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Inleiding

Doel

Doel van dit Arbopraktijkboek Scheepsbouw is scheepswerven en aanverwante
bedrijven een handreiking te bieden ter verbetering van de veiligheid en gezondheid
van de bij hen werkzame personen. Het geeft invulling aan de arbowetgeving en
behandelt de activiteiten en thema’s die op scheepswerven de belangrijkste
arbeidsrisico’s met zich meebrengen.

Kader

De arbowetgeving is opgebouwd uit 3 delen: de Arbeidsomstandighedenwet, het
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. In de
Arbeidsomstandighedenwet zijn alleen doelvoorschriften opgenomen. Deze geven het
beschermingsniveau aan dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij
veilig en gezond kunnen werken.
Als EU-lid heeft Nederland tevens te maken met Europese richtlijnen. De hieruit
voortvloeiende bepalingen zijn voornamelijk terug te vinden in het Arbobesluit. Er
komen zo min mogelijk nationale regels bovenop de Europese regels.
Werknemers en werkgevers mogen samen afspreken hoe invulling wordt gegeven aan
de doelvoorschriften. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een zogenoemde
arbocatalogus. Deze wordt binnen de branche/sector opgesteld en bevat bijvoorbeeld
beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische
handleidingen.
Een arbocatalogus kan ter toetsing aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Inspectie SZW) worden voorgelegd. Voor diverse thema’s in de metaal- en
elektrotechnische industrie bestaat inmiddels een goedgekeurde arbocatalogus, onder
de naam Verbetercheck. Die naam zal in het Arbopraktijkboek steeds worden gebruikt.

Status

Verbeterchecks die met positief resultaat door Inspectie SZW zijn getoetst, vormen
het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door Inspectie SZW. Deze
status geldt niet voor de overige onderwerpen. Netherlands Maritime Technology
hoopt echter dat Inspectie SZW voor die onderwerpen de aanpak volgens het
Arbopraktijkboek Scheepsbouw als uitgangspunt zal nemen.

Management

Betrokkenheid van directie en management is essentieel. Een cultuur verandert
alleen als het (top)management achter die veranderingen staat. In woorden, maar ook
in daden. Door budget vrij te maken, aanwezig te zijn en niet in de laatste plaats door
het goede voorbeeld te geven. Alleen als de directie uitdraagt veiligheid en gezondheid
belangrijk te vinden, zullen de overige leidinggevenden volgen en ontstaat een cultuur
waarin veilig en gezond werken de norm is.

Realisatie

De actualisering van het Arbopraktijkboek Scheepsbouw is gerealiseerd door een
werkgroep van branchespecialisten bestaande uit:
Bernardina Atsma (De Vries Scheepsbouw/Feadship), Alexander Becks, Leo Rodenburg,
Don Rolfes (allen Royal IHC), Olivier Boot (Damen Shiprepair), Kees Halm (FME), Willie
Kocken (Heesen Yachts), John van Mierlo (De Kaap/Bodewes Groep), Arnold van Sluijs
(Damen Schelde Naval Shipbuilding) alsmede Joëlla Lucas, Sieger Sakko en Bert de
Vries (eindredactie) namens Netherlands Maritime Technology.

Fotografie/
illustratie

Koninklijke Niestern Sander BV - omslag voorzijde
Ben Huisjes, Ben Art work - pagina 2
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Opbouw

Hoofdstuk 1 gaat in op de relatie tussen dit Arbopraktijkboek en de Verbeterchecks
van de metalektro industrie.
Hoofdstuk 2 gaat in op “risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)” en “orde & netheid”,
twee basiselementen die in algemene zin bijdragen aan veilig en gezond werken.
Hoofdstuk 3 behandelt de activiteiten en thema’s die de belangrijkste arbeidsrisico’s
met zich meebrengen.
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1
5xbeter

Arbopraktijkboek en Verbeterchecks
Scheepsbouw en -reparatie valt onder de werking van de arbocatalogus die is
ontwikkeld in ‘5xbeter - IJzersterk voor veilig werk’, een gezamenlijk project van de
vijf cao-partijen in de metaalbewerking en metalektro: Koninklijke Metaalunie, FME,
FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie.
In dit Arbopraktijkboek zal in plaats van arbocatalogus steeds de door 5xbeter
gehanteerde term Verbetercheck worden gebruikt.
Doel van het project is het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in de bedrijven
die onder de metaal-cao’s vallen.
De belangrijkste wegen waarlangs 5xbeter dit probeert te bereiken zijn:
- de ontwikkeling van Verbeterchecks voor de belangrijkste arborisico’s in de metaal
- het beschikbaar stellen van Verbetercoaches die bedrijven en werknemers gratis
adviseren en ondersteunen ten behoeve van een goede uitvoering van de
verbeterchecks in de bedrijven.
De behandelde thema’s zijn:
 Werken op hoogte (verbetercheck beschikbaar)
 Besloten ruimten (verbetercheck beschikbaar)
 Lasrook (digitale verbetercheck beschikbaar)
 Schadelijk geluid (digitale verbetercheck beschikbaar)
 Machineveiligheid (digitale verbetercheck beschikbaar)
 Fysieke belasting (digitale verbetercheck beschikbaar)
 Nieuwkomers (ondersteunende documentatie beschikbaar)
Digitale Verbeterchecks werken volgens een stoplichtmodel. Groen is goed. Rood
vraagt om verbeteringen. Het instrument levert zo nodig een handleiding om
werkplekken aan te pakken, medewerkers tot gezonder gedrag te motiveren en betere
afspraken te maken. Ofwel een Plan van Aanpak, dat zo bij de RI&E kan worden
gevoegd. Meer informatie en de verbeterchecks kunt u vinden op www.5xbeter.nl.
Genoemde thema’s komen ook in het praktijkboek aan bod, zodat alle informatie in
één document beschikbaar is.

Status

Verbeterchecks die met positief resultaat door Inspectie SZW zijn getoetst, vormen het
uitgangspunt voor toezicht en handhaving. Deze status geldt niet voor de overige
onderwerpen. Netherlands Maritime Technology hoopt echter dat Inspectie SZW voor
die onderwerpen de aanpak volgens het Arbopraktijkboek Scheepsbouw als
uitgangspunt zal nemen.
Mocht er verschil zijn tussen het Arbopraktijkboek en de door Inspectie SZW
geaccepteerde Verbeterchecks, dan zijn de tekst en inhoud van de Verbeterchecks
bepalend.

Verbetercoaches

Verbetercoaches informeren en adviseren. Als specialisten op het gebied van
bovengenoemde thema’s, maar ook van gedrag en cultuur beantwoorden ze vragen en
reiken oplossingen aan. Pasklaar en gratis zorgen zij voor:
 Inventarisatie van vragen
 Advies bij problemen
 Ondersteuning bij obstakels
 Advies over verbetering van werkplekken
 Feedback over aanpassingen
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Werkgevers, werknemers, preventiemedewerkers, ondernemingsraden en arboprofessionals kunnen zo allemaal gebruikmaken van een betrokken en deskundig
aanspreekpunt. Zo nodig verschijnt een Verbetercoach ter plekke, ongeacht de grootte
van een onderneming of de omvang van een probleem.
Inschakeling is mogelijk door werkgevers en werknemers die onder de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf of de CAO Metalektro vallen. De Verbetercoaches nemen
ook zelf initiatief om hun assistentie aan te bieden. Ze bezoeken bedrijven, organiseren
of ondersteunen bijeenkomsten, onderhouden netwerken, geven advies en begeleiden
verandertrajecten. Eenvoudige of complexe kwesties: de Verbetercoaches staan
ervoor open. Het is zeker geen arbopolitie. Evenmin is het een verkapte arbodienst. Zo
verrichten ze bijvoorbeeld geen uitvoerige metingen. Zo nodig verwijzen ze door.
De Verbetercoach is telefonisch (0800 - 5555005) of via www.5xbeter.nl te bereiken.
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2

Arbeidsomstandigheden op scheepswerven
In dit hoofdstuk komen de “Risico-Inventarisatie en -Evaluatie” en “Orde & Netheid”
aan de orde. Dit zijn twee basiselementen die in algemene zin bijdragen aan veilig en
gezond werken.

2.1
Arbeidsrisico’s

Maatregelen
2.1.1

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak
Elk bedrijf moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
In de RI&E worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s vastgelegd die de arbeid met
zich meebrengt voor de werknemers. Waar nodig komen maatregelen naar voren.
Deze risicobeperkende maatregelen worden opgenomen in een Plan van Aanpak.

RI&E uitvoeren
RI&E-instrument kiezen
In de metaalbewerking is een instrument ontwikkeld waarmee de RI&E uitgevoerd kan
worden. Het is toegespitst op de metaalbewerkingsbranche, die veel raakvlakken heeft
met de scheepsbouw en -reparatie. Zeker voor kleinere bedrijven is het goed
bruikbaar, maar niet alle risico’s op scheepswerven worden voldoende behandeld.
De scheepswerf kan er ook voor kiezen de RI&E met een ander instrument uit te
voeren. Redenen kunnen zijn:
 Goede ervaring met dat instrument uit een voorgaande RI&E,
 Het gebruiken van één instrument als een bedrijf meerdere (internationale)
vestigingen heeft.
Op een scheepswerf vinden activiteiten plaats die bij metaalbewerkingsbedrijven niet
(altijd) voorkomen. Het is belangrijk dat deze activiteiten ook voldoende
geïnventariseerd worden tijdens het uitvoeren van de RI&E. Beoordeel daarom of het
gekozen instrument alle activiteiten op de werf behandelt. Als dit niet het geval is dan
zal het instrument aangevuld moeten worden. Dit Arbopraktijkboek kan daarbij
helpen.
Risico’s inventariseren en evalueren
Met behulp van het RI&E-instrument worden de werkplekken uitvoerig onderzocht en
werknemers geïnterviewd. Bij de uitvoering van de RI&E heeft de
preventiemedewerker een belangrijke rol. Deze persoon is op de hoogte van de
aanwezige arbeidsrisico’s en beschikt over informatie die nodig is bij de uitvoering van
de RI&E.
(De werkgever mag deze taak zelf vervullen als het bedrijf ten hoogste 25
medewerkers heeft)
Tijdens de inventarisatie zullen onveilige of ongezonde situaties gevonden worden.
Voor deze situaties wordt de omvang van de risico’s bepaald (de risico-evaluatie). De
vastgestelde risico’s geven inzicht in welke mate het bedrijf de arbeidsrisico’s
beheerst.
Risicobeperkende maatregelen selecteren
Bij het selecteren van maatregelen geldt in zijn algemeenheid dat bronaanpak de
voorkeur verdient.
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Dit wil zeggen dat gevaren zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden bij het inrichten van werkplekken en functies, door het
kiezen van andere technieken en door het gebruik van andere stoffen.
Is de bronaanpak technisch, economisch of operationeel niet haalbaar, dan moeten in
onderstaande volgorde de volgende maatregelen worden getroffen:
1. Het risico verminderen door maatregelen aan de bron te treffen;
2. Het risico verminderen door de mens af te schermen;
3. Het risico verminderen door blootstelling te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld
door het nemen van organisatorische maatregelen zoals taakroulatie,
vermindering van het aantal blootgestelden of door compartimentering;
4. Het toepassen van collectieve beschermingsmiddelen;
5. Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bovenstaande aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie.
Het is mogelijk dat noodgedwongen eerst genoegen moet worden genomen met een
maatregel van een lager niveau, waarna later alsnog maatregelen van een hoger
niveau volgen. De maatregelen behoren opgenomen te worden in het Plan van
Aanpak.
2.1.2

Plan van Aanpak opstellen en uitvoeren
Tijdens de RI&E worden voor de arbeidsrisico’s die onvoldoende beheerst worden
risicobeperkende maatregelen voorgesteld.
In het Plan van Aanpak wordt beschreven:
1. Welke risicobeperkende maatregelen doorgevoerd gaan worden,
2. Welke prioriteit de risicobeperkende maatregelen krijgen,
3. Wanneer de maatregelen uitgevoerd moeten zijn en
4. Wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.
Vaak worden ook de met de maatregelen gemoeide kosten opgenomen.
Het is van belang dat het Plan van Aanpak vervolgens beheerd wordt zodat
gecontroleerd wordt of de maatregelen volgens planning genomen worden.

2.1.3

RI&E en Plan van Aanpak toetsen
Het is verplicht dat de RI&E, inclusief het Plan van Aanpak, getoetst wordt. Pas na de
toetsing wordt voldaan aan de betreffende verplichtingen uit de Arbowet. De toetsing
moet uitgevoerd worden door een gecertificeerde deskundige of door een arbodienst.
Uitzondering:
Een scheepswerf met ten hoogste 25 werknemers die zowel de RI&E-metaalbewerking
heeft gebruikt als onder de betreffende CAO valt, is vrijgesteld van de toetsing.

2.2

Orde & Netheid
Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen en het
oplopen van gezondheidsschade klein is. Dit vereist orde en netheid op de werkplek en
in de ruimte eromheen. Het is geen opzichzelfstaand thema, maar een logisch
onderdeel van alle werkzaamheden.
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Arbeidsrisico’s

Veel (kleine) ongevallen zijn het gevolg van een gebrek aan orde en netheid op de
werkplek zoals:
1. Het uitglijden over gemorste (vloei)stof
2. Het struikelen over gereedschap, een elektriciteitskabel, een slang of een
hijsmiddel
3. Het stoten tegen of zich snijden of branden aan een voorwerp in de
bewegingsruimte.
Gebrek aan orde en netheid maakt tijdens noodgevallen de situatie nog gevaarlijker.
Denk aan bijvoorbeeld geblokkeerde looproutes en nooduitgangen of onbereikbare
voorzieningen zoals een brandblusser of verbanddoos.

Maatregelen
2.2.1

Veiligheidsbewustzijn van de organisatie
Een bedrijf waar arbeidsveiligheid een hoge prioriteit krijgt, herkent men o.a. aan een
ordelijke en nette werkomgeving. Veiligheid is een aangelegenheid van het hele bedrijf
en iedereen zal zich daarvoor moeten inspannen: directie, management, chefs,
werknemers, onderaannemers, toeleveranciers.
Elke schakel moet zijn eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen om het gewenste
eindresultaat te kunnen bereiken. Directie en management tonen hun betrokkenheid
op de werkvloer door het beschikbaar stellen van voldoende middelen, het geven van
het goede voorbeeld, het aanspreken van werknemers op onveilig gedrag (eventueel
met sanctiesysteem) en het belonen van veilig gedrag. Bij de inkoop van materialen
wordt ook rekening gehouden met veiligheids- en gezondheidsaspecten. Werknemers
van onderaannemers en toeleveranciers worden op eenzelfde manier behandeld, of
worden door het eigen bedrijf aangesproken op hun gedrag. In het laatste geval zullen
hierover tussen de werkgevers afspraken gemaakt moeten worden.
Orde en netheid dragen niet alleen bij aan het verhogen van de arbeidsveiligheid, maar
ook aan een efficiëntere werkwijze.

2.2.2

Werkplekverzorging
Zorg dat de werkplek ordelijk en netjes is:
1. Maak de ruimte vrij die nodig is voor de werkzaamheden en de daarbij benodigde
bewegingsvrijheid;
2. Zet op de werkplek alleen de gereedschappen, materialen en stoffen klaar die
nodig zijn bij de werkzaamheden. Op de werkplek is alleen een werkvoorraad van
stoffen aanwezig;
3. Gebruik tijdens de werkzaamheden de gereedschappen, materialen, stoffen en
hulpmiddelen op een juiste wijze. Denk hierbij aan:
 het aanzetten en richten van de bronafzuiging,
 het gebruiken van de afschermingen rondom bijv. bewegende delen en
 het gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
handschoenen, gehoorbescherming, laskap, enz.;
4. Gooi afval direct in de daarvoor bestemde afvalbak. Eventuele reststukken die
later nog gebruikt gaan worden, dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te
worden opgeslagen;
5. Ruim gemorste stoffen direct op. Gebruik waar nodig absorptiemiddelen zoals
doeken en/of daarvoor bestemde korrels;
6. Ruim na de werkzaamheden alle gereedschappen, materialen en stoffen op (zie
maatregel 2.2.3) zodat de werkplek schoon en opgeruimd wordt achtergelaten.

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
10

2.2.3

Ruimteverzorging
De loodsen, het terrein en (de secties van) het schip, ofwel de ruimte rondom de
werkplek (zie 2.2.2), zullen eveneens ordelijk en netjes gehouden moeten worden. Dit
om de werkplek veilig te bereiken en ook tijdens een noodsituatie de werkplek veilig
te kunnen verlaten.
Onderstaande werkwijze (niet limitatief) zorgt voor een veilige ruimte:
1. Gereedschap,
persoonlijke
beschermingsmiddelen
en
overgebleven
gebruiksartikelen zoals slijpschijven worden na de werkzaamheden teruggebracht
naar hun bewaarplaats;
2. Verf, oplosmiddelen, oliën, vetten, spuitbussen en gasflessen worden na gebruik
teruggezet in de daarvoor ingerichte opslagvoorziening (olieopslag, verfopslag,
gevaarlijke stoffenopslag, gashok);
3. Hijsbanden, kabels en kettingen worden na gebruik teruggehangen of neergelegd
op de vastgestelde plaats;
4. Kabels en slangen die niet meer nodig zijn voor de werkzaamheden worden
opgerold en naar de bewaarplaats/het magazijn teruggebracht;
5. In gebruik zijnde kabels en slangen worden gebundeld zo veel mogelijk buiten de
looproute gelegd of opgehangen;
6. Toegangen, vluchtwegen en vluchtdeuren moeten volledig worden vrijgehouden.
Pallets, dozen en andere materialen mogen deze toegangen, vluchtwegen en
vluchtdeuren dus nooit blokkeren, ook niet gedeeltelijk.

2.2.4

Voorlichting van de werknemers
Om de werkplekverzorging op het gewenste niveau te krijgen zullen de werknemers
over de invulling van de maatregelen moeten worden voorgelicht. Dit kan kan in een
toolbox meeting of direct op de werkplek (door de leidinggevende) worden gegeven.
Het voordeel van het geven van de voorlichting op de werkplek is dat direct zichtbaar
gemaakt kan worden wat men wil bereiken.

2.2.5

Inspectie van de werkplek en de ruimten
Om het belang van de maatregelen te laten zien en om het niveau van orde en netheid
te verhogen c.q. te handhaven moeten de werkplekken en ruimten regelmatig worden
geïnspecteerd/gecontroleerd.
De inspecties kunnen worden geïntegreerd in de gebruikelijke looprondes of
veiligheidsinspecties. Hierbij kunnen checklists of aandachtspuntenlijsten gebruikt
worden waarin de maatregelen 2.2.2 en 2.2.3 zijn verwerkt. Deze hulpmiddelen
kunnen ook worden gebruikt om de voortgang te monitoren.
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3

Belangrijke arbeidsrisico’s op scheepswerven
In dit hoofdstuk worden de activiteiten en thema’s uit de scheepsbouw en -reparatie
behandeld die de belangrijkste arbeidsrisico’s met zich meebrengen.
Kenmerkend voor het werken op scheepswerven is dat in heel veel situaties zowel
veiligheids-, gezondheids- als milieurisico’s aan de orde zijn. Het is van essentieel
belang dat ook de combinatie van risico’s wordt beoordeeld voordat met het werk
wordt begonnen.

3.1

Thema’s in het project 5xbeter
In het project 5xbeter (zie ook hoofdstuk 1) zijn de volgende thema’s behandeld:
 Werken op hoogte
 Besloten ruimten
 Lasrook
 Schadelijk geluid
 Machineveiligheid
 Fysieke belasting
 Nieuwkomers
De 5xbeter onderwerpen zijn in dit hoofdstuk met een * gemerkt.
Via www.5xbeter.nl zijn tal van hulpmiddelen te vinden zoals brochures, checklists en
instrumenten zoals de Verbeterchecks. Maak er gebruik van, het kost niets en levert
veel op! De Verbetercoaches kunnen hierbij ondersteuning bieden.
Voor “Werken op hoogte” en “Werken in besloten ruimten” zijn aparte procedures
uitgewerkt, die integraal als bijlagen zijn opgenomen. Deze procedures zijn alleen van
toepassing op scheepswerven. Andere bedrijven in de metalektro kunnen ze echter als
leidraad gebruiken voor het opzetten van eigen beleid en procedures voor deze
werkzaamheden. De procedures zijn opgesteld door sociale partners en geaccepteerd
door Inspectie SZW. Behalve een handig handvat voor het invullen van uw eigen
bedrijfsprocedures, zijn deze procedures het wettelijk kader voor “Werken op hoogte”
en “Werken in besloten ruimten”. Zie ook Hoofdstuk 1.
De teksten hierna zijn met enkele aanpassingen overgenomen van www.5xbeter.nl.

3.2

Werken op hoogte*
In de scheepsbouw en -reparatie worden veel werkzaamheden op hoogte verricht
waarbij:
 Valgevaar voor de medewerkers bestaat, of
 Voorwerpen naar beneden kunnen vallen, die vervolgens medewerkers
kunnen raken.
Voorbeelden van werkzaamheden op hoogte zijn:
 Het werken op een steiger, ladder of (hoogwerkers)platform;
 Het werken op een (opper)vlak waar openingen, niveauverschillen of hellende
vlakken in zitten;
 Het werken vanuit een werkbak;
 Het lopen en het uitvoeren van werkzaamheden in gangboorden.
Risico’s en maatregelen zijn beschreven in de als bijlage opgenomen procedure
‘Werken op Hoogte’.
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3.3

Werken in besloten ruimten*
Een besloten ruimte is een ruimte met één of enkele kleine openingen/toegangen
waar gebrekkige of geen natuurlijke ventilatie aanwezig is. De ruimte wordt
gekenmerkt door de volgende Arbo risico’s: verstikkingsgevaar, brand- of
explosiegevaar, bedwelming of vergiftiging, beknelling en stroomdoorgang.
In de scheepsbouw en -reparatie zijn o.a. de volgende besloten ruimten aan te wijzen:
• Tanks zoals ladingtanks, ballasttanks en brandstoftanks;
• Dubbele wanden, dubbele bodems, ketels, luchtkasten, pijpentunnels,
voorpieken en kofferdammen.
Ruimten zoals secties van schepen in aanbouw, pompkamers, boegschroefruimten,
tijdelijke tenten en machinekamers kunnen ook aan de bovenstaande definitie
voldoen.
Risico’s en maatregelen zijn beschreven in de Procedure ‘Werken in besloten ruimten’
(bijlage 5).

3.4

Lasrook*
Bij lassen komt lasrook vrij. Wanneer je die rook inademt, is dat slecht voor je
gezondheid. Als werkgever ben je verplicht om de hoeveelheid lasrook die vrijkomt
zoveel mogelijk te beperken. Als medewerker moet je zorgen dat je de aangeboden
beschermingsmiddelen zo goed mogelijk gebruikt. Alleen op die manier wordt goede
bescherming geboden tegen de gevaren van lasrook.
5xbeter helpt met die strijd en biedt oplossingen zoals het boekje "Lasrook te lijf",
factsheets, alles voor een Toolboxmeeting Lasrook, en de Verbetercheck Lasrook.
De Verbetercheck Lasrook is een ideaal instrument om zonder uitgebreide metingen te
controleren of volgens de Arbowet wordt gelast. Vanaf 1 april 2010 is nieuwe
wetgeving van kracht. Een lasser mag vanaf die datum, per werkdag van acht uur
gemiddeld, aan maximaal 1 mg/m³ lasrook worden blootgesteld. Daarom heeft
'5xBeter, IJzersterk voor veilig werk' een nieuwe versie van de Verbetercheck Lasrook
opgesteld.
Het is niet verplicht de Verbetercheck te gebruiken, maar het kan wel een handig
hulpmiddel zijn. Zo kunt u met de Verbetercheck laten zien dat u onder de nieuwe
grenswaarde blijft. Zelfs wanneer u de nieuwe grenswaarde nog niet heeft gehaald is
de Verbetercheck zinvol: u kunt het Plan van Aanpak gebruiken om aan te tonen dat u
bezig bent toe te werken naar blootstelling onder deze grenswaarde.

3.5

Schadelijk geluid*
In de metaal wordt nog wel eens herrie gemaakt. Als je te lang hard geluid om je heen
hebt, kan je gehoor onherstelbaar beschadigen. Daarom moet je jezelf beschermen
tegen het lawaai dat je op de werkplek om je heen hebt.
Met de Verbetercheck Schadelijk Geluid kan een bedrijf zonder te meten inzicht
krijgen wie, waar en waardoor wordt blootgesteld aan schadelijk geluid. Aan de hand
van verschillende berekenmogelijkheden wordt direct zichtbaar welke maatregelen
wel en niet (voldoende) bijdragen aan het verlagen van de geluidsniveaus.
De Verbetercheck levert een heldere rapportage en een beoordeling van de huidige
situatie. Een voldoende van de Verbetercheck betekent ook een voldoende van
Inspectie SZW.
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3.6

Machineveiligheid*
Je bent niet van staal. Daarom moet je voorzichtig zijn met machines die dat wel zijn.
We hoeven vast niet voor je te spellen wat er allemaal mis kan gaan bij het gebruik van
een machine. Daarom is het belangrijk de veiligheidsvoorschriften van machines
serieus te nemen. Naast deze machinespecifieke voorschriften kun je de oplossingen
van 5xbeter gebruiken. Deze zijn beschikbaar voor: de boormachine, draaibank,
kantbank, wals, zaag en de pers.
Op de website vind je o.a. de Verbetercheck Machineveiligheid en de Toolboxmeeting
Machineveiligheid.
Met de Verbetercheck kan op eenvoudige en praktijkgerichte wijze worden gecheckt
of een machine en het gebruik ervan veilig is. Hij kan worden ingevuld voor de
boormachine, de kantbank en de conventionele draaibank. Voor alle andere machines
kiest u voor de optie 'algemeen'.
De Verbetercheck bestaat uit de volgende onderdelen:
 Voorlichting en toezicht (algemeen)
 Algemene informatie over de machine
 Veiligheid van de machine zelf
 Veilig gebruiken van de machine
 Voorlichting en toezicht (machine specifiek)
'Voorlichting en toezicht' is van toepassing op alle machines; dit onderdeel hoeft dus
maar een keer te worden doorlopen.

3.7

Fysieke belasting*
In de Metaalbewerking en Metalektro is het hard werken. Niet alleen met je hoofd,
ook met je lijf. Soms vooral met je lijf. Dan loop je wel eens tegen je eigen grenzen aan.
Een bepaalde beweging die je te vaak hebt moeten herhalen. Iets tillen dat te zwaar is.
Herstel is dan een langzaam proces. Blessures moet je dus zien te voorkomen.
Als hulpmiddelen zijn behalve de Verbetercheck Fysieke belasting ook factsheets en de
Toolboxmeeting Fysieke belasting beschikbaar.
Met de Verbetercheck is op eenvoudige en praktijkgerichte wijze te checken of de
medewerkers fysiek niet te veel belast worden in hun dagelijkse werkzaamheden.
De Verbetercheck bestaat uit de volgende onderdelen:
 Voorlichting en instructie
 Tillen
 Dragen
 Duwen en trekken
 Ongunstige werkhoudingen en bewegingen
 Repeterende handelingen
Omdat 'Voorlichting en instructie' van toepassing is op alle medewerkers, hoeft dit
onderdeel maar een keer te worden doorlopen.
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3.8

Nieuwkomers*
Nieuwkomers in bedrijven (jongeren, inleenkrachten, anderstaligen) vragen extra
aandacht op veiligheidsgebied. In dynamische branches als de Metaalbewerking en de
herkennen nieuwkomers de risico’s minder goed. En weten zij minder goed welke
maatregelen zij moeten nemen.
Een nieuwkomer in het bedrijf vereist extra aandacht. Op verschillende manieren en
met verscheidene middelen helpt 5xbeter je hierbij. Je vindt hier de brochure
Nieuwkomers met basisinformatie over nieuwkomers en tips voor het verbeteren van
de communicatie met anderstaligen. Er is een Aanpak Nieuwkomers en een checklist
voor nieuwkomers. Ook is er een document ontworpen met tips voor anderstaligen. Bij
het uitvoeren van deze tips kun je profiteren van het online woordenboek, waarin je
meer dan 400 woorden kunt vertalen naar twaalf talen. Uit de verschillende factsheets
haal je handvatten voor vijf onderwerpen; jongeren, uitzendkrachten, hulp bij het
woordenboek, voorlichting en toezicht door de werkgever. Download ten slotte de
checklist waarin je alle trucs nog een keer kunt nalezen.

3.9

Hijs- en hefmiddelen
Om zware voorwerpen te verplaatsen wordt gebruikgemaakt van hijs- en hefmiddelen.
Met deze middelen worden alle werktuigen en gereedschappen bedoeld die gebruikt
worden om een voorwerp op te tillen en te verplaatsen, zoals takels, bovenloopkranen
en andere kranen, heftrucks, kettingen, kabels, banden, haken en klemmen.

Arbeidsrisico’s

Bij het gebruik van hijs- en hefmiddelen zijn de volgende gevaren aanwezig:
1. Als het te verplaatsen voorwerp valt, dan kan men door het voorwerp en/of door
een van het hijsmiddel losgeraakt onderdeel ernstig gewond raken;
2. Als het voorwerp in beweging is, dan kan men door het voorwerp of het hijs- of
hefmiddel geraakt worden of bekneld raken wat tot ernstige verwondingen kan
leiden;
3. Als het hijs- of hefmiddel met het voorwerp kantelt/omvalt, kan dit leiden tot
ernstige verwondingen.
Ad 1. Het voorwerp kan vallen door meerdere oorzaken:
a. Bezwijken van de hijsmiddelen (bijvoorbeeld het hijsmiddel was niet meer in
goede staat of het voorwerp was te zwaar voor het hijsmiddel);
b. Niet de juiste hijs- en hefmiddelen toepassen (bijvoorbeeld de platenklem kan het
hardere staal niet voldoende vastklemmen);
c. Onjuist gebruik van de hijs- en hefmiddelen (bijvoorbeeld het voorwerp was niet
goed bevestigd aan de middelen en daardoor niet in balans).
Ad 2. Geraakt worden of bekneld raken door een voorwerp dat in beweging wordt
gebracht of in beweging is, kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat:
a. De besturende werknemer de situatie onvoldoende overziet;
b. De route die met het voorwerp afgelegd moet worden onvoldoende
geschikt/vrijgemaakt is;
c. Het bij werkzaamheden buiten te hard waait of door blikseminslag.
Een voorwerp kan ook bestaan uit een samenstel van onderdelen. Een bijkomend
gevaar tijdens de verplaatsing van een dergelijk voorwerp is het losraken en vallen van
een onderdeel.
Ad 3. Een hijs- of hefmiddel zoals een kraan of een heftruck kan bijvoorbeeld kantelen:
a. Als het gewicht niet op de voorgeschreven wijze wordt geheven of gehesen;
b. Door een niet voldoende stevige ondergrond of een oneffenheid in de vloer;
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c.
d.
Maatregelen
3.9.1

3.9.2

Als het gewicht te groot is of te ver van de mast wordt gebracht;
Door het te snel stoppen of draaien tijdens transport.

Beschikbaarheid van de juiste hijs- en hefmiddelen
De werkgever zal hijs- en hefmiddelen ter beschikking moeten stellen waarmee de
verplaatsing van de betreffende voorwerpen veilig kan plaatsvinden. Hiervoor zullen
de middelen dus afgestemd moeten zijn op de bedrijfssituatie en de voorwerpen. Bij
een voornemen om de bedrijfssituatie of de voorwerpen te veranderen zullen de
consequenties voor de hijs- en hefmiddelen meegenomen moeten worden om een
onveilige situatie in de toekomst te voorkomen. Dit kan gerealiseerd worden door
hierover vroegtijdig in overleg te treden met de verantwoordelijke(n) voor de
werkvloer en hijs- en hefmiddelen. Om dit overleg niet te vergeten kan het worden
opgenomen in de inkoopinstructie of -procedure.
Veilig gebruiken van hijs- en hefmiddelen (algemeen)
Het is van groot belang dat hijs- en hefmiddelen veilig zijn om te gebruiken en op een
juiste wijze door de werknemers gebruikt worden. Om dit te bereiken zullen de
werknemers bij het (gaan) uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden de volgende
werkwijze moeten toepassen:
1. Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de hijs- en hefmiddelen in
goede staat verkeren. Een voorwaarde hierbij is dat de werknemer voldoende
geïnstrueerd is om de betreffende arbeidsmiddelen te controleren (zie maatregel
3.9.7).
2. Gebruik alleen hijs- en hefmiddelen die de last op de juiste manier kunnen dragen.
Een voorwaarde hierbij is dat de werknemer voldoende geïnstrueerd is om de hijsen hefwerkzaamheden uit te voeren (zie maatregel 3.9.7). Let, afhankelijk van de
hijs- en hefmiddelen, bij de werkzaamheden op de volgende aspecten:
a. Hijs- en hefgereedschap, anders dan touwwerk of staalkabels, moet
voorzien zijn van een goed leesbare aanduiding die de maximale werklast
vermeldt;
b. De sterkte van de kettingen/kabels moet overeenkomen met de hijshoek
(zie figuur 1); bij voorkeur is de hijshoek niet groter dan 90 graden
(maximaal 120 graden);
c. De last mag niet ongewild los raken (ook niet door ongewild stoten of
tegenhouden of uitval van de energietoevoer). Daarom worden
bijvoorbeeld, waar mogelijk, haken gesloten uitgevoerd en zijn leidingen of
kabels van hijsgereedschap beschermd;
d. Voorwerpen mogen niet verplaatst worden boven niet beschermde
werkplekken waar zich personen bevinden. Medewerkers zullen dus uit de
hijsroute gehaald moeten worden.
3. Arbeidsmiddelen die bij hijs- en hefwerkzaamheden gebruikt worden, zoals een
(afval)container of een (opslag)kist, dienen hiervoor geschikt en in goede staat te
zijn. Bijv. met deugdelijke hijsogen en gemaakt van het juiste materiaal. Voor het
gebruik van een werkbak wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2 ‘Werken op hoogte’.
4. Tijdens de hijs- en hefwerkzaamheden zijn de betreffende werknemers met de
volledige aandacht alleen met die taak bezig. Andere bezigheden worden niet
uitgevoerd.
5. Werkzaamheden dienen niet gestart te worden of dienen direct gestaakt te
worden als één van bovengenoemde punten niet in orde is. De onveilige situatie
dient aan de leidinggevende gemeld te worden.
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Figuur 1

3.9.3

Extra veiligheidsregels voor hijskranen en andere specifieke hijswerktuigen
Op scheepswerven worden diverse soorten hijskranen gebruikt, zoals
bovenloopkranen, mobiele kranen en werfkranen.
De werkgever zal moeten zekerstellen dat
 De bediener van de hijs- en hefmiddelen vakbekwaam is
 De werknemer lichamelijk en geestelijk geschikt is om het werktuig te
bedienen.
Een mogelijkheid voor dit laatste is een (niet wettelijk verplichte) periodieke medische
keuring.
Vakbekwaamheid kan het beste aantoonbaar gemaakt worden door een certificaat.
Voor het werken met bovenloopkranen is er de opleiding “Veilig hijsen met hal/portaalkraan”. Voor het bedienen van mobiele kranen en werfkranen het certificaat
“Veilig hijsen met hijswerktuigen”.
Kraanmachinisten moeten de Nederlandse taal of een vooraf afgesproken andere
gemeenschappelijke taal in voldoende mate beheersen. De kraanmachinist zal
ondersteuning moeten krijgen van werknemers op de werkvloer. Deze geven
aanwijzingen over de hijsbewegingen met genormaliseerde armseinen, waarover zij
een instructie hebben ontvangen (zie bijlage 2). Als het zicht niet goed is, dan zal
gebruik gemaakt moeten worden van portofoons in plaats van armbewegingen.
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3.9.4

Veilig gebruik van heftrucks
Het besturen van een heftruck dient alleen te worden toegestaan aan personen van 18
jaar en ouder die de daarvoor benodigde specifieke deskundigheid bezitten. Zie ook
3.9.7.
Om goed en veilig met deze werktuigen om te kunnen gaan, moeten de volgende
voorschriften nageleefd worden:
- Voorkom overbelasting van de heftruck door overschrijding van de maximale
draagkracht en/of doordat de last buiten de voorgeschreven zwaartepuntafstand
wordt opgenomen (op de punt van de lepels);
- De last moet helemaal op de vorken en tegen de vorkhielen rusten. Onstabiele
lasten, zoals flessen, moeten vastgezet worden;
- Hef de last net boven de vloer en beproef de besturing;
- Met een heftruck kan alleen veilig gereden worden door:

Altijd in de rijrichting te kijken

Bochten niet te snel te nemen

Soepel en voorzichtig te remmen

Op een schuine ondergrond (van hoog naar laag) altijd achteruit te rijden

Nooit op een talud of schuine oprit te keren

De mast achterover te laten hellen

Op de doorrijhoogte te letten

De vorken net boven de grond te heffen

Armen en benen binnenboord te houden

De veiligheidsgordel te gebruiken (verplicht bij open heftrucks)

Achteruit te rijden bij onvoldoende uitzicht door de last

Afstand te bewaren tot het voor u rijdende voertuig.
- Zonder speciale voorzieningen is het heffen van personen verboden;
- Er mogen geen andere personen meerijden, tenzij speciale zitplaatsen zijn
aangebracht;
- Laat in verband met uitlaatgassen de motor niet onnodig stationair draaien, vooral
niet in werkplaatsen, hallen etc.;
- Dieselheftrucks onder de 4 ton hefvermogen mogen niet in binnenruimten
worden gebruikt. Zwaardere heftrucks moeten voorzien zijn van een roetfilter;
- Roken of open vuur tijdens het tanken of het opladen van de accu's is streng
verboden;
- Storingen aan het werktuig moet men nooit zelf repareren. Waarschuw de
onderhoudsafdeling of handel volgens de interne regels van het bedrijf;
- Voorkom dat onbevoegden met de heftruck kunnen gaan rijden. Neem dus bij het
verlaten van een heftruck of trekker altijd de contactsleutel mee;
- Houd u aan de ter plaatse geldende maximumsnelheid.

3.9.5

Controle, inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen
Om een veilige werking van de hijs- en hefmiddelen te garanderen zullen deze
periodiek gecontroleerd, geïnspecteerd, gekeurd en beproefd moeten worden.
Onderhoud van het hijs- of hefmiddel vindt tijdens of naar aanleiding van een van deze
beoordelingsmomenten plaats.
Een hijs- of hefmiddel mag niet gebruikt worden als dit niet in goede staat verkeert. In
tabel 2 is aangegeven hoe met behulp van beoordelingen het benodigde
veiligheidsniveau behaald dient te worden.
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Tabel 2 Beoordelingsregime hijs- en hefmiddelen

Beproeving

Keuring

Inspectie

2

kettingen en kettingwerk
2
ketting vast aan staalkabels
2
vorken van heftrucks
staalkabels
tuikabels
hijsbanden (meermalig gebruik)
hijsjukken
loopkatten
vijzels
dommekrachten
platenklemmen
spanschroeven
hefmagneten
vacuüm hefapparatuur
takels
lieren
hijskranen < 2 t bedrijfslast
heftrucks en verreikers
hijs- en hefmiddelen bij nieuwe
levering door fabrikant, middelen
waarvan de veiligheid door
beproeving vastgesteld moet
worden bijv. kettingen

Niveau van
beoordeling
visuele controle
op gebreken en
capaciteit

Wanneer

Door welke persoon

voor elke inzet

geïnstrueerde
gebruiker

minimaal 1x per
3
jaar

persoon die kennis
heeft van de
gebruiksaspecten en
de afkeurmaatstaven

visuele
beoordeling

persoon die kennis
heeft van constructieeisen en -normen en
beschikt over de
benodigde uitrusting

beoordeling

fabrikant of persoon
die kennis heeft van
constructie eisen en
–normen en beschikt
over de benodigde
uitrusting

meting en
beproeving

Controle

Welke hijs- en
1
hefmiddelen
alle hijs- en hefmiddelen

Bewijsstuk
niet nodig

ja,
beoordelingspunten

afhankelijk van
3
gebruik

minimaal 1x per
3
jaar

afhankelijk van
3
gebruik

voor
ingebruikname
en volgens
opgave van
fabrikant

4

ja,
beoordelingspunten

IIA-verklaring,
beproevingsrapport

1

Op hijswerktuigen met een bedrijfslast vanaf 2 ton is het Warenwetbesluit Machines van
kracht, waarin specifieke beoordelingsregimes en voorschriften zijn opgenomen.
2
Deze hijs- en hefmiddelen dienen, naast de jaarlijkse inspectie, ook vierjaarlijks gekeurd te
worden.
3
Frequentie is afhankelijk van de mate van gebruik (volgens aanbeveling van inspecteur of
keurmeester) of op opgave van fabrikant (zie gebruiksaanwijzing).
4
Meting en beproeving kunnen deel uitmaken van een keuring. De fabrikant geeft aan of en met
welke frequentie deze meting en beproeving plaats moeten vinden.

3.9.6

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Afhankelijk van de hijs- en hefwerkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze
plaatsvinden zullen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt
moeten worden:
1. Beschermende kleding in verband met de werkzaamheden in de bedrijfshal of op
het buitenterrein;
2. Indien nodig een zonnebril om tijdens zonnige dagen te werken op het
buitenterrein;
3. Werkhandschoenen om de last aan te slaan;
4. Veiligheidsschoenen of –laarzen;
5. Veiligheidshelm voor degenen die in het invloedgebied van de hijs- en
hefwerkzaamheden niet afgeschermd aanwezig zijn.
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3.9.7

Voorlichting, training en toezicht
Gebruikers moeten veilig kunnen werken met de hijs- en hefmiddelen, zie ook 3.9.2.
Om dit te bereiken zullen de werknemers een passende interne en/of externe
voorlichting of training moeten volgen. Het is van belang dat de werknemers inzicht
krijgen in:
1. De werking en de beperkingen van de middelen;
2. De gevaren die verbonden zijn aan de hijs- en hefwerkzaamheden;
3. De controlepunten en -criteria om na te gaan of de hijs- en hefmiddelen gebruikt
kunnen worden.
De leidinggevende/werkvloerverantwoordelijke dient erop toe te zien dat
werknemers de hijs- of hefwerkzaamheden uitvoeren zoals is afgesproken tijdens de
voorlichting.

3.10

Brandgevaarlijke metaalbewerkingen
Het bewerken van metaal is in de scheepsbouw en -reparatie een kernactiviteit.
Brandgevaarlijke metaalbewerkingen, ook wel heet werk genoemd, zijn bewerkingen
waarbij vlammen (open vuur), hoge temperaturen, vonken of spetters ontstaan zoals
bij lassen, snijbranden, gutsen en slijpen. Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
Deze werkzaamheden vinden vaak plaats in een omgeving waarin ook andere
veiligheids- en gezondheidsrisico’s aan de orde zijn. Het is daarom zeer belangrijk dat
ook de combinatie van risico’s wordt beoordeeld voordat met het werk wordt
begonnen.

Arbeidsrisico’s

Maatregelen
3.10.1

Brandgevaarlijke metaalbewerkingen in de scheepsbouw en -reparatie brengen de
volgende specifieke risico’s met zich mee:
1. Het ontstaan van een brand in de omgeving van de werkzaamheden;
2. Verbranding door heet geworden metaal of vonken en spetters;
3. Bekneld raken of geraakt worden door delen die loskomen door de
metaalbewerkingen.

Werkvoorwaarden stellen
Om brandgevaarlijke metaalbewerkingen veilig uit te kunnen voeren moeten
afspraken over de werkwijze worden gemaakt.
In
deze
werkvoorwaarden
worden
in
ieder
geval
de
volgende
onderwerpen/maatregelen opgenomen:
Brandgevaarlijke metaalbewerkingen voorbereiden
1. Verwijder brandbare materialen en stoffen (ook vuil) uit de omgeving waarin
gewerkt gaat worden, zowel voor als achter het metalen voorwerp of schot. Houd
hierbij rondom het werk een afstand (straal) van 5 meter aan. Door
omstandigheden (wind, afblaaslucht of gebruikte techniek) kan een grotere
afstand nodig zijn;
2. Wanneer de brandbare materialen niet verwijderd kunnen worden, moeten deze
met onbrandbaar materiaal afgeschermd of afgedekt worden;
3. Creëer een werkplek zodat voor de werkzaamheden:
a.
Voldoende bewegingsruimte aanwezig is;
b.
Een zo gunstig mogelijke houding aangenomen kan worden (bijvoorbeeld
egale vloer aanleggen, een stoel/steun kunnen gebruiken) en
c.
Voldoende verlichting aanwezig is.
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4.

5.

6.

7.

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de apparatuur en toebehoren
in goede staat verkeren. Let hierbij in ieder geval op de navolgende punten:
a.
Slangen en bijbehorende koppelingen mogen geen gas of zuurstof lekken;
b.
In de eerste 10 meter van de slang (vanaf werkstuk) mag geen reparatie
aanwezig zijn; vervolgens mag per 10 meter maximaal één reparatie
aanwezig zijn;
c.
Slangen moeten zo worden neergelegd of opgehangen dat schade door
gloeiende spatten of scherpe delen voorkomen wordt;
d.
Slangen en kabels moeten zo worden neergelegd of opgehangen dat er
niet iemand op kan gaan staan of over kan struikelen;
e.
Las- en voedingskabels mogen niet beschadigd zijn.
De te bewerken onderdelen moeten zodanig vastgezet worden dat deze bij
loskomen geen ongewilde of vallende bewegingen kunnen maken. Als vallen niet
is te voorkomen, dan moet ervoor gezorgd worden dat voldoende ruimte afgezet
wordt zodat niemand geraakt kan worden.
De bedrijfshulpverlening moet berekend zijn op de risico’s van de
werkzaamheden. In de nabijheid van de brandgevaarlijke werkzaamheden moeten
in ieder geval voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn.
Ook wanneer in de omgeving andere werkzaamheden plaatsvinden (dit kan ook
een naastgelegen ruimte zijn) moeten de brandgevaarlijke metaalbewerkingen
met inachtneming van voorgaande maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Als
dit niet het geval is dan mag één van de werkzaamheden niet gestart worden.

Brandgevaarlijke metaalbewerkingen starten en stoppen
1. Controleer voor het daadwerkelijk uitvoeren van de brandgevaarlijke
metaalbewerking of de voorbereidingsmaatregelen zijn genomen. In de
werkvoorwaarden is bij voorkeur bepaald dat deze maatregel wordt uitgevoerd in
samenspraak met de leidinggevende / werkvloerverantwoordelijke;
2. Schakel apparatuur geheel uit en koppel slangen af bij beëindiging of
onderbreking van de werkzaamheden. Draai aanwezige gasflessen dicht. Zet de
gasflessen na de werkzaamheden of bij einde werktijd op de aangewezen plaatsen
terug. Zorg dat de flessen geborgd zijn tegen omvallen;
3. Controleer bij beëindiging of onderbreking van de werkzaamheden of in de
omgeving gloeiende of smeulende materialen aanwezig zijn. Als dit het geval is,
doof of blus dan het materiaal.
3.10.2

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Tijdens de brandgevaarlijke werkzaamheden moeten in elk geval de volgende PBM’s
worden gebruikt:
1. vlamvertragende kleding en eventueel een lasschort;
2. vlamvertragende werk-/lashandschoenen (geldt ook voor de voering!);
3. veiligheidsschoenen of –laarzen;
4. oog– of gelaatbescherming welke is afgestemd op eventueel benodigde
adembescherming;
5. goed passende en voldoende dempende gehoorbescherming. Deze middelen
beschermen ook de gehoorgang tegen vonken of spetters.
Zie voor aanvullende informatie ook de Verbeterchecks “Lasrook” en “Werken in
besloten ruimten”.

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
21

3.10.3

Opleiding, voorlichting, training en toezicht
Het is belangrijk dat werknemers die brandgevaarlijke metaalbewerkingen uitvoeren
een gerichte beroepsopleiding volgen of afgerond hebben, zodat zij op de hoogte zijn
van de risico’s die deze werkzaamheden met zich meebrengen. Van de werknemers
wordt dus naast het opvolgen van de werkvoorwaarden ook een hoge mate van
veiligheidsbesef gevraagd. Om dit te bereiken (en vast te houden) zullen werknemers
als dit nodig wordt geacht tussentijds voorgelicht en geïnstrueerd moeten worden.
Leidinggevenden dienen er op toe te zien dat de bovengenoemde werkvoorwaarden
nageleefd worden en dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

3.11

(De)montagewerkzaamheden aan boord van schepen
In de scheepsbouw en –reparatie vinden veel montage- en demontagewerkzaamheden
plaats zoals het inbouwen, vervangen of repareren van installaties. Dit gebeurt bij
nieuwbouw van schepen, maar ook tijdens reparatie of zelfs onder het varen.

Arbeidsrisico’s

Tijdens (de)montagewerkzaamheden kunnen veel van de in dit boek beschreven
risico’s van toepassing zijn, vaak in gecombineerde vorm.
In aanvulling daarop zijn er nog enkele specifieke risico’s:
1. Geraakt worden door vallende/loskomende onderdelen tijdens montage of
demontage;
2. In contact komen met resten van gevaarlijke en/of heet geworden stoffen uit de
leidingen.
Veiligheid algemeen
Maak een vluchtplan voordat de werkzaamheden beginnen. Zorg indien mogelijk voor
2 vluchtwegen vanaf de werkplek en controleer of de vluchtwegen toegankelijk zijn.
Zorg voor voldoende brandblusapparatuur op de werkplek.
Bij hervatting van het werk na een onderbreking of de volgende werkdag dienen de
medewerkers zich ervan te vergewissen of de werksituatie nog steeds veilig is. Tijdens
de afwezigheid kunnen wijzigingen zijn aangebracht die de veiligheid in gevaar kunnen
brengen. Hiervoor is de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) een geschikte methode.
Het uitvoeren van werkzaamheden aan boord vindt vaak plaats in beperkte ruimtes
met obstakels en onvoldoende vaste verlichting. Hiermee dient rekening gehouden te
worden bij het organiseren van de werkzaamheden.
Schakel altijd deskundigen in als er asbest in de te demonteren installatie is gevonden
of als hier enige twijfel over bestaat. Neem maatregelen conform de beschrijving in het
hoofdstuk asbest van dit arbopraktijkboek.
Werkzaamheden aan tankschepen
Bij werkzaamheden aan tankschepen moet bij aanvang van de werkzaamheden door
een gecertificeerde gasdeskundige een veiligheids- en gezondheidsverklaring worden
afgegeven in verband met het mogelijk vrijkomen van schadelijke gassen.
Zo lang de werkzaamheden aanhouden moeten dagelijks controlemetingen
(zuurstofgehalte, explosiegrenzen en gezondheidswaarden) worden uitgevoerd om
vast te stellen of de toestand van het tankschip hetzelfde is gebleven zoals op de
verklaring is aangegeven. Deze metingen dienen uitgevoerd te worden door een
persoon die (aantoonbaar) beschikt over voldoende specifieke deskundigheid.
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Elektrische installaties
Bij werkzaamheden aan boord van schepen moeten de delen van de elektrische
installatie waaraan gewerkt gaat worden spanningloos gemaakt worden. Via meting
dient te worden gecontroleerd of dit inderdaad zo is. Tevens moet gewaarborgd
worden dat de spanning tijdens de werkzaamheden niet ingeschakeld wordt.
Als de plek van in- en uitschakelen niet in het zicht van de monteur is, moeten de
zekeringschakelaars afsluitbaar zijn, onbereikbaar voor derden of moeten er
waarschuwingsborden worden geplaatst.
Blikseminslag
Tijdens werkzaamheden aan een schip op de helling of op bokken op de wal dient er
een vaste verbinding met een aardpen worden gemaakt zodat de elektrische lading
veilig naar de grond kan worden gevoerd. Denk hierbij ook aan steigerwerken,
torenkranen en mobiele kranen.
Gebruik van gereedschappen en machines
Maak alleen gebruik van veilige en gekeurde machines en gereedschappen. Gebruik
geen machines met beschadigde onderdelen of kabels. Let op de veilige spanning voor
gebruik in besloten ruimten.
Testen van scheepsinstallaties
Het testen of in gebruik nemen van installaties aan boord, voornamelijk met draaiende
delen (motoren, stuurinrichting, ankers, schroefassen, kopschroeven) dient goed
georganiseerd te worden. Omdat de aansturing van deze installaties meestal elders
wordt gedaan, moet er vooraf en tijdens het testen op toegezien worden dat de
installatie en directe omgeving veilig zijn en dat niemand geraakt kan worden door
bewegende delen. Zorg ervoor dat alleen personen aanwezig zijn die daar moeten zijn
en niet langer dan strikt noodzakelijk.
Hellingen van schepen
Bij het hellingen van schepen moet iedereen uit de buurt blijven van de lieren en
draden die de hellingwagens bewegen. Ook moeten de lieren regelmatig
geïnspecteerd worden op mogelijke beschadigingen door laswerk of andere
werkzaamheden.
Montage en demontage van grote en/of zware onderdelen
In de scheepsbouw en -reparatie worden leidingsystemen, roeren, schroefassen en
ander equipment zoals huiddeuren, luiken en bootkranen gemonteerd en
gedemonteerd.
Deze (de)montagewerkzaamheden karakteriseren zich door het werken met/aan
zware onderdelen met een onhandige vorm in een veelal ongunstige werkomgeving.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
1. Montage door lassen of met bout-, klem- draad- of asverbindingen;
2. Demontage door branden en/of losmaken van de bestaande verbindingen.
Voordat een leiding of as gedemonteerd kan worden, zullen vloeistoffen uit het
systeem verwijderd moeten worden.
Maatregelen
3.11.1

Planning van (de)montagewerkzaamheden
De aan (de)montagewerkzaamheden verbonden risico’s kunnen voorkomen of beperkt
worden door dit werk op een geschikt moment en volgens een vooraf vastgestelde en
besproken werkwijze uit te voeren. Hieraan moet tijdens de planning van de
projectwerkzaamheden voldoende aandacht besteed worden.
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3.11.2

(De)montagewerkzaamheden voorbereiden
Om (de)montagewerkzaamheden veilig uit te kunnen gaan voeren, zullen deze
werkzaamheden voorbereid moeten worden. Maatregelen daarbij zijn:
1. Maak voor het verplaatsen van zware onderdelen zo veel mogelijk gebruik van
transport-, hijs- en hefmiddelen. Als dit niet mogelijk is, verplaats het zware
onderdeel dan met voldoende werknemers. Hoeveel werknemers nodig zijn hangt
af van het gewicht en de vorm van het onderdeel en de (obstakels in de)
bewegingsruimte (in een ideale werksituatie mag een persoon max. 25 kg tillen);
2. Een zodanige werkplek creëren dat:
a.
er voldoende bewegingsruimte is voor aan-/afvoer van de onderdelen;
b.
de werkzaamheden in een zo gunstig mogelijke houding uitgevoerd
kunnen worden (bijv. egale vloer aanleggen, gunstige werkhoogte) en
c.
voor de werkzaamheden voldoende verlichting aanwezig is;
3. Gevaarlijke stoffen die een risico vormen tijdens de werkzaamheden geheel
verwijderen door de betreffende leidingen/leidingdelen te spoelen;
4. Zeker stellen dat leidingen leeg zijn en niet in gebruik genomen kunnen worden
tijdens werkzaamheden aan die leidingen. Hiertoe zullen de leidingen
losgekoppeld en afgeblind moeten worden of anders zullen de afsluiters voor en
achter in de leidingen gesloten en geborgd dienen te worden;
5. Tijdens de (de)montagewerkzaamheden mogen geen personen onder de
betreffende onderdelen aanwezig zijn of eronderdoor lopen. De aanwezigen in de
omgeving worden van deze maatregel op de hoogte gesteld. Als deze melding niet
voorkomt dat personen onder de onderdelen komen, zal het werkgebied afgezet
moeten worden;
6. De werknemers moeten voldoende geïnstrueerd zijn over de uitvoering van de
werkzaamheden en de bijbehorende risico’s.

3.11.3

(De)montagewerkzaamheden veilig uitvoeren
Tijdens (de)montagewerkzaamheden zullen door de werknemers de volgende
maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te borgen:
1. Bij werkzaamheden aan leidingen waarin gevaarlijke stoffen hebben gezeten,
moeten maatregelen genomen worden die passen bij de gevaaraspecten van deze
stoffen. Dit kan betekenen dat extra persoonlijke beschermingsmiddelen
gedragen dienen te worden (zie maatregel 3.6.4) of dat tijdens de
werkzaamheden concentratiemetingen van de gevaarlijke stof(fen) uitgevoerd
moeten worden, bijv. bij explosiegevaar of gevaar voor gezondheidsschade;
2. Onderdelen moeten zodanig vastgezet worden dat deze door de
(de)montagewerkzaamheden of andere werkzaamheden in de omgeving geen
ongewenste of vallende bewegingen kunnen maken.

3.11.4

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Afhankelijk van welke (gevaarlijke) stoffen vrij kunnen komen en de te gebruiken
(de)montagetechnieken, zullen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt
moeten worden.
Dit zijn in ieder geval:
1. Beschermende kleding
2. Werkhandschoenen
3. Veiligheidsschoenen of -laarzen
Zie voor eventuele aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen de hoofdstukken
waar andere (mogelijk gelijktijdige) werkzaamheden, situaties en risico’s beschreven
worden.
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3.11.5

Voorlichting, training en toezicht
De werknemers dienen bekend te zijn met de uit te voeren werkzaamheden, risico’s en
daaraan gerelateerde maatregelen. Daarnaast is het van belang de werknemers in te
lichten en eventueel op te leiden als ze in aanraking kunnen komen met bepaalde
gevaarlijke stoffen. Dit kan betekenen dat vóór de start van een werk de werknemers
voorgelicht moeten worden.
Leidinggevenden zullen er op toe moeten zien dat de bovengenoemde maatregelen
nageleefd worden en de persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

3.12

Reinigen en (grit)stralen
In de scheepsbouw en -reparatie worden (metaal)oppervlakken ontdaan van vuil, roest
en oude verflagen door (hogedruk) waterwassen (waaronder hydrojetten) en
(grit)stralen. Deze werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door gespecialiseerde
onderaannemers. Afspraken over en standaardisatie van voorzorgsmaatregelen komen
tot stand via organisaties zoals Orsima (overleg van sociale partners in deze sector) en
SIR (Stichting Industriële Reiniging).

Arbeidsrisico’s

Het reinigen en stralen van oppervlakken brengt o.a. de volgende risico’s mee:
1. Blootgesteld worden aan schadelijk geluid;
2. Blootgesteld worden aan schadelijke stoffen en stofdeeltjes;
3. Gewond raken door weggespoten materiaaldeeltjes;
4. Gewond raken door de spuitstraal;
5. Fysieke overbelasting door het uitvoeren van reinigings- en straalwerkzaamheden;
6. Hand-armtrillingen kunnen schade aan gewrichten en vingers veroorzaken;
7. Blootgesteld worden aan water en kou.
Het werk van de gritstraler en hogedrukwaterstraler is lichamelijk zwaar. De fysieke
belasting bij het droog en nat stralen is hoog door het langdurig handmatig hanteren
van het spuitpistool/straalpijp. Sjouwen, verplaatsen van de straalslangen en onder
controle houden van de straalpijp vergt veel kracht. Er wordt langdurig staand/lopend
gewerkt. Gritstralen is ook zwaar doordat in een pak met straalhelm wordt gewerkt,
wat de bewegingen en het zicht belemmert. Vaak moeten ongemakkelijke houdingen
worden ingenomen. Het werk wordt soms belemmerd door het werken vanaf een
hoogwerker, op een steiger of in een dubbele bodem of tank waar weinig ruimte
beschikbaar is.
Reinigings- en straalwerkzaamheden kunnen bovendien in een besloten ruimte of op
hoogte plaatsvinden. Hierdoor zijn extra risico’s aanwezig waarmee serieus rekening
gehouden moeten worden (zie de betreffende verbeterchecks).
Specifieke risico’s van reinigings- en straalwerkzaamheden op hoogte zijn:
1. Vallen en bekneld raken door het bezwijken van de met straalgrit te zwaar belaste
steiger;
2. Bekneld raken door met meerdere hoogwerkers tegelijk op één locatie te werken.
Deze risico’s moeten worden beoordeeld via de procedure ‘Werken op hoogte’.
Gezien de risico’s mogen deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd door jeugdigen
(jonger dan 18 jaar).
De hogedrukwaterstraler heeft vanwege de zeer hoge waterdruk waarmee wordt
gewerkt veiligheidskennis (VCA) en een specifieke opleiding en training nodig (Stichting
Industrieel Reinigen; SIR).

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
25

Maatregelen
3.12.1

Arbocatalogi Orsima, Metaalconserveren en 5xbeter
Binnen de branche voor onderhoud en reiniging in o.a. de scheepvaart en de industrie
zijn in een eigen arbocatalogus de arbeidsrisico’s omtrent stoffen, geluid en
explosiegevaar behandeld. Om reinigings- en straalwerkzaamheden zo veilig mogelijk
uit te voeren, wordt in dit Arbopraktijkboek aangehaakt bij de arbocatalogi Orsima
(www.orsima.dearbocatalogus.nl) en Metaalconserveren (www.arbocatalogusmetaalconservering.nl). Bij het opstellen daarvan is door de verschillende organisaties
samengewerkt. Waarom dan toch twee verschillende catalogi?
Veel straalbedrijven in de scheepsreparatie werken volgens de Orsima catalogus. Zij
werken in het algemeen niet in de jachtensector en scheepsnieuwbouw.
Straal- en conserveringsbedrijven die wel in laatstgenoemde sectoren actief zijn,
volgen de catalogus van de Metaalconservering. De reden is dat er in deze sectoren
verschillen zijn in organisatie en werkwijze.
In de Orsima arbocatalogus, die gebruikt wordt in de scheepsreparatie, wordt
verwezen naar SIR handboeken. De richtlijnen daarin zijn opgesteld door de SIR leden
en worden zo door deze arbocatalogus van toepassing verklaard.
De arbocatalogus voor de industriële reinigingsbranche is van toepassing op alle
bedrijven binnen de werkingssfeer van deze catalogus.
Hetzelfde is het geval voor de arbocatalogus Metaalconserveren.
N.B. Het verband tussen de arbocatalogus en het toepassen van de SIR-richtlijnen is
belangrijk. Inspectie SZW hanteert de richtlijnen van de SIR en verbaliseert hier ook op.
Ook de apparatuur wordt gecontroleerd op geldige keuringen en de juistheid ervan.
(www.sir-safe.nl/nl/arbocatalogus-industriele-reiniging).
In de Verbetercheck Geluid van 5xbeter zijn geen activiteiten met betrekking tot
(hogedruk) waterwassen opgenomen. De maatregelen om de blootstelling aan
schadelijk geluid bij deze activiteit te beperken zijn wel opgenomen in de Orsima
arbocatalogus. Door beide arbocatalogi te gebruiken wordt de blootstelling aan
schadelijk geluid voor dit thema voldoende behandeld.
Buiten de maatregelen die vermeld zijn in de arbocatalogi zijn er een aantal specifieke
scheepsbouw maatregelen:

3.12.2

Afzetten van de reinigings- en straalplaats
Het reinigen met vloeistof onder hoge druk en het (grit)stralen van oppervlakken moet
ook voor omstanders op een veilige manier plaatsvinden. Om anderen te beschermen
tegen de gevaren van de werkzaamheden zal de werkplek op zijn minst afgezet
moeten worden met waarschuwingsborden en eventueel met een lint. Een veilige
afstand hierbij is 6 meter vanaf de spuiter.

3.12.3

Opstelling apparatuur
Bij gritstralen is meestal meer persluchtcapaciteit nodig dan op de werf beschikbaar is.
Indien dieselcompressoren gebruikt worden moeten deze buiten worden opgesteld
i.v.m. de uitlaatgassen. De lucht toevoer en afvoerleidingen moeten zo worden
uitgelegd, dat ze zo kort mogelijk zijn en geen scherpe bochten bevatten.

3.12.4

Mangaten
Bij het werken in tanks moet buiten de gewone maatregelen voor het werken in
besloten ruimten erop gelet worden dat de doorvoer van de voor het stralen en
coaten benodigde leidingen de doorgang door de mangaten niet belemmert.
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3.12.5

Stofexplosie
In de scheepsbouw worden over het algemeen inerte straalmiddelen zoals
Aluminiumsilicaat en Corund toegepast. Het stof dat hierbij ontstaat is indien het niet
te veel afgestraalde verf bevat niet brandbaar en kan dan ook geen stofexplosie
veroorzaken.
In dekstraalapparaten wordt staal als shot gebruikt. Dit metallische straalmiddel mag
niet gebruikt worden voor gewoon stralen in besloten ruimten wegens het gevaar van
stofexplosies.

3.12.6

Verlichting
Een specifiek probleem bij metaalconserveren in de scheepsbouw is de verlichting.
Deze is vaak onvoldoende om veilig en kwalitatief goed te kunnen werken. Voldoende
aanvullende verlichting met veilige spanning (extra lage spanning) is daarom
noodzakelijk.

3.13

Applicatie van plamuur bij jachten
Voor het verkrijgen van mooie, hoogglanzende en strakke topcoatings is het bijna altijd
noodzakelijk dat de stalen of aluminium ondergrond wordt geplamuurd. Dit werk
wordt bij de grotere jachtwerven zowel door eigen personeel als door gespecialiseerde
onderaannemers uitgevoerd.

Werkzaamheden

Reiniging van het oppervlak en een grondlaag (primer) aanbrengen
Stofvrij maken, aanbrengen van plamuur in meerdere lagen. Tussen elke laag wordt
geschuurd en stofvrij gemaakt.
Daarna het aanbrengen van een zogenoemde surfacing primer.
N.B. Zie ook hoofdstuk 3.14 Aanbrengen van coatings.
Afspraken over en standaardisatie van voorzorgsmaatregelen komen tot stand via
organisaties zoals Onderhoudnl en Hiswa.

Arbeidsrisico’s

Maatregelen
3.13.1

Aan het plamuren en schuren van geplamuurde oppervlakken zijn o.a. de volgende
risico’s verbonden:
1. Kans op brand of explosie door het gebruik van brandbare stoffen / organische
oplosmiddelen in de primer en plamuur;
2. Mogelijke gezondheidsschade door blootstelling aan schadelijke componenten uit
de plamuur en primer tijdens het aanbrengen en schuren, o.a. dermatitis;
3. Kans op lichamelijke schade door het gebruik van airless spuitapparatuur;
4. Hand-armtrillingen bij het schuren kunnen schade aan gewrichten en vingers
veroorzaken.

Veiligheid aanbrengen en schuren plamuur
1. Voorkom huidcontact. Ook minimaal huidcontact, indien vaak herhaald, kan
chronische gezondheidsklachten veroorzaken (dermatitis);
2. Voorkom het inademen van het vrijkomende oplosmiddel uit de plamuur;
3. Voorkom het inademen van schuurstof. Normaliter wordt plamuur geschuurd
voordat deze geheel is uitgehard. Dit gedeeltelijk uitgeharde epoxystof is zeer
schadelijk en daar moet dus extra rekening mee worden gehouden;
4. Voorkom dat gezicht en ogen in aanraking komen met plamuur of schuurstof.
Ogen kunnen ernstige schade oplopen door dergelijk contact;
5. Gebruik in verband met voorgaande punten de in 3.13.3 aangegeven PBM’s;
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6. Gebruik schuurmachines met bronafzuiging. Blaas oppervlakken niet af maar
gebruik een stofzuiger.
3.13.2

Veilig en gezond werken
Om brand of explosie te voorkomen en blootstelling aan gezondheidsschadelijke
stoffen te beperken dienen de volgende punten gevolgd te worden:
1. Werkvoorraden op de werkplek moeten tot een minimum beperkt worden.
Opgeslagen werkvoorraad staat op/in een lekbak;
2. Blusmiddelen en absorptiemateriaal om gemorste verf of verdunningsmiddel op
te kunnen ruimen zijn op de werkplek aanwezig;
3. Ventileer de ruimte waarin primer en plamuur worden of zijn aangebracht
voldoende totdat de lagen zijn uitgehard; ventileer en zuig af bij het aanmaken
van de primer en plamuur. Werk bij het aanmaken boven of in een lekbak;
4. Gebruik ATEX gemarkeerde applicatieapparatuur en ATEX gemarkeerde verlichting
die schoon en correct onderhouden is en deugdelijk functioneert;
5. Werk volgens de instructies uit de voorlichting;
6. Roken en open vuur zijn streng verboden in de directe nabijheid van coating en
plamuur werkzaamheden. Dit verbod geldt ook tijdens het aanmaken van coating
en plamuur, alsmede tijdens het gereedmaken en na gebruik reinigen van de
apparatuur;
7. Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen;
8. Laat totdat de primers zijn uitgehard geen werkzaamheden in de ruimte
plaatsvinden voordat via meting is vastgesteld dat aan de gezondheids- en
veiligheidseisen wordt voldaan.

3.13.3

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
In het veiligheidsinformatieblad (MSDS-blad) staat welke specifieke PBM’s gebruikt
moeten worden. Onderstaand zijn de algemeen te gebruiken PBM’s aangegeven.
1. Gebruik volledig bedekkende werkkleding en handschoenen die bestand zijn tegen
het indringen van de gebruikte plamuur;
2. Trek schone werkkleding en/of handschoenen aan wanneer deze erg vervuild zijn;
3. Gebruik minimaal een veiligheidsbril;
4. Het gebruik van adembescherming is afhankelijk van de soort plamuur en van de
ruimte waar wordt gewerkt. Het gebruik van adembescherming bij het aanmaken
van verf en bij het schuren van plamuur is verplicht.

3.13.4

Voorlichting, training en toezicht
Het is van belang dat de werknemers inzicht krijgen in de gevaren van het werken met
diverse soorten plamuur, het schuren daarvan en de te nemen maatregelen. Om dit te
bereiken zullen de werknemers een interne en/of externe voorlichting moeten krijgen
waarin het volgende behandeld wordt:
1. Het kunnen interpreteren van het etiket (incl. gevarensymbolen en gevaars- en
veiligheidszinnen);
2. Het volgen van de aanwijzingen op het veiligheidsinformatieblad en eventueel
aanwezige procedures of instructies;
3.
4.

Het correct gebruiken van de hulpmiddelen en de apparatuur;
Het correct gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Leidinggevenden moeten erop toezien dat de afgesproken werkwijze nageleefd wordt.
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3.14

Aanbrengen van coatings
Coatings (populaire verzamelnaam: verf) worden aangebracht om de ondergrond te
beschermen tegen afbraak. Daarnaast geven zij de gewenste kleur en glans.
Een veel voorkomende activiteit in dokken en op hellingen is het aanbrengen van
aangroeiwerende verf (antifouling) op het onderwaterschip.
Coatings worden opgebracht met de roller/kwast of middels een spuitapplicatie. Deze
werkzaamheden worden vrijwel altijd uitgevoerd door gespecialiseerde
onderaannemers.

Arbeidsrisico’s

Aan de werkzaamheden met coatings zijn de volgende risico’s verbonden:
1. Brand of explosie door het gebruik van brandbare stoffen / oplosmiddelen;
2. Gezondheidsschade door blootstelling aan schadelijke componenten uit de
coatings;
3. Verwonding en gezondheidsschade bij het gebruik van airless apparatuur.
In de scheepsbouw worden in het algemeen de volgende typen coating gebruikt.
1. Epoxy
2. Polyurethaan
3. Antifouling (aangroeiwerende verf)
Alle drie typen coatings kunnen huidirritatie en gezondheidsschade veroorzaken. Bij
langdurige blootstelling kunnen werknemers gevoelig worden voor stoffen in de epoxy
of polyurethaan. Zodra ze in de nabijheid zijn van een plek waar gespoten wordt zal
dan huidirritatie optreden. Dit is te voorkomen door altijd met PBM’s te werken en elk
huidcontact met natte verf te voorkomen.

Maatregelen
3.14.1

Berekening oplosmiddelenconcentratie (VOS)
Als in een hal of besloten ruimte coatings die vluchtige oplosmiddelen bevatten
worden verwerkt (VOS = Vluchtige Organische Stoffen), is het mogelijk dat de
zogenoemde grenswaarde van die oplosmiddelen wordt overschreden.
Met het rekenmodel op www.blootstellingsbeoordeling.nl kan een berekening worden
gemaakt waarmee kan worden vastgesteld of de betreffende grenswaarde, uitsluitend
voor VOS, wordt overschreden. Dit model is in samenspraak met I-SZW ontwikkeld
door FOSAG, SVMB en ArboNed, en wordt als hulpmiddel aangereikt.
Gebruik van het rekenmodel is geheel voor rekening en risico van de gebruiker, maar
niet verplicht. Genoemde organisaties sluiten alle aansprakelijkheid voor schade die
het gevolg is van het gebruik van dit model in ieder geval uit.

3.14.2

Berekening benodigde afzuiging via de RAQ waarde
Bij de verfleverancier zijn de RAQ waardes van verfproducten opvraagbaar. In de
meeste gevallen zijn deze waarden ook op de product veiligheidsbladen vermeld. RAQ
staat voor Required Air Quantity.
3

Per liter verbruikte verf wordt door de verffabrikant de hoeveelheid lucht in m
opgegeven die nodig is om onder de LEL (RAQ LEL) of grenswaarden (RAQ MAC) te
blijven.
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3.14.3

Veiligheid airless spuiten
Het gebruik van airless spuit apparatuur is door de zeer hoge druk waarmee de verf
wordt verspoten niet zonder gevaar. Daarom mogen alleen goed getrainde spuiters
met deze apparatuur werken.
De volgende aandachtspunten moeten in acht genomen worden:
1. Gebruik alleen ATEX gemarkeerde pompen en spuitpistolen;
2. Maak om explosies te vermijden steeds gebruik van de aarding;
3. Controleer of pistool en slangen voldoen aan de werkdruk van het Airless toestel;
4. Gebruik steeds een spuittip met beschermhouder;
5. Zet de veiligheidspal van het pistool aan als de spuittip wordt gewisseld;
6. Houd uw hand of vingers nooit voor de spuittip;
7. Controleer bij het schoonmaken of het ontkoppelen van de slangen of pistool
eerst of het systeem drukloos is;
8. Richt het pistool nooit naar mensen.

3.14.4

Veilig en gezond werken
Om brand of explosie te voorkomen en de blootstelling van de werknemers aan
gezondheidsschadelijke stoffen te beperken dienen de volgende punten gevolgd te
worden:
1. Volg bij het werken in besloten ruimten nauwgezet de daarvoor geldende
procedure (zie hoofdstuk 3.3);
2. Werkvoorraden op de werkplek moeten tot een minimum beperkt worden;
3. Blusmiddelen en absorptiemateriaal om gemorste verf of verdunningsmiddel op te
kunnen ruimen zijn op de werkplek aanwezig;
4. Ventileer de ruimte waarin coatings worden of zijn aangebracht voldoende (zie
ook 3.14.1) totdat de verf is uitgehard;
5. Gebruik ATEX gemarkeerde applicatieapparatuur en ATEX gemarkeerde verlichting
die schoon en correct onderhouden is en deugdelijk functioneert;
6. Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (zie 3.14.5);
7. Werk volgens de instructies uit de voorlichting (zie 3.14.6);
8. Roken en open vuur zijn streng verboden in de directe nabijheid van coating
werkzaamheden. Dit verbod geldt ook tijdens het aanmaken van de coating en
tijdens het gereedmaken c.q. na gebruik reinigen van de betreffende apparatuur;
9. Laat totdat de coatings zijn uitgehard geen werkzaamheden in de ruimte
plaatsvinden voordat via meting is vastgesteld dat aan de gezondheids- en
veiligheidseisen wordt voldaan;

3.14.5

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Op het veiligheidsinformatieblad (MSDS-blad) staan aanwijzingen welke specifieke
PBM’s gebruikt moeten worden.
Onderstaand zijn de algemeen te gebruiken PBM’s aangegeven:
1. Gebruik volledig bedekkende kleding en handschoenen die bestand zijn tegen het
indringen van de gebruikte coatings;
2. Trek schone werkkleding en/of handschoenen aan wanneer deze erg vervuild zijn;
3. Gebruik minimaal een veiligheidsbril;
4. Het gebruik van adembescherming is afhankelijk van de soort coating en van de
ruimte waar wordt gewerkt.
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3.14.6

Voorlichting, training en toezicht
Het is van belang dat de werknemers inzicht krijgen in de gevaren van het werken met
de diverse soorten coatings en de te nemen maatregelen.
Om dit te bereiken zullen de werknemers een interne en/of externe voorlichting
moeten krijgen waarin het volgende behandeld wordt:
1. Het kunnen interpreteren van het etiket (incl. gevarensymbolen en gevaars- en
veiligheidszinnen);
2. Het volgen van de aanwijzingen op het veiligheidsinformatieblad en eventueel
aanwezige procedures of instructies;
3. Het correct gebruiken van de hulpmiddelen en de apparatuur;
4. Het correct gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Leidinggevenden moeten er op toezien dat de voorgeschreven werkwijze nageleefd
wordt.

3.15

Composieten
In tegenstelling tot de jachtbouwindustrie worden composieten in de scheepsbouw en
–reparatie zeer beperkt toegepast. De interesse neemt echter toe; voldoende reden
dus om enige basisinformatie op te nemen nemen.
Het hbo lesboek Composieten Basiskennis geeft de volgende definitie: “Een composiet
is een materiaalconstructie, bestaande uit minimaal 2 macroscopisch nog te
onderscheiden materialen die samenwerken om zo tot een beter resultaat te komen.”
Bij het vervaardigen van een composietproduct worden het materiaal en de
constructie vaak tegelijkertijd gemaakt. Er is meestal geen sprake van een ruw,
onbewerkt materiaal dat gekneed, vervormd, en samengebouwd wordt tot een
constructie, maar de constructie én het constructiemateriaal worden in één keer
gerealiseerd; vandaar ‘materiaalconstructie’.
Er bestaat een groot scala aan vezels en kunststoffen, de belangrijkste ingrediënten
voor composiet constructies, waarin eveneens een grote variatie is.
Voor uitgebreidere informatie over veiligheids- en gezondheidsaspecten dienen ander
bronnen te worden geraadpleegd, bijvoorbeeld Vereniging Kunststof Composieten
Nederland (VKCN), http://www.vkcn.nl/ of de Arbocatalogus HISWA.

Arbeidsrisico’s

Maatregelen
3.15.1

Betreft o.a. gezondheids- en veiligheidsaspecten van vezels, vloeistoffen, mengsels en
dampen. Voor nadere informatie over veiligheids- en gezondheidsaspecten kunnen
andere bronnen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld Vereniging Kunststof
Composieten Nederland (VKCN), http://www.vkcn.nl/ of de Arbocatalogus HISWA.

Zie o.a. de Arbocatalogus HISWA.
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3.16

Asbest
ATTENTIE: De teksten in 3.16 zijn gebaseerd op de situatie per maart 2015.
Met de ministeries van I&M en SZW en hun inspectiediensten vindt overleg plaats
over het oplossen van praktijkknelpunten. Maatregelen en procedures zullen t.z.t.
worden aangepast op basis van de uitkomsten van dit overleg.
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal stoffen die zijn opgebouwd uit
microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest werd vaak gebruikt omdat het sterk
was, slijtvast, bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen, isolerend en
goedkoop. De meest toegepaste soorten zijn:
1. wit asbest (chrysotiel), dit zit in 90% van de producten waarin asbest is verwerkt
2. blauw asbest (crocidoliet)
3. bruin asbest (amosiet)

Arbeidsrisico’s

In de loop der jaren werd bekend dat asbest grote schade aan de gezondheid kan
veroorzaken. Sinds 1 juli 1993 is in Nederland het beroepsmatig in voorraad hebben,
toepassen en hergebruiken van materialen met asbest dan ook verboden.
Het gevaar van asbest zit in het inademen van/blootgesteld worden aan vrijgekomen
vezels. Deze asbestvezels dringen diep in de longen door en kunnen na een lange
periode (10 tot 60 jaar) ziekten veroorzaken. Alle asbestsoorten zijn
kankerverwekkend. Tussen de verschillende asbestsoorten bestaan wel verschillen in
schadelijke potentie. Blootstelling aan asbest kan leiden tot asbestose (stoflongen),
longkanker, mesothelioom (kanker van het long- of buikvlies) of pleurale plaques
(verdikking van het borstvlies).
Asbesthoudend materiaal heeft een laag risico als het hechtgebonden asbest betreft.
Hierbij zijn de asbestvezels stevig gebonden aan het materiaal. De werknemers
worden hierdoor niet blootgesteld aan asbeststof. Voorbeelden van hechtgebonden
asbest zijn afgeschermde brandwerende schotten en remvoeringen van ankerlieren.
Als dergelijk asbestmateriaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of
gesloopt, dan veroorzaakt dit materiaal geen risico.
Asbesthoudend materiaal heeft een hoog risico als het niet-hechtgebonden asbest
betreft. Dit is asbest waar de vezels niet of nauwelijks aan een ander materiaal zijn
gebonden. De asbestvezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. De werknemers
worden hierdoor blootgesteld aan asbeststof. Voorbeelden van materialen waarin
niet-hechtgebonden asbest aanwezig is, zijn spuitasbest en asbesthoudend
isolatiemateriaal rondom uitlaten en leidingen.
Asbesthoudend materiaal levert eveneens een hoog risico als het op een
ondeskundige manier gesloopt of bewerkt wordt (bijv. breken, boren, zagen en
schuren). De werknemers worden dan blootgesteld aan asbeststof. Dit is onafhankelijk
van het soort asbestmateriaal.
Tijdens de bouw van een schip of ander drijvend object, hierna aan te duiden als
‘schip’, in een land van de Europese Unie wordt niet gewerkt met asbest of
asbesthoudende materialen. In bestaande schepen waarin gewerkt gaat worden, kan
asbest aanwezig zijn. Asbest kan ook verwerkt zijn in relatief nieuwe schepen die in
een ander land gemaakt zijn. Dit komt doordat de wetgeving met betrekking tot het
werken met asbest in landen buiten de Europese Unie anders kan zijn.
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Maatregelen
3.16.1

Asbest projectinventarisatie
Bij het aannemen van werkzaamheden op een schip moet door een voldoende
geïnstrueerd persoon (binnen de eigen organisatie) geïnventariseerd worden of de
werknemers risico kunnen lopen op blootstelling aan asbeststof. Hierbij kunnen de
volgende documenten van de reder informatie geven:
1. Een recent asbestvrij certificaat
2. Saneringsrapporten
3. Bouwjaar en bouwlocatie
4. Locatie van verbouw-/refit-/reparatiewerkzaamheden
Om vast te stellen of er sprake is van een risico gelden de volgende aandachtspunten:
1. De projectinventarisatie beperkt zich tot de locatie waar werkzaamheden plaats
zullen vinden en waarbij sprake is van het geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen
van delen van een object voor zover daarbij asbest of asbesthoudend materiaal
toegepast kunnen zijn;
2. Het schip of het deel van het schip waar gewerkt gaat worden is asbestvrij als dit
uit de asbestinventarisatierapporten blijkt;
3. Als het schip na 1 juli 1993 in Nederland is gebouwd (en eventueel verbouwd) is
het (deel van het) schip asbestvrij en is het opstellen van een asbestinventarisatierapport (3.16.2) niet nodig;
4. Als het schip vóór 1 juli 1993 gebouwd is, wordt ervan uitgegaan dat asbest
aanwezig kan zijn;
5. Als het schip gebouwd of eventueel verbouwd/gerepareerd is buiten de Europese
Unie, wordt ervan uitgegaan dat asbest aanwezig kan zijn.
Bij werkzaamheden in zones van een object of schip waarbij geen kans bestaat op
contact met asbest, bijvoorbeeld conserveringswerkzaamheden, schroef- en roerwerk,
reparaties in tanks en ruimen, luikreparaties etc. is het redelijkerwijs principe van
toepassing en hoeft vooraf geen asbest inventarisatie te worden uitgevoerd. Het
asbestverwijderingsbesluit stelt: “een asbestinventarisatie is noodzakelijk wanneer
iemand weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het object asbest bevindt”.

3.16.2

Asbestinventarisatierapport laten opstellen
Een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld als uit maatregel 3.16.1 naar voren
komt dat op de plaats(en) waar gewerkt gaat worden niet uitgesloten is dat er asbest
aanwezig is. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een daarvoor
gecertificeerd (SC-540) onderzoeksbureau. De gecertificeerde bedrijven zijn te vinden
op www.ascert.nl. Uit de rapportage zal blijken of en waar het asbest aanwezig is en
hoe hoog het risico op blootstelling aan asbeststof is. Dit risico wordt uitgedrukt in een
risicoklasse 1, 2 of 3 (zie voor te nemen maatregelen 3.16.4).

3.16.3

Werkzaamheden nabij asbest
Asbest is aanwezig op de werkplek
Asbest moet volgens maatregel 3.16.4 voor aanvang van de werkzaamheden
verwijderd zijn als dit asbest anders door de werknemer(s) gesloopt, bewerkt of
beschadigd wordt.
Hechtgebonden asbest is aanwezig in de buurt van de werkplek
Asbesthoudend materiaal mag in de ruimte waar de werkzaamheden plaats gaan
vinden aanwezig zijn als:
1. Het hechtgebonden asbest betreft en
2. Het asbesthoudend materiaal niet gesloopt, bewerkt of beschadigd is of wordt.
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Niet-hechtgebonden asbest is aanwezig in de buurt van de werkplek
Werkzaamheden mogen niet in de directe nabijheid – met kans op aanraken – van
niet-hechtgebonden asbest plaatsvinden wanneer de werknemer(s) hierdoor
blootgesteld word(t)(en) aan asbestvezels. Is de kans op aanraken wel aanwezig, dan
moet het asbest voor aanvang van de werkzaamheden verwijderd of afgeschermd
worden. De afscherming (bijv. coaten of impregneren van het asbest) moet voorkomen
dat op de werkplek asbestvezels vrijkomen.
3.16.4

Asbestverwijdering
Risicoklasse 1
Voor het verwijderen en afvoeren van asbest dat is ingedeeld in risicoklasse 1 hoeft
een bedrijf/de scheepswerf niet gecertificeerd te zijn. Wel zullen de voorschriften uit
het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 4, afd. 5, par. 3) nageleefd moeten
worden. Deze voorschriften luiden als volgt:
1. Doe indien mogelijk uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden
een melding aan de daartoe aangewezen toezichthouder, de inspectie SZW (zie
4.47c);
2. Neem preventieve maatregelen om het vrijkomen van asbeststof tegen te gaan
(impregneren/natmaken);
3. Licht de werknemers voor over het gevaar van blootstelling aan asbeststof
(toolboxmeeting/cursus asbestherkenning);
4. Onderricht de werknemers periodiek over de te hanteren werkwijzen;
5. Voer na afloop een visuele inspectie uit om vast te stellen dat asbest niet meer
visueel waarneembaar is (zie 4.47b).
Risicoklasse 2 en 3
Alleen een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf mag asbest dat is ingedeeld in
risicoklasse 2 of 3 verwijderen en afvoeren. De veiligheidsmaatregelen die het
saneringsbedrijf daarbij neemt, moeten door iedereen in acht genomen worden. Het
daartoe gecertificeerde laboratorium geeft aan wanneer de ruimten veilig betreden
kunnen worden.

3.16.5

Onverwacht aantreffen van mogelijk asbesthoudend materiaal
Ondanks het vooronderzoek en het eventueel opgestelde asbestinventarisatierapport
kan tijdens de werkzaamheden asbest of asbestverdacht materiaal aangetroffen
worden. Het is dan van belang dat de werknemer de volgende handeling uitvoert:
Stop de werkzaamheden onmiddellijk bij een vermoeden of constatering van asbest.
Verplaats het vermoedelijke asbest niet, verlaat de ruimte en waarschuw uw
leidinggevende.
De leidinggevende zal (via de daarvoor verantwoordelijke persoon in de organisatie)
alsnog een asbestinventarisatie door een gecertificeerd onderzoeksbureau laten
uitvoeren (zie 3.16.2) en verder handelen zoals aangegeven is in de voorgaande
maatregelen.
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Stroomschema voor mogelijke aanwezigheid van asbest en daarbij behorende handelingen:
Asbestvrij certificaat en/of Saneringsrapport(en)

JA
Heeft rederij/eigenaar een asbestvrijcertificaat en/of saneringsrapport(en)?

Asbestvrijverklaring rederij/eigenaar: controle op volledigheid,
controle door wie afgegeven en jaartal van afgifte (max. 2 jaar oud)

NEE
Controleer uit te voeren werkzaamheden:

Zijn er werkzaamheden waarbij delen worden geopend of gesloopt,
bijv in MK, stuur MK, pompkamer, accomodatie?

JA
ASBESTVERDACHT; SC540 INVENTARISATIE

NEE
JA
Zijn er werkzaamheden aan rembanden, koppelingen of frictiematerialen?

ASBESTVERDACHT; SC540 INVENTARISATIE

NEE
JA
Zijn er werkzaamheden aan isolatiematerialen?

ASBESTVERDACHT; SC540 INVENTARISATIE

NEE
ASBEST INVENTARISATIE CONFORM SC540 NIET NODIG

Blijf bij werkzaamheden alert en werk conform de eisen uit de RI&E

Asbest aanwezig of vermoedelijk aanwezig

Vooronderzoek naar gegevens van object of schip:

Controleer gegevens van schip in onafhankelijk en actueel register:

JA
Is het object of schip voor 1994 gebouwd?

ASBESTVERDACHT

NEE
JA
Bouwlocatie: is het object of schip na 1994 buiten Nederland gebouwd?

ASBESTVERDACHT

NEE
Is het object of schip buiten Nederland gerepareerd of langdurig buiten
Europese Unie actief geweest?

JA
ASBESTVERDACHT

NEE
NIET ASBESTVERDACHT
ASBEST INVENTARISATIE CONFORM SC540 NIET NODIG

Blijf bij werkzaamheden alert en werk conform de eisen uit de RI&E

ASBESTVERDACHT OBJECT OF SCHIP

Controleer uit te voeren werkzaamheden:

Zijn er werkzaamheden waarbij delen worden geopend of gesloopt,
bijv in MK, steering room, pompkamer, accomodatie?

JA
SC540 INVENTARISATIE VERPLICHT

NEE
JA
Zijn er werkzaamheden aan rembanden, koppelingen of frictiematerialen?

SC540 INVENTARISATIE VERPLICHT

NEE
JA
Zijn er werkzaamheden aan isolatiematerialen?

SC540 INVENTARISATIE VERPLICHT

NEE
ASBEST INVENTARISATIE CONFORM SC540 NIET NODIG

Blijf bij werkzaamheden alert en werk conform de eisen uit de RI&E
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3.17

Nanodeeltjes
Nanotechnologie houdt zich bezig met deeltjes met een grootte tot enkele honderden
nanometers (1 nanometer = 1 miljoenste millimeter). Deze minuscule deeltjes
hebben andere eigenschappen en gedragen zich anders dan grotere deeltjes.
Nanotechnologie maakt het mogelijk om stoffen op moleculair niveau te beheersen en
zo materialen met nieuwe eigenschappen te creëren. Hierdoor ontstaat een nieuwe
generatie van technologische toepassingen.

Arbeidsrisico’s

Er is nog niet veel bekend over de gezondheidsrisico’s die ontstaan door blootstelling
aan nanodeeltjes. Vooral over de effecten op lange termijn bestaat nog veel
onduidelijkheid. Wel kunnen de gezondheidsrisico’s op basis van bepaalde
eigenschappen van de nanodeeltjes worden geclassificeerd. Het lijkt erop dat de
risico’s van oplosbare nanodeeltjes niet afwijken van die van de grotere, nietnanovorm van dezelfde stof.
De mens kan op de werkplek worden blootgesteld aan stoffen door inslikken, via
huidcontact of door inademing. Voor nanomaterialen wordt blootstelling door middel
van inademing op dit moment als meest dominant gezien.
De kans op blootstelling aan synthetische nanodeeltjes wordt verwaarloosbaar geacht
wanneer het nanomateriaal uitsluitend in gesloten systemen wordt gebruikt, wanneer
artikelen worden gebruikt waarin nanodeeltjes in een vaste (uitgeharde) matrix zijn
verwerkt of wanneer er sprake is van het gebruik van een product, gemaakt met
behulp van nanotechnologie, en niet met behulp van nanomaterialen.
Blootstelling aan nanodeeltjes is wél te verwachten tijdens de productie van
nanomaterialen in een proces dat niet volledig gesloten is, tijdens het hanteren van
nanopoeders, het werken met vloeistoffen waarin nanodeeltjes zijn gemengd en
wanneer verspanende werkzaamheden worden verricht op artikelen waarin
nanodeeltjes in een vaste (uitgeharde) matrix zijn verwerkt.
Producten met nanodeeltjes zullen ongetwijfeld ook in de scheepsbouw en -reparatie
toegepast (gaan) worden. Vaak is er geen directe blootstelling aan de deeltjes omdat
deze gebonden zijn in een matrix. Zoals hiervoor aangegeven, kan echter tijdens
verwerking of bewerkingen toch blootstelling ontstaan.
Het is dan ook wenselijk te onderzoeken of dergelijke producten in het bedrijf worden
gebruikt en zo ja, hoe. De informatie kan in de RI&E worden opgenomen.

Maatregelen
3.17.1

Werkvoorwaarden stellen
Er zijn geen specifieke, op synthetische nanodeeltjes gerichte, wettelijke verplichtingen
waaraan moet worden voldaan als er wordt gewerkt met nanodeeltjes of producten
waar nanodeeltjes in zijn verwerkt. Men gaat ervan uit dat de bestaande maatregelen
om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken – zoals ventilatie, afzuiging en
adembescherming – ook effectief zijn voor synthetische nanodeeltjes. Omdat deze
veel kleiner zijn dan de gemiddelde stofdeeltjes, moeten de beheersmaatregelen
echter veel nauwkeuriger worden uitgevoerd.
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3.18

Werken op en rond het water
Veel werkzaamheden in de scheepsbouw en -reparatie vinden plaats op en rond het
water. Voorbeelden: in- en uitdokken, verhalen (= verplaatsen) van schepen,
werkzaamheden vanuit een hoogwerker of personenwerkbak boven het water,
werkzaamheden vanaf een ponton, (proef)varen, onderhoudswerkzaamheden, enz.

Arbeidsrisico’s

Het meest voor de hand liggende risico is te water raken. Dit kan allerlei oorzaken
hebben zoals struikelen, uitglijden, het ontbreken van leuningwerk, overboord vallen.
Bij in- en uitdokken en het verhalen van schepen worden werkzaamheden dicht langs
het water op de kade-/dokrand verricht. Er wordt o.a. gewerkt met trossen en fenders.
Door struikelen, uitglijden of het evenwicht verliezen kun je in het water terecht
komen. Dit geldt ook bij het uitvoeren van werkzaamheden op bijv. een ponton.
Bij werkzaamheden boven water vanuit een hoogwerker of personenwerkbak bestaat
de kans dat je uit de bak valt als je te ver buiten de bak reikt. Een ander risico is dat
een hoogwerker van de kade valt. Bijvoorbeeld door een stuurfout of omdat de
hoogwerker geraakt wordt door een torenkraan of een ander voertuig.

Maatregelen
3.18.1

Werkvoorwaarden stellen
Om werkzaamheden op en rond het water veilig uit te kunnen voeren is het van belang
dat intern afspraken over de werkwijze worden gemaakt. Voer in geval van twijfel een
risicoanalyse uit om te bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden.
Houd personen die niet bij de werkzaamheden betrokken zijn op afstand door de
omgeving af te zetten.

3.18.2

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Afhankelijk van de omstandigheden en welke activiteit wordt uitgevoerd, zullen
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt moeten worden.
Draag bij werkzaamheden binnen 1 meter van een niet afgeschermde kade- of
dokrand een reddingvest of zorg dat een reddingboei en/of reddinghaak aanwezig zijn.
Draag bij werkzaamheden vanuit een personenwerkbak een harnasgordel met een
positioneringslijn (vanglijn zonder valdemper, lengte maximaal 2 meter). Hierbij heeft
men niet de mogelijkheid om op de rand van de bak te klimmen of over de rand te
reiken. Het risico dat een personenwerkbak uit de kraanhaak loskomt en men met bak
en al in het water terechtkomt is nihil.
De meeste gebruikershandleidingen van hoogwerkers stellen het dragen van een
harnasgordel verplicht. Draag bij werkzaamheden boven water vanuit een hoogwerker
die langs een niet afgeschermde kade/dok rand staat echter altijd een reddingvest
i.p.v. een harnasgordel. Mocht de hoogwerker onverhoopt in het water terechtkomen,
dan zit je niet vast aan de bak van de hoogwerker en is er meer kans om uit het water
te komen. Als er een verhoogde dokrand is, draag dan bij werkzaamheden boven
water vanuit een hoogwerker wel een harnasgordel. De kans dat in zo’n situatie de
hoogwerker in het water terechtkomt is immers klein.

3.18.3

Opleiding, voorlichting, training en toezicht
Het is belangrijk dat werknemers die werkzaamheden op en rond het water uitvoeren
gerichte instructie krijgen, zodat zij op de hoogte zijn van de risico’s die deze
werkzaamheden met zich meebrengen.
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Van de werknemers wordt dus naast het opvolgen van de werkvoorwaarden ook een
hoge mate van veiligheidsbesef gevraagd. Om dit te bereiken (en vast te houden)
zullen werknemers indien nodig tussentijds voorgelicht en geïnstrueerd moeten
worden.
Leidinggevenden zullen er op toe moeten zien dat de bovengenoemde
werkvoorwaarden nageleefd worden en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
gedragen worden.

3.19

Werken op schepen met LNG als brandstof (gereserveerd)
Introductietekst

Arbeidsrisico’s
Maatregelen
3.19.1

3.20

Risico’s ………..

Werkvoorwaarden stellen
…………….

Werken aan elektrotechnische installaties (gereserveerd)
Introductietekst

Arbeidsrisico’s
Maatregelen
3.20.1

3.21

Risico’s ………..

Werkvoorwaarden stellen
…………….

Werken aan hydraulische installaties (gereserveerd)
Introductietekst

Arbeidsrisico’s
Maatregelen
3.21.1

3.22

Risico’s ………..

Werkvoorwaarden stellen
…………….

Werken aan mechanische installaties (gereserveerd)
Introductietekst

Arbeidsrisico’s
Maatregelen
3.22.1

Risico’s ………..

Werkvoorwaarden stellen
…………….
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Bijlage 1

Opleidings- en voorlichtingsmatrix

In de hoofdstukken 2 en 3 worden de activiteiten en thema’s met de meeste
arbeidsrisico’s in de scheepsbouw en –reparatie geïnventariseerd en behandeld. In elk
onderwerp komen bij de maatregelen voorlichting, training, onderricht en toezicht aan
bod. Voor de thema’s van 5xbeter is via hun website veel gratis voorlichtingsmateriaal
beschikbaar.
Op www.oom.nl/Catalogus zijn de door OOM (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor
de Metaalbewerking) geselecteerde cursussen in de metaalbewerking verzameld. In
onderstaande tabel zijn cursussen opgenomen die gebruikt kunnen worden om de
werknemers voor een bepaald onderwerp voldoende op te leiden of voor te lichten.
Let op: De tabel is vrijblijvend en dient alleen ter indicatie van mogelijk te volgen
opleidingen en cursussen. Zie hoofdstuk 2 en 3 voor specifieke opleidingseisen.
Tabel 4 Opleidings- en voorlichtingsmatrix

W

W

L

L

L

Asbest

W

P

Veilig werken op hoogte

L
W

Visuele inspectie hijsmiddelen

L
W

Vakbekwaam verfspuiten

W

Asbest herkennen

L
W

Omgaan met gevaarlijke stoffen
Gas meten

Montagewerkzaamheden

Schuren en plamuren

L

W

Verven en spuiten

L

Reinigen en stralen

VOL-VCA

Heet werk

W

Hijsen en heffen

W

Werken op hoogte

Werken in besloten ruimten

VCA-basisveiligheid

Cursussen
Preventiemedewerker (basis)

RI&E en Plan van Aanpak

Orde & netheid

Activiteit/thema

W

W

W

W

Legenda:
L = Leidinggevende *
P = Preventiemedewerker *
W = Werknemer *
* Functie op de scheepswerf die de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert.
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Bijlage 2

Hijsbewegingen met genormaliseerde armseinen
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Bijlage 3

Wettelijk kader en links

Activiteit/Thema
RI&E en Plan van Aanpak

Wettelijk kader
Arbowet art. 5

Preventiemedewerker en
deskundige bijstand
Orde & netheid

Arbowet art. 13

Werken op hoogte

Arbocatalogus 5xbeter
Arbobesluit: hoofdstuk 3.16, 7.23, 7.23a t/m d
Arbocatalogus 5xbeter
Arbobesluit art. 3.5g, 3.5h, 4.6, 4.7, 4.10d
Arboregeling paragraaf 4.1 t/m 4.14,
NEN 3140 en NEN 1010
Arbobesluit art. 1.5HA, 7.3, 7.4 en 7.18 t/m 7.20
Arboregeling paragraaf. 7.3 (vakbekwaamheid)
t.z.t. invullen

Werken in besloten ruimten

Hijs- & hefmiddelen
Asbest

Arbobesluit art. 3.2 t/m 3.3 en 3.6 t/m 3.7

Relevante links:
Overheid:
www.wetten.nl
www.arboportaal.nl
www.rie.nl
www.inspectieszw.nl
www.rijksoverheid.nl (voormalig postbus 51)

Instanties:
www.5xbeter.nl
www.cursuscatalogus.nl
www.orsima.nl
www.vno-ncw.nl
www.arbouw.nl
www.tcvt.nl
www.preventiemedewerker.fme.nl

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
42

Bijlage 4

Procedure ‘Werken op Hoogte’

Werken op Hoogte
Procedure ten behoeve van veilig en gezond werken op hoogte in de Scheepsbouw
11 februari 2014

In de scheepsbouw en -reparatie worden veel werkzaamheden op hoogte verricht
waarbij:
 valgevaar voor de medewerkers bestaat, of
 voorwerpen naar beneden kunnen vallen, die vervolgens medewerkers kunnen
raken.
Voorbeelden van werkzaamheden op hoogte zijn:
 het werken op een steiger, ladder of (hoogwerkers)platform;
 het werken op een (opper)vlak waar openingen, niveauverschillen of hellende
vlakken in zitten;
 het werken vanuit een werkbak

1

Arbo aspecten

Wat zijn de risico’s
Het naar beneden vallen van een medewerker wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door
struikelen, het evenwicht verliezen, onwel worden, uitglijden of juist onvoldoende
maatregelen om gevolgen van struikelen of vallen tegen te gaan door het ontbreken
van leuningen, gebruik veiligheidsharnas, etc., op een niet goed gelegde steigerplank
stappen of in een vloeropening stappen. Dit kan ernstige gevolgen hebben, welke
zeker van toepassing zijn bij werken op hoogte. Bij het verrichten van arbeid waarbij
valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer
aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige
hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.
Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risico verhogende
omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of
meer te vallen.
Om op hoogte te kunnen werken, wordt veel gebruik gemaakt van specifieke
arbeidsmiddelen zoals (rol)steigers en (draagbaar)klimmateriaal. Dergelijke middelen
kunnen door overbelasting of ondeskunidig gebruik bezwijken of door onvoldoende
verankering omvallen.
Tijdens werkzaamheden op hoogte wordt veelal (hand)gereedschap gebruikt, zijn losse
materialen aanwezig of kunnen materialen losraken. Als dergelijke voorwerpen vallen,
bestaat het gevaar dat anderen hierdoor geraakt worden. Dit is een gevaar waarmee
de medewerkers die op hoogte werkzaam zijn rekening moeten houden. Ook anderen
die onder of in de directe nabijheid van deze werkzaamheden aanwezig zijn, zullen
hiervoor aandacht moeten hebben.
De bovengenoemde risico’s worden vanwege de samenhang gezamenlijk behandeld in
de maatregelen.
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Arbeidshygiënische strategie
Niet alle maatregelen die genomen kunnen worden zijn van hetzelfde veiligheidniveau.
Hieronder wordt aangegeven, volgens de arbeidshygiënische strategie, wat de veiligste
oplossing is. De voorkeur gaat uit naar het hoogste niveau van veiligheid, als dat niet
mogelijk is mag de volgende worden genomen, enz.
Niveau 1: werkvloeren, bouw- / systeemsteigers, rolsteigers
Niveau 2: hangsteigers, juksteigers en schragensteigers, hoogwerkers,
Niveau 3: ladders, werkbakken aan de kraan , werkbakken op lepels heftruck
Niveau 4: valbeveiliging
Weersinvloeden (regen, wind en gladheid door sneeuw of ijzel), obstakels,
onvoldoende orde en netheid en/of onvoldoende verlichting vergroten tevens de kans
op een ongeval. Omdat deze invloeden van algemene aard zijn, worden de te nemen
maatregelen hieromtrent niet behandeld in deze procedure.
Om een goede keuze te maken moet voor werkzaamheden op hoogte een taak risico
analyse worden gemaakt. Zie hiervoor WH 04 Taak risico analyse (TRA).
Schuine hellingen
Als een schip op een schuine helling ligt, dan zijn de werkvloeren hellend en wordt het
bevestigen van veiligheidsvoorzieningen bemoeilijkt. Voor en tijdens de
werkzaamheden op hoogte zal daarom hieraan veel aandacht besteed moeten worden
en goed rekening moeten worden gehouden met de hellende vloeren.
Maatregelen
WH.01 Veiligheidsvoorzieningen
Op scheepswerven vindt een verscheidenheid aan werkzaamheden op hoogte plaats.
Daarom zal iedere scheepswerf een selectie moeten maken uit de van toepassing
zijnde onderstaande veiligheidsvoorzieningen.
WH.01.1 Werkvloeren (inclusief afzettingen): veiligheidsniveau 1
 openingen en gaten in de werkvloeren worden altijd gesloten of deugdelijk
afgezet/afgeschermd of, als dit niet mogelijk is, dichtgelegd met nietverschuifbare roosters of platen;
 een opstaande rand van minimaal 0.15 cm wordt op de werkvloer aangebracht als
voorwerpen of gereedschap naar beneden kunnen vallen;
 deugdelijke hekwerken/leuningen (met leuning op minimaal 1 meter) hoogte,
tussenleuning op halve hoogte) worden aan de rand aangebracht als in de
nabijheid van de rand, wanneer er sprake is van valgevaar;
 werkvloeren hebben een minimale breedte van 0,60 meter (drie stellingplanken);
 bij werkzaamheden op een vlakke werkvloer op meer dan 2 meter van de rand,
wanneer sprake is van valgevaar, wordt op 1 meter hoogte een enkele leuning of
een aantal scepters met gespannen staaldraad of een touw geplaatst op minimaal
2 meter afstand van de rand;
 bij werkzaamheden op een vlakke werkvloer en normale (weers)omstandigheden
op meer dan 4 meter van de rand kan worden volstaan met een duidelijke
markering, bijvoorbeeld een rood/wit lint.
 er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende
omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of
meer te vallen.

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
44

WH.01.2 Steigers algemeen
 steigers moeten geschikt zijn om het gewicht te dragen waarmee deze belast gaan
worden. Om hieraan te voldoen moet aangetoond kunnen worden dat de steiger
2 x het gewicht kan dragen dan waarmee het maximaal belast wordt. Voor de
opslag van (zware) materialen op steigers moet ruimte gereserveerd worden. Als
transport of werkzaamheden verricht worden naast/langs de opslag moet
voldoende ruimte op de steigers vrij zijn;
 zeker gesteld dient te worden dat de steigers veilig te gebruiken zijn, anders
worden deze niet betreden. Om dit te bereiken zullen intern afspraken gemaakt
moeten worden; (ook met betrekking tot keuring en verantwoordelijkheid)
 werkvloeren hebben een minimale breedte van 0,60 meter (drie stellingplanken);
 kant- of schopplanken (minstens 0,15 meter hoog) worden aangebracht als
voorwerpen of gereedschap naar beneden kunnen vallen;
 deugdelijke hekwerken/leuningen (met leuning op minimaal 1 meter hoogte,
tussenleuning op halve hoogte) worden aan de rand aangebracht als in de
nabijheid van de rand, wanneer sprake is van valgevaar, gewerkt gaat worden;
 er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risico verhogende
omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of
meer te vallen.
WH.01.3 Bouw-/systeemsteigers: veiligheidsniveau 1
Voor eisen zie WH 01.2. Niet complexe bouw-/stellingsteigers worden door daarvoor
opgeleide medewerkers opgebouwd, gewijzigd, afgebroken en vóór gebruik, periodiek
en na een zware storm (buiten) geïnspecteerd. De medewerkers moeten aantoonbaar
voldoende opgeleid zijn, met het certificaat ‘Monteur steigerbouw’ voor uitvoerende
steigerbouwers. De steigermontage wordt uitgevoerd onder leiding van een bevoegd
e
persoon met certificaat ’1 monteur steigerbouw’.
Niet complexe steigers zijn steigers die voldoen aan de volgende eisen:










niet hoger dan 15 meter
niet breder dan 1.60 meter
staanderafstand kleiner dan 2.60 meter
vloerbelasting minder dan 3 kN/m2
geen uitbouw
niet vrijstaand
geen loopbruggen
geen hijswerkzaamheden aan steiger
geen goederen- /personenlift aan steiger

Criteria ondergrond:
 vlak
 voldoende draagkrachtig voor gewicht steiger
Overige steigers zijn complexe steigers en dienen door gecertificeerde steigerbouw
bedrijven worden doorgerekend en opgebouwd.
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WH.01.4 Rolsteigers: veiligheidsniveau 1
 rolsteigers worden opgebouwd en gebruikt volgens de handleiding van de leverancier;
 tijdens horizontale of verticale verplaatsing mag zich niemand op de steiger bevinden;
 op de werkvloer van de rolsteigers mogen geen ladders, hulpstellingen of andere
middelen ter vergroting van de werkhoogte zijn opgesteld.
 rolsteiger worden buiten niet gebruikt bij windsnelheden boven de 6 Bf
 rolsteigers mogen nooit buitenom beklommen worden.
 voor instructie van goed gebruik van de rolsteigers, zijn toolbox meetings beschikbaar.
WH.01.5 Hangsteigers, juksteigers en schragen steigers: veiligheidsniveau 2
Hangsteigers hangen aan het schip vaak aan de reling.
Juksteigers worden aan het schip gelast.
Schragensteigers staan naast het schip, dit zijn steigerplanken die op schragen zijn
gelegd.
Voor eisen zie WH 01.2.
 de constructie van de steigers is stevig en geschikt voor de werkzaamheden die erop
verricht gaan worden;
 steigers zijn stabiel opgesteld en deugdelijk verankerd / vastgelast aan het schip;
 ophangpunt van de steiger moet gefixeerd zijn en geborgd tegen uitlichten.
 steigers zijn geborgd tegen uit- en/of wegschuiven;
 steigers zijn veilig te benaderen en te betreden.
WH.01.6 Ladders: veiligheidsniveau 3
Bij het bepalen of het werken op een ladder gerechtvaardigd is, wordt gebruikgemaakt worden
van de leidraad “Veilig werken op hoogte: keuze van het juiste arbeidsmiddel” (VNO-NCW)
http://www.vnoncw.nl/SiteCollectionDocuments/Meer%20informatie/leidraad_veilig_werken_op_hoogte.pdf







ladders zijn stevig, geschikt en veilig te gebruiken. Ladders zijn stabiel opgesteld;
voor werkzaamheden op een hoogte van meer dan 2,5 meter dienen ladders ten
minste te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel;
ladders worden alleen gebruikt om de werkplaats te bereiken of voor het
verrichten van lichte kortdurende werkzaamheden. Eén hand om mee te werken
op maximaal een armlengte afstand. Nooit scheef gaan hangen of op één been
gaan staan (zie VNO richtlijn).
ladders worden niet gebruikt bij windsnelheden boven de 6 Bf (daar waar gewerkt
wordt)

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
46

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
47

Arbopraktijkboek Scheepsbouw - mei 2015
48

WH.01.7 Werkbakken: veiligheidsniveau 3
Voor een werkbak (ook wel zeppelin of vlieger genoemd) hangende aan een hijskraan
zijn de volgende voorwaarden van toepassing




















werkzaamheden in een werkbak mogen alleen uitgevoerd worden als er geen
alternatief beschikbaar is.
werkbakken dienen goedgekeurd te zijn door een daarvoor gekwalificeerd bedrijf.
Elke vier jaar dient de bak opnieuw gekeurd te worden. Daarnaast dient de werf
zelf elk jaar een visuele controle van de werkbak uit te voeren
de gebruikte hijsmiddelen moeten ook gekeurd zijn
werkzaamheden vanuit een werkbak mogen jaarlijks hooguit enkele malen
worden verricht en per keer niet langer duren dan vier uur duren
bij een vast opgestelde hijskraan, een hijskraan op een permanente kraanbaan of
een bovenloopkraan mag de belasting 75% van de toegestane belasting zijn. Bij
een mobiele hijskraan mag de belasting maar 25% zijn.
voorzieningen moeten aanwezig zijn om een vrije val te voorkomen.
werkbakken worden buiten nooit gebruikt bij windsnelheden boven 13,8 m/s
(windkracht 6 Beaufort) noch bij windsnelheden die hoger zijn dan voor de hijskraan in
normaal bedrijf toelaatbaar is;
de machinist verricht geen andere werkzaamheden zolang er een bemande werkbak in
zijn hijskraan hangt;
een mobiele hijskraan mag niet worden verreden tijdens werkzaamheden met een
bemande werkbak; andere kranen met een snelheid < 2,5 km per uur.
hijskranen mogen alleen bediend worden door daartoe aangewezen en deskundige
personen. Zij moeten goed geïnstrueerd zijn en precies weten hoe de kraan werkt.
de werkbak wordt uitsluitend met geringe snelheid en zonder schokken of stoten
verplaatst;
in de werkbak bevinden zich niet meer personen en/of lasten dan waarvoor de
werkbak bestemd is;
de personen in de werkbak dragen allen een valbeveiliging die aan de werkbak
aangelijnd is;
het in of uit de werkbak stappen is alleen toegestaan als deze op een stabiele en
stevige ondergrond staat. Een werkbak is niet bedoeld om als lift te gebruiken;
de bevestiging van de werkbak aan de kraanhaak moet van een gesloten constructie
zijn;
indien van toepassing communiceert de kraanmachinist slechts met 1 persoon vanuit
de werkbak; dit kan zowel visueel als door middel van portofoons plaatsvinden.

WH.01.8 Hoogwerkers: veiligheidsniveau 2
 hoogwerkers dienen goedgekeurd te zijn door een daartoe gekwalificeerd bedrijf
 bedieningsvoorschriften moeten duidelijk leesbaar zijn aangebracht;
 het bedienen van een hoogwerker is alleen toegestaan aan personen van 18 jaar of
ouder, die voldoende vertrouwd zijn met de werking en de bediening van de
hoogwerker;
 een hoogwerker mag nooit als lift of hefwerktuig gebruikt worden;
 een hoogwerker mag nooit in uitgeschoven positie worden stilgezet en verlaten;
 de hoogwerker moet voorzien zijn van de juiste aanduiding van het maximum aantal
personen en de maximale last;
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bediening vanaf de opstelplaats moet mogelijk zijn;
bedieningshandels moeten bij loslaten in de neutrale stand komen en in de bak moet
een goed werkende noodstop aanwezig zijn;
hoogwerkers mogen met een hoog geheven last worden gebruikt tot windkracht 6;
rijden is alleen toegestaan met de bak in de laagste stand, tenzij er op een vlakke vloer
op kruipsnelheid wordt gereden, dit in verband met de stabiliteit;
zorg voor voldoende manoeuvreerruimte.
werknemers werkende in de werkbak van een hoogwerker met kantelmechanisme,
dienen aangelijnd te zijn met een veiligheidslijn en gordel.
opstelling op een vlakke, stevige ondergrond

WH.01.9 Valbeveiliging: veiligheidsniveau 4
Om valgevaar te voorkomen moeten veiligheidsvoorzieningen (WH.01) aangebracht
worden. Als deze voorzieningen de veiligheid onvoldoende waarborgen of niet gebruikt
kunnen worden, dan is het gebruik van een valbeveiliging noodzakelijk. Welke
valbeveiliging toegepast dient te worden is afhankelijk van de situatie, maar moet in ieder
geval voldoen aan de eisen uit WH.02.1
WH.01.10 Hijs- en hefwerktuigen en -gereedschap
Hijs- en hefwerktuigen dienen conform de geldende regelgeving gekeurd te zijn en geschikt
te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Invulling van eisen aan hijs en hef middelen
vallen buiten de scope van deze catalogus.
WH.01.11 Veiligstellen van een schip
Het is van belang dat voorwerpen die los liggen of los kunnen komen van het schip,
zoals een anker, niet kunnen vallen. (Door mechanische borging dan wel door het laten
zakken van het anker)
WH.02 Persoonlijke beschermingsmiddelen
WH.02.1 Veiligheidsharnassen/ valbeveiliging
Als het zoals beschreven in WH.01.09 redelijkerwijs niet mogelijk is om afdoende
voorzieningen te treffen in verband met valgevaar moet de werknemer gebruikmaken
van een goedgekeurde (CE-markering) harnasgordel, met bijbehorende aanlijning. De
gordel en bevestigingslijn moeten voor het gebruik goed gecontroleerd worden. In
geval van beschadiging niet gebruiken, maar ter reparatie of vervanging aanbieden!
Het bevestigingspunt, of ankerpunt waaraan de valbeveiliging gehaakt moet worden,
moet vast en stevig zijn en in staat het gewicht van de persoon en de kracht van de val
op te vangen.
Belangrijk: Gordels die door een val belast zijn geweest mogen niet meer worden
gebruikt.
WH.02.2 Veiligheidshelm
Wanneer voorwerpen van een werk op hoogte naar beneden kunnen vallen, is het
altijd nodig dat iedereen onder het werk een veiligheidshelm draagt. De werkgever
dient te inventariseren waar het dragen van de veiligheidshelm verplicht is. Deze zones
dienen duidelijk gemarkeerd te worden met het gebodsbord “veiligheidshelm
verplicht”.
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WH.03 Voorlichting, training, onderricht en toezicht
Het is belangrijk dat de werknemers de gevaren die verbonden zijn aan het werken op
hoogte kennen en hiernaar handelen. Het is hierbij ook van belang dat de werknemers
letten op weersinvloeden, obstakels en orde en netheid. Hiertoe dienen de
werknemers voorgelicht/geïnstrueerd/onderricht te worden. Leg eenduidig vast wie
de voorlichting gevolgd heeft, wat er besproken is en wanneer dit gebeurd is.
Daarnaast is het van belang dat er bij aanvang van de werkzaamheden en dagelijks op
wordt toegezien dat veilig gewerkt wordt tijdens werkzaamheden met valgevaar en
dat de veiligheidsvoorzieningen in stand worden gehouden. Medewerkers dienen
aangesproken te worden of onderling aan te spreken op onveilig gedrag.
WH.04 Taak risico analyse (TRA)
Om een verantwoorde keuze te maken uit de beschikbare voorzieningen om veilig op
hoogte te werken in relatie tot hun veiligheidsniveau kan een TRA worden uitgevoerd.
In deze TRA wordt de keuze voor een bepaalde voorziening toegelicht. De voorkeur
gaat uit naar een voorziening met een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. Als een
voorziening met een veiligheidsniveau 2, 3 of 4 wordt toegepast wordt aangegeven op
welke wijze de veiligheid toch voldoende wordt geborgd.
Wettelijk kader:
Arbobesluit: hoofdstuk 3.16, 7.23, 7.23a t/m d, 7.3, 7.4 en 7.5
Geraadpleegde literatuur/bronnen:
 Analyse ongevallen in de scheepsbouw, maart 2008
 Arbeidsrisico’s in de scheepsbouw en –reparatie, juni 2008, Arbeidsinspectie
 Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven van Scheepsbouw
Nederland febr. 2009
 wettelijk kader
 www.arbeidsinspectie.nl
 www.arboportaal.nl
 www.arbouw.nl
 Leidraad “Werken op hoogte” VNO-NCW

* Voor de meest recente versie dient te worden gekeken op de website van 5xbeter. Er kunnen geen rechten ontleend
worden aan de versie die is opgenomen in het Arbopraktijkboek van de scheepsbouw.
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Bijlage 5

Procedure Werken in besloten ruimten

E
e

Een besloten ruimte is een ruimte met één of
enkele kleine openingen/ toegangen waar
gebrekkige of geen natuurlijke ventilatie
aanwezig is. De ruimte wordt gekenmerkt door
de volgende arbo risico’s: verstikkingsgevaar,
brand of explosiegevaar, bedwelming of
vergiftiging of beknelling en stroomdoorgang.
In de scheepsbouw en -reparatie zijn de volgende
besloten ruimten aan te wijzen:
• Tanks zoals ladingtanks, ballasttanks en
brandstoftanks;
• Dubbele wanden, dubbele bodems, ketels,
luchtkasten, pijpentunnels, voorpieken en
kofferdammen.
Ruimten zoals secties van schepen in aanbouw,
pompkamers, boegschroefruimten, tijdelijke tenten en
machinekamers kunnen ook aan de bovenstaande
definitie voldoen.
Altijd eerst nagaan of er alternatieven zijn voor het
werk in besloten ruimte. Zijn er alternatieve
werkmethoden beschikbaar die werken in besloten
ruimte niet noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld door
zoveel mogelijk voorbereidende werkzaamheden
buiten de besloten ruimte uit te voeren.
Arboaspecten
In de besloten ruimten kunnen resten van
vloeistoffen, gassen en dampen, fijn stof of nevels
aanwezig zijn. Deze kunnen ook door werkzaamheden
in de ruimte gebracht worden/ terecht komen. De
stoffen kunnen zelf of in combinatie verstikking,
brand/explosie of bedwelming/vergiftiging
veroorzaken.

Verstikkingsgevaar
Verstikkingsgevaar ontstaat wanneer het
zuurstofgehalte te laag is. Deze situatie kan in de
besloten ruimten in combinatie met onvoldoende
ventilatie ontstaan, doordat:
• De ruimte gevuld is geweest met inerte gassen zoals
stikstofvulling of blusmiddel;
• De zuurstof verbruikt is door chemische
processen zoals roesten van metaal;
• De zuurstof verbruikt is door biologische processen
zoals rotting, gisting of kiemen van zaden;
• Zuurstof verbruikt is door zuurstof consumerende
processen/werkzaamheden, zoals het
uithardingsproces van verf of werkzaamheden zoals
heetstoken.
• Zuurstof verdrongen is door andere gassen
Brand- of explosiegevaar
Bij reparatie of aanpassing (refit) van een schip
dient rekening gehouden te worden met restanten van
stoffen die nog in de besloten ruimten, pompen en
leidingen aanwezig kunnen zijn. Deze restanten kunnen
(bij vrijkomen) mogelijk een brand of explosie,
bedwelming of vergiftiging veroorzaken.
Brand- of explosiegevaar is aanwezig als:
• In de ruimte brandbare gassen en/of vloeistoffen
kunnen vrijkomen door werkzaamheden zoals verven
en openen van leidingen of door lekkage van slangen;
• Een te hoog zuurstofgehalte ontstaat door lekkage
van slangen of andere onderdelen van las- of
brandsnijapparatuur.
Bedwelming of vergiftiging
Bedwelming of vergiftiging kan ontstaan, doordat in
de ruimte giftige gassen of dampen vrijkomen tijdens
werkzaamheden zoals verven, lassen en branden of
door het openen van leidingen en pompen bij
reparatie of aanpassing.
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Beknelling en stroomdoorgang
Naast de gevaren die stoffen in besloten ruimten
met zich meebrengen zijn er de volgende specifieke
gevaren die te maken hebben met de aard en de vorm
van deze ruimten:
- stroomdoorgang (elektrocutie) door isolatiedefecten
of –beschadigingen aan elektrisch gereedschap dat
gebruikt wordt in de besloten ruimte;
- beknelling of geraakt worden door bewegende
delen die zich in de besloten ruimte bevinden.
Aangrenzende ruimten
Bij werkzaamheden in besloten ruimten is het van
belang dat ook rekening gehouden wordt met de
gevaren, werkende mensen in de andere ruimte,
temperatuur, brandgevaar etc., die aanwezig zijn in
aangrenzende ruimten. De gevaren in deze
aangrenzende ruimten mogen geen risico vormen
voor de werknemers.

Veiligheids- en gezondheidsverklaring
tankschepen
Voordat werkzaamheden plaats mogen vinden aan
of op tankschepen die in bedrijf zijn of zijn geweest zal
volgens de arbeidsomstandighedenwetgeving een
veiligheids- en gezondheidsverklaring verkregen
moeten worden. Deze verklaring wordt afgegeven na
een onderzoek door een gecertificeerde gasdeskundige.
In de verklaring is aangegeven waar, welke
werkzaamheden onder bepaalde omstandigheden
uitgevoerd mogen worden. Omdat deze wetgeving
specifiek op tankschepen van toepassing is, wordt dit
onderwerp niet behandeld.

Overige gevaren
Er zijn ook gevaren die te maken hebben met de
verlichting van de ruimte, de omstandigheden (hoge
of lage temperatuur, hoge of lage luchtvochtigheid) of
het karakter van de uit te voeren werkzaamheden.
Deze minder specifieke gevaren voor besloten
ruimten zijn:
• Vallen en uitglijden door vuile ladders en trappen;
• Struikelen door obstakels die onvoldoende
verlicht zijn of door een gebrek aan orde en
netheid;
• Geraakt worden door vallende voorwerpen
of restanten van stoffen;
Lichamelijke belasting door ongunstige
werkhouding en zwaar werk;
• Hinderlijk of schadelijk geluid van eigen
werkzaamheden of werkzaamheden in
andere ruimten (klankkast);
• Valgevaar door werken op hoogte.
Omdat deze gevaren ook bij andere ruimten/
werkplekken voorkomen worden deze in deze
catalogus niet verder behandeld
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Maatregelen
Bij het werken in besloten ruimten is er sprake van een diversiteit aan gevaren. Het beschrijven van de
maatregelen per gevaar is hierdoor omvangrijk. Om de uitvoering van de benodigde activiteiten in de praktijk mogelijk te
maken, zijn deze geclusterd in een zestal maatregelen. In onderstaande tabel is aangegeven op welke gevaren de maatregelen
betrekking hebben.
Code

Maatregel
Verstik king

BR.01
BR.02
BR.03
BR.04
BR.05
BR.06

Onderzoek van besloten ruimten en
aangrenzende ruimten
Ventilatie aanbrengen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik van veilige spanning
Werkvoorwaarden vaststellen
Opleiding, voorlichting,
training, onderricht en
toezicht

BR.01 Onderzoek van de besloten ruimte en
aangrenzende ruimten
Voordat een werknemer voor de eerste keer een
besloten ruimte betreedt, moet onderzoek naar de
mogelijke gevaren plaatsvinden. Een belangrijk
onderdeel van dit onderzoek is het vooraf meten van
het zuurstofgehalte, de hoeveelheid brandbare gassen
en de hoeveelheid giftige, bedwelmende of
verstikkende gassen. De ruimte kan veilig betreden
worden als de volgende ruimtecondities aanwezig zijn:
• Het zuurstofgehalte moet minimaal 20,0% en
maximaal 21,0% zijn;
• De gemeten waarde van brandbare dampen en
gassen moet lager zijn dan 10% van de onderste
explosiegrens (LEL);
• De gemeten concentraties van de giftige,
bedwelmende of verstikkende stoffen moeten
onder de wettelijke grenswaarden liggen. (zie
http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/
grenswaarden.aspx voor wettelijke grenswaarde)
De resultaten van de metingen dienen eenduidig en
betrouwbaar te zijn en schriftelijk te worden
vastgelegd. In ieder geval dient het tijdstip van de
meting en de gemeten waarden schriftelijk te worden
vastgelegd.

Brand /
explosie

Gevaar
Bedwelming
/ vergiftiging

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Beknel ling

Stroomdoorgang

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Gedurende de werkzaamheden worden zo nodig frequente
herhalingsmetingen uitgevoerd van de aanwezige stoffen en het
zuurstofgehalte indien de kans op brand/explosie, vergiftiging,
bedwelming of verstikking in de ruimte of nabij de toegang van de
ruimte tijdens de werkzaamheden blijft bestaan of vergroot wordt.
Bij risico wijzigende omstandigheden dient vaker tot zelfs continu
gemeten te worden.
Naast het meten van concentraties in de besloten ruimte moet
het onderzoek gericht zijn op de naleving/uitvoering van de
volgende maatregelen:
• BR.02 Ventilatie aanbrengen;
• BR.03 Persoonlijke beschermingsmiddelen;
• BR.04 Gebruik van veilige spanning;
• BR.05 Werkvoorwaarden vaststellen.
BR.02 Ventilatie aanbrengen
Als het gevaar op verstikking, brand/explosie of
bedwelming/vergiftiging door werkzaamheden of omstandigheden
aanwezig is, dan dient de ruimte gericht en voldoende geventileerd
te worden om dit gevaar weg te nemen. Een goede ventilatie
garandeert niet in alle gevallen de veiligheid van de medewerkers.
Vuistregel voor goede ventilatie is 700 m3/uur verse lucht per
persoon die aanwezig is in de ruimte (conform de arbocatalogus
lasrook). De slangen voor het aan- of afvoeren van de lucht dienen
in goede staat te verkeren. Extra aandacht dient in ieder geval
besteed te worden aan het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (zie maatregel BR.03).
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Om de betreffende gevaren weg te houden zal ook na
bepaalde werkzaamheden, zoals verfspuiten, de ruimte
geventileerd moeten blijven totdat het uit-/ verdampen
niet meer plaatsvindt en voldaan wordt aan de
ruimtecondities zoals die in BR.01 zijn aangegeven.
BR.03 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Afhankelijk van de werkzaamheden is het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) noodzakelijk.
Deze PBM’s zijn ook nodig als de werkzaamheden in
besloten ruimten worden uitgevoerd. Extra aandacht dient
besteed te worden aan de adembescherming. Door de
werkzaamheden zoals verfspuiten of door de mogelijke
aanwezigheid van (extreem) toxische stoffen kan het
noodzakelijk zijn om onafhankelijke adembescherming toe
te passen. Dit houdt in dat de ingeademde lucht
onafhankelijk moet zijn van de lucht die in de ruimte
aanwezig is. Het gebruik van filtermaskers is dan niet
toegestaan.
Het verfspuiten wordt veelal uitgevoerd door
gespecialiseerde bedrijven. Door de brancheorganisatie
van deze bedrijven wordt een rekenmodel ter beschikking
gesteld op www.blootstellingsbeoordeling.nl die gebruikt
kan worden om te bepalen of de betreffende
grenswaarden tijdens het verfspuiten worden
overschreden.
Overige risico’s die niet direct gerelateerd zijn aan
werken in besloten ruimte zoals beschreven onder kopje
‘overige gevaren’ kunnen het gebruik andere PBM’s
noodzakelijk maken. Voorbeelden van deze PBM’s zijn:
• Veiligheidshelm;
1.2
• Beschermende kleding;
• Handschoenen;
• Veiligheidsschoenen of –laarzen;
• Oog– of gelaatbescherming;
• Gehoorbescherming.
Verdere uitwerking ten aanzien van gebruik van deze
PBM’s valt niet onder de scope van deze catalogus
en wordt hier niet verder uitgewerkt.

BR.04 Gebruik van veilige spanning
Bij werkzaamheden in besloten ruimte ,waarbij
tevens de persoon voortdurend in contact is met metalen of
andere geleidende delen en zich moeilijk kan onttrekken aan
gevaar, is bij het gebruik van elektrisch materieel
elektrocutiegevaar aanwezig . Om elektrocutiegevaar te
voorkomen gelden de volgende regels:
Als verplaatsbaar elektrisch materieel gebruikt wordt, is
onderstaande aanpak van toepassing:
1. Verplaatsbaar elektrisch materieel heeft in
beginsel een ingebouwde voedingsbron.
2. Als een ingebouwde voedingsbron niet mogelijk is, dan is
het verplaatsbaar materieel uitgevoerd met een extra
lage spanning, namelijk:
a. een wisselspanning van maximaal 50 Volt mits circuit
is gescheiden van hoofdcircuit door middel van een
scheidingstrafo of
b. b. een gelijkspanning van maximaal 120 Volt, mits
gelijkstroom circuit is gescheiden van hoofd circuit
door middel van een scheidingstrafo.
3. Zwevend net door middel van een scheidingstrafo . Per
trafo slechts 1 apparaat aansluiten. Apparaat moet
dubbel geïsoleerd zijn (klasse II) of indien niet
verkrijgbaar klasse I.
4. Lastransformatoren voor laswerk in besloten ruimten,
moeten te allen tijde buiten de besloten ruimte zijn
opgesteld en voorzien zijn van veilige spanning voor het
gedeelte dat in de besloten ruimte wordt gebracht.
BR.05 Werkvoorwaarden vaststellen
Om een besloten ruimte veilig te kunnen betreden,
is het van groot belang dat intern afspraken over de
werkwijze worden gemaakt. In deze werkvoorwaarden
worden in ieder geval de volgende onderwerpen/
maatregelen opgenomen onderzoeken van de besloten
ruimte en de omgeving volgens BR.01;
• Gerichte en voldoende ventilatie aanbrengen
volgens BR.02;
• De juiste en veilige persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken volgens BR.03;
• Het gebruiken van veilige spanning volgens BR.04;
• Bewegende delen in de besloten ruimten moeten absoluut
niet kunnen gaan bewegen. Dat betekent schakelaars op
nul en blokkeren, maar ook zekeringen verwijderen;
• Borgen dat restanten van stoffen in leidingen niet in de
besloten ruimte terecht kunnen komen. Dit kan onder
andere door het plaatsen van steekflenzen in leidingen.
• Bemanning / eigenaar instrueren dat zij geen
borgingen e.d. mogen verwijderen zonder
toestemming van de werf.
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1.4
• Direct beëindigen van de werkzaamheden als een
•

•

•
•

•

•

•
•

•

gevaarlijke of afwijkende situatie ontstaat;
Een adequate en geoefende noodprocedure in het
kader van de bedrijfshulpverlening dient op het
bedrijf aanwezig te zijn evenals middelen om
personen uit een besloten ruimte te evacueren.
Buiten de ruimte moet iemand aanwezig zijn die in
geval van nood anderen kan waarschuwen. De
noodprocedure moet ten minste de volgende
onderdelen bevatten:
- Plan van aanpak met betrekking tot
evacueren van persoon uit besloten
ruimte
- Taakverdeling van het evacuatieteam
- Beschrijving van de hulpmiddelen die
beschikbaar zijn voor de evacuatie van
een persoon uit een besloten ruimte
Geen gasflessen in de besloten ruimte. Als er gas nodig is
om te lassen, te snijden enzovoort dan met slangen
werken. Tijdens pauzes deze slangen mee naar buiten
nemen of afkoppelen en drukloos maken;
Controleren of slangen geen gas lekken;
Rekening houden met eventuele restanten van stoffen in
leidingen. Leidingen loskoppelen en afblinden of anders de
afsluiters voor en achter in de leidingen sluiten en
verzegelen;
De werkzaamheden in een besloten ruimte afstemmen met 1.5
de werkzaamheden die in de omgeving plaatsvinden (ook
op elkaar letten);
Voldoende verlichting voor het betreden van de ruimte en
voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de besloten
ruimte aanbrengen;
Het verplaatsen van materialen moet door de medewerker 1.6
in de besloten ruimte op een veilige manier mogelijk zijn;
Alleen medewerkers die de benodigde voorlichting /
instructie en training hebben gevolgd mogen met
gasmeetapparatuur werken. Dit dient goed aantoonbaar en
geborgd te zijn;
Na het beëindigen van verfwerkzaamheden, dienen alle
restproducten, zoals restant verf en kwasten, direct uit de
ruimte verwijderd worden.

BR.06 Opleiding, voorlichting, training, onderricht en
toezicht
Het is belangrijk dat werknemers die besloten
ruimten mogelijk moeten betreden, deze ook als zodanig
herkennen en de benodigde maatregelen treffen om deze
ruimten veilig te kunnen betreden. Van de werknemers
wordt dus naast het opvolgen van de werkvoorwaarden
ook een hoge mate van veiligheidsbesef gevraagd. Om dit
te bereiken (en vast te houden) zullen werknemers
voorgelicht en geïnstrueerd moeten worden. In de
voorlichting zal ook aandacht besteed moeten worden aan
algemene onderwerpen zoals orde en netheid. Leg tevens
vast wie welke opleiding gevolgd heeft en wanneer. De
voorlichting dient minimaal eens per 2 jaar plaats te
vinden.
De gasmetingen in besloten ruimten moeten worden
uitgevoerd door medewerkers die hiervoor getraind zijn.
In de training moeten de risico’s van besloten ruimten, de
werking van de gebruikte gasmeet apparatuur, de
gebruikte alarmwaarden en de wijze van meten aan de
orde komen. De inhoud van de training moet op het
bedrijf aanwezig zijn en van deelname moet registratie
worden bijgehouden. De training moet minimaal
tweejaarlijks worden herhaald.
Wettelijk kader:
• Arbobesluit artikel 3.5g, 3.5h, 4.6, 4.10d en
hoofdstuk 7 en 8
• Arboregeling paragraaf 4.1
• NEN 3140 en NEN 1010
Geraadpleegde literatuur/bronnen:
• Arbeidsrisico’s in de scheepsbouw en –reparatie,
juni 2008, Arbeidsinspectie
• Algemene veiligheids- en gedragsregels op
scheepswerven van Scheepsbouw Nederland febr. 2009
• AI-5 Veilig werken in besloten ruimten, 4de druk, Sdu
uitgevers
• Praktijkgids Arbeidsveiligheid, 2007, Kluwer
• www.wetten.overheid.nl

* Voor de meest recente versie dient te worden gekeken op de website van 5xbeter. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de
versie die is opgenomen in het Arbopraktijkboek van de scheepsbouw.
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