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Gerichte inspecties in uw branche

De belangrijkste arbeidsrisico's in de industriële reiniging

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico's in de industriële reiniging, de branche
waartoe uw bedrijf behoort. U kunt lezen wat u daarvoor moet regelen en waar de Arbeidsinspectie bij
controles op zal letten. Investeren in goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan het gezond houden
van uw werknemers en uw bedrijf.
In de industriële reiniging zijn de belangrijkste arbeidsrisico’s:

•
•
•
•
•
•

fysieke belasting
hogedruk reiniging
valgevaar
besloten ruimten
arbeids- en rusttijden
gevaarlijke stoffen
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De Arbeidsinspectie controleert tijdens een inspectie specifiek op deze arbeidsrisico's.
Met deze brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden.
Op andere onderwerpen wordt alleen geïnspecteerd indien daar een concrete aanleiding voor is.
In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
• welke verplichtingen u als werkgever heeft;
• hoe een bedrijfsinspectie verloopt.
In
•
•
•
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het tweede deel vindt u:
de belangrijkste arbeidsrisico's in uw branche uitgewerkt;
de inspectienormen per arbeidsrisico;
verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen om aan de regels te voldoen.
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Deel 1

Veiligheid en gezondheid, uw zorg

De Arbeidsinspectie bij u op bezoek

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.

Hoe verloopt een bedrijfsinspectie?

RI&E en plan van aanpak
Kennis van de risico's is hiervoor een belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de
arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Dit is voor elk bedrijf verplicht. Met de resultaten hiervan stelt u een plan van aanpak op. Dit kunt u zelf doen of
uitbesteden aan een derde partij. U dient uw RI&E inclusief het plan van aanpak te laten toetsen. Dit kan door
een gecertificeerde deskundige die aan uw bedrijf verbonden is of door een gecertificeerde arbodienst.
Voor bedrijven met maximaal 10 werknemers geldt een uitzondering, de deskundige toets is dan niet verplicht.
Ook is er een lichte toets mogelijk voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van het
erkende, branchespecifieke RI&E-instrument dat in de CAO opgenomen is. Daarnaast evalueert u jaarlijks het
plan van aanpak met uw medewerkers of een vertegenwoordiging daarvan. Op basis van deze bespreking
actualiseert u jaarlijks het plan.
In
•
•
•
•

De Arbeidsinspectie inspecteert uw arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de bepalingen in de Arbowet
en -regelgeving. Bij aanvang van de inspectie in uw bedrijf zal de inspecteur meestal vragen of een lid van de
ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij de inspectie aanwezig wil zijn. Deze hebben op basis
van de wet dit vergezelrecht. 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 Arbeidsinspectie kijkt op de werkplek hoe u de regels van de belangrijkste arbeidsrisico's naleeft.
• De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of degene die u mag vertegenwoordigen. Het kan zijn dat
u aan alle verplichtingen voldoet. Het kan ook zijn dat u dat niet of in onvoldoende mate doet, waardoor
nadere afspraken overleg over naleving worden gemaakt.
• De Arbeidsinspectie legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. Dit kan in de vorm van een
waarschuwing of een eis. Bij sommige overtredingen wordt direct een boeterapport opgemaakt.

In deze brochure worden de belangrijkste risico’s behandeld. Mogelijk gelden voor uw bedrijf ook nog andere,
specifieke regels of risico's. Deze risico’s dient u in de RI&E en het plan van aanpak op te nemen en u dient
maatregelen te nemen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen.

het plan van aanpak beschrijft u:
welke verbeteringen u wilt doorvoeren;
welke verbeteringen prioriteit hebben;
wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn;
wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.

Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten:
• Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen (bijvoorbeeld vervangen van gevaarlijke
stoffen, machines).
• Is dat redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische en/of economische redenen), dan
treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn (bijvoorbeeld ventilatie, afschermen van een machine).
• Mocht dat ook niet mogelijk zijn, dan pas stelt u persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de
werknemers (bijvoorbeeld gelaatsmaskers, handschoenen, gehoorbescherming) waarbij u er op toeziet dat
die ook daadwerkelijk gebruikt worden.
Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie.

4

ARBEIDSRISICO’S IN DE INDUSTRIËLE REINIGING

5

Preventiemedewerker
Ieder bedrijf met meer dan 15 medewerkers moet een preventiemedewerker aanstellen of
iemand binnen het bedrijf de preventietaken laten uitvoeren. 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 uw bedrijf minder
dan 15 medewerkers dan kunt u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen.

U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen
In geval van overtredingen geeft de Arbeidsinspectie u een waarschuwing of stelt zij u een eis. U krijgt een waarschuwing
als direct duidelijk is wat u moet doen om een overtreding op te heffen. U krijgt een eis als niet direct duidelijk is wat u
moet doen om de overtreding op te heffen. De Arbeidsinspectie geeft in deze eis aan wat u precies moet doen om aan de
wettelijke verplichting te voldoen. Na een waarschuwing of een eis krijgt u enige tijd om de overtreding op te heffen. Dit
wordt altijd gecontroleerd. Is de overtreding niet opgeheven binnen de gestelde termijn dan krijgt u alsnog een boete.
Bij bepaalde overtredingen 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 en
de omvang van uw bedrijf. Kleine bedrijven betalen minder dan grote bedrijven. Boetes naar aanleiding van een
ongeval zijn hoger dan voor ‘gewone’ overtredingen. Werkzaamheden of machines worden stilgelegd als de
Arbeidsinspectie vindt dat er ernstig gevaar is voor personen. De Arbeidsinspectie heft een stillegging op als
het gevaar is weggenomen.Voor strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Werknemers kunnen een boete krijgen wanneer zij bewust geen gebruikmaken van de veiligheidsmaatregelen.
Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen of wanneer zij beveiligingen van een
machine verwijderen of uitschakelen.

Bedrijfshulpverlening
De Arbeidsinspectie kan ook op de organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) inspecteren.
Dit is onderdeel van uw RI&E en het plan van aanpak. Een aantal zaken moet u in ieder geval op orde hebben.
Zo moet een aantal werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener, vluchtwegen moeten duidelijk zijn
aangegeven en vrij toegankelijk zijn.Verder moet u ontruimingsoefeningen houden en aansluiten bij de eisen
die in de gebruiksvergunning zijn gesteld.
Systeeminspectie
Het kan zijn dat de wijze waarop u uw zorg voor arbeidsomstandigheden heeft georganiseerd, niet voldoende is.
Wanneer de Arbeidsinspectie dit vermoedt, voert zij in veel gevallen een systeeminspectie uit. Dit gebeurt door
interviews met u, enkele van uw werknemers en eventuele leidinggevenden in uw bedrijf. De resultaten worden na
afloop met u besproken en kunnen leiden tot een eis. Daarna krijgt u de mogelijkheid om uw aanpak aan te passen.
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.

Wat u nog meer moet weten
Voorlichting, onderricht en toezicht
Als werkgever bent u verplicht uw werknemers voor te lichten over de risico’s die het werk met zich
meebrengt en te onderrichten over de maatregelen die deze risico’s beperken of wegnemen.Voorlichting en
onderricht is een belangrijke maatregel om ongevallen, verzuim en stagnatie in de productie te voorkomen of te
beperken. Als werkgever moet u er bovendien op toezien dat de instructies en voorschriften worden nageleefd.
Uw werknemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten met de nodige voorzichtigheid en
zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen.
De Arbeidsinspectie kan uw werknemer een boete geven als hij zich schuldig maakt aan ernstige overtredingen
waarvan hij op grond van de voorlichting had kunnen weten dat het om een overtreding van de wet gaat.
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Ongevallen
Ernstige ongevallen moet u bij de Arbeidsinspectie melden. Dit betreft arbeidsongevallen die:
dodelijk zijn, of binnen 24 uur leiden tot opname in een ziekenhuis of naar redelijk oordeel leiden tot blijvende
gezondheidsschade. De Arbeidsinspectie voert dan een onderzoek uit.
Let wel: bedrijfsongevallen vinden vaak plaats in afwijkende arbeidssituaties zoals tijdens storingen, bij onderhoud
en door afleiding.
Beroepsziekten
Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten.
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Deel 2

Zes belangrijke arbeidsrisico’s nader belicht

Uw branche, de industriële reiniging
Het werk van een industrieel reiniger is fysiek zwaar.Vaak werkt men in ongunstige houdingen, op hoogte en
in besloten ruimten. Daarbij is men zeer afhankelijk van de omstandigheden op de locatie en de voorzieningen
die de opdrachtgever voor het uitvoeren van het werk heeft getroffen.Tijdens het reinigen van de installaties en
tanks, en het aan- en afkoppelen van slangen kunnen werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.
Bovendien moet het werk bij een productiestop vaak onder hoge tijdsdruk gebeuren. De branche heeft te
maken met een relatief hoog verzuim, vooral als gevolg van fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en ongevallen.
De WAO-instroom als gevolg van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (rug, nek, schouders, ledematen,
gewrichten en spieren) en verwondingen is met 2,6 % relatief hoog.Ter vergelijking; het landelijke gemiddelde
ligt op 1,5 %. Het overgrote deel van de branche is gelukkig goed georganiseerd. Ongeveer 90% van de bedrijven
is aangesloten bij één of beide brancheorganisaties: SITO en DICA. Daarnaast opereren een aantal kleine bedrijven
die zich niet hebben aangesloten.

Arboconvenant
SITO, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond hebben in 2002 een arboconvenant met het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesloten. Dat is verlengd tot 1 juli 2006. In het kader van het arboconvenant
zijn naast afspraken over het terugdringen van het ziekteverzuim en de WAO-instroom, tevens afspraken gemaakt
over het terugdringen van de fysieke belasting en de blootstelling aan oplosmiddelen, allergene stoffen en legionella.
Systeemcertificaat
Naast de activiteiten in het kader van het arboconvenant wordt er door werkgevers (DICA) ook gewerkt aan
het standaardiseren en certificeren van de werkwijze, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke eisen
op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Dit is de beoordelingsrichtlijn voor het systeemcertificaat
Industrieel reinigen. Het certificatieschema wordt beheerd door de Stichting Beheer CertificatieregelingenIndustriële reiniging (SBC-IR).

Dit deel van de brochure gaat dieper in op de belangrijkste arbeidsrisico's in de industriële reiniging:
• fysieke belasting
• hogedruk reiniging
• valgevaar
• besloten ruimten
• arbeids- en rusttijden
• gevaarlijke stoffen
U kunt lezen wat het arbeidsrisico is, wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid van uw
werknemers, en wat u moet regelen om dit te voorkomen. Hier zal de Arbeidsinspectie bij controles op letten.
Aan het eind volgen verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen die u helpen om aan de regels
in de Arbowet te voldoen.

Hoe zijn de belangrijkste risico's bepaald?
De Arbeidsinspectie heeft de belangrijkste arbeidsrisico's in uw branche bepaald aan de hand van:
• de 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);
• inschattingscijfers van risico's door de Arbeidsinspectie.
Ook heeft de Arbeidsinspectie intensief overlegd met de werkgevers- en werknemersorganisaties in uw branche.

Organisaties in uw branche
SITO
brancheorganisatie voor Scheeps-, industrie, milieu- en technische onderhoudsactiviteiten
DICA
brancheorganisatie Dutch Industrial Cleaners Association
Stichting Industriële Reiniging heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig
SIR
werken in de industriële reiniging.
ORSIMA
ondersteunt zowel werkgevers als werknemers bij de CAO-besprekingen en vormt
het regiepunt bij de uitvoering van het plan van aanpak bij het arboconvenant.
werknemersorganisatie in de sector
FNV bondgenoten
CNV bedrijvenbond werknemersorganisatie in de sector
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Fysieke belasting

Bij bewegen, kracht uitoefenen, of het innemen van bepaalde houdingen worden spieren, gewrichten en botten
fysiek belast. Fysieke belasting op zich is niet gezondheidsbedreigend, fysieke overbelasting wel. Gedwongen
ongunstige werkhoudingen als gevolg van werken in krappe werkruimten of door de vormgeving van hulpmiddelen,
zoals een spuitpistool, kunnen fysieke overbelasting veroorzaken. Ook tillen of het bedienen van gereedschappen
en hulpmiddelen kan overbelasting van rug, armen en schouders veroorzaken.

Wat zijn de risico’s?
Fysieke overbelasting kan leiden tot gezondheidsschade en zelfs tot uitval uit het arbeidsproces. Globaal eenderde
van de arbeidsuitval heeft als oorzaak “problemen met het bewegingsapparaat (rug, nek, schouders, ledematen,
gewrichten en spieren)”. Het gaat hierbij om beroepsziekten, zoals een slijmbeursontsteking in de knie door
langdurig geknield werken, een ontsteking in de schouder (frozen shoulder) door langdurig hanteren van een
hoge drukspuit of een hernia door tillen van zware lasten.

Wat moet u doen?
U moet het werk zo zien te organiseren dat fysieke overbelasting van uw werknemers wordt voorkomen
of zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit doet u aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
De volgende handelingen, die zeer belastend zijn voor het lichaam, zijn aangemerkt als risicogebied:
- handmatig afschrapen van resten, en werken onder een drijvend dak;
- sjouwen, ophijsen van slangen en hanteren van koppelstukken en putdeksels;
- bedienen, vasthouden en richten van hogedrukspuiten, stralen en naaldbikken.
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Handmatig afschrapen van resten en werken onder een drijvend dak
Het handmatig afschrapen is bijzonder belastend voor de armen, nek en romp. De kracht is
repeterend en wordt tevens ver van het lichaam af geleverd (zowel boven schouderhoogte
als onder heuphoogte). Bij het werken onder een drijvend dak wordt, bij onvoldoende werkhoogte, een bijzonder belastende werkhouding gevraagd bij zowel het afschrapen als bij bijkomende taken als opruimen en afvoeren van productieresten. Bij het werken onder een drijvend dak moet
de vrije hoogte tussen de vloer en het dak zo hoog zijn dat uw werknemer rechtop kan staan.
Als het afschrapen alleen met de hand kan gebeuren en/of er wordt gewerkt onder een drijvend dak, dan moet
u de volgende maatregelen nemen:
• De werkruimte dient een minimale vrije hoogte te hebben zodat staand gewerkt kan worden.Voor de langste
medewerker is dit circa 210 cm.
• Bij voldoende vrije werkhoogte mag uw werknemer handmatig afschrapen maximaal 4 uur per werkdag
(met 120% herstelrust tussen de taken) of 1 uur achtereen. Dit moet met een neutrale polshouding kunnen
gebeuren, bijvoorbeeld met een ergonomische grip.
• U moet uw werknemers voorlichten en onderrichten over de fysieke kenmerken van de taak, waaronder
de gezondheidsrisico’s, de werkomgeving en taakeisen.
Sjouwen, ophijsen van slangen en hanteren van koppelstukken en putdeksels.
Bij veel werkzaamheden worden slangen en koppelstukken gebruikt. Het handmatig versjouwen, het hijsen over
obstakels en het aansluiten van de slangen en koppelingen kan gezondheidsschade opleveren aan rug en armen.
Met name als dit werk in een ongunstige werkhouding moet worden uitgevoerd.
Daarom moet u de volgende maatregelen in acht nemen:
• Bij schoonmaakklussen die regelmatig voorkomen moet gebruik worden gemaakt van een vast leidingwerk,
in plaats van het steeds opnieuw uitleggen van losse slangdelen.
• Bij het hanteren van losse slangdelen, 25 tot 50 kg, moeten deze door twee werknemers worden geplaatst.
• Het handmatig door één persoon ophijsen of hanteren van meer dan 25 kg zware slangen en hulpmiddelen
is niet toegestaan. U dient hiervoor tilhulpmiddelen te gebruiken.
• Bij het liften van putdeksels moet een hulpmiddel worden gebruikt, bijvoorbeeld een trekstang. Bij putdeksels
van meer dan 50 kg, bijvoorbeeld explosieveilige deksels, dient u een mechanisch hulpmiddel in te zetten.
• Bij het verticaal verplaatsen van slangen en/of andere hulpmiddelen moeten katrollen of losse geleiders
worden toegepast.
• Het handmatig hoger tillen dan 180 cm van zware objecten van meer dan 8 kg is niet toegestaan. Een opstap
kan hierbij uitkomst bieden.
• Losse slangen mogen gebruikt worden voor het overbruggen van een afstand van maximaal 25 meter.
• U moet uw werknemers voorlichten en onderrichten over de fysieke kenmerken van de taak, waaronder
de gezondheidsrisico’s, de werkomgeving en taakeisen.
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Hogedruk reiniging

Bedienen, vasthouden en richten van hogedrukspuiten, stralen en naaldbikken
De trillingen die deze (hogedruk) apparaten veroorzaken en de kracht die nodig is om ze te hanteren zijn
belastend voor de spieren in de schouder en armen. Het continu indrukken van een bedieningshendel vergt
statische knijpkracht. Bovendien worden bij het gebruik extreme buigingen van de nek en lichaam aangenomen.
Hierdoor worden de grenzen waarbij gezondheidsschade kan optreden al snel bereikt.
Ter voorkoming van deze fysieke overbelasting moet u de volgende regels hanteren:
• Hogedruk reinigen dient bij voorkeur mechanisch of met mechanische ondersteuning plaats te vinden.
• Handmatig hogedruk reinigen mag tot een reactiekracht van:
- 200N bij gebruik < 1uur;
- 160N bij gebruik van 1 - 2 uur;
- 100N bij gebruik van 2 - 8 uur.
• Reinigen met hogedruk mag alleen worden uitgevoerd door werknemers die de daarvoor benodigde
specifieke deskundigheid hebben. Bij de opleiding en instructie moet tenminste aandacht zijn voor de
veiligheids- en gezondheidsrisico’s van hogedruk reinigen.

Hogedruk reiniging wordt met name toegepast tijdens onderhoudswerkzaamheden aan installaties, opslagtanks
of fabrieken en bij het opheffen van storingen, zoals vervuilingen en verstoppingen. Hierbij wordt veelal gebruik
gemaakt van hogedruk waterstraalinstallaties. Onder hogedruk wordt doorgaans verstaan een werkdruk hoger
dan 250 bar of - wanneer het pompvermogen meer dan 10 kW is - een werkdruk van meer dan 25 bar.

Wat zijn de risico’s?
Bij hogedruk reiniging is sprake van meerdere soorten risico’s. Het werken met hoge waterdrukken gaat gepaard
met veiligheidsrisico’s, belastende geluid- en trillingsniveaus, ongunstige werkhoudingen en terugslagkrachten.
Verder bestaan er risico’s betreffende huidcontact of inademing van water, nevel en vuildeeltjes.
Onder veiligheidsrisico’s worden verstaan vloeistofinjectie en het getroffen worden door wegvliegende delen van
de hogedruk installatie, zoals losschietende koppelingen en de spuitkop van een hogedruk kruipslang bijvoorbeeld
door terugslag. Elke verwonding door vloeistofinjectie, veroorzaakt door het in aanraking komen met een hogedruk
waterstraal, moet behandeld worden door een arts of in een ziekenhuis. De buitenkant van de wond geeft geen
informatie over de ernst van de inwendige verwonding. De kracht van de waterstraal is zo groot dat deze diep
in het lichaam kan doordringen, wat gepaard kan gaan met ernstige beschadiging van het weefsel en infecties.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie kijkt of u de bovengenoemde maatregelen voor de risicogebieden heeft getroffen, en
of de maatregelen en oplossingen redelijk zijn voor de betreffende situatie. Mocht de inspecteur eventuele
tekortkomingen constateren dan krijgt u voor ernstige tekortkomingen, zoals een te lage werkhoogte en
problematiek rond hogedruk reiniging, 1 werkdag de tijd om deze op te lossen.Voor andere technische
tekortkomingen en het onderwerp voorlichting en onderricht heeft u drie maanden de tijd.

Meer informatie
> Fysieke belasting in de industriële reiniging en scheepsonderhoud,TNO arbeid, juni 2002. Onderzoek naar
de fysieke belasting in de industriële reiniging in opdracht van de BBC Arboconvenant Industriële reiniging en
scheepsonderhoud.
> Reactiekrachten volgens NEN-EN 1005-3.
> De SIR: Nozzletabel rondstralers en breedstralers.
> Oplossingen voor fysieke belasting in de industriële reiniging en scheepsonderhoud, januari 2004.
De oplossingsrichtingen en implementatie mogelijkheden zijn beoordeeld door VHP Ergonomie in opdracht
van Orsima. Het rapport is te vinden op: www.orsima.nl
> Orsima organiseert trainingen fysieke belasting.Werknemers worden voorgelicht en onderricht over fysieke
belasting bij hun werkzaamheden.
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit artikelen 5.2 en 5.3, Arbowet artikel 8.
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Valgevaar

Wat moet u doen?
Om ongevallen of schade aan de gezondheid bij het werken met hogedruk installaties te voorkomen kiest u voor de
veiligst mogelijke werkmethoden. Daarvoor kijkt u eerst of machines en hulpmiddelen kunnen worden ingezet zonder
dat uw werknemer in de directe omgeving van de hogedruk spuitwerkzaamheden aanwezig hoeft te zijn. Is dit niet
mogelijk kies dan voor een half automatische methode. Is ook dit niet mogelijk, dan past u als laatste een handmatige
werkmethode toe.

Het vallen van hoogte is een van de meest voorkomende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen, niet alleen in
de bouw, maar ook in de industriële reiniging. Het gaat dan om het vallen vanaf een verdiepingsvloer, een bordes,
een steiger, het vallen in een vloer- of een putopening en het vallen bij het gebruik van ladders en trappen.
Er is sprake van ernstig valgevaar bij een valhoogte van 2,5 meter of hoger, maar ook bij een kleinere valhoogte
als er extra risico’s aanwezig zijn. Bijvoorbeeld boven obstakels of machines die verwondingen kunnen
veroorzaken of boven kuipen met bijtende stoffen of gevaar voor verdrinking.

Wat zijn de risico’s?
Daarom moet u de volgende maatregelen in acht nemen:
• De hogedruk reinigingsinstallatie met toebehoren moet in goede staat zijn en regelmatig gekeurd worden.
• Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de hogedruk reinigingsinstallatie met toebehoren gecontroleerd op
goede werking, in het bijzonder op goede werking van de veiligheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de noodstop
en de aardvoorziening.
• Zorg voor een veilige opstelling, bijvoorbeeld in verband met bovengrondse elektriciteitsleidingen.
• Zorg voor afzetting van het werkgebied in verband met het gevaar voor anderen.
• Zorg dat uw werknemers de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen hebben én gebruiken.
• Zorg dat uw werknemers goed zijn opgeleid; reinigen met hogedruk mag alleen worden uitgevoerd als zij de
daarvoor benodigdespecifieke deskundigheid hebben. Bij de opleiding en instructie dient tenminste aandacht te
zijn voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van hogedruk reinigen.

Jaarlijks vinden er zo’n 1.000 tot 1.500 ongevallen plaats bij het werken op hoogte. Dit zijn maar liefst vier
tot zes ongevallen per werkdag die ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop tot gevolg hebben. De
meeste ongevallen gebeuren in de bouw en met de bouw vergelijkbare situaties, zoals in de industriële reiniging
op locaties met valgevaar.

Gelet op de risico’s is systematische beoordeling en controle van groot belang. Hiervoor kunt u gebruik maken van
controlelijsten zoals opgesteld in het handboek “Hoge Druk Vloeistof Reiniging”.

Als u de reinigingswerkzaamheden echt alleen op hoogte kunt uitvoeren, dan kunt u gebruik maken van een
veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer. Veilig betekent dat deze zo zijn geplaatst en ingericht dat er een
veilige en ergonomisch verantwoorde werkplek is. De randafzetting mag alleen onderbroken worden op de
plaats van toegang tot een ladder of trap.
Voor werkplekken op hoogte die tijdelijk worden ingericht zullen vaak steigers worden opgebouwd.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie gaat na of u de bovengenoemde maatregelen heeft getroffen. Een inspecteur kan inzage vragen
van documenten, zoals keuringsrapporten, vakbekwaamheids- en eventueel andere certificaten en in voorkomende
gevallen het V&G-plan, om een oordeel te vormen. Mocht de inspecteur overtredingen constateren dan krijgt u een
waarschuwing. Bij ernstig gevaar volgt een stillegging.

Wat moet u doen?
Om het risico van valgevaar voor uw werknemers te voorkomen of te beperken kijkt u eerst of het wel
noodzakelijk is om de reinigingswerkzaamheden op hoogte uit te voeren. Vaak kunnen onderdelen of objecten
naar een andere plek worden overgebracht en daar gereinigd. In situaties die zich daarvoor lenen kan uw
werknemer vanuit een cabine van een hoogwerker of hangbruginstallatie of vanaf de begane grond op veilige(r)
afstand bestuurbare reinigingsapparatuur bedienen.

Veilig werken met een steiger
•

Meer informatie
> Nationale Beoordelingsrichtlijn Systeemcertificaat Industrieel Reinigen SBC-IR007.
> Handboek “Hoge Druk Vloeistof Reiniging” 6e herziene druk van de SIR.

•
•
•
•
•
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De werknemers die de steiger opbouwen moeten beschikken over een montage-, gebruiks- en
demontageschema.
Een steiger mag niet kunnen verzakken, wegglijden of ongewild in beweging kunnen raken.
Tussen de onderdelen van de vloeren en de randbeveiliging mogen geen gevaarlijke openingen voorkomen.
Steigers mogen alleen opgebouwd, afgebroken of verbouwd worden onder toezicht van een terzake
deskundig persoon.
Het moet de werknemer duidelijk zijn dat de steiger veilig is, bijvoorbeeld door een labelsysteem.
Het is verboden de steigervloer zwaarder te belasten dan een veilig gebruik toelaat.
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Werken vanaf een ladder mag alleen wanneer het risico op ongevallen zo klein is dat er geen reden is om
andere, veilige middelen te gebruiken. Verder moet er sprake zijn van een korte gebruiksduur of een locatie
die niet kan worden aangepast aan andere arbeidsmiddelen.

Veilig werken met een ladder
•
•

•
•
•
•

Ladders moeten stabiel worden opgesteld op een onbeweeglijke ondergrond zodat de sporten
horizontaal blijven.
Ladders mogen niet onderuit kunnen glijden. De voet van een verplaatsbare ladder mag niet
wegglijden. De laddervoet moet daarom - behalve bij houten ladders - voorzien zijn van anti-slip
materiaal of de ladder moet geborgd zijn tegen onderuitglijden.
Ladders mogen niet zijwaarts kunnen wegglijden. Ze moeten daarom worden vastgezet of zijn
voorzien van een hulpmiddel om de stabiliteit te vergroten, zoals een voetverbreder.
Toegangsladders moeten tenminste één meter boven het toegangsniveau uitsteken
De ladder mag tot een maximale hoogte van 10 m worden gebruikt als toegangsmiddel om de
werkplek te bereiken.
Bij grotere hoogten moet er in de klimweg na elke 7,5 meter een rustbordes zijn geplaatst.

Als u geen andere middelen ziet om valgevaar afdoende te voorkomen dan pas mogen middelen worden
gebruikt die de gevolgen van een val beperken. Het gebruik van collectieve valbescherming, zoals vangnetten
waardoor meerdere werknemers tegelijk worden beschermd, heeft de voorkeur boven individuele valbeveiliging.
Alle risico’s van een “beschermde val” moeten vooraf zorgvuldig zijn onderzocht en de nodige maatregelen
moeten zijn genomen. Hierbij valt te denken aan elementaire zaken als:
• Is er voldoende hoogte voor een beschermde val?
• Zijn er obstakels die de werknemer bij zijn val kunnen verwonden?
• Zijn er voldoende sterke ophang- of ankerpunten en -lijnen te realiseren?
• Hoe kan de geschiktheid en een juist gebruik van de persoonlijke valbeveiliging worden geïnstrueerd en gecontroleerd?

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie kijkt of u de bovengenoemde maatregelen heeft getroffen. Mocht de inspecteur eventuele
tekortkomingen constateren dan krijgt u een waarschuwing. Bij ernstig gevaar volgt een stillegging.

Meer informatie
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Regelgeving voor veilig werken op hoogte: Arbobesluit artikelen 3.16, 7.4, 7.11a en 7.34. Nadere uitwerking
hiervan in beleidsregels 3.16 en 7.4-5.

16

ARBEIDSRISICO’S IN DE INDUSTRIËLE REINIGING

17

Besloten ruimten

Of een plek een besloten ruimte is hangt af van de gevaren die daar aanwezig kunnen zijn. Het gaat daarbij om
de volgende gevaren:
• verstikking
• bedwelming
• vergiftiging
• brand
• explosie
Verder is een besloten ruimte vaak beperkt toegankelijk en niet snel te verlaten. Een ander kenmerk is de vaak
gebrekkige en daarmee onvoldoende ventilatie.

Voorbeelden van besloten ruimten
• tanks, ketels en opslagreservoirs
• silo’s
• kelders en bezinkputten
• installatieruimten
• riolen en pijpleidingen
• putten en sleuven

Het onderzoek mag alleen uitgevoerd worden door personen die zowel van de gevaren in besloten ruimten als
van de meetmethode op de hoogte zijn. Na goede opleiding en instructie kan deze taak door werknemers van
uw bedrijf worden uitgevoerd.

Metingen
Voor het betreden van een besloten ruimte moeten de volgende metingen zijn gedaan:
• Zuurstofmeting
De hoeveelheid zuurstof in de lucht moet tussen de tussen 18 en 21% liggen.
• Meting van brandbare stoffen in de lucht
De gemeten waarde moet lager dan 10% van de onderste explosiegrens (LEL) zijn.
• Meting van giftige, bedwelmende of verstikkende stoffen
De gemeten hoeveelheid moet onder de MAC- of vastgestelde grenswaarde liggen.
U moet de resultaten van metingen ook kunnen interpreteren. Op het moment dat bijvoorbeeld een
zuurstofconcentratie van 18% (ondergrens) wordt gemeten, moet u uitzoeken waarom dit zo is, opdat
uw werknemers veilig kunnen werken.

Wat zijn de risico’s?
In besloten ruimten kunnen gevaarlijke stoffen zich ophopen en kan de zuurstofconcentratie te hoog óf te laag
zijn. Dit kan leiden tot verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Het betreden van deze ruimten
kan direct gevaar opleveren voor uw werknemer. Daarom moet u voor het betreden weten of er een gevaarlijke
stof aanwezig is. Het kan gaan om stoffen die zijn achtergebleven, om stoffen die mogelijk spontaan vrijkomen of
om stoffen die voor reiniging nodig zijn.

Wat moet u doen?
Meten
Voordat een werknemer een besloten ruimte voert, moet u een onderzoek laten uitvoeren naar de
mogelijke gevaren. Dit betekent in de praktijk dat er vooraf gemeten moet worden en dat de resultaten
van die metingen geregistreerd moeten zijn. Ook tijdens het werk in de besloten ruimte voert u regelmatig
herhalingsmetingen uit als de kans bestaat dat de gevaren blijven bestaan of zelfs groter worden.

18

ARBEIDSRISICO’S IN DE INDUSTRIËLE REINIGING

19

Arbeids- en rusttijden

Overwerk, nachtdienst of de onmogelijkheid om vakantie, snipperdagen en pauze op te nemen als men dat wil,
hebben allemaal effect op de werkdruk. Deze zaken die te maken hebben met de werk- en rusttijden hebben
vaak ook direct effect op gezondheid, veiligheid en welzijn van uw werknemers.

Wat zijn de risico’s?

Maatregelen nemen
Als blijkt dat er in een ruimte gevaar is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie dan moet u
maatregelen treffen. Eerst probeert u het gevaar helemaal weg te nemen, bijvoorbeeld door de ruimte goed te
ventileren. Pas daarna gaat u over op inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen.Welke beschermingsmiddelen
geschikt zijn, hangt af van de meetresultaten. De persoonlijke beschermingsmiddelen die u ter beschikking stelt,
moeten de werknemers ook gebruiken.
Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van arbeidsmiddelen die zelf geen gevaar veroorzaken, zoals
explosieveilig materieel. Ook moet bij werken in besloten ruimten extra aandacht worden besteed aan de
gevaren van statische elektriciteit, een gevaar dat bij meer facetten van de industriële reiniging een rol speelt.
Aarding van arbeidsmiddelen is de belangrijkste maatregel om dit te voorkomen.
Verder moet u maatregelen treffen om de ruimte op veilige wijze te kunnen verlaten bij plotseling optredend
gevaar of in het geval van een calamiteit. De eenvoudigste methode is dat bij het werken in een besloten ruimte
altijd een persoon buiten de ruimte aanwezig is die de werkzaamheden in de gaten houdt en meteen kan
optreden wanneer nodig (mangatwacht).

Wanneer de vermoeidheid van werknemers toeneemt, is er een grotere kans op uitval door ongeval of ziekte.
Het blijkt zelfs dat de relatieve kans op een ongeval fiks stijgt na het negende werkuur. Na 12 uur werk is deze
kans tweemaal zo hoog als bij een normale werkdag van 8 uur. Na 14 uur is dit zelfs het drievoudige.
Deze risico’s gelden overigens voor elke sector. Voor werknemers in de industriële reiniging komt daar nog bij
dat het werk onder zware omstandigheden gedaan moet worden, zoals in besloten ruimten, in een stoffige
omgeving of bij een hoog geluidsniveau. Soms is de fysieke inspanning zo zwaar dat een specifiek werk-rust
schema vereist is om een hele dienst te kunnen draaien. Voor de machinist die tevens bestuurder is van
vrachtauto’s, zoals hogedruk-units en vacuümwagens, heeft vermoeidheid ook effect op de verkeersveiligheid.

Wat moet u doen?
U moet zich als werkgever aan de regels voor werk- en rusttijden houden. Zo zorgt u voor een gezond en veilig
werkklimaat, en raken uw werknemers niet oververmoeid of overbelast.
Werktijd

Norm voor werknemers van 18 jaar of ouder

bij dienst

• 10 uur per dienst
• 200 uur in 4 weken
• 585 uur in 13 weken

bij nachtdienst

• 9 uur per nachtdienst
• 200 uur in 4 weken
• 520 uur in 13 weken

Meer informatie
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Regelgeving voor werken in besloten ruimten: Arbobesluit artikel 4.6. Nadere uitwerking hiervan in
beleidsregels 4.6 -1 en 4.6 -2.
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meer dan:
• 14 uur per (nacht)dienst
• 72 uur in 7 etmalen
• 624 uur in 13 weken

bij overwerk

• 12 uur per dienst
• 60 uur per week
• 624 uur in 13 weken

bij overwerk in
nachtdienst

• 10 uur per nachtdienst
• 60 uur per week
• 624 uur in 13 weken

Rusttijd

Norm voor werknemers van 18 jaar of ouder

Direct een boete indien

dagelijks

• 11 uur onafgebroken in 24 uur,
• 1x in 7 etmalen te bekorten tot 8 uur

minder dan 6 uur
onafgebroken in 24 uren

wekelijks

• 36 uur onafgebroken in 7 etmalen of
• 60 uur in 9 etmalen, 1x in 5 weken te bekorten tot 32 uur

minder dan 24 uur
onafgebroken in 10 etmalen

pauze

• 0,5 uur of 2x 0,25 uur

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie kijkt of voor het betreden van een besloten ruimte metingen zijn verricht en of er
passende maatregelen zijn getroffen. Ook kijkt de inspectie of er herhalingsmetingen worden uitgevoerd tijdens
werkzaamheden waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ontstaan. Is dit niet het geval dan legt de
Arbeidsinspectie het werk stil. Het werk mag pas verder gaan als vastgesteld is dat dit veilig kan. Ook volgt er
een sanctie in de vorm van proces-verbaal of boeterapport.

Direct een boete indien
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Gevaarlijke stoffen

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie let bij de handhaving van de Arbeidstijdenwet op ernstige overtredingen van de beboetbaar
gestelde bepalingen. Daarbij spelen de bij CAO of andere privaatrechtelijke overeenkomsten door sociale
partners vastgestelde grenzen geen rol. Deze controle voert de inspecteur uit aan de hand van de registratie
van de feitelijk gewerkte arbeidstijden. Dit vindt meestal achteraf plaats. Voor bestuurders van vrachtauto’s zal hij
ook naar de naleving van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer kijken.
Doorgaans controleert de inspecteur een periode van 4 weken. Wanneer daaruit blijkt dat wellicht de norm van
624 uur arbeid in 13 weken wordt overschreden, zal de inspecteur de periode uitbreiden. Bij constatering van
minder ernstige overtredingen geeft hij eerst een waarschuwing. Indien de norm voor volwassen werknemers
zeer ernstig wordt overtreden maakt hij direct een boeterapport op.Wanneer bij de inspectie andere regels uit
de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer worden overtreden dan zal hij een waarschuwing geven.

Meer informatie
> Brochure: Arbeidstijdenwet een regeling voor bedrijven en overheid, te downloaden of bestellen via
www.szw.nl, kijk onder ‘brochures bestellen’ en ‘werk’, bestelcode 102, uitgave juni 2005.
> Arbeids- en rusttijden van werknemers, is te vinden op www.arbeidsinspectie.nl onder het kopje arbeidstijden.

Gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen met bepaalde fysische en chemische eigenschappen die bij blootstelling
een gevaar voor de veiligheid of gezondheid opleveren. Dit kunnen ook mengsels of oplossingen zijn. In de
industriële reiniging worden chemische stoffen die verwijderd moeten worden aangeduid met “vuil”.Vuil is
eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten ongewenste restanten van chemische productieprocessen die
bij blootstelling de gezondheid kunnen bedreigen en soms ook een risico vormen voor de veiligheid (brand- en
explosiegevaar).

Wat zijn de risico’s?
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot zeer ernstige schade aan de gezondheid. Daarbij gaat het niet
alleen om acute vergiftigingen of (chemische) brandwonden maar ook om chronische aandoeningen, bijvoorbeeld
van de 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
van de tijdsduur van de blootstelling. Inademing van gevaarlijke stoffen vormt het grootste risico. De kans op
blootstelling door inademing is sterk afhankelijk van de vluchtigheid en de verspreiding van de stoffen in de
lucht. Hoe vluchtiger, hoe groter de kans op inademing van de stof. Een hoge temperatuur in de werkomgeving
of van reinigingsmiddelen kunnen dit effect versterken. De gekozen reinigingsmethode kan de verspreiding in de
lucht verhogen door het veroorzaken van fijne stofdeeltjes, stofwolken of nevels. Dit is het geval bij borstelen
van droog stof, hogedruk vloeistof reiniging of het verspuiten van reinigingsmiddelen.
Het niet (goed) gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het ontbreken van doelmatig onderhoud
kunnen leiden tot blootstelling en daarmee tot een verhoogd risico.

Wat moet u doen?
Blootstelling is vaak het gevolg van onbekendheid met de chemische en de fysische eigenschappen van de stoffen. Hierdoor kunnen:
• verkeerde reinigingsmethoden worden toegepast;
• de verkeerde reinigingsmiddelen worden gebruikt;
• geen juiste keuzes van doelmatige beschermingsmiddelen worden gemaakt.
Risico’s beoordelen
Om de juiste maatregelen voor uw personeel te kunnen treffen moet u een goed inzicht hebben in de gevaren
die zich door het werken met reinigingsmiddelen en vuil kunnen voordoen. Daarvoor moet u over de relevante
gegevens beschikken, zoals de aard van het te verwijderen vuil, de gebruikte reinigingsmiddelen, de potentiële
blootstelling en de daaraan verbonden risico's.
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Het te verwijderen vuil uit installaties en opslagtanks van chemische productieprocessen kan zeer wisselend en
onbekend van samenstelling zijn. Uw opdrachtgever moet u informatie kunnen verstrekken over de aard van het te
verwijderen vuil. Met aanvullende informatie uit het Handboek Vuil, veiligheidsinformatiebladen en chemiekaarten
maakt u een risico-inventarisatie en -evaluatie. Zo kunt u prioriteiten stellen en planmatig de gesignaleerde gevaren
voorkomen en beperken.Verder moet u ook rekening houden met personen die niet tot uw personeel behoren.
Maatregelen treffen
De risico-inventarisatie en -evaluatie van de betreffende werkzaamheden zijn bepalend voor de keuze van de
reinigingsmethode en de te treffen maatregelen. U kiest de reinigingsmethode waarbij de kans op blootstelling
en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt.Voor het kiezen van
maatregelen om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te beschermen, gaat u volgens de arbeidshygiënische strategie te werk.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Aan de hand van de resultaten van de risico-inventarisatie en -evaluatie stelt u de juiste persoonlijk beschermingsmiddelen ter beschikking. Deze zijn afgestemd op de plaatselijke omstandigheden zoals het klimaat op de
werkplek en de hoeveelheid vrije ruimte-, en op de ergonomische- en gezondheidseisen van de werknemer. De
werknemer is verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en deze goed te onderhouden.
Waarover moet u voorlichting geven?
Bij voorlichting en instructie over werken met gevaarlijke stoffen moet u aandacht besteden aan:
• mogelijke gevaren voor de gezondheid;
• de aard van de blootstelling;
• maatregelen bij overschrijding van grenswaarden, bijvoorbeeld MAC-waarden;
• voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;
• voorzorgsmaatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat zich met de gevaarlijke stoffen ongewilde
gebeurtenissen voordoen;
• maatregelen in geval zich een ongewilde gebeurtenis met gevaarlijke stoffen voordoet;
• hygiënische maatregelen;
• het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden
De werknemer heeft recht op medische begeleiding en een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Dit recht
bestaat ook voor het eerder genoemde risico van fysieke overbelasting, maar voor gevaarlijke stoffen is dit recht
uitgebreid. Zowel bij aanvang van het werk, periodiek als na beëindiging van de blootstelling wordt de werknemer
in de gelegenheid gesteld dit arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.
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Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie kijkt of voor en tijdens de reinigingswerkzaamheden een blootstellingbeoordeling is gemaakt. Ook toetst de inspecteur of de getroffen maatregelen voldoen aan de
arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen: u heeft zo mogelijk voor een bronaanpak gekozen
en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tot een minimum beperkt. Verder kijkt
de inspecteur of de voorlichting en instructie voldoen en actueel zijn. Is dit niet het geval dan zal
de inspecteur een waarschuwing geven.
Ook let hij er op dat de persoonlijke beschermingsmiddelen goed zijn onderhouden en zonodig vervangen
worden. Zo niet, dan leidt dit tot een waarschuwing van de Arbeidsinspectie voor zowel de werkgever als
de werknemer, indien de werknemer bewust nalatig is geweest. Bovendien moet u de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen in voldoende mate hebben verstrekt, anders kan dit tot stillegging van het werk leiden,
waarbij de inspecteur een boeterapport opmaakt. Ook moet u er voor zorgen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Is dit niet het geval dan kan dit leiden tot het direct opmaken van een boeterapport voor
zowel de werkgever als de werknemer.

Colofon
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2006.

De Arbeidsinspectie zal het recht op arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werknemers toetsen.Wanneer
een werknemer niet in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan
leidt dit tot een waarschuwing. Als naar het oordeel van de Arbeidsinspectie verblijf of werk in bepaalde plaatsen
ernstig gevaar oplevert voor de werknemers, dan kan de Arbeidsinspectie het werk laten stilleggen of mag niet
met het werk worden begonnen.Werknemers moeten deze ruimten verlaten.

Meer informatie
> Het ‘Handboek Vuil’ bevat informatie over reinigingsmiddelen en gevaarlijke stoffen (vuil), en in welke situaties
blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden. Dit handboek is te vinden op www.orsima.nl onder
arboconvenant; oplossingen en instrumenten.
> In Arboinformatieblad AI-31 worden gevaarlijke stoffen beschreven en een toelichting gegeven op het
beoordelen van de blootstelling. Voor dit onderwerp is ook een interne instructie gemaakt die te vinden is
op www.arbeidsinspectie.nl.
> De Stichting Industriële Reiniging (SIR) geeft informatie over het bevorderen en reguleren van veilig werken
in de industriële reiniging: www.sir-safe.nl. De SIR geeft verschillende handboeken uit waarin informatie wordt
gegeven over reinigingstechnieken, het toepassen en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Regelgeving op het gebied van arbeidsgezondheidskundig onderzoek: Arbowet artikel 18 en Arbobesluit
artikelen 4.2, 4.8b, 4.9, 4.10a t/m 4.10e, 4.16 en artikelen 8.1 t/m 8.3.
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Disclaimer
In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico's in de industriële reiniging, de branche waartoe uw bedrijf
behoort. U kunt lezen hoe de Arbeidsinspectie op deze risico's controleert. 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. Of er is in uw bedrijf sprake van
andere, niet in de brochure genoemde risico’s. Deze risico’s dient u eveneens in de RI&E en het plan van aanpak
op te nemen en u dient maatregelen te nemen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen. De regels
waar het in deze brochure over gaat zijn bestaande regels. De Arbowet is momenteel sterk in beweging. Dat
zal op termijn ook gevolgen hebben voor de inhoud van deze brochure, die dan zal worden aangepast. Meer
informatie over de laatste ontwikkelingen vindt u op www.arbeidsinspectie.nl. Aan de tekst van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend. SZW is niet verantwoordelijk voor websites van derden waarnaar
verwezen wordt in deze brochure.
Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

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.
Extra exemplaren van deze brochure zijn aan te vragen via Postbus 51 tel. 0800-8051 of www.postbus51.nl
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