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Arbo startpakk
Een goed begin van veilig en gezond wer





Waarom aandacht voor veilig en gezond werken?
Iedereen wil gezond oud worden! Voor medewerkers is een
goed arbobeleid een voorwaarde om veilig en gezond te
kunnen werken. En voor werkgevers is het natuurlijk een
zaak om te voldoen aan de Arbowet. Maar het gaat verder:
een veilige en gezonde werkomgeving zorgt voor minder
ziekteverzuim en meer werkplezier. En daar heeft iedereen
profijt van!

In deze korte en bondige handleiding is alle informatie op-
genomen die medewerkers en werkgevers in onze branche
moeten weten over veilig en gezond werken. Voor meer 
informatie, het bekijken van filmpjes of het downloaden van
checklists kun je terecht op www.oomt.nl

Taken voor de werkgever
De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de 
medewerkers als ze aan het werk zijn. Concreet houdt dat het volgende in: 
• De werkgever is verplicht om risico’s voor de veiligheid en gezondheid van
werknemers zoveel mogelijk bij de bron weg te nemen of te beperken.

• De werkgever kan alleen aan de plichten voldoen als hij precies weet welke 
risico’s medewerkers in zijn bedrijf lopen. Als hij dat weet, kan hij gericht 
oplossingen en maatregelen zoeken om die risico’s weg te nemen of te 
beperken. Daarom is een van de belangrijkste plichten van de werkgever 
om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren. 
Is er nog geen (actuele) RI&E? Kijk dan op www.oomt.nl

• De werkgever moet zijn medewerkers goed informeren over Arbo risico’s en
maatregelen om veilig te werken.

• De werkgever moet zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening.
• De werkgever moet arbeidsongevallen en beroepsziekten melden en  
registreren.

Taken voor de medewerker
Medewerkers moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en procedures die de
werkgever heeft vastgelegd. 
• Ze zijn verplicht om de persoonlijke beschermingsmiddelen die de werkgever heeft 
verstrekt op de juiste manier te gebruiken en na gebruik op de goede plek op te bergen.

• Ze moeten alle arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste manier gebruiken. 
Bovendien is het verboden om de hierop aangebrachte beveiligingen te omzeilen, weg 
te halen of te veranderen. 

• Medewerkers zijn verplicht mee te werken aan de voorlichting, de trainingen en het 
onderricht die de werkgever organiseert over veilig en gezond werken.

• Ze moeten gevaren voor de veiligheid en gezondheid die ze opmerken meteen melden 
bij de werkgever of de leidinggevende. 

• Ze zijn verplicht de werkgever en arbomedewerkers te helpen bij het uitvoeren van hun
wettelijke arboplichten. 



Hoe begin ik?

Stap 1  Stel een preventiemedewerker aan.
Elk bedrijf met werknemers in dienst moet een preventiemedewerker
aanstellen. Dat is wettelijk verplicht. De preventiemedewerker is ‘de
spin in het web’ van alle arbozaken. Bij bedrijven met minder dan 25
medewerkers kan de werkgever deze functie vervullen. 
Er zijn speciale – gratis – trainingen om preventiemedewerkers op te
leiden en hen voor te bereiden op hun taak. 
(www.arbomobiel.nl: training en voorlichting) 

Stap 2   Check de werkplek
Elk bedrijf met personeel in dienst moet beschikken over een 
actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie. Een RI&E is eigenlijk twee
dingen: een LIJST met de risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor
het oplossen ervan. Om bedrijven in onze branche te ondersteunen
is er samen met werkgevers en werknemers een Branche RI&E 
ontwikkeld. Het grote voordeel van deze Branche RI&E is dat deze
gratis is en helemaal toegespitst op het werk in de mobiliteits-
branche. Bovendien hoeft deze RI&E niet getoetst te worden door
een externe deskundige (bijvoorbeeld de arbodienst) als er minder
dan 25 mensen in dienst zijn. Dat scheelt een hoop geld. Is het 
bedrijf groter dan 25 mensen dan moet de RI&E getoetst worden
door een externe deskundige (bijvoorbeeld de arbodienst). 
De Branche RI&E is te vinden op www.oomt.nl. 

Stap 3    Maak een plan van aanpak
Door het invullen van de RI&E kom je er snel achter waar in het 
bedrijf de belangrijkste knelpunten zitten. Bij elk knelpunt kun je
meteen online zien wat er wettelijk rondom dit risico nodig is. 
Daarnaast is het eenvoudig doorklikken naar de Arbocatalogus.
Daar staan tips en adviezen om het knelpunt op te lossen. Betrek
medewerkers zoveel mogelijk bij de inventarisatie en maak ze ook
(deels) verantwoordelijk voor actiepunten. Dat zal het draagvlak
zeker vergroten. 

Stap 4    Voer het plan uit
In het plan van aanpak is aangegeven wie wát gaat doen en binnen
welke termijn. Je maakt zo’n plan niet voor niets, dus aan de slag
ermee! Ook hierin zal de preventiemedewerker het voortouw nemen.
Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, het
plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de
afspraken nagekomen? 

Stap 5    Hou de RI&E actueel
Alle bedrijven zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) uit
te voeren in het bedrijf. Wie grote aanpassingen in het bedrijf aan-
brengt, moet de RI&E ook aanpassen.  



Tip: registreer ‘bijna-ongelukken’
Maak een lijst van de ‘bijna-ongelukken’. Dat zijn situaties
waarin het op het nippertje wel goed ging, of waarbij het letsel
beperkt blijft tot bijvoorbeeld een onschuldige schaaf- of snij-
wond. Juist deze situaties zijn belangrijk om vast te leggen,
want een volgende keer kan het wél fout gaan. Maak bijvoor-
beeld een ‘vlekkenkaart’ waar deze bijna-ongelukken gebeuren

Dodelijk ongeval, bel direct 0800-5151
Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen die tot 

de dood hebben geleid, direct telefonisch te melden op 

0800-5151
De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 

7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Ernstig ongeval, meld digitaal of telefonisch
Ook andere ernstige arbeidsongevallen, zoals blijvend letsel 

en ziekenhuisopname, moeten direct gemeld worden. 

U kunt een online formulier invullen op 

www.inspectieszw.nl/contact/arbeidsongeval_melden/ 

of bellen met 

0800-5151

Handige hulpmiddelen
In onze branche hebben we twee handige (en gratis) hulpmiddelen ontwikkeld om snel 
en vakkundig aan de Arbowet te voldoen:
• De Branche RI&E: De Branche RI&E is online beschikbaar, gratis en gemaakt door 
werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche. Bedrijven met maximaal 25 
personen in dienst hoeven deze RI&E niet te laten toetsen door een extern deskundige,
zoals uw arbodienst. Dat scheelt dus geld. Een willekeurig andere RI&E heeft dat 
voordeel niet.

• Arbocatalogus: handige tips en adviezen om je werkplek te verbeteren. 

Daarnaast is er een handige website met informatie, tipkaarten, filmpjes en achtergronden
over veilig en gezond werken: www.oomt.nl

Vermijd boetes
Arbeidsongevallen die hebben geleid tot een ziekenhuis-
opname, blijvend letsel of de dood, moeten direct aan de
Inspectie SZW worden gemeld.  Soms weet je dit niet van
tevoren, in het geval van blijvend letsel bijvoorbeeld, of
een ziekenhuisopname als klachten aanhouden. Ook in
deze gevallen is het belangrijk om de Inspectie SZW daar-
van tijdig op de hoogte te brengen. 

Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig 
ongeval wordt een forse boete opgelegd, die kan oplopen
tot een bedrag van € 50.000. Deze meldingsplicht geldt
overigens niet alleen voor eigen werknemers, maar ook
voor uitzendkrachten of stagiaires, die voor het bedrijf
werken.



Praktische trainingen
• Er zijn gratis eendaagse cursussen voor de preventiemedewerker (basis en gevorderd). 
Alle actuele informatie op een rijtje. De trainingen zijn praktisch van aard en worden 
gemiddeld met een ‘8’ beoordeeld.

• De training ‘verminder fysieke klachten op de werkvloer’ is een complete training-on-the-job
waarbij medewerkers wordt geleerd hoe ze het beste kunnen omgaan met fysieke belasting
en waarbij ze handige tips en adviezen krijgen om beter met hun lichaam om te gaan. 
Nu met 50% subsidie.* 

De Incompany training ‘De veilige werkplaats’ is een aanbod op maat. 
Als u een groep van tenminste 15 medewerkers heeft, dan zal onze 
arbodeskundige op een voor u passend tijdstip gratis een incompany 
training verzorgen. De training beslaat ongeveer 2,5 uur en behandelt de 
belangrijkste  arbothema’s zoals machineveiligheid, gevaarlijke stoffen,
RI&E etc. De kracht van deze training is dat medewerkers samen de 
belangrijkste risico’s benoemen en bespreken wat ze daaraan willen doen. 

Het actuele aanbod van trainingen is te vinden op www.oomt.nl: 
training en voorlichting.

* tot in elk geval november 2016. Check www.oomt.nl voor de actuele informatie



Welke thema’s zijn in onze branche belangrijk?

• DieselMotorEmissie

• EV en Hybride

• Gevaarlijke stoffen

• Veilig werken met hefbruggen

• Veilig werken met gereedschappen

• Schadelijk geluid

• Plezier in het werk

• Lichamelijke belasting

• Een schone werkplek

• Leerlingen en veilig werken



DieselMotorEmissie (DME)

Tips voor medewerkers

DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. 
De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen
in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Hoe vaker in de dieselrook wordt
gewerkt en hoe meer in binnen situaties, hoe groter de kans op 
longaandoeningen en longkanker. Wat kun je hieraan doen? 

• Rijd het voertuig bij voorkeur direct in de werkplaats als de motor nog op 
temperatuur is.

• Laat de motor zo min mogelijk draaien in de werkplaats. 
Het ‘even’ starten levert veel DME op!

• Gebruik in de werkplaats altijd de afzuigslang en zorg dat deze goed past. 
• Meld het bij je werkgever als iets niet goed werkt.
• Let erop om nat te reinigen in plaats van perslucht te gebruiken: dat voorkomt
dat roetdeeltjes opnieuw door de werkplaats verspreid worden.

• Gebruik bij voertuigen zonder roetfilter een opzetfilter bij het naar binnen en
buiten rijden.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 Controleer de afzuigslangen regelmatig op lekkages of scheurtjes.
 Minimaliseer de rij afstanden naar de werkplekken.
 Controleer minimaal 1x per jaar de werking van de mechanische ventilatie.



Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen

Tips voor medewerkers

Elektrische en hybride voertuigen maken gebruik van een elektromotor en
een hoge voltage batterij. Wie werkt aan deze auto’s moet extra voorzichtig
zijn. Je kunt onder stroom komen te staan of er kan vonkvorming optreden.
Om veilig te werken moet de spanning van de auto worden afgehaald. En
werk altijd volgens de richtlijn van de fabrikant. 

• Stap 1. Schakel het contact van de auto in en vervolgens meteen weer uit. 
Zo zorg je ervoor dat het elektrische systeem normaal wordt uitgeschakeld.
Buiten het accupakket staat er nu geen spanning meer op onderdelen.

• Stap 2. Berg de contactsleutel zorgvuldig op (in bijvoorbeeld een sleutelkast)
Zo voorkom je dat het contact tijdens het werk plotseling (en ongewenst) weer
aangaat.

• Stap 3. Koppel de 12 V accu los Zo voorkom je dat hoge voltage systemen 
ingeschakeld kunnen worden, zonder dat je dit wilt.

• Stap 4. Zet de HV Service Schakelaar uit of verwijder deze. 
Zo wordt de tractiebatterij onbruikbaar en is er geen spanning meer op de
auto. Bewaar de plug (net als de contactsleutel) op een veilige plek.

• Stap 5.Wacht 10 minuten. Deze tijd is nodig om ervoor te zorgen dat hoge
spanningscondensatoren worden ontladen, als het automatische ontlaad-
proces (bijvoorbeeld door een technische storing) onverhoopt heeft gefaald!

• Stap 6. Doe de 0-volt check. Dit is voor alle zekerheid en voorkomt dat je toch
onder spanning komt te staan. 

Wees altijd voorzichtig!
Het spanningsvrij maken van de auto wil niet zeggen er geen gevaar meer is. 
Zo is er bij het  werken aan de tractiebatterij spanning aanwezig die niet uit te
schakelen is. Wie gaat werken aan de hoogspanningsbatterij moet daarvoor
goed opgeleid en geïnstrueerd zijn. 

Let goed op bedrading
Elektrische bedrading waarop een hoge wissel- of gelijkspanning kan staan is
herkenbaar aan een oranje kleur. Let er goed op dat deze bedrading ook onbe-
schadigd is. Je kunt onder stroom komen te staan als de draad beschadigd is. 



Gevaarlijke stoffen

Tips voor medewerkers

Gevaarlijke stoffen herken je aan de etiketten. Stoffen waar in onze branche 
voorzichtig mee omgegaan moet worden zijn onder meer.

• Remreiniger
• Koelvloeistof
• Schoonmaakmiddelen
• Velgenreiniger
• Ontvetters

Waar moet je als medewerker aan denken?
• Kijk op het etiket om te zien of een stof gevaarlijk is. 
Dat is herkenbaar aan een van deze symbolen:

 

• Gebruik zoveel mogelijk mildere, of onschadelijke vervangers. 
Denk bijvoorbeeld aan ontvetters op zeepbasis. 

• Gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen waar dat nodig is 
(handschoenen, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen). 

• Weet waar het volgende staat:
- de oogdouche 
- blusdeken 
- brandblussers
- de EHBO-doos.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 Zorg voor een map met alle veiligheidsinformatiebladen van producten die

worden gebruikt. Leg deze map op een vaste plek, bijvoorbeeld bij de receptie.
Mocht in geval van een ongeval een doktersbezoek noodzakelijk zijn, zorg dan
dat deze map mee gaat naar de arts. Die kan dan sneller maatregelen nemen.

 Zorg dat iedereen weet waar deze map ligt.
 Maak een plattegrond van het bedrijf met daarop aangegeven:

- de oogdouche(s)
- de blusdeken
- de EHBO-doos 
- brandblussers



Veilig werken met hefbruggen

Tips voor medewerkers

Hefbruggen moeten jaarlijks gekeurd worden, dit is herkenbaar aan een 
actuele keuringssticker. Laat het weten als je merkt dat dit niet is gebeurd.
Merk je, als monteur, dat een hefbrug ‘kuren’ vertoont? Meld dit dan zo snel
mogelijk bij je werkgever.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 Iedere hefbrug die boven de 50 cm kan heffen moet jaarlijks worden gekeurd

door een onafhankelijk deskundige. Dat kan de leverancier zijn, maar ook een
andere keuringsinstantie.  Een goedgekeurde hefbrug is herkenbaar aan een
actuele keuringssticker. 

 Voor de verplichte jaarlijkse keuring van hefbruggen wordt geen onderscheid
gemaakt tussen APK- en niet APK-hefbruggen. Wel is het zo dat het RDW
aan de APK-hefbruggen enkele aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld ten 
aanzien van verlichting. 

 Regelmatig onderhoud van hefbruggen is van groot belang. Onderhoud
wordt uitgevoerd volgens de handleiding van de fabrikant. Stel een hefbrug
buiten gebruik als de brug niet goed of niet veilig functioneert. 

 Zorg er bij de aanschaf van een nieuwe hefbrug voor dat deze voldoet aan de
meest actuele geldende normen, nl. de NEN-EN 1493-2010. Vraag hier ook
expliciet naar bij uw leverancier. 

 Voor bruggen voor 1997 geldt de norm P159. Daar waar de veiligheid in het
geding komt, kan het zijn dat er aanpassing vereist is volgens de laatste
stand van de techniek. 



Veilig werken met gereedschappen of machines

Tips voor medewerkers

Onveilig werken met machines en gereedschappen is één van de belangrijk-
ste oorzaken van ongevallen. Wees dus altijd voorzichtig: een ongeluk zit in
een klein hoekje...

• Alle afschermingen en beveiligingen moeten goed werken. In het geval van 
bijvoorbeeld de kolomboormachine moet de afschermkap goed bevestigd zijn.
Als je boort zonder afschermkap kunnen er kleine metaalstukjes in je oog
komen. Maar je  kunt ook ‘gegrepen’ worden door de boorkop. Zorg er daarom
ook voor dat je weet waar de rode noodstop zit. 

• Draag bij verspanende bewerkingen, zoals  bij de kolomboormachine, geen
handschoenen. Die worden gemakkelijk gegrepen door de boorkop.

• Gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen als dat op de sticker staat 
aangegeven. 

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 Zorg dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over het veilig werken met 

machines, apparaten en gereedschappen. Er is daarvoor ook een speciale
checklist ‘voorlichting en instructie’ aanwezig in de arbocatalogus.

 Zorg dat de spullen waarmee gewerkt wordt goed onderhouden zijn. 
Er zijn voor al deze gereedschappen en machines handige checklists 
beschikbaar die te downloaden zijn via de arbocatalogus.
(www.arbomobiel.nl/arbocatalogus).
Hier vind je onder meer de checklists voor veilig werken met:
- Elektrisch handgereedschap
- Pneumatisch handgereedschap
- Werkkuil
- Heftruck
- Persluchtinstallatie
- Hoge druk reiniger
- Metaalafkortzaag
- Kolomboormachine
- Bandenmontage apparaat
- Bandenbalanceerapparaat



Schadelijk geluid

Tips voor de medewerker

Wie jarenlang teveel lawaai om zich heen heeft, beschadigt zijn gehoor 
definitief. En een beschadigd gehoor kan nooit meer hersteld worden! 
Neem dus op tijd maatregelen.

• Bij 80 dB(A) (decibel) is sprake van schadelijk geluid en bij 85 dB(A) ben je als
werknemer verplicht om gehoorbescherming te dragen. 

• Draag goede gehoorbescherming en waarschuw je collega’s als je herrie gaat
maken. Vooral de pneumatische slagmoersleutel en het werken met perslucht
zorgen voor een hoop lawaai.

• Bespreek met je werkgever hoe het schadelijk geluid in de werkplaats 
verminderd kan worden.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 Wees ervan bewust hoeveel herrie er in de werkplaats is. Geluid is schadelijk

vanaf 80dB(A). Meet het ook een keer na: doe bijvoorbeeld de quick scan uit
de arbocatalogus. 

 Vervang ‘lawaaimakers’ door minder lawaaierige varianten, bijvoorbeeld de
stille(re) slagmoersleutel. 

 Oorkappen zijn relatief goedkoop en beschermen tegen schadelijk geluid. 
Ze zijn echter groot en filteren alle geluid. Op maat gemaakte oordopjes
(otoplastieken) zijn duurder in aanschaf, maar je kunt nog wel gewoon met
collega’s praten. En da’s wel zo prettig en veilig.



Plezier in het werk

Tips voor medewerkers

Wist je dat je minder last hebt van werkstress als je werkplezier toeneemt?
Energiegevers zijn als het ware een buffer voor stress. Wellicht herken je het
bij jezelf ook wel: als je lekker in je vel zit kan je veel beter tegen kritiek van
een ander, dan als je met je verkeerde been uit bed bent gestapt.

• Werkplezier is besmettelijk: het heeft een positief effect op de collega’s. Als er
één collega is met veel werkplezier, hebben de anderen ook meer werkplezier
(en andersom geldt uiteraard ook: heb je een collega die veel zeurt, dan heb jij
daar ook een last van).

• Heb jij last van werkstress? Doe de test op facebook: checkjewerkstress.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 85% van onze feedback gaat over zaken die niet goed gaan en slecht 15%

over zaken die wel goed gaan. Complimenten zijn een enorme energiegever
en voor het geven van een compliment hoef je nooit te vragen of er nog 
budget voor. 

 Leidinggevenden hebben veel invloed op het werkplezier en daarmee ook op
de resultaten van het werk. Iedere leidinggevende zou eigenlijk dagelijks
complimenten moeten geven aan de medewerkers. Er is altijd wel iets dat
goed gaat: laat dat ook weten! Want je geeft toch ook feedback als iets 
verkeerd gaat?

 Medewerkers met veel plezier in hun werk leveren betere prestaties, hebben
een lager verzuim; zorgen voor tevredener klanten en gaan minder snel op
zoek naar een andere baan.

 Wilt u weten hoe het zit met de werkdruk in het bedrijf: doe het zelfonderzoek
werkdruk uit de Arbocatalogus en constateer waar in uw bedrijf de knel-
punten zitten.



Lichamelijke Belasting

Tips voor medewerkers

Voorkomen is beter dan genezen: zorg dat je waar mogelijk handige 
tiloplossingen gebruikt.

• Heb je rugklachten, of last van pijnlijke spieren en gewrichten? Loop er niet te
lang mee rond. Ga snel naar de arts of fysiotherapeut en meld het bij je baas.
Hoe eerder je er bij bent, hoe sneller je van je klachten af bent.

• Weet je dat je zelf veel kunt doen aan het verminderen van klachten? 
Vraag aan je baas of je de training ‘verminder fysieke klachten’ kunt volgen.
Daarbij leer je om goed met je lichaam om te gaan bij zwaar werk als 
bijvoorbeeld:
- Het verwisselen van banden. 
- Werkzaamheden onder het dashboard of in onhandige situaties.
- De hele dag staan.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 Wist u dat bijna 40% van ziekteverzuim komt door fysieke overbelasting? 

En dat uitval door rugklachten gemiddeld 55 verzuim geeft? Elke verzuimdag
kost ongeveer € 250,-. En dan spreken we niet eens over de persoonlijke 
ellende voor de medewerker die hier last van krijgt.

 Er is een complete training-on-the-job (zie oomt.nl: training en voor-
lichting) waarbij medewerkers wordt geleerd hoe ze het beste kunnen 
omgaan met fysieke belasting. Dit omvat een korte training aan het hele 
personeel en een persoonlijk advies aan de individuele medewerkers. 



Een schone werkplek

Tips voor medewerkers

Wil je écht veilig werken? Zorg dan voor een opgeruimde werkplek. 
Want wist je dat in Nederland duizenden medewerkers verwondingen 
oplopen doordat ze struikelen of vallen over bijvoorbeeld gereedschappen,
restmaterialen, slordig weggelegde materialen, resten verpakkingsmateriaal
of kabels. De oorzaak is niet dat deze mensen lopen te dromen en niet 
uitkijken: oorzaak is een rommelige werkplek. 

Dus:
• Ruim aan het einde van de werkdag materieel, gereedschappen en materialen op.
• Laat geen kabels dwars over de vloer lopen, zeker niet in de looproutes.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
Voorkom dat medewerkers slachtoffer worden van rommel en chaos op 
de werkplek. 
 Vluchtwegen, nooduitgangen, brandbestrijdingsmiddelen, toegangswegen,

doorgangen, trappen en toegangen tot schakelaars moeten bereikbaar en vrij
van obstakels zijn.

 Zorg ervoor dat chemisch afval gescheiden en correct opgeslagen en 
afgevoerd wordt.

 Voorkom dat de werkvloer vervuild raakt door gladmakers, zoals sneeuw, ijs,
olie, vet en korrels. Gebruik absorptiekorrels om de vloeistof op te ruimen en
zorg ervoor dat de korrels vervolgens ook direct worden weggeveegd.

 Zorg ervoor dat de werkplek voldoende verlicht is.
 Houd eet-, kleed- en waslokalen en toiletten schoon.



Leerlingen en veilig werken

Werk leerlingen goed in: geef ze de tijd om te wennen aan hun nieuwe werk-
plek. Leerlingen doen na wat ze bij hun (eerste) leerbedrijf zien: geef dus als
werkgever het goede voorbeeld en bereid u goed voor. Leerlingen lopen net
zoveel Arbo risico’s als andere medewerkers. Maar sommige risico’s wegen
voor leerlingen zwaarder:

• Leerlingen zijn nog in de groei: gevaarlijke stoffen en een grote fysieke 
inspanning kunnen een schadelijker effect hebben dan bij volwassenen.

• Leerlingen missen de ervaring om risico’s goed in te schatten.

Waar moet je als leidinggevende op letten?
 Zorg er voor dat er -zeker bij risicovol werk- (bijvoorbeeld lassen, slijpen,

zwaar werk) altijd deskundig toezicht is van bijvoorbeeld de leermeester of
een ervaren collega. Dat is ook wettelijk verplicht voor jongeren onder de 
18 jaar.

 Zorg dat leerlingen goed geïnformeerd worden over de belangrijke Arbo 
thema’s uit dit boekje.

 Geef leerlingen bij de start duidelijke instructies voor veilig en gezond werken.
Laat ze deze instructies doorlezen en ook ondertekenen.

 Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen 
gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen.
Ook mogen ze niet werken op lawaaiige plekken: de dagelijkse blootstelling
aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel.

 Zorg voor goed passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 
Een stagiair heeft recht op kosteloze verstrekking van beschermingsmiddelen
door zijn werkgever.
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