waterstofzuiger goed geaard is. 220 Volt spanning is op een nat dak even riskant als 
in een vochtige kruipruimte.

Ook bij het werken op het dak hoort een poederblusser van minimaal 12 kg inhoud voorhanden te zijn.

2.16 Grondwerk, werken onder bijzondere omstandigheden
2.16.1 Putten en sleuven
De helling van de wanden van een put of sleuf wordt bepaald door de samenhang van de grondsoort 
en de diepte waarop wordt gewerkt. Gaat het om een diepte van meer dan 1 meter, dan dient aan een 
aantal wettelijke voorschriften te worden voldaan.

Zorg dat de rand van de put of de sleuf niet te zwaar wordt belast. Een behoorlijke vrije strook van min-
stens een halve meter (voor sommige grondsoorten meer) beschermt de rand.

Pas op voor aanwezige buisleidingen en kabels

Zorg voor een veilige afzetting en zie erop toe dat de put of sleufhellingen niet door water worden af-
gekalfd.

Gebruik bij een diepe gleuf minstens twee ladders en zorg dat u nooit alléén in de sleuf werkt.

Blokkeer naast de sleuf of put aanwezige buizen of ander materiaal, zodat het niet kan verrollen.

Zorg ook voor loopplanken van minimaal 30 cm breed en voldoende oplegging, zodat niemand over de 
sleuf hoeft te springen en zo de hellingen beschadigt.

2.16.2 Werken onder bijzondere omstandigheden
Bij het werken boven water wordt een zwemvest gedragen. Een modern zwemvest zal, tijdens het 
werken, nauwelijks hinderlijk zijn. Zelfopblaasbare typen dragen misschien nog prettiger, maar kunnen 
dienst weigeren. Is het water op vriestemperatuur, gebruik dan een vangnet. In zulk water vriest men 
binnen 4 minuten dood zonder speciale duikerpakken.

Bij het werken aan de openbare weg is een verkeersvest noodzakelijk.

In sectie 2.13.3 is al het nodige gezegd over vanggordels. In bijzondere omstandigheden kan een zgn. 
tankgordel of liever een tankoverall worden gedragen. Mocht u tijdens het werken in een tank of silo 
onwel worden, dan zorgt deze gordel ervoor dat uw lichaam zich strekt, zodra degene die u van buiten 
de tank of silo begeleidt aan het hijstouw trekt. U komt dan in uw bewusteloze toestand niet dwars voor 
een tankgat te hangen, maar u komt met één arm naar voren gericht en de romp gehéél gestrekt uit het 
tankgat tevoorschijn.
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Als derde noemen we het gebruik van bevriezingsapparatuur. Het gas dat hierbij wordt gebruikt is 
weliswaar niet giftig, maar kan in een kleine ongeventileerde ruimte snel de lucht (zuurstof) verdrijven. 
Anders gezegd: de kans op verstikking is groot. Omdat, dit bevriezen bijna altijd gebeurt in combinatie 
met las  of soldeerwerk is er bovendien kans op dat het vrijgekomen vriesmiddel chemisch reageert 
met de vlam en zich een giftig gas vormt. Adembescherming (zie sectie 2.18.3) is dan noodzakelijk. 
Overigens bestaat er voor dit soort werk ook een apparaat dat het verdampte vriesmiddel direct bij het 
vriesmanchet wegzuigt.

2.17 Lassen, snijden, solderen, brand- en explosiegevaar
2.17.1 Lassen en snijden algemeen

Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Vermijd als het even kan laswerk in besloten, slecht te ventileren 
ruimten, bijvoorbeeld in kruipruimten.

Afhankelijk van het aantal lassers, de ruimte in m3 per lasser en het gebruikte brandernummer of de 
gebruikte elektrode dient de lucht soms wel meer dan 30 x per uur en per lasser te worden ververst.

Is voldoende luchtverversing niet haalbaar dan dient men een volgelaat masker met een verse luchtslag 
te gebruiken waarvan de lucht via een speciale installatie is gefilterd en op de juiste druk wordt toegevo-
erd.
Het gebruik van filterkappen wordt afgeraden in verband met de snelle vervuiling van de filters en de ko-
rte standtijd. De bij heet stoken, lassen of snijden vrijkomende nitreuze gassen (stikstofoxyden) kunnen 
zelfs geruime tijd nadat men de ruimte heeft verlaten nog verschijnselen van longoedeem veroorzaken.

Lekkende kranen (vooral zuurstof) leveren ernstig brandgevaar op. Vette kleding die met zuurstof in 
aanraking komt, brandt als een fakkel. Tegen dit gevaar en het verspreiden van veel zuurstof bij slang-
breuk worden uitstroombegrenzers toegepast.

Let ook op de juiste montage van het reduceerventiel. Gebruik daarvoor een pakkingring van acetonbes-
tendig rubber bij de gasfles en zorg dat alle aansluitingen vetvrij zijn.

Het ventiel moet geschikt zijn voor de op de fles ingeslagen gasdruk. Direct achter het reduceerventiel 
van de gasflessen dient een vlamdover te zijn aangebracht. Zorg er ondanks deze voorzieningen voor 
dat er geen olie of vet (ook geen vette lap) met de zuurstoffles in aanraking komt. 

De sleutel waarmee de kraan op de fles moet worden dichtgedraaid (in geval van brand of bij langere 
werkonderbrekingen), dient zich op de afsluitspindel van de in gebruik zijnde fles te bevinden. Een atex- 
ventiel zorgt ervoor dat er pas gas kan gaan stromen als de zuurstofkraan van de injectiebrander wordt 
geopend.
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Gebruik een brander nooit om “even iets bij te tikken”.

Flessen dienen bij voorkeur in verticale stand te worden vastgezet, ca. 1 meter uit elkaar, of op een 
laskar tegen elkaar aan, maar dan altijd met een plaatstalen brandschot tussen de koppen van de fless-
en. Is dit niet mogelijk, gebruik ze dan liggend, maar dan wel onder een hoek van minimaal 30 graden en 
met de reduceerventielen omhoog, zodat de vloeistof uit de fles de slang niet kan aantasten.

Gebruik altijd slangen van een goede kwaliteit en voorzien van goedgekeurde slangklemmen.

Voor het lassen in brandgevaarlijke ruimten waar met agressieve chemicaliën wordt gewerkt, gelden 
altijd bijzondere voorschriften. Als regel dient de lasser een schriftelijke werkvergunning te bezitten, 
alvorens met het werk kan worden begonnen. Controleer altijd of op de vergunning aangegeven veilig-
heidsvoorzieningen inderdaad zijn getroffen. Het gaat per slot van rekening om uw veiligheid.

Vaten, tanks en buizen dienen tegen ontploffingsgevaar te zijn beveiligd. Voordat er kan worden gelast 
of gesneden.
 
Let op het extra gevaar voor brand dat wordt veroorzaakt door het tegenwoordig veel toegepaste poly-
styreen. Dit materiaal wordt niet alleen gebruikt voor isolatie, maar ook als verpakkingsmateriaal. Zorg 
dat er een draagbaar blustoestel in de buurt is.

Gebruik een goede lasbril en raadpleeg ook de informatie in de volgende secties over lasglazen.
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2.17.2 Opslag en behandeling van zuurstof- en acetyleenflessen

Zuurstofflessen zijn altijd blauw gekleurd. Acetyleenflessen bruingekleurd. De juiste inhoud is met sla-
gletters in de fles geslagen.

Bij de opslag dienen de zuurstof- en acetyleenflessen altijd gescheiden te worden, evenals lege en volle 
flessen. Dit kan worden vergemakkelijkt door de flessen met krijt te merken.

De opslagruimte moet goed geventileerd zijn en beschermd zijn tegen weersinvloeden, in het bijzonder 
zonnestralen. De flessen moeten te allen tijde goed bereikbaar en verwijderbaar zijn.

Bij acetyleenflessen dient een bord te worden geplaatst met het opschrift : open vuur en roken ver-
boden.

Beveilig gasflessen tegen omvallen en behandel ze nooit ruw. Gebeurt dit toch, dan kan in een acety-
leenfles een “binnenbrand” ontstaan.

Accepteer of gebruik geen flessen die tekenen vertonen van heet stoken of aantikken met de laselek-
trode, die anderszins beschadigd zijn (lekkende afsluiter b.v.) of zijn voorzien van een afwijkende kleur-
code of aanduidingen.

Blaas de zuurstoffles voor het aansluiten eerst kort af. Eventueel in de sluitopening terechtgekomen vuil 
kan dan niet in het reduceerventiel terechtkomen. Controleer of de aansluitvlakken schoon en onbesch-
adigd zijn (ook van het reduceerventiel).

Open de afsluiter altijd langzaam om plotseling drukverschil te voorkomen. Het gebruik van een tang 
ruïneert de afsluiter. Sluit de afsluiter zodra de fles leeg is. Dit voorkomt het  binnendringen van vuil en 
vocht.

Tijdens opslag en transport dient de fles te zijn voorzien van een beschermkap. Verwijder nooit een 
vaste beschermkap. Gebruik bij het hijsen of laden van een fles nooit een strop, maar gebruik een spe-
ciaal daarvoor ingerichte bak.

Wie een goede vlamdover monteert en na het aanbrengen van het reduceerventiel op de acetyleenfles 
alle kritieke plaatsen met zeepsop controleert en bovendien de fles zodanig opstelt dat deze niet  kan 
omvallen, zal de volgende tip alleen maar nodig hebben om collega’s die minder attent zijn, terzijde te 
staan.
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Houdt afsluiters en reduceerventielen vrij van olie en vet. Behalve vlamterugslag door verstoppingen 
kunnen deze stoffen spontaan ontbranden bij contact met zuivere zuurstof.

Let erop dat voor acetyleenleidingen geen roodkoperen buis wordt gebruikt.

2.17.3 Wat te doen in geval van een acetyleen flesbrand

Belangrijkste regel: voorkom paniek en handel snel! Er zijn twee mogelijkheden:
-  de fles is nog handwarm, d.w.z. nog met de blote hand aan te raken;
-  de fles is heter dan handwarm.

Wat doet u?

-  Handwarm? 
Brandoorzaak: omvallen van de fles. Sluit de afsluiter en waarschuw direct de brandweer. Probeer, 
zolang de fles nog handwarm is (voortdurend controleren), deze af te zonderen (in dezelfde stand als 
waarin de fles werd aangetroffen, horizontaal of verticaal) en naar een open terrein te brengen. Tracht 
ondertussen, vanuit een tegen explosie beschutte positie, de fles nat te houden tot de brandweer ar-
riveert. Rechtstandig onderdompelen, op aanwijzing van de brandweer, is daarna het beste.

-  Handwarm? 
Brandoorzaak: gaslekkage via de afsluiter of andere aansluitingen. Probeer, bij weinig warmte  en 
rookontwikkeling de flesafsluiter onmiddellijke dicht te draaien. Bescherm daarbij de hand met een 
hittebestendige handschoen of een voorkeur wollen kledingstuk en waarschuw direct de brandweer. 
Isoleer de fles op aanwijzing van de brandweer. In bepaalde gevallen (afhankelijk van de beslissing van 
de brandweer) is de fles na het verhelpen van de lekkage weer geschikt voor gebruik. Wordt de fles 
ondertussen heter dan handwarm (voortdurend controleren), handel dan zoals hieronder vermeld. Houd 
de afsluiter gesloten en verwijder zo mogelijk alle andere flessen uit de omgeving.

-  Heter dan handwarm? 
Wordt de fles, om welke reden dan ook, heter dan handwarm, of was de brand al enige tijd aan de gang, 
zorg er dan voor dat de omgeving direct wordt ontruimd. Voorkom paniek. Waarschuw tegelijkertijd de 
brandweer. Tracht intussen, vanuit een tegen explosie beschutte positie, de brand te blussen en de fles 
nat te houden (spuiten) tot de brandweer arriveert en handel verder op aanwijzing van de brandweer. 
Markeer de fles, na vrijgave door de brandweer, als onbruikbaar, sluit de afsluiter en voorzie de fles van 
de beschermkap (afhankelijk van het type). Neem voor het verdere transport contact op met de leveran-
cier. Voorkom te allen tijde dat de fles weer in gebruik kan worden genomen.
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2.17.4 Elektrisch lassen

Zorg voor een goede ventilatie. Afhankelijk van de bekleding van de gebruikte elektrode of het soort 
beschermgas waarmee wordt gelast, komen lasrook en andere toxische gassen en dampen vrij die 
in bepaalde concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid. Een elektrisch lasser die werkt met een 
elektrode met een bekleding van max. 5 mm heeft 60 m3 verse lucht per minuut nodig. Bij dikkere ele-
ktroden is 100 m3 per minuut vereist en voor het lassen met een gevulde draad wordt zelfs 130 m3 als 
minimum aangehouden.

Is deze luchtverversing niet haalbaar, dan dient elke lasser in ieder geval een laskap met verse lucht-
voorziening te gebruiken.

Gebruik lasglazen van de juiste soort en capaciteit. Raadpleeg hiervoor de door de fabrikant verschafte 
tabellen. Deze tabellen geven aan welke soort lasruit bij een bepaalde elektrodediameter en stroom-
sterkte moet worden gebruikt. Op de meeste lasruiten is een nummer aangebracht waarmee te con-
troleren is of de ogen voldoende zijn beschermd. Te veel ultraviolette straling die door een te lichte 
lasruit wordt doorgelaten, veroorzaakt op langere termijn lensvertroebeling, ook wel staar genoemd.

Goed gesloten kleding en handschoenen beschermen tegen de ook voor de huid gevaarlijke ultravio-
lette en infrarode straling.

In droge ruimten is een lasspanning tot 75 Volt doorgaans ongevaarlijk, mits de lastang en laskabels 
goed geïsoleerd zijn.

In vochtige en besloten ruimten, of in gevallen waarin de kleding van de laser vochtig is, mag de open 
spanning van de lastrafo niet meer bedragen dan 50 Volt. Hiervoor dient op de lastrafo een spannings-
verlagend relais te worden aangebracht. Bij het beëindigen van de werkzaamheden of bij een langere 
onderbreking van het werk dient de lastrafo te worden uitgeschakeld.

Verwijder na het lassen de elektrode uit de lastang. Het is zeer belangrijk de aardklem en de isolatie van 
de lastang, laskabels en overige leidingen in een optimale conditie te houden.
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2.17.5 Het vullen van werkflesjes propaan

Zorg voor een goed geventileerde plaats, het liefst in de buitenlucht, uit de buurt van kelders en open 
vuur; butanen en propaangas zijn zwaarder dan lucht.

Plaats de voorraadfles met de afsluiter naar beneden. Het liefst in een stevige ijzeren standaard.

Koppel de karweifles aan de grote fles en maak daarbij gebruik van het daarvoor bestemde vulpijpje.
Open de sluitschroef van de niveaupijp. 
Open de afsluiter van de karweifles. 
Open de afsluiter van de voorraadfles. 
Zodra er een witte nevel verschijnt, is de karweifles vol. 
Sluit afsluiter karweifles.
Sluit afsluiter voorraadfels. 
Draai de sluitschroef van de niveaupijp dicht. 
Zet de voorraadfles weer rechtop.

Controleer of de afsluitkap van de spindel in de afsluiter wel goed is bevestigd. Wanneer dit niet het 
geval is, kan bij het openen van de kraan de spindel geheel uit het kraanhuis worden gedraaid, waardoor 
de karweifles in één keer leegloopt.

Schilder het karweiflesje nooit rood. Dit voorkomt in noodgevallen dat het flesje voor een kleine brand-
blusser wordt aangezien.
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2.17.6 Solderen met open vuur

Vermijdt het solderen met open vuur:

-  Bij werkzaamheden aan brandbare of onvervangbare objecten ais musea en monumentale ge-
bouwen.
-  In ruimten waar zich explosieve dampen bevinden of kunnen ontwikkelen.
-  Als minder gevaarlijke dampen zich onder invloed van open vuur kunnen ontleden tot een  gifgas 
(b.v. trichloorethyleen wordt het zeer giftige fosgeen).
-  Tussen plafonds en bij brandgevaarlijke wanden. 
-  In de nabijheid van elektrische bedrading.

In al deze gevallen verdient het gebruik van elektrisch soldeergereedschap verre de voorkeur, mits dit 
niet verboden is, zoals in besloten ruimten. 

Bij solderen en hard solderen kunnen (net als bij lassen) dampen vrijkomen die schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Zorg daarom voor voldoende ventilatie of draag ademhalingsbescherming. 

Zorg er altijd voor de nodige blusapparaten bij de hand te hebben en de noodzakelijke voorzorgs-
maatregelen tegen brand te hebben genomen.
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2.18 Voorschriften voor werken aan boord van schepen

Degenen die zich aan boord van een schip begeven dienen zich op de hoogte te stellen van de 
betekenis van de aanwezige gebods- en verbodsborden.

De uitvoering van de werkzaamheden aan boord van tankschepen is gebonden aan de voorschriften 
vermeld op het certificaat. Dit certificaat is voor een ieder ter inzage.

Werk aan boord van schepen nooit met open vuur zonder overleg met uw toezichthouder. Neem hierbij 
de voorwaarden, zoals vermeld op het certificaat in acht.

Voor de aanvang van werkzaamheden in ruimen die voorzien zijn van een automatische blusinstallatie, 
dient deze installatie op veilig te zijn gesteld.

Het betreden van besloten ruimten die van te voren niet zijn gecontroleerd (gassen/dampen; zuurstof, 
explosieve mengsels) is levensgevaarlijk en daarom verboden.

Brand- en laswerkzaamheden in ruimten waar mogelijk gevaar voor het ontstaan van brand aanwezig 
is, mogen slechts worden aangevangen wanneer afdoende maatregelen ter voorkoming zijn getroffen 
(blusmiddelen/brandwacht, verwijdering van brandbare stoffen etc.).

Het is verboden kranen of afsluiters te bedienen zonder overleg met het schip en de bedrijfsleiding. 
Voor het bedienen van kranen of afsluiters is altijd de toestemming nodig van de bedrijfsleiding.

Het demonteren van pijpleidingen dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Het is verboden om werkzaam-
heden met open vuur uit te voeren aan leidingen die niet van te voren zijn gecontroleerd op hun inhoud 
(gas, vloeistof, explosieve mengsels etc.).

Schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de instructies met inachtname van 
het bepaalde in enig certificaat en na toestemming van de toezichthouder.
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2.19 Persoonlijke veiligheidsvoorschriften

2.19.1 Veiligheidsvoorzieningen algemeen
Op hoogten boven 2,5 meter zijn beschermingen tegen vallen vereist. Moeten deze, ten behoeve van het 
karwei, tijdelijk en gedeeltelijk worden verwijderd, dan dient de opening te worden gemarkeerd, terwijl de 
bescherming zo spoedig mogelijk weer dient te worden hersteld.
Maak bij ontbrekende beschermingen bij gaten in de vloer deze gaten altijd dicht, zodanig dat een ander 
het afdekmateriaal niet direct weer weghaalt.

2.19.2 Trapgaten lift  en leidingschachten
Houd de omgeving van trapgaten vrij van leidingen, slangen en ander materiaal of gereedschap. 
Struikelen en vallen kan fatale gevolgen hebben. Beveilig liftschachten op dezelfde wijze als steigers, 
dus met een stevige leuning en een regel op halve hoogte.

Bij het werken in leidingschachten is het langs een pijp naar beneden zakken gevaarlijk en verboden.
Beveilig ladders in een leidingschacht tegen wegschuiven door ze b.v. van boven vast te binden.
Draag in de schacht altijd een helm. Denk aan vallend gereedschap.

MAAK ER GEEN PUINHOOP VAN

Rommel op het werk veroorzaakt irritatie en ongelukken. Opruimen is daarom geen verloren tijd, maar 
een eerste vereiste voor veilig werken.

Daarbij hoort niet alleen een doordachte aan  en afvoer van materiaal en gereedschappen, maar ook het 
zo snel mogelijk verwijderen van afval. Overtollig materiaal en gereedschap afvoeren naar een centrale 
opslagplaats geeft meer loop  en werkruimte. Het verwijderen van afval, verpakkingsresten en lege krat-
ten of losgeslagen latten houdt de werkplek overzichtelijk en voorkomt spijkertrappen en andere kleine 
ongelukken.

De afvalcontainer is van onschatbare waarde, als ... deze tenminste wordt gebruikt.
Denk ook aan de voorgeschreven schoplijst of kantplank op de steiger. Kleine delen die vallen, verand-
eren al gauw in dodelijke projectielen.

Gereedschap waarmee nonchalant wordt omgegaan, zal vaak zoekraken en heeft altijd veel te lijden. 
Dat geldt in het bijzonder voor gereedschap zonder “vaste baas”, zoals hijsgereedschap. Onverwachte 
defecten kunnen voor onaangename verrassingen zorgen.

Gereedschap hoort na het werk in een goed afsluitbare kist, om 's avonds en in het weekend buiten 
bereik van "leners" te blijven. Grote stukken, zoals laswagens, kruiwagens, grote takels en installatielad-
ders kunnen aan de ketting met een hangslot.
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2.20 Persoonlijke beschermingsmiddelen

2.20.1 Algemeen
Het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen is niet stoer maar dom. De moderne mid-
delen belemmeren niemand meer in zijn bewegingen dan strikt noodzakelijk is. Ze zijn ontwikkeld om 
schade en verwondingen zoveel mogelijk te voorkomen. Een voorwaarde is dat de man op het karwei 
ze gebruikt. Overal en altijd wanneer dat nodig of voorgeschreven is. Sommige zaken spreken voor 
zichzelf. Hakken of slijpen zonder bril, lassen of het helpen daarbij zonder de juiste oogbescherming, 
geen handschoenen dragen bij logen, zuren of ruw werk, zonder veiligheidsschoenen en helm op de 
bouw rondsjouwen. De gevaren daarvan kent iedereen nu zo langzamerhand wel. Anders ligt het met 
de gehoorbescherming en het letten op de lucht die men inademt. Over deze zaken wordt vaak te licht 
gedacht.

2.20.2 Gehoorbescherming
De cirkelzaag, de houtschaafbank, de klopboor of schiethamer en het hameren op plaatmateriaal; het 
zijn stuk voor stuk herriemakers die ons gehoor in korte tijd ernstig kunnen aantasten. En let wel, ge-
hoorschade herstelt nooit!

Gebruik daarom goede gehoor beschermingskappen of oordopjes. Gewone waterproppen helpen niet, 
wel de speciale oorwatten.

2.20.3 Adembescherming 
In sectie 2.12.4 is al uitvoering gesproken over de schadelijke gevolgen van het inademen van dampen 
en gassen die bij het lassen vrijkomen. Ook het werken in ruimten waar stof of gevaarlijke dampen aan-
wezig kunnen zijn, wordt vaak onderschat.

De lucht die u ademt, moet minimaal 20% zuurstof bevatten. Ze mag geen explosieve of brandbare 
stoffen of dampen bevatten. Logisch dat er voldoende moet worden geventileerd.

U kruipt dus niet zomaar overal in, maar overlegt eerst met de uitvoerder over de juiste controles van de 
aanwezige stof  en dampconcentraties, het "gasvrij" maken, de ventilatie, de tussentijdse controles en 
de soort van adembeschermende middelen die u zult gebruiken zoals: 
grof stofmaskers 
fijn stofmaskers, half  of volgelaat maskers, type Pl, P2 of P3, afhankelijk van de aard van het stof (hin-
derlijk, schadelijk of giftig)
half  of volgelaat maskers met gasfilters, type A, B, E of K, afhankelijk van het soort gas.

Dit soort stof  en gasmaskers zijn beperkt in hun toepassingsmogelijkheden. Ze zijn onbruikbaar bij 
zuurstoftekort of te hoge gasconcentraties of tegen bepaalde gassen. 
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In die gevallen komen de volgende soorten adembeschermende middelen in aanmerking:
- volgelaat masker met verse lucht slang tot 20 meter
- verse luchtkap met toevoerventilator en slang tot 30 meter
- persluchttoestel (alleen voor gekeurd en opgeleid personeel)
- gaspak
- compressorlucht half gelaat  of volgelaat masker (met voorfilter, drukregelaar en longautomaat)

2.20.4 Oogbescherming
Oogbescherming is vaak nog een ondergeschoven kindje. U zult niet de eerste zijn die getroffen wordt 
door een glassplinter bijvoorbeeld. En dat terwijl veel veiligheidsbrillen niet meer te onderscheiden zijn 
van gewone brillen.

Naast de normale veiligheidsbrillen, zijn er speciale, zoals de ruimzicht bril voor boren, slijpen en hak-
ken. Deze zijn zelfs over een gewone bril heen te dragen. Bij lasglazen is het van groot belang dat de 
sterkte of "shade" de juiste is. Dit wordt met nummers aangegeven die in de glazen gegraveerd of ge-
drukt staan. Zie sectie 2.12.4.

2.20.5 De helm
Een veiligheidshelm met een scheur of een andere beschadiging is waardeloos. Is de helm vervaardigd 
van een materiaal dat kan verouderen, dan dient de helm na drie jaar te worden vervangen. De datum 
van fabricage van dergelijke helmen staat als regel in. de voorrand aangegeven of ingeperst. Het bin-
nenwerk tussen de kruin en de helm. Om afvallen van de helm te voorkomen, dient de nekband goed te 
zijn afgesteld.

2.20.6 Handschoenen
Er zijn veel verschillende handschoenen verkrijgbaar. Het hangt echter van de situatie. Stof, leren, kunst-
stof, plastic, kies zorgvuldig. Neem de handschoen die bij uw werk hoort. Een verkeerde keuze kan mak-
kelijk tot ongelukken leiden.
Veiligheidsschoenen zijn, voor zowel dames als heren, verkrijgbaar in diverse typen en uitvoeringen, 
zoals laag, hoog en met of zonder stalen neus en al dan niet met stalen tussenzool uitgevoerd. De 
keuze hangt af van het werk en de omgeving waar het werk wordt uitgevoerd. Goedgekeurde schoenen 
zijn herkenbaar aan het CE merkteken.
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2.21.6 Veiligheidsschoenen
Bij schoenen met een keurmerk zijn niet alleen de veiligheid maar ook de verder gebruikte materialen 
aan minimumeisen onderworpen. Een goede veiligheidsschoen (type S3) heeft onder andere:
• een ingebouwde stalen neus, die de tenen beschermt als er een zware last op 
 valt;
• een stalen tussenzool die de gehele voet beschermd tegen o.a. 
 spijkertrappen;
• een anti-slipzool met een profilering van voorgeschreven minimale diepte en goed bestand tegen 
oliën en chemicaliën.

2.20.7 EHBO En hygiëne
Volg zo mogelijk een EHBO  of BHV-cursus

- Laat elke wond deskundig behandelen door een gediplomeerd EHBO-er of BHV’er; in ernstige 
gevallen door een arts.
- Zorg dat u weet waar de telefoon is en wat het alarmnummer is in de streek waar u op karwei 
bent. 
- Stel u op de hoogte waar de EHBO post of verbanddoos zich bevinden.
- Zorg er bij een ernstig ongeluk voor dat er direct alarm wordt geslagen en dat er om deskundige 
hulp wordt gevraagd.
- Meldt het ongeval bij de uitvoerder.
- Voorkom verergering van de situatie door de machine of de elektriciteit uit te schakelen.

Tracht het slachtoffer uit zijn benarde toestand te bevrijden, wanneer dit tenminste mogelijk is zonder 
hem nog ernstiger letsel toe te brengen. Probeer hem te steunen. Maak bij klemmen ruimte door de-
montage of sloop van de knellende delen. Voorkom het instorten van een constructie door deze te stut-
ten.

Draai een machine nooit terug   daardoor herhaalt het ongeluk zich   maar hanteer een ijzerzaag of een 
snijbrander, als dit nodig en mogelijk is.

Blijf bij het slachtoffer en stel hem gerust. Steun hem of laat hem zitten of liggen, zonder zijn houding 
wezenlijk te veranderen. Zorg dat hij niet afkoelt. Doe niets aan het slachtoffer zelf, tenzij u daarvoor 
bent opgeleid of wanneer er onmiddellijk hulp vereist is, zoals b.v. in het geval van een slagaderlijke 
bloeding. Blijf er in alle andere gevallen af en laat de hulp over aan deskundigen. Leer hoe u een slach-
toffer bij adem stilstand "beademt".
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Let, wanneer u hulp verleent, op de omstandigheden. Denk aan zuurstofgebrek, giftige dampen of gas-
sen die zich in een ruimte kunnen bevinden.

Zorg dat u de verbanddoos weet te vinden. De aanwezigheid van een verbanddoos van het type A is 
wettelijk voorgeschreven. Zorg dat de inhoud kompleet wordt gehouden. De verbanddoos kan in de 
projectkist of servicewagen worden bewaard.

Afhankelijk van de aard van het werk, de locatie en de situatie kan het noodzakelijk zijn op de werkplek 
reddingsmiddelen te hebben: een draagbaar, lijnen, reddingsvesten of boeien.

Verwondingen aan het oog komen vaak voor, zo blijkt uit de praktijk. Stof en bijtende stoffen zijn daar 
vaak de oorzaak van. Met een spoelfles kan veel ellende voorkomen worden. Het is verstandig er één op 
de werkplek te hebben. Ook een splinterpincet is erg handig.

Voorkom infecties door er goede hygiënische gewoonten op na te houden. Werk mee aan het rein 
houden van schaft , kleed , was  en toiletgelegenheden. 
Let op de voedselresten i.v.m. ongedierte. Eet niet op de werkplek of in de auto.
Zorg dat de schaftwagen of  keet er behoorlijk uitziet en niet als magazijn wordt gebruikt.



HelloFlex group 2018 ©

VGM gedragsregels 45

Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

 3 Pictogramen
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Bijlage 7   MELDINGSFORMULIER BEDRIJFSONGEVAL

Naam getroffen :………………………………………………………………………
Datum ongeval :……/……/20…..

Plaats Letsel
0 Hoofd       0 Ogen     0 Nek          0 Armen 0 Handen 0 Vingers
0 Romp  0 Rug   0 Benen  0 Voet  0 Tenen 0 Inwendig
Opmerkingen:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Aard Letsel
0 Snijwonden   0 Verstuiking/verrekking     0 Breuk           0 bedwelming/vergiftiging   
0 Amputat   0 Brandwonden                  0 Open wond  0 Schaafwonden  
0 Binnendringen van vreemd voorwerp

Opmerkingen:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Ernst ongeval
0 Zonder verzuim     0 Met verzuim     0 Ziekenhuisopname     0 Dodelijk

Getuigen:………………………………………………………………………………….

Beschrijving ongevalssituatie/ -toedracht en betrokkenen machine/gereedschap
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Ongevalsoorzaken
0 Onveilige handeling 0 Onveilige situatie 0 Positie/werkhouding 
0 PBM's   0 Verlichting  0 Collega's/derden 
0 Bewegende delen 0 Gereedschap     0 Gassen/dampen 
0 Openingen/afzettingen 0 Orde/netheid     0 Vallend/wegschietend voorwerp  
0 Uitstekende delen 0 Hete delen     0 Scherpe delen     
0 Overige, t.w.:…………………………………………………………………………..

Ondernomen actie/ maatregelen:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Te ondernemen actie:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Door wie?:…………………………………………………………………………………..

Ingevuld door:   Datum:   Handtekening:
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Bijlage 8    ARBO Meldingsformulier

(Graag invullen met blokletters en één onderwerp per ARBO meldingsformulier)

Ingevuld door:……………………………… Afdeling:……………………………..
Adres  :………………………………
Postcode :………………………………
Woonplaats :………………………………

Betreft
Klacht (idee):  Op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn of Milieu

Onveilige situatie Omstandigheid waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat, zonder het 
nemen van passende maatregelen, een bedrijfsongeval (of bijna ongeval) kan plaatsvinden.

Bijna ongeval: Onverwachts optredende ongewenste gebeurtenis die in 
principe tot gevolg kan hebben dat iemand zichzelf of anderen had kunnen verwonden

Letsel ongeval: Ongeval dat een zodanige verwonding teweeg heeft gebracht     
dat na behandeling (al dan niet door een EHBO'er) direct de     werkzaamheden 
weer hervat kunnen worden
Omschrijving:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Voorstel voor verbetering:
Te nemen maatregelen, technisch zowel organisatorisch, om bovengenoemde melding te voorkomen
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Opsturen naar de VG-Coördinator     Bijlage Ja / nee
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Je hebt nu een beeld van de verschillende flexibele contracten zoals 
die in het fasensytsteem gelden. 
Naast de aandachtspunten in deze whitepaper blijven er altijd punten 
over die specifiek voor jouw onderneming van belang zijn. Hoe krijg 
je daar inzicht in? Wat helpt, is een goed gesprek met iemand die zijn 
sporen binnen de uitzendbranche heeft verdiend. 

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in
Wij plannen graag een afspraak met jou in voor een persoonlijk 
gesprek op een moment dat het jou uitkomt. Tijdens deze vrijblijvende 
kennismaking houdt onze specialist jouw onderneming op een aantal 
essentiële punten tegen het licht, zoals: 

Direct een van onze 
specialisten spreken?

salesaanvragen@helloflexpeople.com035 646 4408
Bel nu  Stuur een e-mail

Persoonlijk advies afgestemd op jouw organisatie

Direct sparren met onze backoffice specialist

Quick wins om snel te groeien

Zet de volgende stap!

Wet- en regelgeving contractvormen ABU of NBBU 

Tips en valkuilen bij het opstellen van flexibele 
contracten              Wet- en regelgeving
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Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

Op basis van jouw antwoorden krijg je een advies, waarin 
staat welk type flexibel contract in jouw situatie het beste is.

Edwin Beekman 
Account manager HelloFlex People
ebeekman@helloflexpeople.com
06 15 41 76 20
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HelloFlex
People

HelloFlex People ontzorgt je door je backoffice werk uit handen 
te nemen, innovatieve software beschikbaar te stellen en door 
onze kennis met je te delen.  Dit doen we sinds 2008 voor bijna 
140 bedrijven in de flexbranche. Hiermee zijn we de eerste 
aanbieder van software en services voor intermediairs. 

Inmiddels is HelloFlex People uitgegroeid tot een gevarieerde 
groep specialisten, bestaande uit mensen die zelf jarenlang bij 
een uitzendbureau hebben gewerkt. We weten als geen ander 
wat je als intermediair nodig hebt om je werk goed te doen.

Over HelloFlex People
De intelligentie van HelloFlex software helpt ons onze 
dienstverlening te versterken en de tools om jou te ontzorgen 
steeds verder te verfijnen. Als aangesloten intermediair 
profiteer jij mee van het succes van HelloFlex group.

HelloFlex People richt zich uitsluitend op intermediairs in de 
flexbranche. Dat betekent dat wij niet rechtstreeks zaken doen 
met opdrachtgevers. Daarmee onderscheiden wij ons van alle 
andere backoffice service bureaus die ook rechtstreeks zaken 
doen met jouw opdrachtgevers.

Als intermediair ben je verzekerd van 
onze expertise op het gebied van de 
relevante wet- en regelgeving, 
alsmede onze certificeringen en 
branchelidmaatschap.

Wij verzorgen alles voor je, waaronder 
vierwekelijkse verloning en betaling, 
contractbewaking, verzuimbegeleiding, 
facturaties, incasso- en 
debiteurenbeheer.

HelloFlex People is jouw actieve
kennis- en groeipartner. Wan-
neer je je bij ons aansluit, gaan 
we samen toewerken naar voor-
waarden om je snel te laten groe-
ien.

Juridisch 
werkgeverschap

Jouw kennis- en
groeipartner

Verzekerd van 
expertise
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