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Risicoprofiel Functie Timmerman  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Algemene werkzaamheden  Algemeen  - Toepassen Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);  
- VGM opleiding (VCA-B of VCA-VOL);  
- Voorlichting gevaren;  
- Initiatief preventieve maatregelen;   
- Houd de werkplek vrij van obstakels, zoals afval, snoeren en gereedschap;  
- Leg vloeropeningen dicht en beveilig randen en sparingen;  
- Werk volgens de instructies;  
- Controleer regelmatig de veiligheid van het materieel en het gereedschap. Vraag om vervanging In het geval van 

bijvoorbeeld niet goed functionerende beveiligingen, beschadiging en slijtage; - Gebruik de voorgeschreven 
veiligheidsvoorzieningen en beschermingsmiddelen; - Initiatief preventieve maatregelen;  

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;  
- Zorg voor goede toegang tot de werkplekken; houd deze netjes en vrij van obstakels, laat geen afval, snoeren of 

gereedschap rondslingeren;  
- Zorg voor voldoende verlichting. Plaats zo nodig bouwlampen bij het werk;  
- Zorg voor een stabiele opstelling van de bekisting. Voorzie deze indien nodig van tijdelijke verankering of schoren (BT);  
- Gebruik bij het werk met ontkistingsmiddelen schone, speciale werkhandschoenen (BT);  

Elektrische inwerking   Elektrocutie, statische lading  - Vakopleiding;  
- Initiatief preventieve maatregelen;  
- Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen.  

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

- Voorlichting gevaren;  
- Initiatief preventieve maatregelen;  
- Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen;    
- Gehoorbescherming is verplicht bij een gemiddeld geluidniveau boven 85 dB;  
- Zet materialen en gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek;  
- Richt de werkplek doelmatig in door een juiste opslag van materialen, gereedschappen en hulpmiddelen. Gebruik de 

beschikbare hijs-, transport- en hulpmiddelen;  
- Vraag bij het tillen van zware lasten één of meer collega's om hulp;  
- Controleer de schroefstempels bij de afname en tijdens het werk; gebruik hierbij controlelijsten(BT); - Aangepaste 

werktijden;  
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.  
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Risicoprofiel Functie Timmerman –bouwplaatshulp-Betontimmerman  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Fysieke belasting   Lichamelijke klachten, vallen 
van voorwerpen  

- Initiatief preventieve maatregelen;  
- De beoordeling van de hoogwerker dient voor elk gebruik te geschieden door de gebruiker volgens aanwijzing van de 

machineleverancier;  
- Verplaats lasten (zoals materiaal en apparatuur) zwaarder dan 25 kg altijd met een kraan of andere (mechanische) 

hulpmiddelen;  
- Richt de werkplek zorgvuldig in, houd deze netjes en vrij van obstakels. Zet materiaal en gereedschappen zo dicht 

mogelijk bij de werkplek;  
- Gebruik de beschikbare transport- en tilhulpmiddelen;  
- Vraag bij het tillen van zware lasten één of meer collega's om hulp;  
- Wissel werk dat lang duurt af met andersoortig werk. Wissel bijvoorbeeld onderling met uw collega's van taak. zodat u 

niet steeds dezelfde spieren en gewrichten gebruikt /belast; - Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen.  

Werken op hoogte  Valgevaar van persoon, 
valgevaar van voorwerpen  

- Vloeropeningen afdekken of afzetten met hekwerk van bijvoorbeeld stellingwerk;  
- Randen van vloeren afschermen met leuningwerk;  
- Lokale stellingprocedure in acht nemen;  
- Controleer of de vloeren zijn dicht gelegd en tegen opwaaien, kantelen of wegschuiven zijn geborgd;  
- Controleer of kantplanken zijn aangebracht, of leuningwerk nog in tact is en of de vloer goed en gemakkelijk bereikbaar is;  
- Geen voorraden op stellingvloer;  
- Plannen van werkzaamheden in verband met boven en onder elkaar werken;  
- De beoordeling van de hoogwerker dient voor elk gebruik te geschieden door de gebruiker volgens aanwijzing van de 

machineleverancier;  

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.  
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Risicoprofiel Functie Timmerman –bouwplaatshulp-Betontimmerman  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Hijsen  Omvallen hijskraan; 
Beschadigingen tijdens 
manoeuvreren last;  
Breken hijsmiddel; Stoten;  
Klemmen.  
  

- Goedgekeurde kraan;  
- Gekwalificeerde machinist;  
- Kraan stabiel opstellen (stempelen);  
- Hijsplaats afzetten / afbakenen;  
- Hijsplan bij zware of moeilijke hijswerkzaamheden;  
- Zorgen voor goede communicatie d.m.v. tekens, gebaren,  
- Verbale communicatie (portofoons);  
- Stuurlijnen gebruiken;  
- Gecertificeerde en in goede staat verkerende hijsmiddelen  gebruiken;  
- Bij gebruik van takels en dergelijke deze zodanig bevestigen aan een daartoe geschikt constructiedeel, dat zij zich vrij 

kunnen bewegen;  
- Bij scherpe overgangen (stophout gebruiken);  
- Voor eindverbindingen van kabels wig-keg klemmen toepassen en geen U-boutverbindingen; - Hijsplan bij lasten van > 10 

ton;  
- Juist gebruik van beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshelm, werkkleding, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen.  

Verspanende bewerkingen  Brand en explosiegevaar,  
splinters, snijden, schaven, 
gegrepen worden 
lawaaibelasting en 
milieuverontreiniging  

- Gebruik gekeurd gereedschap;  
- Brandblusser nabij houden;  
- Juist gebruik van PBM (waaronder veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, oog- of gezichtsbescherming);  
- Draag geen handschoenen bij verspanende bewerkingen;  
- Deugdelijke montage van slijpschijf;  
- Juist instellen toerental slijptol;  
- Voorkom morsen van vloeistoffen.  
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Risicoprofiel Functie Timmerman –bouwplaatshulp-Betontimmerman  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

Chemische/ biologische 
belasting   

Inwendige schade van het 
lichaam, binnendringen 
toxische stoffen   

- Specifieke veiligheidstraining ( bijvoorbeeld H2S);  
- Initiatief preventieve maatregelen;  
- Gebruik scherp gereedschap; dit veroorzaakt minder stof;  
- Ruim het stof regelmatig op. Gebruik daarbij een stofzuiger en geen veger;  
- Gebruik de stofafzuiging die op het handgereedschap zit. Gebruik een papieren stofzak;  
- Zorg voor voldoende ventilatie door de ramen of deuren te openen, of voer stoffig werk buiten uit;  
- Zorg voor goed onderhoud van de afzuiginstallatie;  
- Gebruik ademhalingsbescherming met P2-filter bij stoffige werkzaamheden en opruim- of schoonmaakwerk;  
- Gebruik ademhalingsbescherming bij zeer veel stof en/of wanneer u lang stoffig werk doet; een kap, helm of masker 

voorzien van aanblaasfilter (type 2 of 3);  
- Gebruik bij blootstelling aan hand-armtrillingen en bij koud weer beschermingmiddelen (BT);  
- Zorg voor een goede werkhouding en een geringe knijpkracht (BT); - Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen; - 

Specifieke inentingen.  

Mogelijke blootstelling aan 
asbest  

Inwendige schade van het 
lichaam  

- Bij het aantreffen van verdacht materiaal, navraag doen bij eigenaar of beheerder van het gebouw of de installatie naar de 
identiteit van het materiaal en indien de identiteit onbekend is de werkzaamheden stoppen;  

- Voorkom aanraking door het nemen van afstand en waarschuw operationele werkplekleiding;  
- Verzoek eigenaar of beheerder om het materiaal te analyseren op de aanwezigheid van asbest.  

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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Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  
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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.  

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

- voorlichting (bijvoorbeeld stress en werkdruk);  
- initiatief preventieve maatregelen (zoals bijvoorbeeld breed inzetbaar en zelfstandig laten functioneren van 

medewerkers);  
- Individuele consultatie bij de bedrijfsarts.  

  


