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deze brochure is voor alle beroepsgroepen die op bouwplaatsen (samen)werken. de brochure vertelt u  
meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s bij het werken op een bouwplaats. 

de bouw wordt gekenmerkt door een frequent wijzigende werkbezetting als gevolg van de gelijktijdige  
of achtereenvolgende aanwezigheid van verschillende ondernemingen op een bouwplaats. Het bij een 
bouwonderneming werkzame personeel is over diverse bouwlocaties verdeeld en per locatie ook vaak over 
verschillende delen van het tot stand te brengen bouwwerk. onder een bouwplaats wordt elke tijdelijke of 
mobiele arbeidsplaats verstaan waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht.  
Zoals (wegen)bouw, grondwerken, renovatie/reparatie/sloop- en onderhoudswerkzaamheden.

bij het werken op een bouwplaats hebben de belangrijkste arbeidsrisico’s te maken met:

de Arbeidsinspectie controleert tijdens inspecties specifiek op deze arbeidsrisico’s. Met deze brochure kunt  
u zich hier goed op voorbereiden. 

in het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
•  de belangrijkste arbeidsrisico’s bij het werken op bouwplaatsen;
•  de inspectienormen per arbeidsrisico.
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in het tweede deel vindt u:
•  wat u nog meer moet weten over de werkwijze van de Arbeidsinspectie;
•  een overzicht van relevante websites voor ‘arbo op de bouwplaats’.

ook voor bedrijfstakken die gerelateerd zijn aan de bouw, zijn of komen binnenkort brochures  
beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de funderingsbranche, de installatiebranche, de afbouw- en 
onderhoudssectoren en de stratenmakers, en over specifieke onderwerpen zoals asbest. Alle brochures  
vindt u op de website van de Arbeidsinspectie, www.arbeidsinspectie.nl.

Organisatie van het bouwproces; de inspectie op de vestiging
de inspecties op de bouwplaats richten zich in de eerste plaats op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die  
zich op de bouwplaats zelf voordoen. indien ernstige of structurele tekortkomingen worden vastgesteld op de 
bouwplaats, wordt de stap gezet om de organisatie van het arbobeleid nader te inspecteren. Voor de bouw gelden 
namelijk bijzondere regels voor de organisatie van het bouwproces: (project)ri&e en V&G-plan. de inspectie 
van het arbobeleid wordt dan op de vestiging voortgezet. binnenkort komt voor de bouw onder de titel:  
‘de zorg voor veilig en gezond werken op de bouwplaats’ een brochure uit die ingaat op de organisatorische 
verplichtingen wat betreft arbeidsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de (project)ri&e en het V&G-plan.

Veiligheid en gezondheid, uw zorg
Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. daarvoor organiseert u  
het werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid van uw werknemers. 

Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten:
•   risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden aangepakt. dit betekent bijvoorbeeld dat gevaarlijke 

stoffen vervangen worden door minder gevaarlijke of (liefst) door ongevaarlijke stoffen. dat werkzaamheden 
waarbij stof of lawaai vrijkomen worden vervangen door een manier van werken waarbij stof en lawaai 
worden voorkomen. dat werktuigen met dieselmotoren worden vervangen of voorzien van roetfilters.

•   is deze bronaanpak redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische of economische 
redenen), dan treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn. dit betekent dat tilhulpmiddelen 
worden gebruikt voor bijvoorbeeld het stellen van blokken of trottoirbanden, en dat bij het werken op 
daken gebruik wordt gemaakt van dakrandbeveiligingen. 

•   in sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanpak aan de bron of een algemeen beschermende aanpak 
te kiezen. in die gevallen stelt u persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan uw werknemers, 
waarbij u ook toeziet dat deze gebruikt worden.

deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie en is wettelijk verplicht.
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u kunt lezen wat het arbeidsrisico is en waar de Arbeidsinspectie bij haar inspecties op zal letten.  
Met deze brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden.

Hoe zijn de belangrijkste risico’s bepaald?
de Arbeidsinspectie heeft de belangrijkste arbeidsrisico’s in uw branche bepaald aan de hand van:
•   ongevallencijfers binnen uw branche;
•   cijfers van aandoeningen die door het werk worden veroorzaakt (beroepsziekten);
•   instroomcijfers op de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wAo) en de wet werk en  

inkomen naar arbeidsvermogen (wiA);
•   inschattingen van risico’s door de Arbeidsinspectie.

ook heeft de Arbeidsinspectie regelmatig overlegd met vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties over de arbeidsomstandigheden in de bouw.

niet in alle branches komen deze risico’s in gelijke mate voor. bij het werken op de bouwplaats is er sprake  
van een sterke mate van onderlinge afhankelijkheid. diverse beroepsgroepen (schilder, metselaar, glaszetter) 
maken bijvoorbeeld vaak gebruik van dezelfde arbeidsmiddelen. Het is in het belang van uw eigen veiligheid dat 
u controleert of de steiger veilig te gebruiken is dat wil zeggen dat de steiger aan alle veiligheidsvoorschriften 
voldoet. dezelfde zorg kunt u hebben voor uw gezondheid. Zo veroorzaakt een werknemer die bijvoorbeeld 
sleuven freest veel stof, dat ook door andere werknemers die in de nabijheid werken, wordt ingeademd.  

Deel 1

De belangrijkste risico’s nader belicht

de kans op vallen van hoogte is nog steeds één van de ernstigste risico’s op de bouwplaats.  
enkele tientallen doden per jaar zijn het gevolg. Vanaf een hoogte van 2,5 meter moeten  
structurele maatregelen worden genomen om valgevaar te voorkomen.

Aandachtspunten bij inspecties 
•  aanwezigheid van valbeveiliging in gevaarlijke situaties (ook onder de 2,5 meter);
•   randbeveiliging bij het werk in een gebied tot 2 meter van de rand, voorzien van voldoende sterk hekwerk, 

leuning of andere voorzieningen van minimaal 1 meter hoog, met tussenleuning en zonodig een kantplank;
•   aanwezigheid van markering bij het ontbreken van randbeveiliging op (dak)vloerranden als niet op de rand 

wordt gewerkt: waarschuwingslint op 4 meter van de rand en op 2 tot 4 meter van de rand een afzetting;
•   toepassing van voorgemonteerde leuningen, (uitsteek)steigers, randtafels of vangconstructies aan 

verdiepingsranden bij de montage en demontage van (vloer)bekisting;
•   toepassing van vloerrandnetten of alternatieven alleen als gelijkwaardigheid aan randbeveiliging  

wordt aangetoond;
•  beveiliging van wand- en vloeropeningen op vloeren die toegankelijk zijn voor personen;
•   correct aanbrengen van voldoende sterke vangnetconstructies. toepassing zo dicht mogelijk onder  

het werkfront, op een veilige hoogte (3 meter) boven de onderliggende vloer;
•   toepassing van persoonlijke valbeveiliging alleen bij incidenteel/kortdurend (reparatie en inspectie) werk, 

indien het redelijkerwijs niet anders beveiligd kan worden.

let op: bij de inspecties wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de voorzieningen die aangebracht zijn  
om het valgevaar tegen te gaan. in de Arbowet staan ten aanzien van bepaalde voorzieningen kwaliteitseisen 
geformuleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van randbeveiliging en steigerconstructies.

Valgevaar
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bij de inrichting van de bouwplaats moet u op verschillende zaken letten:
•   is de werkplek veilig;
•   bestaat er geen gevaar voor vallende voorwerpen;
•   zijn wanden en constructies stabiel opgesteld;
•   zijn bouwterreinen begaanbaar;
•   is er geen gevaar voor elektra;
•   is er geen aanrijdgevaar.

Veiligheid op de werkplek
op bouwplaatsen waar afval, ongebruikt gereedschap en onnodige obstakels en voorwerpen liggen, bestaat  
het risico van verstappen, uitglijden, en struikelen. Kabels kunnen bijvoorbeeld het beste zo uitgerold worden, 
dat er niet over gestruikeld kan worden.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   zijn werkplekken en toegangswegen vrij van onnodige obstakels;
•   is de bouwplaats goed beloopbaar en voldoende verlicht;
•   zijn sparingen in vloeren deugdelijk en doelmatig afgedekt;
•   is de ondergrond van werkplekken stabiel en goed zichtbaar;
•   zijn de toegangswegen goed gemarkeerd;
•   wordt er niet gelopen en gewerkt op gladde houten bekistingvloeren.

Vallende voorwerpen
Vallend gereedschap, bouwmateriaal of bijvoorbeeld afval kan ernstig letsel veroorzaken. Goede afscherming  
van steigers en bouwwerken door deugdelijke en doelmatige randbeveiliging is één van de maatregelen om 
vallen van voorwerpen tegen te gaan.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   zijn steigervloeren afgedicht of gesloten;
•   zijn er kantplanken, steigerhekken en/of steigergaas geplaatst;
•   zijn er gesloten vangconstructies wanneer er boven elkaar wordt gewerkt;
•   wordt (sloop)materiaal gecontroleerd afgevoerd;
•   zijn bouwmaterialen op steigers en daken veilig opgeslagen;
•   wordt met goede hijsgereedschappen en -hulpmiddelen gehesen;
•   zijn de plaatsen waar gevaar voor vallende voorwerpen voorkomt, duidelijk gemarkeerd.

Inrichting bouwplaats
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Stabiliteit wanden en constructies
bij slopen, werken in sleuven en bij het plaatsen van bekistingswanden bestaat het gevaar van omvallen en 
instorten. door doeltreffende stutschoor- of taludvoorzieningen aan te brengen kan het risico van bedolven 
worden, voorkomen worden. 

Aandachtspunten bij inspecties 
•  zijn de opgestelde wanden en constructies gezekerd tegen omvallen of instorten;
•  zijn in opslag staande stalen of houten bekistingen gezekerd tegen omvallen;
•  zijn de taluds in sleuven en putten voorzien van de juiste gegraven schuinte.

Begaanbaarheid van bouwterreinen
op veel bouwterreinen is sprake van wateroverlast, waardoor de bodem voor mens en machine slecht 
toegankelijk is. bij de uitvoering van werkzaamheden kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Hijskranen, 
funderingsmachines en andere machines kunnen omvallen omdat ze op een instabiele ondergrond staan. 
werknemers die door de drassige ondergrond diep wegzakken, worden fysiek zwaar belast, en lopen  
een grotere kans op verstappen, uitglijden en struikelen.

Aandachtspunten bij inspecties 
•  is er een veilige en ordelijke inrichting van de bouwplaats;
•  hoe is de conditie van de ondergrond van de bouwplaats;
•  zijn de bouwwegen goed begaanbaar voor zwaar transport;
•  is de volledige bouwplaats goed begaanbaar voor personen;
•  worden maatregelen genomen om de bouwplaats begaanbaar te houden.

Elektra
werknemers mogen niet in contact kunnen komen met gevaarlijke elektrische spanning.

Aandachtspunten bij inspecties
•  kunnen werknemers (in)direct in aanraking komen met spanningvoerende delen;
•   wordt in ruimten met elektrisch risicoverhogende omstandigheden (zoals kruipruimten) gewerkt met een 

veilige spanning (50V wissel- of 120V gelijkspanning); 
•  worden elektrotechnische werkzaamheden spanningsloos uitgevoerd door daartoe bevoegde werknemers.

Aanrijdgevaar
Vanaf de start van een bouwwerk tot en met de oplevering worden allerlei soorten werkzaamheden gelijktijdig 
uitgevoerd. er is dan ook regelmatig sprake van aan- en afvoer van bouwmateriaal. omdat mensen en materiaal 
meestal gebruik maken van dezelfde aan- en afvoerwegen is het risico van aanrijdingen reëel aanwezig. 

Aandachtspunten bij inspecties 
•  is het aan- en afvoeren goed georganiseerd;
•  zijn de wegen voor aan- en afvoer van materiaal gemarkeerd.

ook in de wegenbouw is het risico van aanrijdgevaar aanwezig. om veilig aan de weg te werken is het  
omleiden van het verkeer de beste aanpak. dit is echter meestal niet mogelijk. noodgedwongen moet het werk 
aan verkeerswegen daarom vaak uitgevoerd worden terwijl het verkeer erlangs rijdt. om veilig te werken moet 
het werk achter deugdelijke afzettingen plaatsvinden, de snelheid van het langsrijdende verkeer moet worden 
teruggebracht en eventueel moet een verkeersregeling worden georganiseerd.
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onder het begrip ‘arbeidsmiddel‘ worden hulpstukken, gereedschappen en hulpmiddelen verstaan die  
worden gebruikt tijdens het werk. steigers, ladders, trappen en hijs- en hefwerktuigen zijn hier slechts enkele 
voorbeelden van. Alle op de bouwplaats aanwezige arbeidsmiddelen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden.
op arbeidsmiddelen is bovendien de warenwet van toepassing.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   zijn de arbeidsmiddelen deugdelijk geconstrueerd en opgesteld; 
•   zijn de arbeidsmiddelen volgens de voorschriften onderhouden;
•   worden de arbeidsmiddelen gebruikt in overeenstemming met de door de fabrikant opgestelde gebruiksaanwijzing;
•   heeft voor arbeidsmiddelen, zoals steigers en bouwliften, een opstelkeuring plaatsgevonden  

(een controlelijst is op de bouwplaats aanwezig);
•   is deze controlelijst ingevuld door een deskundige en is het duidelijk hoe gekeurd is en wie de  

keuring heeft uitgevoerd;
•   zijn de arbeidsmiddelen (vooral steigers en ladders) goed onderhouden en vertonen ze geen schade of gebrek.

daarnaast geldt dat er specifieke bepalingen zijn voor het gebruik van ladders, steigers, machines, hijs- en 
hefwerktuigen en het werken met (hang)lijnen. 

Ladders
Het risico van vallen van een ladder is groot. uitgangspunt voor de Arbowet is dat het gebruik van de ladder  
als werkplek zo veel mogelijk wordt voorkomen en dat daarom de ladder alleen gebruikt wordt als middel om 
zich te verplaatsen en om kortdurende werkzaamheden uit te voeren.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   wordt het werk op veilige wijze uitgevoerd en zijn er geen alternatieven mogelijk; 
•   worden er alleen kortstondige en incidentele werkzaamheden op de ladder verricht;
•  is de werkhoogte op een ladder niet hoger dan de 10 meter die de Vno-ncw richtlijn noemt;
•   zijn ladderopgangen hoger dan 10 meter om de 7,5 meter voorzien van een rustbordes;
•   zijn de ladders geplaatst op een stabiele en stevige ondergrond. de ladder mag niet kunnen wegglijden of wegzakken;
•   kunnen personen die op ladders werken zich tenminste met één hand vasthouden aan de ladder;
•   worden zware en/of omvangrijke lasten meegevoerd tijdens transport op ladders;
•   steken ladders altijd minimaal 1 meter boven het toegangsniveau uit;
•   zijn ladders bij regelmatig gebruik op een zelfde plek aan de bovenzijde deugdelijk vastgezet. 

Voor uitgebreide informatie over het werken op ladders kunt u de leidraad ‘Veilig werken op hoogte’ 
raadplegen zie www.vno-ncw.nl.

Arbeidsmiddelen
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Steigers
bij werken op steigers doen zich vaak gevaarlijke situaties voor. daarom geldt er een groot aantal 
veiligheidseisen. ook de montage en de demontage van steigers is risicovol en moet daarom onder toezicht  
van een deskundige medewerker plaatsvinden. 

Aandachtspunten bij inspecties 
•   is er een sterkte- en stabiliteitsberekening aanwezig als er geen sprake is van een standaardconfiguratie;
•   is er bij een complexe steiger een montage-, demontage- en ombouwschema opgesteld door een  

daartoe bevoegde persoon;
•   heeft de ondergrond voldoende draagcapaciteit, zijn de ondersteuningen beveiligd tegen wegglijden  

en is de stabiliteit van de steiger verzekerd;
•   zijn de vloeren van de steiger op de te verrichten werkzaamheden en te dragen lasten berekend zodat  

er veilig kan worden gewerkt;
•   worden de delen van de steiger die (nog) niet gebruiksklaar zijn voldoende gemarkeerd en afgebakend  

zodat de toegang wordt belet;
•   wordt de steiger tijdens het gebruik onderhouden en wordt er toegezien op de instandhouding  

van het originele ontwerp of configuratie;
•   is er een bevoegde leidinggevende aanwezig bij de montage, de demontage en bij ingrijpende  

veranderingen van de steiger;
•   hebben de werknemers voor de werkzaamheden aan de steiger een toereikende en specifieke  

opleiding ontvangen.

Machines
snijwonden en beknelde of geplette ledematen zoals vingers en handen zijn bekende gevolgen van ongevallen 
veroorzaakt door het onveilig werken met machines. op alle machines is de Arbowet van toepassing. op 
machines gemaakt in 1995 of later is bovendien de warenwet en het warenwetbesluit machines van toepassing. 
dit betekent dat zij geleverd moeten zijn met een nederlandstalige gebruiksaanwijzing, een eG-verklaring van 
overeenstemming en een ce-markering. in het algemeen zijn machines veilig als ze volgens de bijgeleverde 
gebruiksaanwijzing worden gebruikt.

in de Machinerichtlijn (warenwetbesluit machines) worden fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen 
gesteld aan het ontwerp en de bouw van machines en veiligheidscomponenten. de verantwoordelijkheid voor 
het op de markt brengen van een veilige machine ligt bij de fabrikant of importeur. elektrische gereedschappen, 
houtbewerkingmachines, hoogwerkers, bouwliften, kranen, hijs- en hefmiddelen vallen onder de werkingssfeer 
van het warenwetbesluit machines.

Machines moeten veilig zijn om mee te werken. in de praktijk betekent dit onder andere dat:
•   bewegende delen afgeschermd moeten zijn;
•   machines stabiel opgesteld moeten zijn;
•   onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden als de machine  

is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt;
•   samengestelde machines voorzien moeten zijn van een noodstopvoorziening.

elke machine moet regelmatig geïnspecteerd worden. periodieke inspecties en indien nodig beproevingen 
moeten door een deskundige worden uitgevoerd. in het warenwetbesluit machines worden voor het keuren 
van hijskranen met een bedrijfslast van 2 ton of meer specifieke regels gesteld.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   zijn machines van 1995 en later ce-gemarkeerd;
•   worden werkzaamheden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing;
•   wordt rekening gehouden met risicofactoren als stof, geluid, draaibereik kranen, vallende of  

wegvliegende voorwerpen, bekneld raken, stabiliteit, gebruik voor personenvervoer;
•   worden veiligheidsvoorzieningen in stand gehouden;
•   worden de machines onderhouden en worden deze periodiek gekeurd;
•   is er sprake van deskundige bediening.
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Hijs- en hefwerktuigen
bij onjuist gebruik van hijs- en hefwerktuigen kan het zijn dat het werktuig wordt overbelast, dan wel verkeerd 
belast waardoor kantelgevaar en het gevaar van vallende lasten optreedt. 

Aandachtspunten bij inspecties 
•   wordt hijs- en hefgereedschap correct gebruikt in overeenstemming met de door de fabrikant  

opgestelde gebruiksaanwijzing;
•   worden lasten niet schuin opgepakt;
•   worden vastzittende lasten niet met een hijskraan los getrokken;
•   worden hijsbanden niet over scherpe randen belegd;
•   worden geen beschadigde hijswerktuigen gebruikt;
•   worden personen alleen met daarvoor geschikte werkbakken of hoogwerkers gehesen.

Werken aan (hang)lijnen
let op: Hanglijnen niet verwarren met vanglijnen die gebruikt worden bij werken waar randen onvoldoende 
beveiligd kunnen worden.

werken aan lijnen mag alleen indien een ander, veiliger arbeidsmiddel (als een hoogwerker of steiger)  
niet mogelijk is. Aan de uitvoering van het materieel worden hoge eisen (ce keuring) gesteld. Valgevaar  
(met dodelijke afloop) is een groot risico. 

Aandachtspunten bij inspecties 
•   blijkt uit de afweging in de ri&e dat het werk veilig kan worden uitgevoerd en dat het gebruik van andere 

methoden redelijkerwijs niet mogelijk is;
•   is de werknemer bevestigd aan twee afzonderlijk verankerde lijnen (een werklijn en een veiligheidslijn);
•   draagt de werknemer een geschikt valharnas;
•   is de werklijn voorzien van een veilig stijg- en afdaalmechanisme en een zelfblokkeringsmechanisme;
•   zijn de gereedschappen en hulpstukken geborgd tegen vallen;
•   staat de werknemer onder direct toezicht (opdat – indien nodig – onmiddellijk hulp kan worden geboden).

de bouw staat bekend als een bedrijfstak waar veelvuldig zware lichamelijke belasting 
voorkomt. bij bewegen, kracht uitoefenen of het innemen van bepaalde houdingen worden 
spieren en gewrichten belast. belasting op zich hoeft niet schadelijk te zijn voor de gezondheid, 
maar fysieke overbelasting is dat zeker wel. de zware belasting in de bouw komt door het 
gebruik van (te) zware materialen, maar ook door de houding die de werknemer inneemt tijdens 
het werk, zoals geknield, gebukt, voorover hangend, staand op een ladder of liggend in een kruipruimte. 
de combinatie van een dergelijke houding met verwerking van zware materialen veroorzaakt gezondheids klachten. 
de niosH-methode is een rekenmethode om het gezondheidskundig verantwoord tilgewicht voor tilhandelingen 
in werksituaties te bepalen. deze leidt tot de conclusie dat om gezondheidsschade te voorkomen in de meest 
optimale situatie maximaal 23 kg mag worden getild.

let op: Met de bestratingsbranche is afgesproken dat nieuw te bestraten oppervlakten groter dan 1500 m2  
in principe altijd machinaal moeten worden gedaan.

Voor de volgende werkzaamheden zijn specifieke hulpmiddelen beschikbaar om fysieke overbelasting  
te voorkomen:
•   het verplaatsen van glasplaten, kozijnen, blokken, steigeronderdelen en dakrollen;
•   het stellen van blokken en kozijnen;
•   het tillen en verplaatsen van bestratingsmaterialen, zoals trottoirbanden, inritblokken, putten en kolken;
•   het verplaatsen en stellen van trappen, deuren, keukeninrichtingen en of kantoorinterieur.
Voor meer informatie kunt u ook www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl raadplegen. 

Aandachtspunten bij inspecties
•   wordt er te zwaar getild (bijvoorbeeld meer dan 25 kg door één persoon of meer dan 50 kg  

door 2 personen);
•   worden de bestaande hulpmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld ingeval objecten zwaarder zijn dan  

25 respectievelijk 50 kg).

Fysieke belasting
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blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot zeer ernstige schade aan de gezondheid. daarbij kan het  
gaan om acute vergiftiging of (chemische) brandwonden maar ook om chronische aandoeningen, bijvoorbeeld 
van longen (astma), het zenuwstelsel (ops) of de huid (eczeem). Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van 
de eigenschappen van de stof, maar ook van de concentratie en duur van blootstelling. de meest voorkomende 
stoffen in de bouw staan vermeld in het pisA-systeem van stichting Arbouw. Voor uitgebreide informatie kunt  
u dit raadplegen via www.arbouw.nl/werkgever/tools/pisa/.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   is de blootstelling van werknemers aan de gebruikte stoffen bekend (gemeten of op andere wijze 

betrouwbaar bepaald);
•   is beoordeeld welke blootstellingsituaties tot gezondheidsrisico’s leiden;
•   zijn er voldoende preventieve en/of collectieve beschermingsmaatregelen getroffen (o.a. ventilatie);
•   worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt;
•   is de keuze van de werkmethode en de te treffen maatregelen in de risico-inventarisatie  

en -evaluatie opgenomen.

Voor asbest, dieselmotoremissie, verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, verven en lijmen, houtstof 
en kwarts gelden aanvullende bijzondere regels.

Asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, 
naaldachtige vezels. blootstelling aan asbest kan leiden tot asbestose, longkanker en mesothelioom  
(een vorm van kanker van het long- of buikvlies). 

Voor asbestverwijdering gelden strikte regels. Het uitgangspunt daarbij is: hoe hoger de asbestvezelconcentratie, 
hoe uitgebreider de veiligheidsmaatregelen. er zijn drie risicocategorieën voor asbestverwijdering. een gecertificeerd 
asbestinventarisatiebedrijf stelt vast in welke categorie een klus valt. werkzaamheden met een hoog risico 
(klasse 2 of 3) mogen alleen door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven worden uitgevoerd. is het risico 
laag (klasse 1) dan kan ook een niet-gecertificeerde aannemer het asbest opruimen. de aannemer moet zich 
daarbij wel houden aan de verplichtingen uit het Arbobesluit. Zo is hij bijvoorbeeld verplicht personeel in te 
zetten dat is voorgelicht over en opgeleid voor het verwijderen van asbest. Het bedrijf dat de opruiming 
uitvoert moet dat van tevoren melden bij de Arbeidsinspectie.

Gevaarlijke stoffen
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Aandachtspunten bij inspecties 
•   is het slopen van asbest gemeld bij de Arbeidsinspectie (dit moet altijd);
•   is er een inventarisatie uitgevoerd;
•   gebeurt de verwijdering van asbest door een gecertificeerd bedrijf;
•   wordt er volgens het werkplan gewerkt.

let op: een ‘gewone’ aannemer kan bij asbestverwijdering in categorie 1 te maken krijgen met onvoorziene 
omstandigheden waardoor de opruimklus alsnog in categorie 2 moet worden ingedeeld. in een dergelijk geval 
moet worden gestopt met het werk en de opdracht worden teruggegeven aan de opdrachtgever. die moet 
vervolgens een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in de arm nemen voor het afronden van het opruimen.

Dieselmotoremissie (DME)
dieselmotoremissie bevat kankerverwekkende stoffen: roet en polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
(pAK). een langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan deze uitlaatgassen kan longkanker veroorzaken.  
omdat in de bouwnijverheid vaak dieselmotoren worden gebruikt voor bijvoorbeeld grondverzet-, asfalterings- en 
takelwerkzaamheden, stroomopwekking, of grondwateronttrekking, lopen werknemers in de buurt van 
draaiende dieselmotoren een verhoogd risico. wegenbouwers worden bovendien blootgesteld aan uitlaatgassen.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   wordt er een andere aandrijving gebruikt (zeker bij geringe vermogens kan de dieselmotor  

worden vervangen door ‘schone’ technologie);
•   worden er filters en katalysatoren gebruikt;
•   vindt regelmatig onderhoud van dieselmotoren plaats;
•   zijn dieselgeneratoren buiten omsloten ruimten en werkzones opgesteld;
•   wordt de kans op inademen beperkt (bijvoorbeeld door motoren zo weinig mogelijk stationair  

te laten draaien, de uitlaat naar boven te verlengen);
•   worden er adembeschermingsmiddelen gebruikt.

Verontreinigde grond
Het werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater kan gezondheidsrisico’s inhouden voor 
de betrokken werknemers. de opdrachtgever moet in de ontwerpfase van een project al rekening houden met 
arbeidsomstandigheden. de wettelijk voorgeschreven maatregelen zijn afhankelijk van de soort verontreiniging 
en de concentraties waarin ze aanwezig zijn.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   is er een blootstellingsbeoordeling gemaakt voor het werken in verontreinigde grond;
•   zijn er arbeidshygiënische maatregelen getroffen.

Verven en lijmen
blootstelling aan vluchtige organische oplosmiddelen (Vos) kan leiden tot aantasting van het zenuwstelsel. 
langdurige blootstelling kan chronische toxische encefalopathie (cte) veroorzaken, beter bekend als het 
organisch psycho syndroom (ops). Voor werkzaamheden in binnensituaties is het volgens het Arbobesluit 
verplicht om stoffen en producten met hoog gehalte aan Vos te vervangen door producten die geen of  
veel minder Vos bevatten. 

deze vervangingsplicht geldt bij de volgende werkzaamheden:
•   het lijmen van bekleding op vloeren, trappen, wanden of plafonds van woningen en andere gebouwen, 

inclusief de voorbewerking;
•   het aanbrengen van producten als verf, lak, beits, olie, was en parketimpregneermiddel in woningen  

of andere gebouwen, inclusief de voorbewerking.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   voldoen de werkzaamheden bij binnensituaties aan de vervangingsregeling;
•   wordt zonodig gebruik gemaakt van doeltreffende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen;
•   worden er tijdens werkzaamheden doeltreffende arbeidshygiënische voorzieningen gebruikt.

Houtstof
Alle verspanende bewerkingen (zagen, boren, schuren, frezen) veroorzaken stof. Houtstof heeft effecten  
op de huid, de ogen en de ademhalingswegen. Komt houtstof in contact met de ogen, dan kan dat zorgen voor 
pijnlijke, brandende en tranende ogen, lichtgevoeligheid en oogbindvliesontsteking. inademen van houtstof kan 
ernstige klachten van de luchtwegen veroorzaken. uiteindelijk kan blootstelling aan houtstof aanleiding geven 
tot het ontstaan van kanker in de neusholten en de voorhoofdsholte. uit onderzoeken is gebleken dat de kans 
op kanker bij inademing van houtstof bij hardhout groter is dan bij zachthout. Het is dus zaak het inademen van 
stofdeeltjes van hout, MdF en spaanplaat zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Voor de meeste houtbewerkingsmachines zijn houtstofconcentraties bij de machine beneden 2 mg/m3 haalbaar als:
•   de machine is voorzien van de benodigde technische voorzieningen;
•   deze voorzieningen op de juiste wijze worden gebruikt;
•   de machine inclusief voorzieningen in goede staat van onderhoud verkeert;
•   er sprake is van adequate afzuiging (voldoende afzuigsnelheid, kleppen en juiste filters).
de handmachines zijn tegenwoordig aan te sluiten op mobiele afzuiginstallaties. Voor de oudere 
houtbewerkingsmachines geldt hetzelfde. Het aanbrengen van de benodigde technische voorzieningen en 
adequate afzuiging gaat dan vaak wel minder gemakkelijk. door een combinatie van adequate lokale afzuiging  
en afscherming/omkasting is ook voor deze machines een goed resultaat (< 2 mg/m3) haalbaar.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   zijn de getroffen maatregelen technisch in orde (afzuiginstallatie en filters);
•   wordt er voldaan aan de arbeidshygiënische strategie.

Kwarts
werknemers in de bouw die regelmatig met steen en beton werken, lopen een verhoogd risico op  
‘stoflongen’ en longkanker. Van de bouwvakkers met beroepen die worden blootgesteld aan hoge  
concentraties kwarts, zoals betonboorders, terrazzowerkers, slopers, voegers en koppensnellers heeft  
13% waarneembare longafwijkingen. deze longafwijkingen zijn onherstelbaar. bij bewerking of verwerking  
van steenachtige materialen komen kwartshoudende stofdelen vrij, die ingeademd kunnen worden. Het 
inademen van kwarts kan stoflongen veroorzaken. silicose is de oudste bekende beroepsziekte van de longen  
en is een vorm van stoflongen. Kristallijn respirabel kwarts is kankerverwekkend. de meeste steenachtige 
bouwmaterialen bevatten hoge percentages kwarts. stof kan op verschillende manieren worden bestreden.  
een effectieve methode is het bevochtigen van bouwstof met water tijdens het uitvoeren van het werk.  
Het beste is natuurlijk om het stof bij de bron af te zuigen.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   wordt er gewerkt volgens de stand van de techniek; 
•   zijn adembeschermingsmiddelen aanwezig en worden ze gebruikt; 
•   wordt er goede afzuigapparatuur (zie www.stofvrijwerken.nl) gebruikt;
•   worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.

Geluid

langdurige blootstelling aan lawaai boven de 80 decibel kan doofheid tot gevolg hebben. deze gehoor beschadiging 
is blijvend en onherstelbaar. wanneer op alle werkplekken op een bouwplaats een gesprek te voeren is op  
1 meter afstand van elkaar zonder stemverheffing, dan is er geen geluidsprobleem. Als er geen gesprek mogelijk 
is of alleen met stemverheffing dan moet de werkgever maatregelen treffen. er zijn wettelijke grenswaarden bij 
blootstelling aan lawaai waar de werkgever aan moet voldoen. de blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd  
als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag (dagdosis). bij een blootstelling boven de  
80 en 85 decibel zijn de onderstaande maatregelen verplicht.

Gereedschappen waarvan bekend is dat die een te hoog geluidsniveau produceren zijn:
•   schiethamers
•   nietmachines
•   betonboren
•   hydraulische of pneumatische hakhamers
•   betonzagen met diamantblad
•   frees- en slijpmachines
•   funderingsmachines
•   zaagmachines
bij het werken met deze machines moet altijd gehoorbescherming worden toegepast.

Aandachtspunten bij inspecties 
•   is het geluidsniveau beoordeeld;
•   zijn de juiste (afhankelijk van het aantal decibel) maatregelen genomen.

> 80 db(A) en < 85 db(A) 

• geluidsbeoordeling
•  beschikbaar stellen  

gehoorbescherming
•  gelegenheid geven tot  

audiometrie (gehoortest)
• voorlichting en instructie

> 85 db(A)

•  verplicht gebruik  
gehoorbescherming

•  plan van aanpak en  
uitvoering, tot < 80 db(A)

•  markering werkplekken  
met pictogrammen

•  zie verder > 80 db(A)  
en <  85 db(A)

> 87 db(A)

•  als met inbegrip van de 
dempende werking van 
de gehoorbescherming 
dit niveau wordt over-
schreden, moeten er 
direct maatregelen 
genomen worden om 
onder dit niveau te 
komen

•  zie verder > 85 db(A)



Arbeidsrisico’s op bouwplAAtsen 2322

blootstelling aan trillingen, waarbij de trillingen meestal via de voeten of het zitvlak het lichaam binnenkomen, 
kunnen aandoeningen aan de lage rug en beschadiging van de wervelkolom veroorzaken. bij hand-armtrillingen  
loopt men vooral het risico van vaat- en zenuwaandoeningen en bot-, gewricht- en spieraandoeningen. 
blootstelling aan hand-armtrillingen komt veelvuldig voor bij werknemers die regelmatig werkzaamheden 
verrichten op grondverzetmachines, terreinwagens, vrachtwagens en heftrucks. Het komt ook voor  
bij het gebruik van pneumatisch handgereedschap, zoals boorhamers en slagmoersleutels.

de Arbowet beoogt de blootstelling van werknemers aan trillingen op het werk te beperken tot een 
aanvaardbaar niveau. Voor de blootstelling aan trillingen zijn grenswaarden en actiewaarden vastgesteld.  
een grenswaarde is de waarde die nooit overschreden mag worden. een actiewaarde is de waarde waarbij men  
in principe wel kan blijven doorwerken, maar waar bij overschrijding de werkgever acties moet ondernemen. 
de belangrijkste acties zijn: het meten en beoordelen van de trillingen en het opstellen en uitvoeren van een 
plan van aanpak om de trillingen tot onder de actiewaarde te reduceren. leveranciers van machines kunnen  
u aangeven hoe groot de trilbelasting van hun machine is.

Maatregelen om de blootstelling aan trillingen te voorkomen of te beperken zijn:
•  schaf bij vervanging of uitbreiding zoveel mogelijk trillingsarme machines aan;
•  gebruik op afstand bestuurbare trilmachines;
•  zorg voor optimaal afgeveerde stoelen in machines;
•  beperk de blootstelling aan trillingen door taakroulatie.

Aandachtspunten bij inspecties 
•  wordt de actiewaarde op de werkplek overschreden;
•  is al het mogelijke gedaan om de blootstelling aan trillingen te voorkomen of te beperken.

Trillingen
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Als risico’s zoals valgevaar, vallende voorwerpen, snijgevaar en blootstelling aan schadelijk geluid of gevaarlijke 
stoffen niet anderszins vermeden kunnen worden, moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (pbM’s) 
gebruikt worden. Afhankelijk van het soort risico kan het gaan om veiligheidsschoenen of laarzen, speciale 
werkkleding, reflecterend vest, gehoorbeschermingsmiddelen, adembeschermingsmiddelen, bril, helm, vanglijn, 
gordel. bij het verstrekken van de pbM’s geeft de werkgever voorlichting en instructie over de aard van het 
risico en het juiste gebruik van de pbM’s, zodat de werknemer weet waar en wanneer welk type pbM moet 
worden gebruikt. de werkgever moet er op toezien dat de werknemer het pbM ook daadwerkelijk gebruikt.

Aandachtspunten bij inspecties 
•  gebruiken de werknemers de juiste beschermingsmiddelen;
•  verkeren deze in goede staat.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deel 2

Inspectie op de bouwplaats

Hoe verloopt een inspectie op de bouwplaats? 
de Arbeidsinspectie inspecteert bouwplaatsen op de risico’s die in deze brochure worden behandeld.  
daarnaast wordt soms ook extra aandacht besteed aan één onderwerp, zoals asbest, kwarts of te zwaar  
tillen. de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft het recht om de inspectie bij te wonen. 
bovendien heeft de ondernemingsraad het recht om een gesprek met de inspecteur te vragen zonder dat  
u als werkgever daarbij aanwezig bent.

de inspectie verloopt als volgt:
•  de inspecteur kijkt op de werkplek hoe de regels van de belangrijkste arbeidsrisico’s worden nageleefd;
•   de inspecteur bespreekt zijn bevindingen met de werkgever of met degene die hem mag vertegenwoordigen. 

Het kan zijn dat aan alle verplichtingen voldaan wordt. Het kan ook zijn dat dat niet of in onvoldoende  
mate gebeurt. dan is nader overleg over naleving nodig;

•   de inspecteur legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. dit kan in de vorm van een waarschuwing 
of een eis. bij sommige overtredingen kan de inspecteur direct een boeterapport opmaken.

U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen
in haar handhavingsbeleid hanteert de Arbeidsinspectie de werkwijze die uitgaat van ‘hard waar het moet,  
zacht waar het kan’. in de praktijk werkt dat als volgt. een inspecteur kijkt bij een overtreding naar het  
gevaar en naar de algehele situatie op een bouwplaats: gaat het om een overtreding met groot gevaar  
voor werknemers, dan zal hij of zij altijd formeel handhaven, ongeacht de situatie in het bedrijf. 

in geval van minder ernstige overtredingen geeft de Arbeidsinspectie een waarschuwing. er wordt een 
waarschuwing gegeven als duidelijk is wat er moet gebeuren om een overtreding op te heffen. u krijgt een  
eis als dat niet direct duidelijk is. de Arbeidsinspectie geeft in deze eis aan wat u precies moet doen om aan  
de wettelijke verplichting te voldoen. wanneer de waarschuwing of eis niet wordt nageleefd, wordt een 
boetevoorstel gedaan.

bij een ernstige overtreding zegt de Arbeidsinspectie een boete aan en kan zij het werk (gedeeltelijk)  
stilleggen totdat de overtreding is opgeheven. de hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de 
overtreding, de omvang van de blootstelling en de omvang van het bedrijf. Kleine bedrijven betalen minder  
dan grote bedrijven. boetes naar aanleiding van een ongeval zijn hoger dan voor ‘gewone’ overtredingen.

werknemers kunnen een boete krijgen wanneer zij bewust geen gebruik maken van de veiligheidsmaatregelen. 
bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, wanneer zij beveiligingen van  
een machine verwijderen of uitschakelen, of wanneer de door de werkgever beschikbaar gestelde beveiliging  
of beschermingsmiddelen niet worden gebruikt.



Arbeidsrisico’s op bouwplAAtsen26 27

Wat u nog meer moet weten 

Arbocatalogus
de Arbowet biedt organisaties en branches de mogelijkheid om in een arbocatalogus vast te leggen op  
welke manier (eigen ’maatregelen‘ en eigen ’beleidsregels’) aan de Arbowet en het Arbobesluit wordt voldaan. 
bij het ter perse gaan van deze brochure was de arbocatalogus voor de bouw nog niet beschikbaar.

RI&E
Het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie is voor ieder bedrijf met één of meer werknemers, 
ongeacht de branche waartoe het behoort, verplicht. specifieke risico’s in de bouw die in de ri&e aandacht 
behoren te krijgen zijn ‘schadelijk geluid’, ‘trillingen’, ‘fysieke belasting’ en ‘gevaarlijke stoffen’. 

bij een beoordeling van de ri&e tijdens een inspectie (veelal nadat er een werkplekovertreding is geconstateerd) 
gaat het om de volgende aspecten:
•   beschikt de werkgever over een door een deskundige of gecertificeerde arbodienst getoetste ri&e?  

dit is verplicht bij 26 of meer werknemers. bij minder dan 26 werknemers is een lichtere toets mogelijk  
als gebruik wordt gemaakt van de branche ri&e.

•   is de ri&e voldoende actueel?
•   is de ri&e voldoende specifiek? Zijn de geconstateerde overtredingen in de ri& e opgenomen als risico?

Preventiemedewerker 
ieder bedrijf moet een preventiemedewerker aanstellen. deze medewerker speelt een belangrijke rol  
bij het maken van de ri&e en het plan van aanpak. ook kan deze persoon een rol spelen bij het geven van 
voorlichting over arbeidsomstandigheden aan de (andere) werknemers en het onderzoeken van eventuele 
ongevallen in het bedrijf. Heeft het bedrijf ten hoogste 25 medewerkers dan kan de werkgever zelf de taak  
van preventiemedewerker vervullen. 

Voorlichting en onderricht 
de werkgever is verplicht de werknemers zo goed mogelijk voor te lichten over de risico’s die zich op de 
bouwplaats voordoen. in die voorlichting moet worden aangegeven welke maatregelen de werkgever heeft 
getroffen om de risico’s te beperken of weg te nemen. de werkgever moet er bovendien op toezien dat  
de instructies en voorschriften worden nageleefd.
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Jongeren 
Al een aantal jaren wordt opgemerkt dat jongeren in de bouw een verhoogde kans op ongevallen lopen.  
Zo zijn werkende jongeren in de bouw tweemaal zo vaak als oudere werknemers het slachtoffer van een 
arbeidsongeval waarvoor behandeling op een spoedeisende hulpafdeling noodzakelijk is. reden om tijdens de 
inspecties extra aandacht te schenken aan de manier waarop jongeren worden voorgelicht over de risico’s,  
en over de wijze waarop zij worden begeleid tijdens de uitvoering van werkzaamheden. 

Anderstalige bouwvakkers 
sinds een aantal jaren zijn er steeds meer werknemers op de bouwplaats die niet uit nederland komen  
en die de nederlandse taal niet of slechts beperkt beheersen. dat maakt de communicatie extra moeilijk.  
er moet op worden toegezien dat ook deze werknemers adequaat worden voorgelicht over de aard van  
de werkzaamheden, over de risico’s en over bijbehorende maatregelen. 

Klachten
soms ontvangt de Arbeidsinspectie klachten over arbeidsomstandigheden in een bedrijf. de Arbeidsinspectie 
neemt een klacht alleen in behandeling als deze komt van een werknemer (of een relatie of rechtshulpverlener 
van die werknemer) of een vakbond. Klachten of tips van anderen onderzoekt de Arbeidsinspectie in principe 
niet, tenzij er sprake is van ernstig gevaar voor personen.

Ongevallen
ernstige ongevallen moet u bij de Arbeidsinspectie melden. dit betreft arbeidsongevallen die dodelijk zijn  
of leiden tot opname in een ziekenhuis of - naar redelijk oordeel - leiden tot blijvende gezondheidsschade.  
de Arbeidsinspectie voert dan een onderzoek uit. op www.arbeidsinspectie.nl vindt u het telefoonnummer 
voor uw regio.

Beroepsziekten
Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan moet de bedrijfsarts dit melden aan het nederlands centrum 
voor beroepsziekten.
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Colofon 
deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2008. 

Disclaimer 
in deze brochure staan de belangrijkste risico’s van het werken op bouwplaatsen. u kunt lezen hoe de 
Arbeidsinspectie op deze risico’s inspecteert. Mogelijk zijn niet al deze risico’s in uw bedrijf aan de orde.  
dan is dat deel van de tekst niet op u van toepassing. is er in uw bedrijf sprake van risico’s die niet in  
deze brochure zijn genoemd, dan moet u deze risico’s ook opnemen in de ri&e en het plan van aanpak.  
ook moet u maatregelen nemen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen. de regels waar het  
in deze brochure over gaat zijn bestaande regels. Meer informatie vindt u op www.arbeidsinspectie.nl en  
www.arbonieuwestijl.nl. Het ministerie van sociale Zaken en werkgelegenheid is niet verantwoordelijk  
voor informatie op websites van derden waarnaar in deze brochure wordt verwezen. Aan de tekst van  
de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

in deze brochure gaat het over arbeidsrisico’s die relevant zijn in uw branche. Het feit dat bijvoorbeeld fysieke 
belasting als risico genoemd wordt betekent: de ervaring in uw branche leert dat er zich situaties kunnen 
voordoen waarbij, door blootstelling aan dit type gevaar, er een kans is op gezondheidsschade.

Nadere informatie 
u kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.arbeidsinspectie.nl. daar vindt u ook meer  
informatie over de verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen in deze brochure.  
Alle Arbowet- en regelgeving vindt u op www.overheid.nl. op www.arboportaal.nl vindt u aanvullende 
informatie over arbeidsomstandigheden. 
extra exemplaren van deze brochure zijn aan te vragen via postbus 51 tel. 0800-8051 of www.postbus51.nl.

Overzicht relevante websites
www.postbus51.nl

Algemene informatie over arbo en arbobeleid:
www.overheid.nl
www.sdu.nl
www.szw.nl
www.arbeidsinspectie.nl
www.inspectieloket.nl
www.stofvrijwerken.nl
www.veiligwerkenmetstoffen.nl
www.stoffenmanager.nl
www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl
www.arboportaal.nl
www.arbonieuwestijl.nl
www.rie.nl

Arbo in de bouw:
www.arbouw.nl  waaronder A-bladen, info over de ri&e voor het MKb in de bouw, 

V&G-plan, en arbovriendelijke hulpmiddelen
www.aboma.nl waaronder info over veiligheidsbeleid en Abomafoon
www.crow.nl  diverse publicaties, waaronder crow-publicatie 132, “werken in of met  

verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”
www.vno-ncw.nl leidraad ‘veilig werken op hoogte’
www.sdu.nl  diverse publicaties, waaronder Ai-15 (Veilig werken op daken), Ai-16 (beveiliging  

van wand- en vloeropeningen), Ai-17 (Hijs- en hefmiddelen), Ai-21 (rolsteigers),  
Ai-22 (werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater)
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