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Risicoprofiel Elektromonteur industrie-utiliteit-werkplaats-paneelbouwer  

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  
- Initiatief preventieve maatregelen   
- Niet sleutelen aan een draaiende machine  
- Afdoende afschermingen bij machines en bewegende delen door schermen of beveiligingen - Spanningloos monteren 

en dan pas testen  
- Ontwerp/ constructie/ product onderhoudsvriendelijk maken  
- Juiste middelen gebruiken (gehoor- en gezichtsbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen)  
- Beschermende werkkleding dragen  
- Gebruik in een vochtige omgeving apparatuur die werkt op een veilige spanning, bijvoorbeeld gereedschap met een 

oplaadbare accu  
- Zorg voor een opgeruimde werkplek, regel het afzetten en dichtleggen van randen en sparingen - Gebruik 

zichtbaarheidskleding  

Elektrische inwerking   Elektrocutie, statische lading  - Vakopleiding  
- Spanningloos werken  
- LockOut TagOut (LOTO)  
- Initiatief preventieve maatregelen  
- Voldoende ruimte rondom installaties en machines aanbrengen (ten behoeve van onderhoud)  
- Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen, geschikt voor elektrotechnische werkzaamheden  
- LMRA  

Fysieke belasting   Lichamelijke klachten, vallen 
van voorwerpen  

- Initiatief preventieve maatregelen  
- Werkplekinrichting; zit-sta tafel met (zo mogelijk) kantelbaar blad, adequate verlichting op de werkplek  
- Handmatig tillen van zware voorwerpen voorkomen (gebruik hef- en tilhulpmiddelen)  
- Maximaal 25 kg met de hand tillen. Bij vaker tillen of reiken 15 kg  
- Materialen, apparatuur op de juiste werkhoogte leggen  
- Hulpmiddelen om een minder belastende houding aan te nemen  
- Voldoende ruimte rondom installaties en machines aanbrengen (ten behoeve van onderhoud) - Til of verplaats samen 

met een collega  
- Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen  
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Risicoprofiel Elektromonteur industrie-utiliteit-werkplaats-paneelbouwer  

Activiteit  Risico’s  Mogelijke beheersmaatregelen  

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

- Voorlichting gevaren  
- Initiatief preventieve maatregelen  
- Geluids- en trillingsarme apparatuur en -gereedschap gebruiken  
- Regelmatig onderhoud en controle gereedschappen en apparatuur  
- Geluidabsorptie, -isolatie of afscheiding van ruimten  
- Beperkt aantal uur per dag met trillend gereedschap werken - Gehoorbescherming  
- Aangepaste werktijden  
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de zon (zonnebrand, schaduw)  
- Beschermingsmogelijkheden tegen de regen, hagel of dergelijke (overdekte ruimte) - Beschermingsmogelijkheden tegen 

de kou (extra kleding, verwarmde ruimte)  

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.  

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.  

Chemische/ biologische 
belasting   

Inwendige schade van het 
lichaam, binnendringen 
toxische stoffen   

- Specifieke veiligheidstraining ( bijvoorbeeld H2S)  
- Initiatief preventieve maatregelen  
- Juiste keuze van materialen en producten, keuze van (minder toxische) producten, middelen  
- Goede ventilatie en (plaatselijke) afzuiging, puntafzuiging, mobiele afzuiging  
- Gebruik van industriële stofzuiger  
- Gebruik specifieke uitrusting c.q. middelen  

   


