
e.a. 
Omschrijving taken

De werknemers van de ruwbouw zijn de volgende : 

Werkpostomgeving
Alle typen bouwwerven, nieuwe gebouwen of renovatie van gebouwen, wegen, loodsen, enz. 

Vereiste kwalificaties - veiligheidsopleiding :
De uizendkracht heeft de specifieke opleiding voor het uit te voeren werk gevolgd, in overeenstemming met de CAO bouw 

Aard van het gevaar Collectieve bescherming Persoonlijke bescherming Aandachtspunten bij de 
voorlichting, instructies

Gezondheidsbeoordeling en 
inentingen
Codex, T. VIII, H. V, art. 11: 
Manueel hanteren van lasten:
1x/3jaar voor jonger dan 45 jaar 
of 1x/jaar voor 45 jaar en ouder

TYPEFUNCTIE POLYVALENTE BOUWVAKKER  nr 50

ALGEMENE RISICO'S VAN DE TYPEFUNCTIE

Letsels tengevolge van een 
onaangepaste houding en het 
dragen van zware lasten

Gebruik van hulpmiddelen 
(steekwagentje, kar, …), 
lasten beperken (zakken, …) 
tot 25 kg, samen dragen

Instructiekaart nr 2 :"manueel 
hanteren van lasten"

De ijzervlechter kiest de diameterstaven en netten, duidt de benodigde afmetingen aan en knipt ze op de gewenste lengte. De staven en netten worden gebogen, verbonden 
met binddraad, met klemmen of haken of door ze aaneen te lassen. Hij brengt de geschikte wapeningsafstandhouders aan en plaatst of bevestigt de wapening in en op de 
bekistingen. 

De polyvalente bouwvakker voert algemene werkzaamheden uit op de werf zoals : het stapelen, stockeren en plaatsen van bouwmaterialen, het manueel behandelen van 
lasten (aanbrengen van bouwproducten voor de gespecialiseerde bouwvakkers), het verplaatsen van bekistingen en bewapeningen, het manueel uitgraven van putten, kleine 
funderingsputten, gebruik van de kruiwagen, manuele afbraakwerken, uitzetten en bouwrijp maken van het terrein, laden en lossen van vrachtwagens en containers, opruimen 
werf,....

De stukadoor voert werkzaamheden uit als : bepleistering van muren en plafonds, bepleistering van gevels, aanbrengen van sierpleisters, droge plafondafwerking, droge 

muurafwerking, plaatsen van lichte scheidingswanden, aanbrengen van isolatiemateriaal, het dekvloerleggen en het vervaardigen en aanbrengen van stafwerk en ornamenten,...

De bekister staat in voor het vervaardigen, samenstellen, plaatsen en demonteren van houten constructies, bestemd voor het vormen van bekistingen of gietvormen waarin het 
beton wordt gestort zoals aangegeven op de bekistingsplannen. Hij traceert, zaagt, past en timmert houten delen samen. Hij schoort het werk af opdat het geheel de vereiste 
stijfheid en stevigheid krijgt voor het opvangen van de betondruk.

De metselaar verwerkt, aan de hand van plannen, bakstenen, stenen en blokken met mortel tot gebouwen. Hij voert ook berapingen uit. Hij maakt binnen- en buitenmuren, 
funderingen, plaatst venster- en deuromlijstingen, dorpels, balken, lateien en vloerelementen van beton.

De tegelzetter plaatst tegels op muren, vloeren, trappen, treden, vensterbanken, terrassen. Deze worden bevestigd door middel van mortel of lijm.

De wegenwerker die omvat o.a. de stratenmaker, de beton- en asfaltwegenbouwer, de kabel- en leidinglegger, de rioollegger, voert taken uit als funderingen en 
onderfunderingen, het gezondmaken en stabiliseren van de ondergrond, het draineren en het afvoeren van het water, het aanleggen van bermen, betonverhardingen, 
wegvoegvullingen, bestratingen, het plaveien van voetpaden, het bouwen van steunmuren, duikers, en kleinere kunstwerken.
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Fysieke belasting veroorzaakt 
door het werken in moeilijke 
of ongewone houdingen

Taken afwisselen, ligging van 
de werkplaatsen optimaliseren

Taken ergonomisch aanpakken, de 
beschikbare arbeidsmiddelen 
aanwenden

Vallen bij werken op een 
hoogte van meer dan 2 m

Gebruik maken van stellingen 
of werkbak hoogtewerker, 
afschermen van gevaarlijke 
openingen bij middel van 
leuningen, …

Gebruik maken van antivalapparatuur 
indien de collectieve bescherming 
onvoldoende is (harnas)

Instructie geven bij gebruik van 
collectieve en persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Geen verplicht medisch 
onderzoek. Voor nieuwe 
werknemers of bij twijfel over 
hoogtevrees bij de werknemer 
kan de externe dienst 
geraadpleegd worden voor contra-
indicaties

Snijwonden, verwondingen, 
steekwonden

 Gebruik van handschoenen bij het 
behandelen van materiaal, afval, …

Opgelet bij het werken met 
snijdende handwerktuigen en 
machines (cirkelzaag, …). Een 
machine zonder 
veiligheidsvoorzieningen niet 
gebruiken. Handwerktuigen 
gebruiken die in goede staat zijn en 
goed geslepen. Bij verwonding 
onmiddellijk verzorgen

Tetanusvaccinatie

Inademen van stofdeeltjes Dragen van aangepast antistofmasker 
type P2

Longfunctie - groep V - algemeen

Wegvliegende deeltjes, stof en 
olie in de ogen

Dragen van veiligheidsbril Bij het slijpen, zagen, boren en 
werken met hamer/beitel, elektrisch 
trekijzer, enz… Noot : de helper 
moet eveneens een veiligheidsbril 
dragen

Risico op huidaandoening 
door contact met bepaalde 
producten bvb cement

Handschoenen, beschermingszalf vóór 
het werken, verzorgingscrème na het 
werken

Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 
4 §1 en 2, beroepsziekte

Lawaai > 85 dB(A) Pictogram 
"gehoorbescherming 
verplicht" voorzien

Gehoorbescherming is aanbevolen vanaf 
85 dBA en verplicht vanaf 90 dBA

Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 
4 §1 en 2, beroepsziekte (lawaai 
> 85 dB(A)) - audiogram
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Val van voorwerpen Vermijden van boven elkaar 
te werken (daken, putten, …) -
coördineren van de 
verschillende uitvoerende 
taken, veiligheidsnet, geen 
lasten op de randen (daken, 
putten, …)

Veiligheidshelm verplicht op de werf + 
veiligheidsschoenen

Risico voor de voeten Orde en netheid op de werf, 
vrijgemaakte doorgangen, 
afschermen of plooien van het 
ijzervlechtwerk

Hoge veiligheidschoenen met stalen tip, 
stalen zool (tegen schokken, val van 
voorwerpen en trappen op spijkers), 
klasse 2, antislipzool (dakwerken) en 
laarzen voor vochtige, modderige grond 
(stalen zool en tip)

 

Struikelen Vrijmaken van de 
doorgangen, elektische en 
pneumatische voeding liefst in 
de hoogte, stockeren op 
daarvoor voorziene plaatsen, 
verlichting van donkere 
doorgangen, orde en netheid 

Elektrocutie Kabels ophangen en niet op 
grond laten liggen - opgepast 
bij werken in de nabijheid van 
elektrische bovenleidingen, 
bij het verplaatsen van 
stellingen, geen metalen 
ladder, opgepast voor de 
draaicirkel van de 
bouwmachines

 Let op bij het gebruik van 
elektrisch gereedschap : gepaste 
verlengkabel, geen blootliggende 
elektrische leiding - defecten 
signaleren - IP (interne protectie) 
van de apparaten in functie van de 
omstandigheden (alg. IP44), 
veiligheidsverlichting onder 
laagspanning (kruipruimte, 
graafwerken, vochtige omgeving, 
...)

Klimatologische 
omstandigheden : zon 
(brandwonden, warmte, ..)

Organisatie van het werk, 
tijdig pauzeren, frisse dranken

Zonnebrandcrème, beschermingskledij, 
hoofdbescherming
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Klimatologische 
omstandigheden : regen, 
koude

Pauzeren in verwarmde 
lokalen, warme dranken

Aangepaste werkkledij (oliejas, warme 
kledij)

Verblinding door zon, slecht 
aangepaste verlichting

Verlichting aanpassen aan de 
werkplaats teneinde 
schaduwzones te vermijden

Zonnebril (voor kraanmachinist en 
bestuurder bouwmachines)

Aard van het gevaar Collectieve bescherming Persoonlijke bescherming Aandachtspunten bij de 
voorlichting, instructies

Gezondheidsbeoordeling en 
inentingen

Inademen van stofdeeltjes 
zoals bvb. kwarts, cementstof, 
…houtstof

Dragen van aangepast antistofmasker 
(bvb. type P3 voor kwarts, …)

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Risico voor de ogen door 
laserstraling (plafonds, 
chapes)

 Specifieke bril Instructie op de werkplaats
Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 
4 §1 en 2, beroepsziekte

Trillingen (nagelpistool, 
pneumatische hamer, dam, 
slijpschijf)

Gebruik maken van machines 
voorzien van 
antitrillingsmechanisme

 Gebruik maken van 
antitrillingshandschoenen, specifieke 
bril geleverd door leverancier 
nagelpistool, helm, gehoorbescherming

Let op : verboden activiteit voor 
de min18 jarigen - vorming 
noodzakelijk, aangepaste 
ergonomie

Irritatie bij het bewerken en 
plaatsen van isolatiematerialen 
zoals glaswol en glasvezel

Veiligheidsbril en sluitende kledij Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Aanslaan van lasten Veiligheidshandschoenen Specifieke vorming ivm 
aanslagtechnieken en kennis van 
de hand- en armseinen 
noodzakelijk

Risico gegrepen te worden 
door een machine of een 
werktuig

Afschermingen en 
beveiligingen op de machines 
plaatsen

Geen loshangende kledingstukken, 
samengebonden haar, geen ringen

Aandacht voor het correcte gebruik 
van de afschermingen en de 
beveiligingen op de machines 
(werkplaatsinstructies)

 AFZONDERLIJK TE BESCHOUWEN RISICO'S, NIET INBEGREPEN IN DE TYPEFUNCTIE BOUW 
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Door bouwmachines 
aangereden worden of gekneld 
raken

Strenge toepassing van de 
verkeersregels op de werf

Zich nooit in de draaicirkel van een 
bouwmachine bevinden, dragen van 
reflecterende werkkledij (wegenwerken, 
mist, in het donker)

Verdrinking : bij werken in de 
nabijheid van water (bruggen, 
sluizen) (I) of bij opgravingen, 
putten (II)

Afwatering (II) Reddingsvest + indien nodig 
veiligheidsharnas (I)

Verstikking, intoxicatie tijdens 
graafwerken, sonderen (gas), 
kruipruimtes

Ventileren van de 
werkplaatsen en opmeten van 
hoeveelheid gassen en 
zuurstof

Gebruik van brandbare, 
toxische of gevaarlijke 
producten

Correct stockeren van de 
producten

Opgelet voor de risico's op intoxicatie Let op de etikettering, het opslaan 
van de producten, de 
gebruiksaanwijzingen op het 
recipiënt; de R- en S-zinnen 
begrijpen

Gebruik van ontvlambare 
producten

Brandbestrijdingsmateriaal in 
nabijheid wanneer met 
ontvlambare producten wordt 
gewerkt

Dragen van brandwerende kledij

Risico voor de ogen tijdens 
assisteren bij het lassen van 
bewapening of metalen 
stukken

Veiligheidsbril type autogeen lassen Vermits de veiligheidsbril 
onvoldoende afschermt tegen 
lasstralen mag niet in de booglas 
gekeken worden (lasogen)

Vallen, uitglijden Verwijderen van modder en vuil van de 
schoenzool 

Risico op bedelving, 
verstikking

Vermijden van boven elkaar 
te werken (putten, …) - 
coördineren van de 
verschillende uitvoerende 
taken, stutten van 
uitgravingen, plaatsen van 
kantplanken, geen last op rand 
van geul
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Risico warmte door met 
warme afdeklaag te werken, 
bvb asfalt 

Aangepaste beschermkledij en 
veiligheidsschoenen

Risico door opgraven 
explosieven uit vorige 
oorlogen

 Werk stilleggen en verantwoordelijke 
verwittigen

Risico op huid- en oogirritatie 
bij het plamuren, het plakken

Veiligheidsschoenen, handschoenen, 
bril, wegwerpkledij, beschermzalf voor 
de niet-bedekte huidgedeelten, 
persoonlijke hygiëne

Ruwbouw, stukadoor Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Plaatsen van tegels : lange tijd 
op de knieën werken

Taken afwisselen Kniebescherming, ergonomische 
hulpmiddelen voor werken op knieën, 
specifieke kledij met kniebescherming

Vloerder, tegelzetter

Risico's op infectie bij 
rioleringswerken, 
onderhoudswerkzaamheden in 
ziekenhuis

hepatitis A en/of B inenting

Ontkistingsoliën (risico door 
inademen, inname of opname 
via de huid - irritaties, kanker) 
voor de bekisters en de 
ijzervlechters

Dragen van beschermhandschoenen, 
eventueel een beschermingsschort, 
ademhalingstoestel met 
gelaatsbescherming

Goede hygiëne : de handen wassen 
met een zachte zeep, met olie 
doordrenkte kledij niet dragen en 
ook geen besmeurde vodden in de 
zakken

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Aangereden worden door 
voertuigen (wegenwerken, 
wagens)

Verplichte en conforme 
werfsignalisatie

Reflecterende signalisatiekledij (klasse 
2 of 3 volgens de omstandigheden)

Wegenwerker op niet gesloten 
banen

Opmerking

o. a. : loodgieter sanitaire installaties en loodgieter verwarmingsinstallaties

Hierna worden de specifieke bouwfuncties verder uitgewerkt. Als de gevraagde arbeider een van de volgende specifieke taken zal uitvoeren dient 

men rekening te houden met: de algemene risico's van een polyvalente, de specifieke risico's van de polyvalente welke de arbeider in zijn 

specifieke functie terugvindt en uiteindelijk de specifieke risico's voor de betrokken functie.
SPECIALE TECHNIEKEN - specifieke risico's
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Omschrijving taken : 

Brandwonden, allergie, 
vergiftiging door gebruik van 
h i h ff b bdoor gebruik van chemische 

stoffen (zoutzuur,…)

Gebruik van thinner, white 
spirit en tolueen

Veiligheidsbril Oogspoelfles beschikbaar Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Elektrisch lassen Aangepaste lashelm, 
veiligheidshandschoenen, 
wreefbeschermers, schort

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Giftige dampen door solderen Aangepaste ademhalingsbescherming Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's : longfunctie 

lGebruik van zink, 
hennepkoord, siliconedichting 
en polymethaan

De persoonlijke beschermingsmiddelen 
gebruiken zoals aangeduid op de 
etiketten van de producten

Naleven van de 
veiligheidsinstructies gegeven op 
de werkplaats

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Gebruik van lood

Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 
4 §1 en 2, beroepsziekte

Risico's verbonden aan asbest 
(renovatiewerken)

Volg de bijzondere 
preventiemaatregelen die opgelegd 
zijn bij het bewerken van wanden 
die mogelijks asbest zouden kunnen 
bevatten

Veiligheidsschoenen of -laarzen, 
veiligheidsbril, beschermingsschort of 
waterdichte bescherming

Loodgieter sanitaire installaties  : samenstelling, installatie, onderhoud en herstelling van leidingen en kanalisaties en alle sanitaire en huishoudelijke toestellen. Daartoe 

behoren ook kleine metselwerkzaamheden, bepleistering, warmte-isolatie. Volgende producten worden gebruikt : lood, koper, kunststoffen, lijmen, diverse lasverbindingen, 

propaan, acetyleen, zoutzuur, ammoniak, hennep, afdichtingsproducten, cement, gips. Werkzaamheden in moeilijke houdingen in soms zeer nauwe ruimtes.

Let op de etikettering van de 
producten, de opslag en de 
gebruiksaanwijzing. Oogspoelfles 
beschikbaar. R en S zinnen 
begrijpen

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Loodgieter verwarmingsinstallaties : Plaatsing van verwarmingsinstallaties met gas en mazout, individuele verwarmingsinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, 

aërothermische installaties, reinigen van branders, verwarmingsnetwerken. Werkzaamheden in moeilijke houdingen in soms nauwe ruimtes.
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Lange tijd op de knieën 
werken

Taken afwisselen Kniebescherming, ergonomische 
hulpmiddelen voor werken op knieën, 
specifieke kledij met kniebescherming

 

Brand en explosiegevaar bij 
laswerk

Uitvaardigen van de 
vuurvergunning 

Naleven van de 
veiligheidsinstructies op de 
werkplaats

Brandwonden door solderen  Dragen van lederen handschoenen voor 
werken in moeilijk te bereiken hoeken. 
Werkkledij uit 100% katoen of 
materiaal type proban; 
wreefbeschermers of 
veiligheidsschoenen met snelsluiting

Inademing van houtstof (bvb 
schuurmachine)

Plaatselijke afzuiging op de 
houtbewerkings-machines

Mondmasker aangepast voor houtstof of 
autonoom masker

Instructie ivm het gebruik van de 
afzuiginstallatie

Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 
4 §1 en 2, beroepsziekte

Gebruik van thinner, white 
spirit en tolueen

Veiligheidsbril en gepaste handschoenen Aandacht voor etikettering. 
Respecteer de maatregelen voor 
opslag, gebruiksaanwijzing. Kennis 
van de risico's opgegeven in de 
veiligheids- en 
gezondheidssteekkaart. 
Oogspoelfles beschikbaar

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Huidirritatie en 
ademhalingsallergieën 
tengevolge van het gebruik 
van lijmen, vernissen, 
houtbehandelingsproducten, 
….

Aangepaste inrichting van de 
werkpost, afzuiging, 
werkmethode

Dragen van ondoordringbare 
werkschort, veiligheidsschoenen en 
veiligheidshandschoenen met polsband

Aandacht voor de etikettering. 
Respecteer de maatregelen voor 
opslag, 
gebruiksaanwijzingen. Kennis van 
de risico’s opgegeven in de 
veiligheids- en 
gezondheidssteekkaart

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Pictogram : 
•       vuur en open vlam verboden

Omschrijving taken
De schrijnwerker timmerman maakt, plaatst en herstelt houten constructies die een onderdeel uitmaken van het gebouw nl schrijnwerk van het gebouw (vensters, deuren, 
vloer, …), dakgebinte, fabricatie en plaatsen van trappen, plaatsen van parket

SCHRIJNWERKER - TIMMERMAN - specifieke risico's

Gebruik van giftige en 
ontvlambare oplosmiddelen 
(o.a. neoprenen voor het 

Afzuiging aan de bron, geen 
vlam of vonken in de 
nabijheid. Lokalen goed 

Dragen van ondoordringbare schort, 
veiligheidsschoenen of -laarzen, en 
veiligheidshandschoenen met polsband, 

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's
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•       verboden te roken

Wegvliegende deeltjes en stof 
in de ogen bij  het gebruik van 
machines (zaag-, schaaf-, 
pneumatische nagelmachines)

Draag een veiligheidsbril of eventueel 
een totale gelaatsbeschermer 

Instructiekaart nr 18 
"pneumatische niet- en 
nagelmachines"

o.a.leidekker, bitumeus dakdekker of dichtingswerker, pannenlegger, rietdekker

Vallen bij werken op grote 
hoogte

Collectieve bescherming, 
speciaal aangepast materieel

Individuele valbeveiliging indien de 
collectieve bescherming onvoldoende 
garantie kan bieden voor bepaalde 
werkzaamheden

Specifieke instructies ivm werken 
op daken, controle collectieve 
bescherming, gebruik van 
individuele valbeveiliging, 
aangepaste werkmiddelen

Grondig onderzoek (dieptezicht, 
goed evenwicht, geen fysische 
handicap)

Gebruik van lood Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 
4 §1 en 2, beroepsziekte

Brand (verwerken van 
bitumen)

Voldoende 
brandbestrijdingsmiddelen, 
brandblusser binnen 
handbereik

Brandbestendige kledij, handschoenen vuurvergunning, opleiding eerste 
interventie bij brand, maatregelen 
bij brand, emmer met water voor 
eerste hulp

Gasexplosie (gasflessen) Gasflessen op 15 m min van 
de werkzaamheden, gasfles 
met ontspanner

 Afwerking binneninrichting van gebouwen, voorbereiding van de te gebruiken materialen, voorbereiding en reinigen  van de te behandelen 
oppervlakten, verwijdering van oude verflagen, behangen, schilderen, vernissen, aanbrengen van decoratieve bekledingen of bepleisteringen, 

lijmen van spaanderplaten) ventileren ademhalingsbescherming

Omschrijving taken

SCHILDER VAN GEBOUWEN - specifieke risico's

DAKDEKKER - specifieke risico's

Deklaag op daken aanbrengen (lei, bitumen, kunststof, zink, lood). Aanbrengen van goten, rookgasafvoeren, dakramen en andere daktoebehoren 
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plaatsen van vloerbekleding

Gebruik van oplosmiddelen Verluchting lokalen Ademhalingsbescherming, masker met 
geschikt filterpatroon

Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 
4 §1 en 2, beroepsziekte

Gebruik van bijtende 
producten voor reinigen en 
ontvetten oppervlakten en 
speciale 
oppervlaktebehandelings-
producten

Veiligheidsbril en handschoenen Lees de etiketten , 
gevarensymbolen en 
veiligheidsmaatregelen

Onderzoek in functie van het 
product (te specificeren)

Verwijderen van 
loodhoudende verf

Verluchting Ademhalingsbescherming en wegwerp 
beschermkledij

Specifieke informatie over risico’s 
en preventiemaatregelen Codex, T. I, H. IV, art. 2, 3°, art. 

4 §1 en 2, beroepsziekte
Zandstralen, gevelreiniging 
onder druk : inademing van 
stoffen)

Helm met aangesloten 
ademhalingsbescherming met 
onafhankelijke luchttoevoer, kijkglas in 
polycarbonaat, gehoorbescherming, 
stofdichte werkkledij, 
veiligheidshandschoenen, 
antislipveiligheidsschoenen  

Grondige kennis van de 
apparatuur en de bediening 
ervan om ongevallen tengevolge 
van onaangepast gebruik te 
vermijden

Onderzoek reeds opgenomen in 
de algemene risico's

Pijn in de kniegewrichten 
(tapijtleggers)

Taken afwisselen Kniebescherming, ergonomische 
hulpmiddelen voor werken op knieën, 
specifieke kledij met kniebescherming

Ontploffing (ontvlambare 
producten, bestanddelen van 
lijmen voor vloerbekleding)

Verluchting van de ruimtes, 
verbod vuur of vlam te 
maken, verboden te roken

Geen gebruik van electrische 
toestellen zonder 
explosiebeveiliging (niet EX bv 
radio). Geen gebruik van toestellen 
die vonken of gengsters 
veroorzaken

Stof, bij egaliseren van 
plaasterwanden

Veiligheidsbril en stofmasker

Huidirritatie bij het reinigen 
van borstels, handen

Zalf en huidbeschermende crème
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Electrocutie (bij losmaken van 
stopcontacten in wanden voor 
het schilderen, gebruik van 
electrische apparaten 

Onderhoud van de elektrische 
gereedschappen

Instructiekaart nr “basiskennis 
elektriciteit” Elementaire kennis 
van het risico elektriciteit. Geen 
beschadigd materiaal gebruiken

Brandwonden bij gebruik van 
verfafbrander of 
behangverwijderaar

Hittebestendige kledij en handschoenen

Snijwonden, verwondingen 
(messen, cutters, schaar)

Soepele snijbestendige handschoenen Goede techniek en werkmethode

Werken in gesloten ruimtes, 
risico op brand, explosie of 
verstikking

Kunstmatige verluchting, 
explosievrije elektrische 
toestellen 

veiligheidsharnas en 

omgevingsonafhankelijke 

ademhalingsbescherming

Maatregelen voor afgezonderd 
tewerkgestelde werknemer 
(brandwacht, 
waarschuwingsmiddel, enz..), niet 
toegelaten alleen te werken

Guide de sécurité : artisans et petites entreprises, Tome B – Menuisier charpentier édité par l’O.P.P.B.T.P.

Beroepsmonografieën van de RVA – loodgieter – sanitaire installaties 

Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB
Beroepsmonografie - de schrijnwerker - NAVB
Beroepsmonografie - de stukadoor - NAVB
Beroepsmonografie - de loodgieter zinkbewerker - NAVB

Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de schilder-decorateur - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de tegelzetter - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998

Opmerkingen

Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de metselaar - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998

Guide de sécurité : artisans et petites entreprises, tome B – Plombier-chauffagiste édité par l’O.P.P.B.T.P.

Beroepsmonografie - de schilder - NAVB
Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB

Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de bekister - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de ijzervlechter - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de dakdekker - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1999
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid - de wegenwerker - Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - Ed. 1998

Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB
Beroepsmonografie - de installateur van centrale verwarming - NAVB

BIJKOMENDE 
DOCUMENTATIE

Preventie en beschermingsfiches - NAVB
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Instructiekaart nr 16 : machines voor houtverwerking

Wie geeft de specifieke veiligheidsinformatie i.v.m.
inrichting van de lokalen (refter, sanitaire installaties, …) ?

Moet hij een bouwterreinmachine besturen ?

Moet hij een heftruck besturen ?
zie typefunctie heftruckbestuurder nr 25

Moet hij laswerkzaamheden uitvoeren?
zie typefunctie lasser nr 15

Moet de werknemer een voertuig besturen op de openbare weg ?

Moet hij een kraan besturen?

wat bij brand, bij arbeidsongeval ? EHBO ?
de werkkledij (te specificeren)

Wat is de vereiste ervaring  ?

Instructiekaart nr 26 : loodgieter
Talenkennis
Is er een opleiding vereist : beroeps- en/of veiligheidsopleiding ?

AANDACHTSPUNTEN 
UITZENDCONSULENT 
(vragen aan te vullen voor 

zover ze onvoldoende werden 
ingevuld op de werkpostfiche)

zie typefunctie bestuurder bouwterreinmachine

zie typefunctie kraanbestuurder nr 25

Waar zal de uitzendkracht tewerkgesteld worden? Geef het type bouwwerf (kantoorgebouw, industrieel gebouw, appartementsgebouw, 
wegenwerk, brug, waterweg, …) Renovatie of nieuw bouwwerk (aard en plaats van de werf)

de PBM (te specificeren)
de werkpost en de gebruikte producten
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