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Materiaalkunde
Toegepaste materialen
o vervaardiging ijzer en staal
o vervaardiging geprofileerde platen
o typen en eigenschappen geprofileerde platen / sandwichpanelen
o typen en eigenschappen isolatie
o typen en eigenschappen folies
o typen en eigenschappen kit
o typen en eigenschappen bevestigingsmiddelen
Staalconstructie
o benamingen
Tekening lezen
overzichttekeningen
detailleringen
zetwerk inmeten
Maattoleranties
toleranties toegepaste materialen
o binnendozen
o buitenbeplating
o panelen
toleranties achterconstructie
toleranties montage
Duurzaamheid
Materialen
o Staal
o Aluminium
o RVS
o Sendzimir verzinkt staal
o Zink
Corrosie (o.a. ‘witroest’)
Coatings
Bevestigingsmiddelen
Kleur
Beschadiging materialen
Reiniging en onderhoud materialen
Reparatie materialen (mogelijkheden en voorbeelden)
Maatvoering
Uitzetten en controleren maatvoering gevels
o werken met waterpas
o werken met waterpasinstrument
o werken met theodoliet
o werken met laser
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GEVELS
Binnendoosconstructie
o montage binnendozen
o montage tussenprofielen (omega’s)
o aanbrengen isolatie
o montage buitenbeplating verticaal
o montage buitenbeplating horizontaal
o montage zetwerk
Sandwichpanelen
o montage panelen verticaal
o montage panelen horizontaal
o montage zetwerk
Enkele beplating
o montage buitenbeplating verticaal
o montage buitenbeplating horizontaal
o montage zetwerk
Speciale gevels
o montage RVS gevels en zetwerk
o montage zinken gevels en zetwerk
DAKEN
Plat dak
o montage dragende dakplaten
o montage zetwerk
Sandwichpanelen
o montage panelen
o montage zetwerk
Hellend dak (enkel)
o montage (koud)dakplaten
Hellend dak (dubbel)
o montage dragende dakplaten
o montage tussenprofielen
o montage isolatie
o montage (koud)dakplaten (ook dakpanplaten)
o montage zetwerk
Dak met spandekens
o montage isolatiedekens
o montage(koud)dakplaten
Dupanel-syteem
o montage isolatieplaten (incl. profielen)
o montage(koud)dakplaten
Felsdak
o montage felsplaten
o montage zetwerk
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BOUWFYSICA
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Warmte-isolatie (bouwfysica)
Bouwbesluit-eisen
Koudebruggen
Thermografische beelden (infrarood)
Warmteverlies door luchtlekken
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•
•
•
•
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Vochthuishouding (bouwfysica)
Vochtproductie
Verzadigingsconcentratie (dauwpunt)
Vochttransporten
Inwendige condensatie
Oppervlakte condensatie
Onderkoelingscondensatie (‘nachtelijke uitstraling’)
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•
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Statica (sterkte, stijfheid en stabiliteit
Sterkte beplating
Sterkte panelen
Schades (o.a door wateraccumulatie)
Permanente belastingen
Veranderlijke belastingen
Schijfwerking
Overspanningscapaciteit toegepaste platen/panelen
Bezwijkrisico’s

•
•
•
•
•
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Water- en winddichtheid
Belastingen m.b.t. waterdichtheid
Risico’s waterdichtheid (lekkages)
Waterdichte oplossingen
Belastingen m.b.t. winddichtheid
Risico’s winddichtheid (luchtlekken/tochtverschijnselen)
Oplossingen luchtlekken/kieren
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VEILIGHEID
•
•

werken op het dak
werken aan de gevel
o werken met ladders
o werken met steigers
o werken met hoogwerkers
o werken met hangbruggen
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MODULE 2: RISICO’S, ONGEVALLEN EN VEILIGHEID
Inleiding
Elke taak en ieder soort van werk kent zijn eigen risico’s. Deze worden bepaald
door de aard van het werk, de omstandigheden en de producten of materialen
die worden verwerkt. Op deze risico’s dient U te zijn voorbereid. Werkgever en
werknemer dienen deze risico’s tot het minimum te beperken en beheersbaar te
houden.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe we de veiligheid op de werkplek kunnen
verhogen en hanteren.
2.1 Risico’s
Risico

Risico wordt omschreven als de mate van waarschijnlijkheid, dat een gebeurtenis,
gewild of ongewild, zal plaatshebben. Deze factor wordt bepaald door:
•

de kans van het optreden,

•

de frequentie of de tijd van blootstelling,

•

het ongewenste effect.

Bij het vaststellen van de ernst van een risico dient u met een tweetal factoren
rekening te houden namelijk,
•

de kans dat er inderdaad een ongeval of een ongewenste gebeurtenis zal
optreden,

• het gevolg of het effect van dit ongeval of de ongewenste gebeurtenis.
We spreken van een onaanvaardbaar risico als er mogelijk letsel en of schade kan
ontstaan.

RISICO = KANS x EFFECT
Voorbeelden om deze definitie te verduidelijken:
Kleine kans, groot effect of gevolg
De kans dat er in het Rijnmondgebied een terminal ontploft is erg klein,
maar als dit gebeurt dan wordt er een groot gebied door getroffen.
Grote kans, klein effect of gevolg
De kans dat er op een rommelige bouwplaats of werkplek iemand
struikelt is groot, maar de gevolgen raken alleen maar de persoon die struikelde
waardoor de schade beperkt blijft.
U begrijpt dat situaties waarin geldt grote kans groot effect, ten alle tijden
moeten worden voorkomen.
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MODULE 2: RISICO’S, ONGEVALLEN EN VEILIGHEID
Veiligheid

Op de werkplek zullen we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten. Maar als er risico’s
aanwezig blijven, zal het mogelijke effect toch aanvaardbaar moeten blijven. Dus
kunnen we veiligheid het best als volgt omschrijven,

HET BEWUST NEMEN VAN (ALLEEN) AANVAARDBARE RISICO’S

Risicobronnen

Soort werk

De risico’s op de werkplek worden veroorzaakt door een aantal factoren te weten:
•

het soort van werk,

•

de werkplek zelf,

•

kennis en vakbekwaamheden,

•

het gedrag van de werknemers,

•

het welzijn van de werknemers,

•

de aanwezige middelen.

Aan sommige werkzaamheden kleven nu eenmaal grotere risico’s als aan andere
werkzaamheden. Voor wat betreft bijvoorbeeld werkzaamheden aan het
elektriciteitsnet kleven grotere risico’s dan werkzaamheden die plaatsvinden
achter een bureau. Denk bij risico’s bijvoorbeeld aan:
•

een rommelige werkplek,

•

te hoge of te lage temperatuur,

•

te veel of te weinig licht,

•

lawaai,

•

trillingen,

•

weersomstandigheden,

•

stof of vervuilde lucht,

•

werken in de omgeving van stralingsbronnen,

•

verkeer in de omgeving,

•

werken in een besloten ruimte,

•

werken op hoogte,

•

moeilijke toegankelijkheid,

•

te weinig bewegingsruimte,

•

werkplek met te weinig vluchtwegen,

•

gevaarlijke werkzaamheden in de omgeving,

•

complexiteit.

De werkplek

Als U op een hellend dak moet werken zullen de risico’s groter zijn als dezelfde
werkzaamheden op de begane vloer.

Kennis en
vakbekwaamheden

Werknemers die slecht zijn opgeleid of geïnstrueerd, lopen een groter
risico als werknemers die weten waar zij me bezig zijn. Deze
werknemers die te weinig voorlichting en informatie hebben gekregen werken
mee aan een onveilige werkomgeving.
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MODULE 2: RISICO’S, ONGEVALLEN EN VEILIGHEID
Gedrag/Mentaliteit

Een slechte mentaliteit, stoer gedrag, haastig werken, ongeïnteresseerd zijn en
spelen tijdens het werk leiden in veel gevallen tot gevaarlijke en dus ongewenste
situaties.

Middelen

Het gebruik van onveilig materieel, of het niet aanwezig zijn van de juiste PBM’s.
2.2 Van risico naar (bijna) ongeval

Ongeval

We spreken van een ongeval als er een ongewenste gebeurtenis plaatsvindt met
schade of letsel als gevolg.

Bijna-ongeval

We spreken van een bijna-ongeval als er een ongewenste gebeurtenis plaatsvindt
die geen schade of letsel als gevolg heeft.
Door puur geluk treedt er bij een bijna-ongeval geen schade of letsel op, maar dit
had ook heel anders kunnen aflopen.

Melden

Ongevallen dienen aan de leidinggevende te worden gemeld, zodat deze de
benodigde actie kan ondernemen. Maar het is ook heel belangrijk dat de bijnaongevallen die plaatsvinden worden gemeld.
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bijna-ongevallen en ongevallen.
Uit de onderzoeken blijkt dat er tussen deze twee wel degelijk een vaste
verhouding is.

IJsbergtheorie

Deze verhouding is uitgewerkt in de zogenaamde IJsbergtheorie. Aan ieder
dodelijk ongeval gaan meerdere bijna-ongevallen vooraf.

1
30

Dodelijk ongeval
Ernstige ongevallen

3000

Ongevallen zonder verzuim

30000

Bijna - ongevallen

Deze komen wij wel
te weten uit
registraties en
meldingen.

Wat onder water
ligt, komen wij
moeilijk te weten.
En juist voor deze
gevallen moeten
wij maatregelen
nemen.

Afbeelding 2.1 De ijsberg (wat er onder de waterlijn gebeurt)
2.3 Oorzaken van een ongeval
Latheiner heeft een methode ontworpen om ongevallen te onderzoeken.
Hiervoor bracht hij de oorzaken van het ontstaan van ongevallen in kaart.
Basisveiligheid, versie 2012
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MODULE 2: RISICO’S, ONGEVALLEN EN VEILIGHEID
Onveilige situaties

Ook onveilige situaties kunnen leiden tot een ongeval, voorbeelden hiervan zijn:
•

putten of diepe sleuven die niet zijn afgezet,

•

vloeropeningen die niet zijn afgedekt,

•

natte of gladde vloeren,

•

veel rommel of rotzooi op de werkplek,

•

losliggende snoeren enz.

Afbeelding 2.4 Onveilige situaties
2.4 Preventie
Preventie richt zich op een viertal aspecten:
•

de mens

•

de omgeving

•

de organisatie

•

de techniek

De mens

Omdat 80% van de oorzaken van ongevallen en schades ligt bij de mens, ligt het
voor de hand dat preventiemaatregelen eerst gericht zijn op de mens.

Aanpak onveilige
situaties

Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige situatie op
de werkplek. Als U dus een onveilige situatie aantreft dient U het volgende te
doen:
•

neem de oorzaak weg (bronaanpak),

•

beveilig het gevaar of dek het af,

•

waarschuw de leidinggevende of chef, en uw collega’s,

•

schakel zo nodig anderen in en controleer of er iets gedaan is.

Aanpak onveilige
handelingen

Als u ziet dat derden of uw collega’s onveilige handelingen uitvoeren,
dan bent u verplicht om deze handelingen direct te (laten) stoppen.

Preventie t.a.v.
de omgeving

Uiteraard is ook de omgeving van belang voor de veiligheid op de
werkplek. Te denken valt bijvoorbeeld aan de manier waarop de werkplek is
ingericht, het klimaat waarin U werkt enz. Natuurlijk is het zaak om ook deze
gevaren zo klein mogelijk te houden, en de preventie kan dan bijvoorbeeld ook
gericht zijn op,
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•

het kiezen van een veilige opstelling van materieel en machines,

•

het gebruik van signalering,

•

het kiezen van het juiste materieel voor die werkplek.
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•
•
•

bij het opstellen en evalueren van procedures;
indien voorgeschreven in het vergunningsysteem;
bij het inschakelen van een jongere, een stagiair, of een uitzendkracht.

Bijstellen

Een TRA dient in een aantal situaties te worden bijgesteld. Deze situaties zijn
bijvoorbeeld;
• het werkplan blijkt in de praktijk niet meer toepasbaar;
• men beschikt niet over het juiste gereedschap of over de juiste middelen;
• de installatie is niet meer druk- of spanningsvrij.

LMRA

Binnen de VCA maakt men dankbaar gebruik van de kennis van de werknemer, dit
doet men door de werknemer een Laatste Minuut Risico Analyse te laten
toepassen. Dit houdt in dat de werknemer op het laatste moment een afweging
maakt van de risico’s en maatregelen neemt om zijn taak veilig te kunnen
uitvoeren.
2.5 Wat te doen bij een ongeval?
Als U onverhoopt te maken krijgt met een ongeval, dan is het natuurlijk belangrijk
dat U zo snel mogelijk handelt om letsel en of grotere schade te voorkomen.
We maken onderscheid in,
•

ernstige ongevallen en,

•

ongevallen zonder ernstig letsel.

Ernstig ongeval

Er is sprake van een ernstig ongeval wanneer iemand lichamelijk of geestelijk
letsel heeft opgelopen en hiervoor direct, of binnen 24 uur voor observatie of
behandeling in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Ook bij grote schade of
milieuschade wordt gesproken van een ernstig ongeval. Deze moeten binnen 24
uur aan de arbeidsinspectie worden gemeld.

Incidenten

“Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk incidenten worden gemeld en
geanalyseerd.” Dit vraagt om een brede omschrijving van de te melden
incidenten: het melden van ‘alles wat
niet de bedoeling is’. Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die
daadwerkelijk tot schade of ongevallen leiden, maar ook om ‘near misses’.

Handelen bij
ongevallen

De manier van handelen bij een ongeval hangt natuurlijk af van de ernst van de
situatie.
In onderstaande tabel vatten we samen wat U moet doen.
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Ongeval met ernstig letsel

Ongeval zonder ernstig letsel

* Let op gevaar voor Uzelf,
* Bel het interne alarmnummer of
112 en geef het volgende door,
- eigen naam en afdeling
- plaats van het ongeval
- aard van de verwondingen
- aantal slachtoffers
- plaats waar de ambulance
moet komen.

* Meld het ongeval bij de chef.
* Breng het slachtoffer indien
nodig naar de EHBO.
* Meld de aanleiding tot het
ongeval bij de chef om
herhaling te voorkomen.
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MODULE 2: RISICO’S, ONGEVALLEN EN VEILIGHEID
Vragen
1. Aan de hand van welke factoren wordt bepaald wat een risico is?
a.
de kans van optreden, de tijd van blootstelling en het effect
b.
hoe groot is de kans dat een ongeval plaats vindt
het aantal personen dat bij een ongeval betrokken kan zijn
c.
2. Hoe kunt U het beste risico’s verkleinen?
a.
door persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken
door opleiding en instructie
b.
c.
door het wegnemen van de oorzaak
3. Hoe kunt U veiligheid het best omschrijven?
veiligheid is een goede afweging tussen het risico en de kosten
a.
b.
veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s
veiligheid bepaalt U zelf
c.
4. Dit is géén voorbeeld van een onveilige situatie?
a.
het boren met een ongekeurd boormachine
b.
een onafgedekt gat in de vloer
c.
een plat liggende gasfles
5. Wat is een voorbeeld van een onveilige handeling?
losliggende kabels in de werkplaats
a.
b.
tijdens hijswerkzaamheden uw helm niet dragen
c.
uw gereedschap niet laten keuren
6. Wat is de belangrijkste oorzaak van ongevallen op de werkplek,
a.
menselijke fouten
slecht inkoopbeleid
b.
c.
verkeerd materieel
7. Wat is de belangrijkste maatregel die de Arbo-wet voorschrijft om risico’s te beperken,
a.
voorlichting en instructie
collectieve maatregelen nemen
b.
c.
bronmaatregelen nemen
8. Wat is géén voorbeeld van een maatregel aan de bron,
a.
een machine omkasten om zo het geluid te reduceren
b.
waterdragende verf gebruiken
c.
grondstoffen in blokken in plaats van in poedervorm gebruiken
9. Wat verstaan we onder arbeidstechnische voorbereiding?
a.
bepalen in welke volgorde we gaan werken
b.
bepalen welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden
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