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Risicoprofiel Schilder-Constructie-Nieuwbouw-Onderhoud-Spuiter  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Algemene werkzaamheden  Algemeen  - VGM opleiding (VCA-B of VCA-VOL);  
- Toepassen Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);  
- Opgeruimde werkplek en werkomgeving  
- Juiste beschermingsmiddelen gebruiken (gehoor- en 

gezichtsbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen)  
- Juiste arbeidsmiddelen gebruiken  

Elektrische inwerking   Elektrocutie, statische lading  - Vakopleiding;  
- Toepassen Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);  
- Initiatief preventieve maatregelen;  
- Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen.  

Fysieke belasting   Lichamelijke klachten, vallen van voorwerpen  - Maak gebruik van de hulpmiddelen om het werk lichter te maken;  
- Wissel uw werk af, zodat u niet steeds dezelfde spieren en 

gewrichten gebruikt/belast;  
- Arbovriendelijke hulpmidddelen voor de schilder met betrekking tot 

fysieke belasting:  
- Neksteun;  
- Rolsteiger met heupleuning;  
- Rolondersteuning bij knielend werk.  
- Afplakhulpmiddelen;  
- Grondeerpomp, lichte;  
- Hoogwerker,   
- Handspuitcabine (S);  
- Materiaalbak aan rol- of vouwsteiger;  
- Spuitmachine voor kalkvrije dunpleister, airless (S);  
- Spuitpistool voor spuitpleisterwerk, licht (S);  
- Verfmenger;  
- Verhoogde werkvloer  
- Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen  
- Til of verplaats samen met een collega  
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Risicoprofiel Schilder-Constructie-Nieuwbouw-Onderhoud-Spuiter  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Fysische belasting   Lichamelijke klachten, geluidsoverlast,  extreem hoge of lage 
temperaturen  

- Initiatief preventieve maatregelen  
- Lak-verfmengtafel (C)   
- Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen.    
- Gehoorbescherming is verplicht bij een gemiddeld geluidniveau 

boven 85 dB.  
- Verwijder stof met een stofzuiger, niet door vegen of blazen.    
- Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen.  
- Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
- Wees extra voorzichtig met meercomponenten producten.  

Deze kunnen overgevoeligheid veroorzaken.  
- Zorg dat gereedschap en kleding niet met één van de componenten 

verontreinigd raken.  
- Vervang handschoenen en kleding direct als ze verontreinigd zijn.   
- Aangepaste werktijden  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de zon (zonnebrand, schaduw)  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de regen, hagel of dergelijke 

(overdekte ruimte)  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de kou (extra kleding, verwarmde 

ruimte)  
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Risicoprofiel Schilder-Constructie-Nieuwbouw-Onderhoud-Spuiter  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Werken op hoogte  Valgevaar van persoon, valgevaar van voorwerpen  - Valbeveiliging  
- Initiatief preventieve maatregelen   
- De toegestane individuele opgetelde statijd op een ladder is 

maximaal 1 uur per persoon per dag, en voor een trap maximaal 2 
uur.  

- Voorkom een gedraaide werkhouding, en blijf altijd met de navel 
tussen de stijlen. Dit beperkt de reikwijdte tot maximaal 1 armlengte 
vanaf de stijlen.  

- Tijdens het klimmen en dalen op een ladder moeten beide handen 
vrij zijn. Is een trap niet voorzien van een vergroot stavlak, dan mag 
deze niet hoger beklommen worden dan de derde trede van boven.  

- Controleer dagelijks de veiligheid van de werkplek.  
- Gebruik uitsluitend aantoonbaar gekeurde ladders, trappen, 

(rol)steigers, hoogwerkers, valbeveiliging e.d.  
- De beoordeling van de hoogwerker dient voor elk gebruik te 

geschieden door de gebruiker volgens aanwijzing van de 
machineleverancier.  

- Gebruiksinstructie voor de hoogwerker door de machineleverancier;  
- Gebruik de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen en 

beschermingsmiddelen.  
- Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de schilder constructie met 

betrekking tot veiligheid:  
- Hoogwerkerbumper;  
- Inklimbeveiliging voor rolsteigers;  
- Steunen voor rolsteigers; -  Veiligheidsmes;  
- Verhoogde werkvloer.  
- Gebruik zichtbaarheidskleding  
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Risicoprofiel Schilder-Constructie-Nieuwbouw-Onderhoud-Spuiter  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Werken met een hoogwerker  Valgevaar van persoon, valgevaar van voorwerpen  - Gebruiksinstructie voor de hoogwerker door de machineleverancier;  
- Gecertificeerde en in goede staat verkerende hoogwerker gebruiken en 

aanwezigheid instructie controleren;  
- Niet uitstappen op hoogte en niet buiten de werkbak hangen;  
- Het dragen en gebruiken van een veiligheidsgordel; - Alleen staan op de 

vloer van de werkbak;  
- Bij eerste keer in gebruik geef een instructie ‘hoe te gebruiken’ en voer 

een controle uit;  
- Bediening hoogwerker mag slechts geschieden door personen boven de 

18 jaar, die geïnstrueerd zijn;  
- Hoogwerker alleen gebruiken voor toepassingen waar hij voor geschikt 

is;  
- Opstelling en verplaatsen van een hoogwerker alleen op een vlakke 

dragende ondergrond;  
- Indien de hoogwerker voorzien is van stempels deze op de juiste wijze 

gebruiken;  
- Maximale toegestane gewichtsbelasting en windbelasting niet 

overschrijden.  

Vervoer van materialen en/of 
personen per auto  

Ongevallen;  
Afvallende lading;  
Fysieke belasting;  
Blokkeren van wegen;  

- Chauffeur in bezit van geldig rijbewijs;  
- Op de hoogte van de daar geldende verkeersregels ;  
- Voertuig in juiste staat van onderhoud;  
- Geen materialen buiten voertuig uitsteken;  
- Indien noodzakelijk vastbinden materialen tijdens vervoer;  
- Goedgekeurde kraan en/of laadklep;  
- Voertuig stabiel opstellen;  
- Het voorkomen van gedwongen (foutieve) tillen door gebruik 

hulpmiddelen.  
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Risicoprofiel Schilder-Constructie-Nieuwbouw-Onderhoud-Spuiter  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Chemische/ biologische belasting   Inwendige schade van het lichaam, binnendringen toxische stoffen   - Specifieke veiligheidstraining ( bijvoorbeeld H2S)  
- Initiatief preventieve maatregelen  
- Beperk zoveel mogelijk het gebruik van oplosmiddelen.  
- Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
- Wees extra voorzichtig met meercomponenten producten. Deze 

kunnen overgevoeligheid veroorzaken  
- Vervang regelmatig het filter van de afzuigwand en afzuigcabine (S)  
- Zorg dat gereedschap en kleding niet met één van de componenten 

verontreinigd raken.  
- Vervang handschoenen en kleding direct als ze verontreinigd zijn.   
- Was uw handen voorafgaand aan pauzes en toiletbezoek.  
- Arbovriendelijk hulpmiddel voor de schilder met betrekking tot 

gevaarlijke stoffen:  
- Lak-verfmengtafel   
- Handspuitcabine (S)  
- Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen  
- Specifieke inentingen  

Werken in een besloten ruimte  Verstikking;  
Brand- en explosiegevaar;  
Bedwelming of vergiftiging; Elektrocutie;  
Lawaaibelasting.  

- Geef tijd en plaats door aan collega/ opdrachtgever waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd;  

- Voer de werkzaamheden uit binnen het waarnemingsvermogen van 
een tweede persoon;  

- Maak gebruik van mangatwacht  
- Brandbare delen afschermen;  
- Brandblusser in nabijheid;  
- Gebruik van (bron) zuiging en/of ventilatie;  
- Indien nodig geschikte adembescherming;  
- Alleen door bevoegd personeel;  
- Gebruik goedgekeurde lasgereedschap;  
- Pas een spanning verlagende relais toe;  
- Juiste afschermen van spanning voerende delen.  
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Risicoprofiel Schilder-Constructie-Nieuwbouw-Onderhoud-Spuiter  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Psycho-sociale belasting   Lichamelijke en geestelijke klachten, vermindering van plezier in het werk, 
piekeren, pesten en gebrekkige communicatie  

- Voorlichting (bijvoorbeeld stress en werkdruk)  
- Individuele consultatie bij de bedrijfsarts  

  


