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“Elk ongeluk is er een te veel.
We moeten er alles aan
doen om die te voorkomen.”

“Iedere monteur moet aan het
eind van de dag weer veilig
naar huis kunnen.”

Riek Siertsema, voorzitter AFNL Bouw en Infra

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

“De bouw staat in de
top 3 van meest onveilige
sectoren. Dit moet anders.”

“Veiligheid moet op de eerste
plaats staan. We willen dat iedereen gezond zijn pensioen haalt.”

Maxime Verhagen,
voorzitter Bouwend Nederland

Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL

De Bewust Veilig-krant is een uitgave voor de Bewust Veilig-dag op 24 maart
2021. Op deze dag staan bedrijven uit de bouw, infra, techniek en onderhoudssector extra stil bij veiligheid. De dag wordt georganiseerd door:

eck
Speltip: ch
k.nl
bouwspraa

Escaperoom 24 maart 2021
Meld je aan op bewustveilig.com

werken
met elektriciteit
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GOUDEN REGELS

1.

Werk alleen met elektriciteit als je daar voor opgeleid bent.

2.

Haal bij het werken aan installaties de spanning eraf.

3.

Werk alleen met dubbel geïsoleerd gereedschap.

4.

De isolatie moet goed zijn, vervang defecte isolatie.

5.

Scherm schakel- en stoppenkasten af.

6.

Gebruik lage spanning.

7.

Houd het smeltpatroon in de gaten – dat is het zwakste punt.

8.

Zet het afschermdeksel meteen terug.

ZO GEVAARLIJK IS AFLEIDING

9.

Zorg voor een goede veiligheidsaarding.

Een monteur moet een meter omwisselen voor een
slimme meter. Hij legt eerst zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschap klaar. Maar dan gaat
zijn telefoon. Als hij weer verder gaat met zijn werk,
vergeet hij spanningvoerende delen af te schermen.
Als hij de bedrading naar voren buigt, raakt hij één
van de onder spanning staande fases. Hij heeft geluk
gehad: hij komt los en heeft alleen brandplekken op
zijn hand en spierpijn. Na een nacht in het ziekenhuis
kan hij weer naar huis. Een klein wonder, want de
kleinste fout kan al dodelijk zijn. Controleer dus altijd
alle stappen en blijf opletten.

10. Hogere spanning = meer afstand tussen lichaam en geleider.

VEILIG WERKEN MET STROOM

NIKS SCHOKKENDS

1

2

>2m2

3

Elektriciteit: we kunnen er
niet meer zonder, maar het
brengt ook gevaar met zich
mee. Stroom kan zorgen
voor brand en explosies, een
schok, brandwonden of een
hartstilstand. Thuis, maar
zeker op de bouwplaats.
Installateurs en elektrotechnici lopen gevaar, maar
ook andere medewerkers
op de bouwplaats moeten
blijven opletten. Samen
houden we het veilig.

Stroom eraf? Vergeet de
noodstroomvoorziening niet!

3 Werken aan een
installatie
Meten. Uitschakelen.
Borgen. Labelen.

SPEL

Verbind de
stroomdraadjes

1 Brand bij elektriciteitSproeischuimblusser/
CO2-blusser

www.arbotechniek.nl/arbocatalogus/elektrische-installaties/
www.volandis.nl/werk-veilig/veiligheid/contact-met-elektriciteit/

2 Werken in een nauwe
geleidende ruimte.
Accugereedschap

MEER WETEN?
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WAT IS ER MIS MET DEZE STEIGER?

Meer dan de helft van de ongelukken in ons vak is een val. Vaak
raken mensen daardoor ernstig
gewond. Hoogte maakt daarbij
trouwens weinig uit – van een
ladder vallen is vaak nog gevaarlijker dan een val van een dak.
Denk dus goed na bij werken op
hoogte, óók bij kleine klusjes. Is
de werkplek veilig ingericht en
opgeruimd? Staat de ladder of
steiger goed, ben je aangelijnd?
Top! Zo krijgen we het aantal
valongelukken omlaag.
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1) Wat is oorzaak nr 1 van vallen?
a) Verlies van evenwicht.
b) Instorten van de steiger.

IMGUR

Werkvloer is niet goed: o.a. planken liggen los en niet
volledig dichtgelegde vloer. Leuningwerk ontbreekt.
Geen kantplanken aanwezig. Geen ladderopgang.
Afstand naar gevel is te groot.
www.arboportaal.nl/onderwerpen/werken-op-hoogte
www.volandis.nl/werk-veilig/veiligheid/valgevaar
www.onderhoudnl.nl/werken-op-hoogte
www.arbotechniek.nl/arbocatalogus/hoogte/

Timmermannen, (elektro)monteurs, schilders
en dakdekkers vallen het vaakst. 1/3 van de
mensen die vallen is jonger dan 30 jaar.

16% van die valongelukken zorgt voor blijvend letsel.
Elk jaar raken er in de bouw en onderhoud 67 mensen
(ernstig) gewond doordat ze van een ladder of trapje vallen.

55% van alle ernstige ongevallen
in de bouw en infra is een val is?
In 4% van de gevallen valt er iemand dood.
Meer quizvragen? https://www.hubhosting.nl/BNLveilig/project/

5) Wat is de goede opstelhoek van
de ladder?
a) 80 graden.
b) 75 graden.

7) Wat is een aanlijnvoorziening
op een dak?
a) Een dakgoot.
b) Dakankers.

2) Wanneer mag je op een ladder
werken?
a) Als er geen ander, veiliger middel is.
b) Altijd, want het gaat lekker snel.

8) Hoe vaak moet je je ladder
controleren?
a) Een keer per week.
b) Dagelijks.

3) Een rolsteiger mag pas gebruikt
worden als deze ...
a) een label heeft.
b) geremd is.

9) Hoe ver mag je maximaal reiken
op een ladder?
a) Niet meer dan een armlengte.
b) Zo ver als je kan.

4) Boven welke windkracht mag je
je ladder niet meer gebruiken?
a) Windkracht 8.
b) Windkracht 6.

6) Veilig of niet?

‹

MEER WETEN?

WIST JE DAT?

1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6 niet veilig, 7b, 8b, 9a, 10a.

werken
op hoogte

10) Hoe lang mag je op een ladder
werken?
a) Niet meer dan 1 uur per dag.
b) Zo lang als nodig is.
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3) Dit is niet veilig. Achter
de graafmachine staat een
man die geen oogcontact
heeft met de machinist.
Hij staat wel in het bereik
van de graafmachine.

VEILIG
OF NIET?

2) Hier is duidelijk een
voetpad aangegeven.
Veilig!

Houd je jezelf en je collega’s veilig.
Dit kun je doen:
3

4

1. Kijk elkaar aan

WIST JE DAT?

2. Zorg voor genoeg ruimte

Bewust Veilig-dag 24 mrt 2021
MEER WETEN?

www.arboportaal.nl/onderwerpen/aanrijdgevaar
www.volandis.nl/werk-veilig/veiligheid/aanrijdgevaar
www.arbotechniek.nl/toolboxen/presentaties/

1) Ja. De mannen zijn duidelijk in het zicht van de
machinisten aan het werk.

WEG MET ONGELUKKEN

3. Zorg voor de juiste
afzettingen

4) Dit is niet veilig, je
stapt altijd uit aan de
meest rustige kant van de
auto.

werken
langs de weg

1

Een aanrijding is het meest voorkomende ernstige ongeval in de infra, vooral bij werken langs de weg.
Elk jaar heeft 1 op de 10 wegwerkers een bijna-ongeluk. Op bouwplaatsen ging en gaat het regelmatig
mis met bewegende voertuigen en
machines. Vaak houdt iemand daar
(blijvend) letsel aan over, 12% van
de ongelukken is dodelijk. Blijf dus
opletten op de weg!

De meeste ongelukken gebeuren
bij het plaatsen en weghalen van
de wegafzettingen?

Er 20 gevaarlijke situaties per uur
bij wegwerkzaamheden zijn?
Het grootste gevaar is: aangereden
worden door een collega in het werkvak?
30% van de slachtoffers grondwerker,
stratenmaker of bouwvakker is? 30%
is chauffeur of machinist.

Was je handen ook
vóór het plassen.
Niet eten, drinken en roken op de werkplek.

MEER WETEN?

www.arboportaal.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/
www.volandis.nl/werk-veilig/gevaarlijke-stoffen/
www.arbotechniek.nl/toolboxen/presentaties/
www.onderhoudnl.nl/werken-met-gevaarlijke-stoffen

ZIEK VAN HET SCHILDEREN
Jeroen had in zijn jaren als schilder
vaak last van zijn keel en longen.
Hij was bovendien vaak misselijk.
De klachten werden steeds erger,
maar hij werkte gewoon door.
Maar door de geboorte van zijn
eerste kind veranderde alles. Het
meisje had een aangeboren ziekte,
misschien wel vanwege zijn werk
met gevaarlijke stoffen. Jeroen is
nu veiligheidskundige. Zijn advies:
“Weet waar je mee werkt! Ga nooit
zomaar aan de slag, lees de veiligheidsbladen. Zijn die er niet, vraag
dan bij de leverancier of je leidinggevende hoe je veilig met de
producten moet werken.
En vraag dan meteen
of er geen veiliger
middel is.”

3

GEVAARLIJK
DIESELROOK
HOUTSTOF

KWARTSSTOF

LASROOK

ISOCYANATEN
UIT VERF

LIJM EN PUR

5

4

6

1 Giftig

Was je gezicht en handen uit voor het eten.
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2 Ontvlambaar

Trek vuile werkkleding
uit voor het eten.

2

3 Bijtend

Bescherm je ogen,
neus, mond en huid.

1

4 Lange termijn gezondheidsrisico

Zorg voor afzuiging
en frisse lucht.

Wat betekent dit symbool?

5 Ontplofbaar

KRIJG ZE NIET BINNEN

Het gevaar van gevaarlijke stoffen kun je niet zien. Maar het is er
wel. Overal, en zéker in de bouw,
het onderhoud en de techniek.
Van stof, gas of oplosmiddelen
kun je eczeem krijgen, maar ook
hersenbeschadiging, astma,
hoofdpijn of zelfs kanker. Meteen
als je producten gebruikt, maar
soms krijg je pas jaren later
klachten. En iedereen loopt risico.
Hoe bescherm jij jezelf tegen
gevaarlijke stoffen?

6 Gevaarlijk voor het milieu

werken met
gevaarlijke stoffen
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Bewust Veilig-dag
Zie jij er nog meer? Mail ze
naar info@bewustveilig.com
en maak kans op 1 van
de 10 Jan van Haasterenpuzzels!
Elektriciteit: Lang, slingerend
snoer bij de handzaag
Hoogte: Geen reling
aangebracht
Langs de weg: Afzetting
(blijkbaar) ondeugdelijk
Gevaarlijke stoffen:
Dieselrook uit aggregaat

wat gaat
hier mis?

