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 wie? Jan van vliet (46),   

 deskundig leidinggevende   

 Milieuprojecten bij Mourik    

 uit groot-ammers.  

‘In Nederland hebben we de bevoorrechte positie om met 
goede middelen de grond voor komende generaties weer 
schoon te maken. Natuurlijk is onze eigen gezondheid ook 
belangrijk. We dragen speciale pakken en ademhalings
bescherming. Tijdens het Gericht Periodiek Onderzoek 
worden ons bloed en urine onderzocht. Het gevaar van  
de schadelijke stoffen mag je niet onderschatten.’

 wat? de sanering van de grond  

 onder de voormalige lucht-   

 macht basis soesterberg.  

 op twee plaatsen waar  

 opslagtanks met kerosine  

 hebben gestaan, is de grond  

 vervuild geraakt. het gebied  

 wordt afgegraven en gereinigd. 
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woon-werk-
verkeer

Een ongezonde leefstijl en overgewicht kunnen 
ongemerkt een bedreiging vormen, omdat ze de 
kans op bijvoorbeeld hart en vaatziekten (Hvz) 
 vergroten. Werknemers van veertig jaar en ouder 
met een verhoogde kans op Hvz, kunnen daarom 
vanaf 1 januari kosteloos worden begeleid.

thema: 
Leef! 

winter
2012

informatie
Met dit blad informeert Arbouw 
werkgevers en werknemers over 
de arbeidsomstandigheden in de 
bouwnijverheid. Wil je meer over 
dit onderwerp lezen, neem dan een 
kijkje op www.arbouw.nl. Hier vind 
je zeer uitgebreide informatie over 
arborisico’s en maatregelen. Ook 
kun je er brochures bestellen of 
downloaden. Met specifieke vragen 
kun je elke werkdag van negen tot 
vijf terecht bij de Arbouw Infolijn. 
Bel 0341466222 of mail naar: 
info@arbouw.nl
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BegrIjpeLIjk

Werknemers in de bouwnijverheid zitten 
 bepaald niet stil. Bouwen is fysiek zware 
arbeid. Mensen zijn al vroeg van huis. Dan 
lust men in de pauze wel een broodje kro
ket of een bal gehakt. Heel begrijpelijk. 

Eenmaal thuis na de avondmaaltijd is 
het heerlijk om op de bank te ploffen 
voor de tv. Geen zin om naar de sport
school te gaan. Of te joggen door de 
wijk. Ook dat is heel begrijpelijk. 

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de 
 bedrijfstak te veel eten en in hun vrije tijd te 
 weinig bewegen. Meer dan zestig procent van  
de werknemers heeft last van overgewicht.  
Dat kan leiden tot ernstige aandoeningen 
als diabetes of hart en vaatziekten.

Het belang van een gezonde leefstijl mag 
niet worden onderschat. We moeten allemaal langer 
doorwerken en willen daarna in goede gezondheid  
van ons pensioen kunnen genieten. Een goede leef
stijl is daarbij noodzakelijk. Dus we moeten meer 
 bewegen door bijvoorbeeld de fiets te pakken in 
plaats van de auto. En we moeten voedsel eten 
met minder calorieën in plaats van een vette hap.

Per 1 januari zal de bedrijfstak het bouwpersoneel 
van veertig jaar en ouder helpen bij het verbeteren 
van de leefstijl. Als onderdeel van het PAGO krijgen 
zij gerichte ondersteuning. U leest er meer over op 
de pagina’s 6 t/m 10 van dit magazine. 

Jan Warning, directeur Arbouw
warning@arbouw.nl

Noteer alvast in uw agenda!

Bijeenkomst voor u, uw 
partner én de kinderen 
’s ochtends inspirerende 
sprekers met aansluitend 
bezoek Apenheul

8 juni 2013
Locatie Apenheul

apenheul-1.indd   1 20-11-12   dinsdag 20 november 201210:54

Een val van een ladder. Een instabiel opgestelde 
kraan. Een sparing waar gelukkig niemand 
doorheen gevallen is. Ongevallen en bijna 
ongevallen staan doorgaans niet op zichzelf. 
Gebruik daarom nu Bouwongeval.nl. Met dit 
nieuwe instrument van Arbouw voldoet het 
bedrijf aan de regels voor het registeren van 
(bijna)ongevallen en krijgt het waardevolle 
suggesties om herhaling te voorkomen. Het 
instrument is direct beschikbaar voor alle 

 bedrijven in de bouwnijverheid.  
Ga voor aanmelden naar www.
bouwongeval.nl en maak kosteloos 
gebruik van de mogelijkheden.

hardnekkIge 
overtreders aangepakt
Inspectie SzW grijpt de onlangs aangenomen ‘Wet 
 Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SzW’  
aan om harder op te treden. Per 1 januari gaan de 
 boetes omhoog en worden projecten eerder stilgelegd, 
vooral bij hardnekkige overtreders. Een belangrijk 
speerpunt is de aanpak van malafide uitzendbureaus. 
Ook de aanpak van bedrijven die onveilig asbest 
 verwijderen staat hoog op de prioriteitenlijst. Hiervoor 
is een speciaal   inspectieteam in het leven geroepen. 
Bij illegale arbeid gaan de boetes voor de werkgever 
omhoog van €8.000 naar €12.000 per werknemer.  
Op het gebied van zwaar werk richten de inspecteurs 
zich het komende jaar vooral op vloerenleggers, 
 stukadoors, plafond en wandmonteurs, blokken
stellers in de afbouw en dakdekkers.  

weten waar de inspectiedienst met 
 betrekking tot zwaar werk op let? 
Kijk voor de inspectiepunten van de bovengenoemde 
beroepen op www.gezondwerkenindebouw.nl

dakdekkersBedrIjf 
werkt veILIgst
Dakdekkersbedrijf Sluyer is winnaar geworden 
van de Goede Praktijken Prijs in de categorie 
 bedrijven met minder dan 100 werknemers. Het 
bedrijf sleepte ook de publieksprijs in de wacht. 
De prijzen worden elke twee jaar uitgereikt in het 
kader van de Europese week voor veiligheid en 
gezondheid op het werk. Sluyer ontwikkelde de 
zogeheten ‘veiligwerkbak’, een combinatie van 
een goederenbak en dakrandbeveiliging. In plaats 
van op hoogte wordt de dakrandbeveiliging op  
de grond gemonteerd en vervolgens met een 
 verreiker op het dak gebracht. In het voorjaar 
van 2013 dingt Sluyer ook mee naar de Europese 
Good Practice Award. 

nIeuw: 
BouwongevaL.nL

 winterse omstandigheden: 

 wel of niet aan de slag? 

voorkom 
vertragIng  
door vorst
Weerverlet.nl is de site van Technisch Bureau 
Bouwnijverheid / Weerverletbestrijding,  
een samenwerkingsverband van caopartijen 
in de bouw. Op de website vinden bedrijven 
voorbeelden van maatregelen die stagnatie  
in de winter voorkomen. Deze zijn toegespitst 
op diverse onderdelen van de bedrijfstak, 
waaronder de woningbouw, de utiliteitsbouw 
en de infra. via de site krijgt de bezoeker  
ook een onpartijdig antwoord op de vraag:  
wel of niet werken? Na vijf muisklikken is het 
duidelijk: wordt het doorwerken, wachten of 
naar huis gaan. Bellen kan ook: 0854010733.

4 → kort 
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Gezond zijn en blijven, dat willen we natuurlijk allemaal. Een patatje 
en een pilsje op z’n tijd zijn geen probleem. Maar een ongezonde 
 leefstijl en overgewicht kunnen ongemerkt een bedreiging vormen, 
omdat ze de kans op bijvoorbeeld hart en vaatziekten (Hvz) vergro
ten. Werknemers van veertig jaar en ouder met een verhoogde kans 
op Hvz, kunnen daarom vanaf 1 januari kosteloos worden begeleid. Leef!
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De stap om minder te eten, meer te 
bewegen of te stoppen met roken is 
vaak te groot om zelf te nemen. Een 
steuntje in de rug kan dan heel wel
kom zijn. vandaar dat Arbouw vanaf 
1 januari 2013 speciale leefstijlbege
leiding opneemt in het  Periodiek 
 Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek 
(PAGO). Elke werknemer in de bouw
nijverheid heeft recht op dit PAGO. 

De laatste jaren is het belang gegroeid 
om bewuster met de gezondheid  
om te gaan. Ook omdat prognoses 
aantonen dat het probleem van het 
overgewicht in de komende jaren 
sterk zal toenemen. Gezond en fit 
zijn is natuurlijk ten eerste prettig 
voor de werknemer zelf, maar ook  
de bedrijven hebben hier profijt van. 
Gezonde werknemers verzuimen 
minder, zijn gemotiveerder en kunnen 
langer doorwerken. 

van negentig kilo te bereiken’, zegt 
van Moorsel, die dat doel uiteindelijk 
bereikte. ‘Mijn eetpatroon was best 
goed, dus ik moest een extra pres
tatie leveren om die kilo’s kwijt te 
 raken. We besloten dat ik vier avon
den in de week één uur zou gaan 
wandelen. Daar had ik geen moeite 
mee. Ik vond al langer dat ik iets aan 
mijn overgewicht moest doen en nu 
kwam het er eindelijk van. Ik stond  
er dus helemaal achter.’

van Moorsel bleef gemotiveerd, want 
het afvallen verliep voorspoedig. 
‘Gedurende de begeleiding werd 

Baat bij begeleiding
Wanneer zich een gezondheidspro
bleem voordoet, kan de werknemer 
ouder dan 40 jaar deelnemen aan 
het leefstijlbegeleidingstraject. 
 Leefstijladviseurs geven de bege
leiding, zij zijn hiervoor opgeleid 
door Arbouw en werkzaam bij een 
arbodienst.

In aanloop naar de voorziening is 
een proefproject uitgevoerd. Hieruit 
bleek dat deelnemers baat hebben 
bij de intensieve begeleiding om hun 

 gekeken of ik mij aan de afspraken 
hield. Ik stond op vaste tijdstippen 
op de weegschaal om te kijken of het 
wandelen effect had. Het was heel 
prettig om te zien dat het lukte.  
Al moet het streefgewicht natuurlijk 
wel realistisch en haalbaar zijn.  
Nu voel ik aan mezelf dat het oké  
is, want zolang ik blijf bewegen, kom 
ik niet veel aan.’

Door de voorlichting over voeding 
tijdens de leefstijlbegeleiding is van 
Moorsel ook bewuster gaan eten.  
‘Ik kies vaker voor producten met 
minder calorieën, suikers en vetten. 

leefstijl te verbeteren. ‘De begeleiding 
bestaat uit zeven gesprekken, waar
van drie face tot face en vier tele
fonisch, verdeeld over zes à zeven 
maanden’, vertelt Charlotte Pieterse, 
leefstijladviseur bij arbodienst 356. 
‘Tijdens de eerste afspraak brengen 
we in kaart waarmee iemand de 
meeste gezondheidsrisico’s loopt. 
Dit kan overgewicht, bewegings
armoede, roken, alcoholgebruik, 
stress of een combinatie van factoren 
zijn. De deelnemer maakt een keuze 
aan welk onderdeel we gaan werken, 
want iemand kan niet in één keer 
 alles veranderen. Samen stellen we 
korte en langetermijndoelen op, 
met momenten waarop die moeten 
zijn behaald. vaak gaat het om afval
len in combinatie met bewegen, ter 
voorkoming van hart en vaatziekten 
of diabetes. En wanneer daar behoefte 
aan is, verwijs ik door naar een diëtist 
of sportschool. Als leefstijladviseur 
ondersteun ik de deelnemers in hun 
acties om tot nieuw gedrag te komen, 
zoals andere voeding, een gevarieer
der eetpatroon en meer beweging. 
En ik begeleid mensen bij het stoppen 
met roken. Tijdens de gesprekken 
probeer ik de motivatie van de deel
nemer hoog te houden, bespreken 
we de moeilijke momenten en over
tuig ik hen van het belang om vol te 
houden.’

vier keer per week wandelen
De deelnemers aan de proef waren 
gemotiveerd om hun gezondheids
probleem aan te pakken. zo ook 
Frans van Moorsel (57), die schilder 
is in Eindhoven. Hij was met 98 kilo 
een kilo of tien te zwaar. ‘In het 
 eerste gesprek hebben we een route 
uitgestippeld om het streefgewicht 

Want waarom zou je chocoladehagel
slag op je brood doen als je ook 
 gekleurde hagelslag kunt kiezen?  
En ik eet nu liever een gekookt dan 
een gebakken ei. Afvallen betekent 
niet dat je honger moet lijden. Het 
zijn de keuzes die je zelf kunt maken. 
Door de fiets te nemen in plaats van 
de auto, of door een keertje ‘nee’ te 
zeggen wanneer je collega’s weer 
eens friet gaan halen.’

stok achter de deur
Gaat afvallen voor sommigen heel 
snel, voor anderen is het een hele 
opgave. Harrie Heesters (49), mee
werkend voorman in zagerij Maas 
Reusel, kreeg na het PAGO een 
 uitnodiging om aan de proef deel te 
nemen vanwege overgewicht en een 
te hoog cholesterolgehalte. Met een 
lengte van krap 1 meter 70 woog hij 
negentig kilo. Samen met de advi
seur werd een traject uitgezet om af 
te vallen, gezonder te eten en meer 
te bewegen. ‘Wat ik at, wanneer ik at 
en hoeveel ik bewoog moest ik op 
papier bijhouden. Ik ben geen grote 

 Mensen uit de bouw blijken 

 baat te hebben bij intensieve 

 leefstijlbegeleiding 

verBeter je 
LeefstIjL!
Weten hoe je gezond en veilig 
werkt? Hiervoor kun je al ruim  
26 jaar bij Arbouw terecht. Maar 
ook voor tips over een gezonde 
leefstijl ben je bij Arbouw aan  
het goede adres. Kijk op www.

arbouw.nl bij het onderdeel 
‘Meest gestelde vragen’.  
Bekijk ook eens de hilarische 
korte  Arbouwfilm Hotdog! 

met Jack Wouterse in de hoofd
rol. Klik op www.arbouw.nl op  
het YouTubeicoon.

In aanmerkIng 
voor het pago?
Bouwplaatspersoneel tot veertig jaar 
komt elke vier jaar in aanmerking 
voor het PAGO, vanaf veertig jaar is 
dit elke twee jaar (UTA: 52 jaar). 
Werknemers ouder dan 62 krijgen 
niet automatisch een uitnodiging, 
maar kunnen voor het PAGO zelf  
een afspraak maken. In 2013 komen 
werknemers geboren in de volgende 
jaren aan bod: 

bouwplaatspersoneel:
1997, 1993, 1989, 1985, 1981, 1977, 
1973, 1971, 1969, 1967, 1965, 1963, 
1961, 1959, 1957, 1955, 1953, 1951.

UTA-personeel:
1997, 1993, 1989, 1985, 1981, 1977, 
1973, 1969, 1965, 1961, 1959, 1957, 
1955, 1953, 1951.
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‘Tijdens de medische keuring 
 hoorde de arts een ruisje bij mijn 
hart.  vervolgens ben ik in het 
 Hart centrum helemaal doorgelicht, 
met fietstest en fitnesstest en alles. 
Bleek er niets aan de hand. Geluk
kig maar, want mijn vader overleed 
aan een hartkwaal toen hij 50 was. 
Bovendien staan kraanmachinisten 
erom bekend dat ze te zwaar zijn.  
Ik weeg 100 kilo maar heb een laag 
vetpercentage. Ik wandel dagelijks 
negen kilometer. Ik eet om zes uur, 
verzorg mijn sierduiven en trek dan 
de loopschoenen aan. Rondom mijn 
huis in de Betuwe kun je geweldig 
wandelen. Anderen raad ik dat ook 
aan. Heb je geen zin, spreek dan  
af om met vrienden te gaan.  
Een goede gezondheid is het 
 belangrijkste wat er is.’  

“   RondoM Mijn  
 huis in de  
 betuwe kun  
 je geweldig  
 wandelen ”

eter, maar ik kwam er tijdens de 
 begeleiding achter dat ik vooral at 
op de verkeerde momenten, zoals 
’s avonds laat. Het streefgewicht van 
84 kilo heb ik helaas niet bereikt.  
In eerste instantie ging er wel wat  
af, maar uiteindelijk verviel ik in het 
bekende jojoeffect.’

De begeleiding vond Heesters prettig. 
‘Het was een stok achter de deur.  

Die had ik nodig. Na het traject was 
de controle weg en viel ik weer terug 
in het oude patroon. Eigenlijk zou  
ik continu een mental coach moeten 
hebben, maar dat is helaas niet 
 mogelijk.’

Hoewel Heesters niet is afgevallen, 
heeft hij aan de begeleiding een paar 
goede gewoontes overgehouden. 
‘voorheen at ik ’s ochtends niet voor 

half tien. Nu ontbijt ik om zeven uur 
voordat ik naar mijn werk ga en 
neem dan rond half tien een tussen
doortje. Dit nieuwe eetritme bevalt 
me en houd ik goed vol. Ik voel me  
er fijner door. En ik zwem nog steeds 
één keer in de week. Het zou mooi 
zijn geweest als die kilo’s eraf  
waren gegaan, maar ik voel me goed, 
ik ben zoals ik ben en ik ken mijn 
 beperkingen.’ 

 fRans van MooRsel:  

 ‘ik vond al langeR  

 dat ik iets aan Mijn  

 oveRgewicht Moest  

 doen en nu kwaM het  

 eR eindelijk van’ 

 haRRie heesteRs:  

 ‘eigenlijk zou ik  

 continu een Mental  

 coach Moeten hebben,

 MaaR dat is helaas  

 niet Mogelijk’

 Martie sietsma (61),  

 kraanmachinist   

 uit wijk bij duurstede  
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ook een vraag? Bel of mail de arbouw infolijn. 
Hier kunnen werkgevers en werknemers elke werkdag van negen tot vijf terecht. 
Bel 0341466222 of mail naar info@arbouw.nl

 tillen van zware lasten met meer personen:  

 verantwoord of niet? 

 schilderen op grote hoogte; in de ri&e moeten  

 de risico’s van het werk beschreven staan. 

2 3
‘In de cao’s is vastgesteld dat elke 
werknemer in de bouwnijverheid 
recht heeft op medische bege
leiding. Dat begint met het medi
sche onderzoek, ofwel PAGO. 
 Tijdens dit onderzoek word je 
door de bedrijfsarts van top tot 
teen onderzocht. Indien nodig 
word je verder begeleid bij het 
verhelpen van een klacht, het 
aanpassen van het werk of het 
verbeteren van je leefstijl. De 
 uitslag wordt aan niemand anders 
verstrekt dan aan jou, als werk
nemer. Alle uitslagen tezamen 
worden door Arbouw verzameld 
en geven een beeld van de 
 gezondheid van de totale groep 
werknemers in de bouw. Op basis 
hiervan kunnen organisaties  
van werkgevers en werknemers 
 afspraken maken over het verbe
teren van de gezondheid van het 
bouwpersoneel.’ 

Is het 
medische 

onderzoek 
anoniem?

Moet de 
RI&E altijd 

worden 
getoetst?

‘vorig jaar is de wet op dit punt 
aangepast. Bedrijven met ten 
hoogste 25 werknemers hoeven 
hun risicoinventarisatie en 
 evaluatie (RI&E) niet meer te 
 laten toetsen door een gecerti
ficeerde arbodienst of arbo
deskundige. voorwaarde is wel 
dat bij het opstellen van het 
 document gebruik wordt gemaakt 
van een erkend of in de cao vast
gelegd RI&Einstrument. Met de 
wetswijziging is ook de wijze van 
handhaven veranderd. Ervóór 
werd door Inspectie SzW alleen 
naar de RI&E gevraagd als er op 
de bouwplaats sprake was van 
een overtreding. Tegenwoordig 
vraagt de inspecteur bij bedrijven 
met maximaal 25 werknemers 
 altijd naar de RI&E. De overheid 
wil met deze nieuwe aanpak zor
gen dat ook kleine bedrijven aan 
hun verplichtingen voldoen.’ 

 Kan samen 
tillen 

rugklachten 
voorkomen?

‘De fysieke belasting leidt bij veel 
mensen in de bouwnijverheid tot 
lichamelijke klachten. Als bouw
vakkers zware materialen met de 
hand moeten verplaatsen, lijkt sa
men tillen dus een voor de hand 
liggende oplossing. Uit onderzoek 
van Arbouw bij betonstaalverwer
kers blijkt echter geen overtuigend 
verschil tussen met zijn tweeën 
50 kilo tillen en 100 kilo tillen met 
zijn vieren. Alleen arbovriendelijke 
hulpmiddelen verlagen aantoon
baar de fysieke belasting en 
 daarmee ook het ziekteverzuim. 
Daarnaast spelen de begaanbaar
heid en bereikbaarheid een rol. 
Werknemers ervaren hogere 
 fysieke belasting door slecht 
 begaanbare bouwterreinen en de 
beperkte ruimte in bijvoorbeeld 
trappenhuizen. Hiermee wordt  
de kans op rugklachten zoals een 
hernia sterk vergroot.’ 

 Medisch onderzoeken van een  

 bouwvakker tijdens het Pago. 

1  floor de goede,  

 coördinator  

 Bedrijfsgezondheidzorg  

 arbouw  

 henk van der Molen,  

 ergonoom arbouw  

 aalt den herder,   

 hoofd Bedrijfstakondersteuning  

  arbouw

werkgever Bedrijven met jaarlijks meer  
dan vijftien gekeurde werknemers kunnen 

een PAGO-bedrijfsrapport aanvragen,  
met de (geanonimiseerde) onderzoeks-

resultaten van het personeel.

werknemer naast het PAGO kun je met een 
gezondheidsklacht op eigen initiatief naar 
het arbospreekuur. Zie www.arbouw.nl bij 

‘Medische keuringen’ voor meer informatie 
over deze voorziening.

werkgever Verantwoord tillen is vooral een 
kwestie van goed organiseren en de juiste 
arbovriendelijke hulpmiddelen gebruiken.

werknemer De grens van wat je met  
de hand (incidenteel)mag tillen, ligt  

voor de meeste  materialen op 25 kg. 

werkgever Met de ri&e MKB Bouw- 
  nijverheid maakt u in korte tijd  

zelfstandig een risico-inventarisatie op 
maat. Het (erkende) instrument is gratis 

 beschikbaar via www.arbouw.nl

werknemer wil je meer inzicht in de 
risico’s van je werk? Je werkgever is  

verplicht inzage te bieden in de ri&e.

Om zeker te onthouden Om zeker te onthouden Om zeker te onthouden
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Stel, een bouwvakker is onderweg 
van zijn werk naar huis. Hij stopt om 
te tanken. Als hij de weg opdraait, 
ziet hij een auto over het hoofd.  
zijn schuld, maar wie draait op voor 
de schade?

Als werknemers op een willekeurige 
bouwplaats deze vraag krijgen voor
gelegd, krijg je als antwoord: ‘Geen 
idee.’ Of: ‘De baas toch zeker?’ 

Door de economische crisis komt het 
steeds vaker voor dat bouwvakkers 
voor hun werk grote afstanden 
 moeten afleggen. En hoe meer tijd 
iemand op de weg zit, hoe hoger de 
kans is op een ongeval. van alle 
 ongevallen die leiden tot verzuim, 
vond vorig jaar ruim 2 procent (bijna 
300 incidenten) plaats tijdens woon
werkverkeer.

goed werkgeverschap
In principe valt woonwerkverkeer 
niet onder de aansprakelijkheid van 
de werkgever. Dat is anders wanneer 
een werknemer vanaf het bedrijfs
pand naar de bouwplaats rijdt, of  
van bouwplaats naar bouwplaats. 
Dan is er sprake van werkverkeer. 
Om dit verkeer onder werktijd veilig 
te laten gebeuren, is de werkgever  
verplicht goede informatie te  geven, 
zoals over veilig rijgedrag. De basis 
hiervoor is artikel 7:611 in het 
Burger lijk Wetboek, dat gaat over 
goed werkgeverschap. 

In eerste instantie gold deze ver
plichting alleen voor werkverkeer. 
Maar in een uitspraak van de Hoge 
Raad is de definitie van woon 
werkverkeer verruimd. In 2002 
 besliste de Hoge Raad in een zaak 
dat de werkgever aansprakelijk was 
voor de schade van een bouwvakker 
op weg naar zijn werk. De man reed 
met een paar collega’s in zijn eigen 
auto van zijn huis in Oosterhout naar 
een bouwplaats in Deventer, toen  
hij een ongeluk kreeg. De rechtbank 
besliste dat het hier ging om woon

werkverkeer, maar de Hoge Raad 
maakte deze beslissing ongedaan 
omdat het ging om zogenaamd  
‘vervoer krachtens arbeidsover
eenkomst’. Dat wil zeggen dat het 

vervoer in dit geval deel was van  
de arbeid, omdat de bouwvakker  
dit met zijn eigen auto moest ver
zorgen. Hij kreeg er ook speciale 
vergoedingen voor.

aansprakeLIjkheId 
tIjdens woon-werkverkeer
Dagelijks reizen tienduizenden bouwvakkers van en naar hun werk.  
Wie is aansprakelijk als zij betrokken raken bij een verkeersongeval?

gert van ’t ende (25) uIt wezep en jan westerveLd (58)  
uIt kampen, BeIde tImmerman
van ’t Ende en Westerveld rijden in de auto van de zaak bijna tweehonderd  kilometer 
van en naar Amsterdam. zij vertrekken rond vijf uur en zijn dan iets na zessen op 
het werk. van ’t Ende: ‘vlak nadat deze foto werd genomen, werd ik aangereden toen 
ik de snelweg opreed. Het was onze schuld. We hebben  schadeformulieren ingevuld 
en het leasebedrijf opgebeld. We konden de auto meteen wegbrengen en kregen 
 vervangend vervoer. volgens mij handelt de  verzekering het nu verder af.’

>>
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lichter werk(t) is de campagne van arbouw 
en de sociale partners over fysieke belasting 
in de bouw. elk kwartaal staat één van de tien 
bouwberoepen uit de campagne centraal. 

Het werk van de steigerbouwer bestaat voor een groot deel uit staan, 
 bukken en met de hand tillen. ‘Zwaar is het zeker, maar met handigheidjes, 

tips én teamwork kun je het jezelf een stuk gemakkelijker maken’, vinden 
steigerbouwers Matthijs Kremer en Ricardo den Hartog van Yelloo.

Lichter steigerbouwen

verzekeren
Als een werknemer een ongeval 
overkomt tijdens woonwerkverkeer 
en als de rechtbank de werkgever 
daarvoor aansprakelijk stelt, kunnen 
de financiële gevolgen groot zijn.  
zo kan compensatie van inkomens
verlies nodig zijn en worden kosten 
gemaakt voor thuiszorg wanneer er 
sprake is van letsel. Dat kan tonnen 
kosten en zelfs het einde van het 
 bedrijf betekenen.

veel werkgevers hebben zich daarom 
voor dergelijke gevallen verzekerd. 
De standaard Bedrijfsaansprakelijk
heid is meestal uitgebreid met een 
WEGAMverzekering, die de werkge
versaansprakelijkheid dekt bij schade 
aan bestuurders en  inzittenden van 
motorrijtuigen, bij zakelijk gebruik 
van dat rijtuig. voor leaseauto’s 
wordt vaak nog een schadeverzeke
ring voor inzittenden (SvI) en een 
ongevallen  inzittendenverzekering 
(OIv) af gesloten. Dat is nodig omdat 
(letsel)schade aan passagiers niet 
wordt vergoed wanneer de bestuur
der schuldig is aan de aanrijding.  
Bij de OIv wordt per zitplaats een 
maximum bedrag verzekerd in geval 
van overlijden of letsel. Bij de SvI 
verzekert men één bedrag voor de 
hele auto voor zowel (letsel)schade 
als schade aan goederen van passa
giers. Er zijn zelfs zogenaamde Goed 
Werkgeverschapverzekeringen, die 
alle schade aan medewerkers dekken, 
ook tijdens woonwerkverkeer en 
zelfs bij ongevallen in privétijd.

vergoedingen 
Wanneer een bouwvakker van zijn 
werkgever vergoedingen krijgt  
voor woonwerkverkeer, wil dat  
niet zeggen dat er ook een goede 
verzekering is afgesloten. Soms 
moet de werknemer dat zelf doen. 
Het voorbeeld van een timmerman 
die met zijn eigen auto een verkeers
ongeval veroorzaakte, illustreert 
dat. Er was sprake van letsel bij hem 
en zijn collega’s en de auto was 
 vernield. De letselschade aan de  
collega’s werd gedekt door de auto
verzekering, maar de schade en het 
letsel van de bestuurder zelf niet.  
De timmerman ging naar de rechter 
om zijn werkgever aansprakelijk te 
stellen. De rechter wees de eis af, 
omdat het hier ging om woonwerk
verkeer en de timmerman van alle 
reisuren, autokosten en meerij
dersvergoeding (maandelijks €681) 
best een extra verzekering had 
 kunnen afsluiten.

Een goede verzekering blijkt dus 
voor de werkgever, maar ook voor  
de werknemer van groot belang.  
Een verzekering neemt niet alle 
 risico’s weg, maar verzacht wel de 
 financiële schade. 

oLaf scheve (42) uIt den 
haag, verzorgt voor 
BedrIjven de 
BrandveILIgheId
‘Ik werk nu een half jaar op deze bouw

plaats en moet nog tot eind 2014.  
Echt ver vind ik het niet, ik ben zo’n drie 
kwartier onderweg. Ik heb ook projecten 
gedaan in Enschede en zelfs in Gent.  
Ik ga nu meestal om zes uur weg en  
ben dan kwart voor zeven op mijn werk.  
Ik heb zelf nog nooit iets meegemaakt, 
maar ik zie onderweg wel van alles ge
beuren. volgens mij ben ik verzekerd via 
het werk, ik rijd in een auto van de zaak.’

rIchard franke (47), 
uItvoerder uIt 
manderveen
‘Ik rijd dagelijks bijna 340 kilometer 
naar mijn werk en terug. Dat vind ik 
best veel, een uur rijden naar de bouw
plaats vind ik normaal. Ik vertrek rond 
vijf uur en ben half zeven op het werk. 
Op de weg zie ik regelmatig rare dingen 
gebeuren, vooral met vrachtwagens. 
Mij is gelukkig nooit iets overkomen, 
behalve dat ik wel eens pech heb gehad 
met de auto. Ik ga ervan uit dat ik goed 
verzekerd ben. Ik werk voor een heel 
sociaal bedrijf.’
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Matthijs Kremer (26, voorzijde special 
links) is inmiddels tien jaar werkzaam in 
de steigerbouw. ‘Dat het lichamelijk 
zwaar is, merk je meteen. Vooral in de 
beginperiode was ik snel moe en kostte 
het werk me veel energie. Ik ging vroeg 
naar bed en nam wel vijftien boterham-
men mee naar het werk. Inmiddels heeft 
mijn lichaam een bepaalde conditie 
 opgebouwd’. 

Ricardo den Hartog (22) werkt nu een 
halfjaar in de steigerbouw. ‘Voor dit 
werk heb je vooral kracht nodig’, zegt 
hij. ‘Je tilt de hele dag zware dingen. 
Daarvoor moet je feeling krijgen met  
de steiger en handigheidjes ontdekken.  
Al vrij snel leer je trucs van collega’s  
om het werk gemakkelijker te maken. 
Eén van de belangrijkste tips is je 
 balans houden bij het aangeven van 
spullen of bij het koppelen van twee 
staanders. Dat kost weinig kracht als  
je balans goed is, maar wordt ineens 
zwaar als je dit niet doet. Van collega’s 
leer je veel, dat begint al bij de manier 
van dragen van meerdere steigerbui-
zen. Je werkt vaak met dezelfde groep 
mensen, dus leer je ook elkaars manier 
van werken kennen. Je gaat op elkaar 
rekenen en speelt daar op in.’ 

RecHte Rug
De zwaarte van het werk is afhankelijk 
van het type steiger, de steigerelemen-
ten, de wijze van aanleveren, de opslag 

en de inzet van hulpmiddelen. Hoe kun 
je dit werk zelf makkelijk lichter maken? 
Kremer: ‘Het werk wordt al snel een 
 automatisme, maar je moet steeds 
goed op je houding blijven letten. Rug 
recht, schouders naar achteren, kin iets 
naar binnen en knieën uit het slot. 
 Wanneer je iets van de grond raapt, 
moet je goed door de knieën, dan til je 
niet met je rug en wordt die gespaard.’

‘Om het tilwerk fysiek minder zwaar  
te maken, gebruiken we regelmatig  
een kruiwagen of bolderkar’, voegt  
Den Hartog toe. ‘Ook zouden we het 
een stuk zwaarder hebben zonder lier, 
bouwlift en vrachtwagen.’

coLLega’s coRRigeRen
Het sjouwen en dragen van onder 
 andere steigerbuizen gaat in dit werk 
de hele dag door. Dat betekent een 

continue belasting van spieren en 
 gewrichten. Den Hartog: ‘Je kunt jezelf 
aanleren om steeds van schouderkant 
te wisselen. Toch hebben de meeste 
collega’s de voorkeur voor één kant. 
Daarbij komt nog dat je volgens de 
richtlijnen gewichten mag dragen tot 
23 kilo, ofwel twee steigerbuizen van 
ongeveer drie meter met daaraan wat 
spietjes. We houden ons aan die regel, 

want je merkt snel genoeg als je het te 
gek maakt’. 

‘En daar heb je alleen maar jezelf mee’, 
vult Kremer aan. ‘Tenslotte wil je het 
werk gezond kunnen uitvoeren. Dat  
kan alleen als je goed op je lijf let.’ 
 Kremer heeft inmiddels ervaren hoe  
het is om lichamelijke klachten op te 
 lopen. ‘Lange tijd heb ik last gehad  
van mijn nek, omdat ik werkte in een 
verkeerde houding. De hele dag staat 
er spanning op de nek en het moment 
dat je ’s avonds ontspant, beginnen de 
klachten. Yelloo heeft een vaste thera-
peut die gewend is om aan deze fysieke 
problemen te werken. Van de therapeut 
leerde ik welke lichaamshouding ik 
moest aannemen. Zie ik nu een collega 
met een verkeerde houding? Dan leer  
ik het hem ook. Zo helpen we elkaar 
weer!’   

PBM’s
Naast de fysieke belasting is ook de 
veiligheid binnen de steigerbouw een 
belangrijk aandachtspunt. Den Hartog: 
‘Natuurlijk moet je in het begin even 
wennen aan al die spullen om en aan je 
lijf, maar al heel snel heb je niet meer in 
de gaten wat je aan bescherming draagt.’ 
Kremer: ‘Je leest in de krant wel eens 
over heftige ongelukken, maar 

gelukkig hebben wij deze nog niet 
mee gemaakt. Kleine ongelukjes zijn er 
wel en dan ben je elke keer weer blij dat  
je de beschermingsmiddelen draagt.  
Je helm en veiligheidsschoenen zijn 
echt onmisbaar.’ 

Hoe kan het 
werk lichter?
•  Gebruik afwisselend je 

 linker- en rechterschouder 
bij het tillen van steiger-
elementen

•  Wissel werkzaamheden  
af met je collega’s, zodat  
je niet steeds dezelfde 
spieren belast

•  Draag waterdichte 
 werkkleding met 
schouder vul lingen/
schouder bescher mers  
om schouderklachten  
te voorkomen

•  Til (zelfstandig) geen 
 steigerelementen die 
zwaarder zijn dan 23 kg.  
Til zo veel  mogelijk met 
zijn tweeën

•  Gebruik waar mogelijk 
hulpmiddelen voor het 
 horizontaal en verticaal 
transport van steiger-
elementen

•  Maak gebruik van lichte 
aluminium steigersystemen 

•  Bouw waar mogelijk delen 
van de steiger op vanaf de 
grond of gebruik prefab 
units voorzien van een 
goede hijsconstructie, hijs 
de deelconstructies ver-
volgens veilig naar boven

•  Maak een laad- en 
 losschema

•  Zorg dat de steiger-
elementen zo dicht moge-
lijk bij de steiger worden 
geplaatst

•  Houd de steigerelementen 
bij handmatig transport en 
bij (de)montage zo dicht 
mogelijk tegen je lichaam

“ Het weRK woRdt 
aL sneL een 
autoMatisMe, 
MaaR je  
Moet goed oP  
je Houding  
BLijven Letten”Feiten & cijfers

•  Steigerbouwers tillen 
 dagelijks 5.000 tot 15.000 kg 
aan materiaal

•  75% van de beroepsgroep 
vindt het werk lichamelijk 
zwaar

•  39% heeft last van de rug
•  42% heeft last van de armen
•  40% heeft last van de benen

 ‘Beginnende klachten direct verhelpen’
Klaas Kragt, vestigingsdirecteur van Yelloo, bevestigt het belang van lichter werken 
in de steigerbouw. ‘Lichter werken staat gelijk aan minder ziekteverzuim. Hiermee 
besparen we enorm op de ziektekosten en op de kosten voor het vervangen van 
medewerkers. Onze mensen volgen daarom onder meer speciale tilcursussen. 
Nieuwe medewerkers leren bij het opleidingscentrum van brancheorganisatie VSB 
ook om te gaan met het fysiek zware werk. Daarnaast proberen wij hen zo veel 
mogelijk bewust te maken. Zo gauw onze medewerkers (beginnende) klachten 
 ervaren, gaan zij een traject in met Artros Healthfocus, specialisten in ergonomie 
en fysieke belasting. Zij kunnen helpen om klachten en pijn met de juiste bewegings-
oefeningen te verminderen en herhaling te voorkomen. Bij het aannemen van een 
project houden we rekening met de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het verticale 
transport, zoals liften, lieren, hijskranen en verreikers. Ook laten we regelmatig de 
ondergrond op bouwplaatsen aanvullen met zand, of we leggen verharde loop-
paden, zodat de steigerbouwers door het vele lopen met zware  materialen beter 
bewegen en minder risico lopen op verzwikkingen of verstappen.’ 



ARBOUW MAGAZINE • winter 2012

21

ARBOUW MAGAZINE • winter 2012

Boet Alferink bevestigt de schouderbeschermer van Epimeter bij Lennart Prins.

Alferink is enthousiast over de schouder-
beschermer. ‘Ik vind het prettig werken. 
Vooral als je steeds heen en weer loopt 
met buizen is het een goed hulpmiddel. 
Wel vind ik het comfortabeler om een 
trui met kraag of capuchon te dragen, 
dit voorkomt het schuren van de be-
schermer in de hals. Sinds het gebruik 

ervan heb ik écht opvallend minder last 
van mijn schouders en sleutelbeen en 
dat is al meer dan genoeg reden om 
hem wél te dragen.’  
Ook Prins reageert positief als hij de 
schouderbeschermer voor het eerst 
 gebruikt. ‘Het voelt goed stevig aan en 
zit niet vervelend. Ik kan me voorstellen 

dat de beschermer het sjouwen absoluut 
prettiger maakt. Je voelt meteen dat er 
een beschermlaag tussen de spieren en 
de ballast zit. Ik kende de beschermer 
zelf niet en heb ook mijn collega’s er 
niet eerder mee zien werken. Ik zit nog 
niet zo lang in de steigerbouw, dus ik 
denk dat het voor mij pas op de langere 
termijn interessant is.’ 

‘En juist in die gedachte zit het probleem’, 
zegt Alferink. ‘Je hebt in je begintijd 
 natuurlijk geen klachten. Op het moment 
dat je ergens last van krijgt, ga je het 
compenseren met andere spieren. Die 
manier van werken ga je dus pas later 
voelen en wellicht is het dan te laat...’  

een schouderbeschermer kan schouder- en rugklachten 
verminderen. Boet alferink (42) en Lennart Prins (20) 
testen de schouderbeschermer van epimeter.

getest: de schouderbeschermer

Wat is het?
De schouderbeschermer van Epi-
meter is een vrij eenvoudig maar 
doeltreffend hulpmiddel. Uit eigen 
onderzoek van Epimeter blijkt dat  
na drie maanden bij 33% van de 
 gebruikers de schouderklachten af-
namen. Bij 50% namen de rugklach-
ten af. De steigerbouwer  bevestigt 
de beschermer aan de draagriem. 
Het hulpmiddel is  verkrijgbaar als los 
onderdeel, maar de producent heeft 
er ook een draaggordel bij ontwik-
keld. Daarnaast is het mogelijk om 
de schouderbeschermer te monte-
ren op een bodywarmer of jas.  
Meer informatie: www.epimeter.nl

Ergonoom Martin Kunst van Inspectie 
SzW legt uit waarom de mattenkar 
de voorkeur heeft boven het tillen 
met meerdere personen. ‘Bij dit 
 zogenoemde teamtillen is het moei
lijk vast te stellen wat elk individu 
 afzonderlijk te verduren krijgt. Men
sen verschillen onderling in fysieke 
kracht, dus de één compenseert het 
gebrek aan kracht van de ander. 
 Bovendien hebben de voorste twee 
het zwaarder doordat zij de last 
moeten sturen. Een wapeningsnet 

weegt gemiddeld 100 kilo. Door  
deze factoren overstijgt het gewicht 
regelmatig het gemiddelde van 
25 kilo per persoon.’  

voorkom onnodig tillen 
Het kan dus fysieke problemen geven 
als vier man op een dag enkele tien
tallen keren samen een wapenings
net sjouwen. ‘Bedrijven die grote 
aantallen netten moeten leggen op 
plekken waar de kraan niet bij kan 
komen, moeten nagaan of andere 

hulpmiddelen voorhanden zijn’, zegt 
projectleider Leo de Jong van 
 Inspectie SzW. ‘De inzet van de mat
tenkar biedt in de meeste gevallen 
soelaas. Wij controleren dan ook of 
het bedrijf deze of andere mogelijk
heden voor het mechanisch trans
port heeft onderzocht. Is dit niet het 
geval, dan zal de inspecteur dit eisen. 
Alleen als bijvoorbeeld de toegang 
tot de ruimte te krap is, kan aan het 
teamtillen worden gedacht.’

onderste mat
Elk voordeel heeft zijn nadeel en  
dat geldt ook voor de mattenkar. 
Hierbij zullen de mensen het onder
ste  wapeningsnet uit de opslag een 
stukje moeten optillen. volgens 
 leverancier André Dekker hoeft dat 
echter geen probleem te geven. zo 
kan een ophoging met houten balken 
worden gemaakt. ‘Daarnaast is een 
klein stukje liften van het net en 
 gelijktijdig onder schuiven van de 
kar een goede mogelijkheid. Daar
mee houd je de fysieke belasting 
toch zo laag mogelijk.’ 

Kijk voor meer informatie over de mattenkar op 

www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl bij ‘Beton

werk’ en ‘Fysieke belasting’. Een videoverslag is 

te zien op www.dekkermachines.nl. Een zestal 

 aspecten op het terrein van zwaar werk door de 

betonstaalvlechter zal door Inspectie SzW direct 

worden beboet. Kijk op www.gezondwerkeninde

bouw.nl voor de inspectiepunten.

‘ geBruIk mattenkar’
Wapeningsnetten zijn loodzwaar en moeten zo veel 
mogelijk met behulp van een kraan worden verplaatst. 
voor projecten waar de kraan niet bij kan komen, 
blijkt de mattenkar een goed alternatief.

 recent vernieuwde versie van de mattenkar  

 aangedreven door een accu. 

inspectie sZw:

s p e c i a l
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Een arbeidsongeval laat vaak diepe emotionele  
en  financiële sporen na. Op www.bouwongeval.nl  
legt het bedrijf snel de toedracht vast en krijgt  
het suggesties om herhaling te voorkomen.  
vijf redenen om dat beetje geluk bij een ongeluk  
met beide handen aan te grijpen…

een Beetje geLuk 
BIj een ongeLuk

1  Arbouw heeft het instrument 
gemaakt in opdracht van Bou

wend Nederland, FOSAG, NOA, FNv 
Bouw en CNv vakmensen en met 
 ondersteuning van het ministerie 
van SzW. Bij de ontwikkeling analy
seerde Arbouw alle bouwongevallen 
vanaf 1998, de gebruikelijke onge
valsformulieren en procedures in  
de bouw. Dankzij dit speurwerk sluit 
Bouwongeval.nl naadloos aan op  
de dagelijkse praktijk. 

2  Met Bouwongeval.nl tilt u de 
veiligheid op een hoger niveau. 

Door de slimme vraagstelling krijgt u 
snel inzicht in de oorzaak van elk 
denkbaar ongeval. Ook de bijna 
ongevallen kunnen worden ingevoerd. 
Deze komen zelfs vaker voor en be
vatten veel waardevolle informatie.

3  Bouwongeval.nl is er voor alle 
bouwbedrijven. Helemaal gratis 

en voor niets. Uw budget kunt u dus 
volledig gebruiken voor het doorvoe
ren van de nodige verbeteringen in 
uw bedrijf. 

4  Door met Bouwongeval.nl alle 
(bijna)ongevallen te registreren, 

voldoet u meteen aan de geldende 
wet en regelgeving en certificering 
(vCA. OHSAS en ISO). via Bouw
ongeval.nl regelt u ook snel en een
voudig de melding van het incident 
bij Inspectie SzW.

5  via de eigen beschermde 
 online omgeving kunt u de 

 informatie over (bijna)ongevallen 

vergelijken met andere bedrijven. 
Arbouw gebruikt de gegevens  
voor haar voorlichtingsactiviteiten.  
U helpt dus, uiteraard geheel ano
niem, indirect ook anderen bij het 
voor komen van incidenten. 

Geheel vrijblijvend en zonder 
 kosten gebruikmaken van alle 
 mogelijkheden? Meldt u snel  
aan via www.bouwongeval.nl

hoe werkt het?
Bouwongeval.nl is in eerste instantie 
bedoeld voor de KAMmedewerker, 
werkgever of preventiemedewerker. 
zij geven aan uitvoerders of voor
lieden toegang tot het systeem, 

 zodat bij alle voorkomende (bijna)
ongevallen de toedracht (zoals de 
gebruikte arbeidsmiddelen, het soort 
letsel en de materiële en financiële 
schade) al op de bouwplaats kan 
worden ingevoerd. Daarna kan het 
management een analyse uitvoeren 
en het ongeval vergelijken met 
 eerdere incidenten. Bouwongeval.nl 
geeft automatisch de vereiste  
arbomaatregelen die leiden tot een 
hoger veiligheidsniveau. Met het in 
de praktijk brengen van deze maat
regelen kan de kans op herhaling zo 
klein mogelijk worden gemaakt. 

 over wat veilig is, verschillen 

 de meningen nog wel eens. 
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“  ik sta soMs hele dagen  

 oMhoog te kijken,  

 dus nekklachten zijn  

 Me niet onbekend ”

‘Als spackspuiter ben ik niet onbe
kend met nekklachten. Wanneer ik 
meerdere plafonds moet spuiten of 
afmessen, sta ik uren achter elkaar 
omhoog te kijken. Soms zelfs hele 
dagen. Ik moet minstens één keer 
per halfjaar aankloppen bij de 
 fysiotherapeut. Deze neksteun is 
daarom een mooie uitvinding.  
Hij zit lekker en zorgt ervoor dat  
je hoofd niet te ver naar achteren 
leunt. Dat lijkt me goed voor de 
nekspieren. Je hebt er tijdens het 
werk geen last van. Het enige 
 nadeel is dat het verstellen even 
duurt. Het schuifsysteem is stroef 
en als je hem aan hebt dan kan je 
er zelf niet bij. Je hebt dus hulp 
 nodig om hem op de goede hoogte 
in te stellen. Anders dan dat heb ik 
niets aan te merken. Ik geloof echt 

dat het op de lange termijn ernsti
ge nekproblemen kan voorkomen.’

Meer informatie
Op de website www.arbovriende
lijkehulpmiddelen.nl staan ruim 
400 hulpmiddelen voor de bouw
nijverheid. Meer informatie over  
de Necprotech Neksteun vind je  
bij het onderdeel ‘Stukadoorswerk’ 
en ‘Fysieke belasting’.

 neksteun  

 wat: necprotech neksteun  
 wie: edwin van den Brink (41) 
 functie: spackspuiter 
 waar: van den Brink wand- en  
 Plafondafwerking, huissen 

rapport (door edwin)Gemak:  7 Snelheid:  5Kwaliteit 7  Uitstraling:  6
Cijfer:  6+

laad je batterij op 

Geinig, zo’n mok waarvan de batterij 
oplaadt als de warmte toeneemt.  
En dat heb je bij koffie en thee 
 natuurlijk al snel. Als de mok leeg  
is, is de batterij dat ook… en die van  
jou weer opgeladen!

www.gadgethouse.nl
€ 12,95

coole krabber

IJs krabben was nog nooit zo leuk 
met deze Mr. Cool IJskrabber. Daar 
kom je de winter wel mee door! 
Dankzij de handige zuignap hang je 
de krabber gemakkelijk op aan een 
raam in de auto. 

www.megagadgets.nl
€ 7,95

houten klok

Een digitale klok van hout, dat zie  
je niet vaak. zonder stroom lijkt het 
een gewoon, compact stuk hout.  
Er is geen display te zien, maar  
eenmaal aangezet komen de cijfers 
als vanzelf tevoorschijn. Doet het 
leuk op elk nachtkastje!

www.megagadgets.nl
€ 59,95

onderweg flipperen 

Klein maar fijn, deze flipperkast 
die je aansluit op je iPod of iPhone. 
Door zijn kleine formaat kun je ‘m 
overal mee naar toe nemen. De 
flipperkast heeft echte zijwaartse 
flipperknoppen en een lichtgeven
de achterkast met zwaailicht.

www.megagadgets.nl
€ 39,95
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Een regenachtige ochtend op de 
bouwplaats in Naaldwijk. Hier zijn  
de contouren van het nieuwe hoofd
kantoor van woningcorporatie 
 Arcade al goed zichtbaar. Een niet 
alledaags ontwerp dat bestaat  
uit een  ingenieuze stalen draag
constructie geen twee balken zijn 
hetzelfde en verspringende gevels 
met veel glas. Het gebouw is nog 
niet waterdicht. Hier en daar vallen 
druppels en de vloer is nat. ‘We zijn 
bijna klaar met het installeren van 
het leidingwerk op de ruwe vloer. 
 zodra het schuifdak dicht is en het 
gebouw helemaal droog, gaan we 
van start met het plaatsen van de 
computervloer’, vertelt Fioole.  
‘Maar tot die tijd is het struikel
gevaar een belangrijk punt.’

‘het kan altijd beter’ 
Fioole is enthousiast over de veilig
heidsindex Bouw, het instrument 
waarbij eigen personeel met waar
nemingslijsten de veiligheid meet. 
‘Het onderwerp staat bij WEBA hoog 
op de agenda. Door de veiligheid 
 regelmatig zelf te beoordelen, met 
deze simpele en snelle methode én 
met het gezonde verstand, vergroten 

Hij wijst naar twee ladders die keurig 
dichtgeklapt tegen de leuning staan. 
Hij zet een streepje bij correct. Tegen 
de gevel ligt een ladder op de zijkant: 
ook correct.

vergelijken om te 
verbeteren
Een complete veiligheidsmeting 
duurt ongeveer een half uur en 
 bestaat bij voorkeur uit minimaal 
honderd waarnemingen. Het is de 
bedoeling dat de meting minstens 
elke twee weken wordt herhaald. 
Omdat elke meting een rapportcijfer 
oplevert, zijn de resultaten goed te  

we de betrokkenheid van onze mede
werkers. zo blijft iedereen alert. 
Want voor veiligheid geldt: het kan 
altijd beter.’

vandaag gaat timmerman Kevin 
 Muller de bouwplaats op. Op het 
waarnemingsformulier van de 
 veiligheidsindex Bouw staan de  
zes onderdelen waar het om gaat. 
Elke waarneming tijdens de meting 
wordt geturfd. Alle zaken die goed 
voor  elkaar zijn krijgen een streepje 
bij correct. Klopt er iets niet dan 
wordt het een niet correct. ‘Het is  
de eerste keer dat ik dit doe’, vertelt 
Muller, ’maar ik heb de informatie 
goed bekeken. Ik weet wat me te 
doen staat.’

Bij het verlaten van de keet ziet 
 Muller al meteen dat er leuningwerk 
op de derde verdieping ontbreekt. 
‘Het zal te maken hebben met de 
materialen die met een hoogwerker 
naar binnen worden getild. Maar  
ik noteer het wel, bij het onderdeel 
 valbeveiliging’, aldus Muller. Een
maal binnen zoekt hij een goede  
plek om de hele begane grond  
te overzien. Het lijkt een wirwar  

vergelijken. Fioole vindt dat belang
rijk. ‘zo kunnen we zien of de veilig
heid in de loop van de tijd verbetert. 
Want dat is wel onze bedoeling. Maar 
we kunnen ook zien welke onderde
len minder goed scoren. Die kunnen 
we samen met onze mensen gericht 
aanpakken.’

En die ontbrekende leuning? Eén tele
 foontje van Muller is genoeg om dit 
euvel nog tijdens de meting te herstel
len. De veiligheidsindex Bouw blijkt 
een doeltreffend instrument waarmee 
werkgevers en werknemers samen 
werken aan een veilige bouwplaats.

aan leidingen, maar niet voor Muller.  
‘Die enorme paarse bossen? Dat zijn 
de datalijnen. Die rode buizen horen 
bij de sprinkler installatie en daar  
zie je de elektrabuizen en de water
leidingen. Deze vloer is klaar, er is 
niemand te zien. Het leuningwerk is 
in orde, een gevaarlijk hoekje met 
losliggende vloerplaten is aangegeven 
met een zwartgeel lint. Allemaal 
prima voor elkaar.’

Een verdieping hoger valt zijn oog op 
een trap. ‘Die staat niet veilig, iemand 
is vergeten de beugel uit te klappen’. 
Muller zet een streepje bij niet correct. 

 timmerman kevin Muller  

 meet de veiligheid op zijn  

 dagelijkse werkplek.

veILIgheId 
teLt
Met de veiligheidsindex Bouw van Arbouw 
meten werknemers zelfstandig de veiligheid 
op hun bouwplaats. ‘We doen dit nog niet zo 
lang, maar merken nu al dat onze mensen 
meer betrokken zijn’, zegt KAMmedewerker 
Sven Fioole van WEBA.

onderdeLen vI Bouw 
•  Werkgewoonten
•  Steigers en ladders
•  Machines en gereedschappen
•  Valbeveiliging
•  Licht, elektriciteit en energie
•  Werkplek

Bestel het 
vIstartpakket gratis op  

www.veiligheidsindexbouw.nl. 
Bedrijven kunnen via de site  

nog tot eind van dit jaar 
kosteloos begeleiding  
door een deskundige 

aanvragen.
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En verder > 

Bedrijven verstrekken hun werknemers 
 persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s). 
Deze helpen tegen  risico’s als lawaai, val
gevaar en stof. Wanneer en hoe kunnen de 
pbm’s het beste worden gebruikt? Tien tips.

persoonLIjke BeschermIngsmIddeLen
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
geldt in de wetgeving als laatste redmiddel. In eerste 
instantie moet de werkgever voorkómen dat een  risico 
zoals lawaai of stof ontstaat. Bijvoorbeeld door mate
riaal geprefabriceerd aan te leveren, zodat niet meer 
hoeft te worden geboord en gezaagd. Lukt zo’n ‘bron
maatregel’ niet, dan moet de werkgever collectieve 
maatregelen treffen. Dit zijn maatregelen die een 
 risico beperken, zoals geluidsarm gereedschap en 
 apparatuur met stofafzuiging. Lukt het niet om deze 
maatregelen te nemen, dan kunnen persoonlijke 
 beschermingsmiddelen worden gedragen. Kijk voor 
meer informatie over persoonlijke beschermingsmid
delen op www.arbouw.nl bij ‘PBM’.

4 Kleed je zichtbaar bij projecten  
langs de weg.

6 Bescherm je hoofd in de 
buurt van de graafbak.5 Gebruik gelaatsbescherming  

bij gevaar van spatten.3 Draag handschoenen tegen  
schadelijke producten.

2 voorkom ‘lek’ langs  
de randen van het  
masker.1 vervang de  

otoplastieken elke 
twee jaar.

7  Bij een val in een harnasgordel bestaat 
de kans op een hangtrauma. Hierbij 
wordt de bloedtoevoer in de liezen ver
stoord, raakt de werknemer bewusteloos 
en kan hij zelfs overlijden. Na een val 
moet het slachtoffer dus uit zijn benarde 
situatie kunnen worden bevrijd. 

van het stof tegen. P3filters 
moeten altijd worden gebruikt in 
combinatie met een volgelaats
masker of een aangeblazen 
 volgelaatsmasker. 

8  Ademhalingsbescherming met 
P1filters zijn niet geschikt voor de 
bouw. P2filters houden een groot 
gedeelte van het stof tegen (meest
al meer dan 95%). Het filter moet 
dan wel in een goed masker zitten. 
P3filters houden meer dan 99,8% 

9  Draag oogbescherming als er  
kans bestaat dat stof, splinters of 
chemicaliën in de ogen komen. Kies 
voor een veilgheidsbril of ruimzicht
bril met een antifog coating, een 
 gezichtsveld van 180 graden, een 
goede aansluiting op het gezicht, 

10  veiligheidsschoenen voorkomen 
letsel aan de onder en bovenkant 
van de voeten. voor de bouw 
 worden veiligheidsschoenen met 
S3codering aangeraden (of laarzen 
met S5codering).

een gematteerde bovenkant, 
 hittebestendige eigenschappen  
en eigenschappen die garanderen 
dat de bril bestand is tegen zuren 
en logen. 
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coLofon 
Arbouw Magazine is een uitgave 
van Arbouw. In het bestuur zijn 
vertegenwoordigd: Bouwend 
Nederland, FOSAG, NOA, 
FNv Bouw en CNv vakmensen. 
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adreswijziging doorgeven? 
Bent u werknemer, dan wordt het 
nieuwe adres waarop u zich in het 
bevolkingsregister inschrijft na enige 
tijd automatisch verwerkt in het 
adressenbestand voor dit magazine. 
Bent u werkgever, geef dan uw nieuwe 
postadres door aan de organisatie voor 
de uitvoering van caoregelingen 
waarbij u bent aangesloten: Cordares, 
A&O Services of Centrum Natuursteen. 
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tel. 0341 466222. via dit mailadres 
en telefoonnummer kunt u ook een 
opzegging doorgeven. 
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‘Omdat we met beton werken, zijn 
er persoonlijke beschermingsmid
delen nodig. De werkgever moet 
deze ter beschikking stellen, maar 
ik zie vaak dat personeel verzuimt 
ze te gebruiken. Soms wordt er 
niet zuinig mee omgesprongen, of 
mensen vinden het te veel moeite 
om even heen en weer te lopen. 
vaak is het gemakzucht, of onwe
tendheid. Werkgevers moeten 
daarom goede informatie geven 
en het personeel moet ook elkaar 
op de gevaren wijzen. Het is een 
wisselwerking.’

arBo Is vooraL een zaak 
van de werkgever

‘Op de bouwplaats heeft veilig
heid de hoogst prioriteit. Dat vind 
ik ook een taak van de werknemer. 
Ik vind dat je er iets van moet 
zeggen als je ziet dat er onveilig 
wordt gewerkt, en dat doe ik ook. 
voordat ik ergens aan het werk 
ga, controleer ik of alles veilig is 
en of mijn collega’s de spullen op 
orde hebben. Als er ergens een 
gat is, moet daar eerst een fat
soenlijk hekwerk omheen. Je kunt 
er niet vanuit gaan dat mensen er 
wel omheen lopen.’

‘Natuurlijk is dat niet alleen een 
zaak van de werkgever! Beide 
 partijen zijn verantwoordelijk.  
Als je onveilige dingen ziet, moet 
je die meteen bij je uitvoerder 
melden. En bij je collega, die 
 onveilig bezig is natuurlijk. Een 
werkgever kan je een paar keer 
wijzen op alle voorschriften en 
spullen die je moet gebruiken, 
maar wij moeten ons er aan hou
den. Als kraanmachinist ben je 
niet vaak in een onveilige situatie, 
maar als ik iets zie, waarschuw  
ik meteen.’

 rudy emmelkamp (44), 

 uitvoerder uit roden 

 rob van staveren (25), 

 kraanmachinist uit nunspeet 

 randy Martis (40), 

 timmerman uit den haag 

Quiz
 Pak die bioscoopbon! 

Gezellig een avondje naar de bioscoop? Los de 
 onderstaande vragen op en maak kans op één van de 
drie bioscoopbonnen ter waarde van twintig euro! 

 in welke stad staat dit  

 beroemde bouwwerk? 

1

3

 vanaf welk aantal 

 decibellen moet je gehoor- 

 bescherming dragen? 

 deze preventie- 

 medewerker heeft een 

 hobby. welke? 

2

Mail  je antwoorden vóór 23 januari naar puzzel@arbouw.nl of 
stuur een kaartje naar Arbouw, Postbus 213, 3840 AE Harderwijk.

mIs nIks met de  
arBouw nIeuwsBrIef 
verscherpte regels voor het werken op 
de ladder, de komende controles van 
Inspectie SzW en de nieuwe richtlijnen 
rondom asbest. Arbouw houdt het bij 
en verspreidt de informatie vanaf 2013 
elke zes weken in een speciale nieuws
brief. Meldt u zich er vandaag nog voor 
aan door bedrijfsnaam, naam en 
 geslacht, privéadres, telefoonnummer, 
persoonlijk emailadres en functie te 
mailen aan: nieuwsbrief@arbouw.nl. 
vermeldt apart als u naast uw dagelijkse 
werk ook de rol van preventiemede
werker vervult. Ontvangers van de 
 huidige nieuwsbrief voor preventie
medewerkers en de campagne Lichter 
werk(t) hoeven niets te doen; zij 
 ontvangen de Arbouw Nieuwsbrief 
 automatisch.

sterk verhaaL BeLoond!
Op de achterzijde van dit blad lees je elk kwar
taal het meest komische verhaal uit de bouw. 
Arbouw is voor deze pagina  blijvend op zoek 
naar ideeën. Dus hebben jij en/of je collega iets 
geks of heel leuks meegemaakt en wil je dat 
graag met een breder publiek delen? Stuur dan 
vóór 23 januari een mail met korte uitleg naar: 
derksen@arbouw.nl. Plaatsing wordt  beloond 
met een bioscoopbon ter waarde van twintig 
euro! En dat is géén grap…



dIrect een 
antwoord 
op eLke 
arBovraag!
 bel of Mail de aRbouw infolijn 

 op weRkdagen van negen tot vijf. 

 0341-466222 / info@aRbouw.nl 

Je vraag stellen kan ook 
via Facebook of Twitter!


