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1. Safe Start: Werken met isolatiemateriaal

Inleiding

Glas- en steenwol, ook wel minerale wol genoemd, is de meest gebruikte vorm van isolatie in de bouwsector. Glas- 
en steenwol is een isolatiemateriaal dat mogelijk irritatie kan veroorzaken en huid en luchtwegen. De meester 
irritatie ontstaat wanneer er de wolvezels vrijkomen. Dit gebeurt onder andere wanneer isolatie op maat gesneden, 
geknipt of gezaagd wordt, en wanneer er sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Het inademen van stofdeeltjes is mo-
gelijk schadelijk voor de gezondheid. 

1.1. Risico’s

• De risico’s bij het gebruik van glas- en steenwol;
• Irritatie aan huid door contact met vezels; 
• Irritatie aan ogen;
• Irritatie of ontsteking neusslijmvlies;
• Longproblemen (Longfibrose).

1.2. Veiligheidsregels

• Snijd minerale wol of platen zoveel met een scherp mes en 
   op een vlakke ondergrond;
• Zorg voor een goed geventileerd werkplek;
• Gebruik een stofzuiger om restproduct op te ruimen;
• Bewaar voorraad zoveel mogelijk in gesloten verpakking;
• Niet eten, drinken en roken bij het werken met glaswol;
• Na het werken met glaswol handen grondig wassen.

1.3. Persoonlijk 

• Draag altijd handschoenen bij gebruik van glaswol;
• Het dragen van een P2/P3 stofmasker wordt door Haldu Groep zeer sterk aanbevolen;
• Draag beschermende kleding, het liefst gladde kleding zonder zakken;
• Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd.
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2. Safe Start: Werken met hoogwerkers

Inleiding

Voor het werken met een hoogwerker dient de gebruiker over een geode en actuele kennis te beschikken van de 
machine. Hoogwerkers zijn er in verschillende soorten, met elk zijn specifieke bediening. 

2.1. Risico’s

De risico’s bij het gebruik van hoogwerkers zijn:

• Vallen uit de hoogwerker;
• Geraakt worden door vallende voorwerpen
   en gereedschappen;
• Omvallen / kantelen van de hoogwerker;
• Aanrijdgevaar bij toepassing langs de weg.

2.2. Veiligheidsregels

Om veilig te werken met hoogwerkers moet je onderstaande veiligheids-
regels in acht nemen:

• Hoogwerkers mogen uitsluitend bediend worden door 
   personen die hiertoe bevoegd zijn, en als hiervoor een hoog
   werker instructie is gevolgd.
• Controleer voor gebruik de hoogwerker op veiligheidsaspec     
   ten, waaronder bedieningsmogelijkheden, keuringsstickers,   
   veiligheidswaarschuwingen, etc;
• Ga nooit op de leuning staan;
• Verplaats hoogwerkers uitsluitend met het platform in de 
   laagste stand;
• Gebruik geen hoogwerker bij windkracht 6 of hoger;
• Draag altijd een juiste valgordel in de werkbak er zorg dat je 
   bent aangelijnd; Gebruik een gordel die een val voorkomt!
• Plaats hoogwerkers waterpas en steun de wielen en stempel 
   voldoende. 
• Zorg voor voldoende draagkrachtige ondergrond.
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3. Safe Start: Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Inleiding

Een persoonlijk beschermingsmiddel is een uitrustingsstuk of- middel dat bestemd is om door medewerkers aan of 
op het lichaam te worden gedragen en/of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedrei-
ging kunnen vormen voor de gezondheid en/of veiligheid. Een werkgever is verplicht de PBM gratis te verstrekken 
en voorlichting en instructie over het juiste gebruik en onderhoud ervan te geven. En de werkgever is ook verplicht 
toezicht te houden op het juiste gebruik van de PBM. Een werknemer is verplicht de verstrekte PBM te gebruiken en 
te onderhouden en hij is verplicht deel te nemen aan voorlichting en instructie over de PBM door de werkgever.

3.1. Risico’s

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen onder andere wor-
den toegepast bij risico’s zoals:

• Vallen (van hoogte).
• Geraakt worden door vallende voorwerpen.
• Geraakt worden door wegschietende voorwerpen.
• Stoten/Knellen.
• Straling.
• Gehoorschade.
• Hitte/Koude.
• Blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

3.2. Veiligheidsregels

Persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomen een ongeval niet, maar bescher-
men wel tegen de gevolgen hiervan. Neem bij het gebruik van PBM in ieder geval 
de volgende veiligheidsregels in acht:

• Draag PBM in alle gevallen waarbij dit verplicht is gesteld. 
   Verplichtstelling is herkenbaar aan de blauwe gebodsborden. 
• Gebruik PBM op de juiste wijze.
• Werk mee aan voorlichting en instructie omtrent het gebruik van 
   PBM.
• Zorg voor goed beheer en onderhoud.
• Meld tekortkomingen, beschadigingen en vermissing/diefstal.

Naast bovenstaande algemene veiligheidsregels gelden voor PBM specifieke 
veiligheidsregels:

• Veiligheidshelm
• Draag een helm altijd wanneer kans bestaat op vallende/wegvlie
   gende voorwerpen en/of stoten van het hoofd.
• Draag een helm zoals bedoeld, juist afgesteld en niet achterstevoren.
• Controleer regelmatig op beschadigingen en vervang de helm tijdig.
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3.3. Veiligheidsschoenen

Bij werkzaamheden op een bouwplaats is het dragen van veilig-
heidsschoenen te allen tijde verplicht.
Schoenen dienen te zijn voorzien van CE keurmerk.

3.4. Oog- en gezichtsbescherming

• Bij werkzaamheden waarbij er kans bestaat op oogletsel of 
   oogirritatie, zoals werkzaamheden waarbij vonken, agressieve 
   spatten of materiaalsplinters vrijkomen, dient altijd 
   oogbescherming te worden gedragen.
• Het dragen van oogbescherming is verplicht bij het werken met 
  machines waarop dit is aangegeven.
• Draag een ruimzichtbril bij werkzaamheden waarbij veel (vloei)stof, 
  splinters en vonken vrijkomen.
• Gebruik bij laswerkzaamheden altijd een lasbril (gas) of laskap 
  (elektrisch).

3.5. Gehoorbescherming

• Bij een geluidsniveau hoger dan 80dB(A) is gehoorbescherming aan te bevelen. Is het niveau hoger 
   dan 85dB(A), dan is gehoorbescherming verplicht.
• Het dragen van gehoorbescherming is verplicht op plaatsen waar dit is aangegeven en bij het 
   werken met machines waarop dit is aangegeven.
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4. Safe Start: Persoonlijke valbeveiliging

Inleiding

Persoonlijke valbeveiliging zijn beschermingsmiddelen op individueel niveau om veilig op hoogte te kunnen werken. 
Persoonlijke valbeveiliging mag pas als beschermingsmiddel ingezet worden wanneer het werken in de onveilige zone 
niet te voorkomen is en collectieve maatregelen niet mogelijk zijn. Tevens kan voor persoonlijke valbeveiliging geko-
zen worden wanneer het aanbrengen van collectieve maatregelen meer risico’s met zich meebrengen dan de inzet 
van persoonlijke valbeveiliging.

4.1. Risico’s

De risico’s bij het niet of onjuist gebruiken van persoonlij-
ke valbeveiliging is:

• Vallen van hoogte

4.2. Mogelijke oorzaken:

• Ondeskundig gebruik/te weinig kennis;
• Onjuiste bevestiging van valbeveiliging
• Onvoldoende orde en netheid
• Niet beschikken over voldoende en/of juiste middelen
• Onjuiste houding of instelling.

4.3. Eisen bij het werken met persoonlijke valbeveiliging

• Gebruikers van persoonlijke valbeveiliging moeten aantoonbaar deskundig zijn;
• Leidinggevende dienen toezicht te houden op veilig gebruik van valbeveiliging;
• Er moet een EG type onderzoeksverklaring aanwezig zijn;
• Valbeveiliging moet zijn voorzien van CE markering; 
• Risico’s moeten bekend zijn en vastliggen (TRA);
• Valbeveiliging mag je nooit zelf repareren, laat dit door de leverancier of fabrikant doen; 
• Valbeveiliging moeten met zorg worden bewaard en opgeslagen: Op een droge, stofvrije 
   plaats, stel ze niet onnodig bloot aan UV-straling en niet aan bijtende of chemische stoffen; 
• Schoonmaken van de valbeveiliging mag alleen met koud of handwarm water; 
• Lees voor het eerste gebruik van een middel de gebruiksaanwijzing van de fabrikant welke de 
   leverancier verplicht is om mee te sturen; 
• Alle valbeveiliging moeten voorzien zijn van een geldige keuring. Dit blijkt uit een sticker op het 
   middel en het bijbehorende certificaat of inspectierapport; 
• Doorgaans zijn persoonlijke valbeveiligingsmiddelen getest voor personen met een maximaal   
   gewicht van 134 kg. Bij gebruik van PBM door personen met een groter gewicht is de fabrikant niet 
   meer aansprakelijk voor een juiste werking van het materieel. 
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4.4. Soorten valbeveiliging

We kunnen 2 soorten persoonlijke valbeveiliging onderscheiden, te weten; 

• Valbeveiliging die voorkomt dat we vallen. Dit zijn de zogeheten positioneringsmiddelen. Door deze 
   middelen te gebruiken kun je bijna tot aan het valgevaar komen maar niet over de rand vallen. 
• Valbeveiliging die de gevolgen van een val kunnen beperken. Dit zijn middelen die erop gericht zijn 
   om een val te stoppen zodat de kansen op (permanent) letsel of dodelijke afloop verkleind worden. 
   Deze middelen voorkomen echter een val niet. Het spreekt voor zich dat positioneringsmiddelen de 
   voorkeur hebben boven de letsel beperkende middelen.

4.5. Valkrachten

Bij het werken op hoogtes boven de 2,5 meter moeten maatregelen worden genomen om valgevaar te voorkomen. 
Om te bepalen welke middelen ingezet dienen te worden moet een berekening worden gemaakt van de vrije val-
ruimte.
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5. Safe Start: Elektrisch (hand)gereedschap

Inleiding

Tijdens je werkzaamheden maak je vrijwel dagelijks gebruik van elektrisch (hand)gereedschap. Bij het werken met 
deze (hand)gereedschappen moet je de gevaren kennen van elektriciteit en de bewegende delen van het (hand)ge-
reedschap zelf. Er zijn diverse soorten (hand)gereedschappen. Welk (hand)gereedschap je ook gebruikt, het kennen 
en handhaven van enkele logische regels verkleint de kans op een ongeval.

5.1. Risico’s

De risico’s bij het gebruik van elektrisch (hand)gereedschap 
zijn:

• Een elektrische schok krijgen;
• Oplopen van brandwonden door kortsluiting in of 
   bij het gereedschap;
• Brand krijgen door brandbare stoffen in de 
   nabijheid van het werk door vonkvorming van het 
   (hand)gereedschap;
• Getroffen worden door wegvliegend materiaal;
• Gehoorschade door lawaai van machines;
• Gegrepen worden door bewegende delen.

5.2. Eisen bij het werken met elektrisch (hand) gereedschap

5.2.1. Controleer  voor gebruik het gereedschap:

• Op beschadigingen van het gereedschap;
• Op beschadiging van de snoer/stekker;
• Aanwezigheid en juiste werking van de beveiligingen;
• Aanwezigheid van een geldige keuringsstickers.

5.2.2. Elektrisch (hand)gereedschap moet je goed onderhouden;

• Elektrisch (hand)gereedschap moet 1x per jaar worden gekeurd;
• Elektrisch (hand)gereedschap moet voorzien zijn van een CE-markering;
• De CE-markering geeft aan dat het (hand)gereedschap voldoet aan de vastgestelde minimale 
   veiligheidseisen
• Elektrisch (hand)gereedschap moet dubbel geïsoleerd zijn, en mag dus niet worden geaard;
• Zorg ervoor dat kabels niet dwars over looppaden en steigers slingeren.

CE Markering

Dubbel geïsoleerd

Veiligheidsmaatregelen
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5.3. Veiligheidsregels

Om veilig te werken met elektrisch (hand)gereedschap moet je onderstaande veiligheidsregels in acht nemen:

• Verwijder onder geen enkele voorwaarden beveiligingen;
• Voer zelf geen reparaties uit maar laat dit over aan een deskundige;
• Zorg dat je altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen draagt die worden geëist of 
   voorgeschreven;
• Leg het gereedschap pas weg als deze stil staat (bv schijf van slijptol);
• Draag geen sieraden of los zittende kleding dat gegrepen kan worden door draaiende delen;
• Zorg dat je bekend bent met het gebruik en werking van het (hand)gereedschap door middel van de 
   gebruiksaanwijzing te lezen of instructie hierover te krijgen;
• Tijdens pauzes en na werktijd moet je ervoor zorgen dat het gereedschap niet kan worden gebruikt 
   door niet deskundige personen;
• Maak in besloten ruimten alleen gebruik maken van veilige spanning of accugereedschap;
• Voorkom bij gebruik van haspels overbelasting, rol de haspel helemaal af en belast de haspel 
   maximaal tot het vermogen wat op de haspel staat vermeld;
• Zorg ervoor dat je bij gebruik van elektrisch (hand)gereedschap stevig staat;
• Zorg voor een opgeruimde en voldoende verlichte werkplek
• Draag bij draaiende delen nooit handschoenen
• Tijdens onderhoud aan (hand)gereedschap en/of na gebruik de stroom uitschakelen
• Na gebruik (hand)gereedschap schoonmaken en opbergen op de juiste plaats
• Handslijpmachines moeten voorzien zijn van een dodemansknop.
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6. Werken met ladders
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7. Safe Start: Werken met vaste steigers

Inleiding

Jaarlijks gebeuren er een groot aantal val-incidenten. Hierbij spelen staat, opstelling en gebruik van klimmaterieel 
een grote rol. Stalen steigers worden op veel bouwplaatsen voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Steigers be-
staan uit stalen pijpen die door koppelingen onderling zijn verbonden.

7.1. Risico’s

De risico’s bij het gebruik van steigers zijn:

• Vallen van hoogte;
• Vallen door (steiger)vloeropeningen;
• Geraakt worden door vallende voorwerpen en 
   gereedschappen;
• Omvallen / kantelen van de steiger;
• Aanrijdgevaar bij toepassing langs de weg;
• Instorting door overbelasting

7.2. Veiligheidsregels

Om veilig te werken met steigers moet je onderstaande veiligheidsregels in acht nemen:

• De stalen steiger mag slechts opgebouwd en gewijzigd worden door gespecialiseerde bedrijven en / 
   of opgeleide medewerkers.
• Verander nooit  zelf iets aan een steiger, verwijder nooit zelf onderdelen, ook niet tijdelijk;
• Controleer of op de steiger een scaf-tag aanwezig is;
• Een groene tag betekent dat de steiger gebruikt mag worden;
• Een rode tag betekent dat de steiger niet betreden mag worden;
• Materialen mogen nooit hoger dan 55 cm worden gestapeld, tenzij deugdelijk hekwerk aanwezig is;
• Zorg voor opgeruimde werkvloer;
• Beklim de steiger altijd aan de binnenzijde;
• Géén ladder of trap op een steiger gebruiken;
• Voorkom gladde vloer: gebruik pekel of zand;
• Overschrijd nooit de maximale belasting die op de steigerkaart vermeld staat;
• Boven windkracht 6 mag er niet op een steiger gewerkt worden.
• Als de steiger onveilig is verlaat je de steiger en meld je dit bij de uitvoerder!
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8. Safe Start: Werken met verplaatsbare steigers

Inleiding

Jaarlijks gebeuren er een groot aantal val-incidenten. Hierbij spelen staat, opstelling en gebruik van verplaatsbaar 
klimmaterieel een grote rol. Bij het werken met verplaatsbare steigers moet men weten op welke wijze je de steiger 
dient op te bouwen en te gebruiken.  Het volgen van opbouwinstructies en het veilig gebruik van het materieel ver-
kleint de kans op ongevallen.

8.1. Risico’s

De risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn:

• Vallen van hoogte;
• Vallen door (steiger)vloeropeningen;
• Geraakt worden door vallende voorwerpen en 
   gereedschappen;
• Omvallen / kantelen van de steiger;
• Aanrijdgevaar bij toepassing langs de weg;
• Het maximaal toelaatbare gewicht van 
   rolsteigers wordt overschreden.

8.2. Veiligheidsregels

Om veilig te werken met rolsteigers moet je onderstaande veiligheidsregels in acht nemen:

• De opbouwvoorschriften moeten op de werkplek beschikbaar zijn;
• Rolsteigers mogen alleen worden opgebouwd door medewerkers die vertrouwd zijn met de 
   opbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzing;
• Controleer voor het opbouwen of alle onderdelen aanwezig en gekeurd zijn;
• Bouw een rolsteiger altijd met tenminste 2 personen op en af;
• Zorg dat er in de werkomgeving geen obstakels aanwezig zijn;
• Beschadigde onderdelen mogen niet worden gebruikt;
• De ondergrond waar de rolsteiger op komt te staan moet vlak en stabiel zijn en in staat zijn het 
   gewicht van de steiger (inclusief gereedschap en personen) te dragen;
• Een opgestelde rolsteiger mag niet meer dan 1° uit het lood staan;
• Stel de rolsteiger stabiel op, gebruik de stabilisatoren;
• Controleer of alle borgpennen juist zijn geplaatst;
• Verplaats (verrijd) de rolsteiger altijd met de hand (niet met hijs- en / of hefmiddelen);
• De rolsteiger mag niet worden verplaatst als zich personen op de steiger bevinden;
• De rolsteiger mag niet worden gebruikt als toegangsmiddel naar andere constructieonderdelen;
• Zet elk wiel op de rem alvorens je de rolsteiger betreedt;
• Beklim de rolsteiger altijd aan de binnenzijde;
• Aan de rolsteiger mogen geen hijs- en hefmiddelen bevestigd worden. 
• Breng materialen en gereedschap met een hijstouw naar boven;
• Ga nooit op de diagonale schoren staan;
• Het is verboden op de werkvloeren te springen; 
• Gebruik géén ladder, trap of bankje op een rolsteiger;
• Houdt de werkvloer altijd opgeruimd; 
• Boven windkracht 6 is het werken op rolsteigers verboden (buiten);
• De opbouwhoogte van de werkvloer is bij buiten gebruik max. 8m;
• De opbouwhoogte van de werkvloer is bij binnen gebruik max. 12m;
• Zet het werkgebied rondom de rolsteiger af.
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Fig.1: Rolsteiger

Fig. 2: Kamersteiger
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9. Safe Start: Tafelcirkelzaag

Inleiding

Een tafelcirkelzaag wordt gebruikt voor het afkorten, schulpen, zagen van wiggen en bewerken van hout- en plaat-
materiaal. Er gebeuren relatief veel ongelukken bij het gebruik van een tafelzaag. Bovendien hebben ongevallen vaak 
groot effect. Deze instructie dient om veilig met een tafelzaag te kunnen werken. Bij deze instructie hoort een kort 
filmpje over het gebruik van een tafelzaag.

9.1. Risico’s

De risico’s bij het gebruik van een tafelcirkelzaag zijn:

• Getroffen worden door wegvliegend materiaal;
• Gehoorschade door lawaai van machines;
• Gegrepen worden door bewegende delen.

9.2. Eisen bij het werken met de tafelcirkelzaag

• Monteer het juiste zaagblad en stel deze op de juiste 
   hoogte in;
• Monteer het juiste spouwmes en stel deze op de juiste 
   hoogte in;
• Stel hoofd- en hulpgeleider goed in;
• Stel de beschermkap goed in;
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen;
• Voer instelwerkzaamheden alleen uit bij een stilstaand 
   zaagblad!!!
• Wanneer de afstand van je vingers tot het zaagblad 
   kleiner dan 15 cm is moet  er gebruik worden gemaakt 
   van een duwhout.;
• Groot plaatmateriaal dient altijd met 2 personen te 
   worden gezaagd.

9.3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Het dragen van een helm is op de bouw verplicht;
• Het dragen van gehoorbescherming is bij het gebruik van 
   een tafelzaagmachine verplicht;
• Het dragen van een veiligheidsbril is bij het gebruik van 
   een tafelzaagmachine verplicht;
• Het dragen van handschoenen bij het gebruik van een 
   tafelzaag is verboden;
• Draag geen loszittende kleding en maak lang haar vast;
• Gebruik altijd de aanwezige afzuiging bij de tafelcirkelzaag.

Let op: Bij deze toolbox hoort een instructiefilmpje!
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9.4. Veiligheidsregels

Om veilig te werken met elektrisch (hand)gereedschap moet je onderstaande veiligheidsregels in acht nemen:

• Verwijder onder geen enkele voorwaarden beveiligingen;
• Voer zelf geen reparaties uit maar laat dit over aan een deskundige;
• Zorg dat je altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen draagt die worden geëist of 
   voorgeschreven;
• Leg het gereedschap pas weg als deze stil staat (bv schijf van slijptol);
• Draag geen sieraden of los zittende kleding dat gegrepen kan worden door draaiende delen;
• Zorg dat je bekend bent met het gebruik en werking van het (hand)gereedschap door middel van de 
   gebruiksaanwijzing te lezen of instructie hierover te krijgen;
• Tijdens pauzes en na werktijd moet je ervoor zorgen dat het gereedschap niet kan worden gebruikt 
   door niet deskundige personen;
• Maak in besloten ruimten alleen gebruik maken van veilige spanning of accugereedschap;
• Voorkom bij gebruik van haspels overbelasting, rol de haspel helemaal af en belast de haspel 
   maximaal tot het vermogen wat op de haspel staat vermeld;
• Zorg ervoor dat je bij gebruik van elektrisch (hand)gereedschap stevig staat;
• Zorg voor een opgeruimde en voldoende verlichte werkplek
• Draag bij draaiende delen nooit handschoenen
• Tijdens onderhoud aan (hand)gereedschap en/of na gebruik de stroom uitschakelen
• Na gebruik (hand)gereedschap schoonmaken en opbergen op de juiste plaats
• Handslijpmachines moeten voorzien zijn van een dodemansknop.


