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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
De taken van een industriële reiniger zijn divers en sectorafhankelijk.  Het is de verzamelnaam voor
verschillende vormen van “schoonmaken”, waaronder:  
• Reinigen en onderhoud van leidingen en putten (bv. waterleiding, afvalwaterleiding, gasleiding, septische
put, vetput e.a.);
• Reinigen en onderhoud van industriële installaties (bv. opslagtanks, warmte wisselaar,
waterzuiveringsinstallatie, koelmeubel e.a.);
• Reinigen van vloeren, wanden, glazen en plafonds;
• Reinigen van gevels (bv. verwijderen van graffiti, e.a.);
• Reinigen van bakken, kratten en paletten (bv. voedingssector).   

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
Het reguliere onderwijs biedt geen specifieke opleiding tot industrieel reiniger. Dit wil zeggen dat
uitzendkrachten bijkomende opleidingen zullen moeten volgen, afhankelijk van de voorafgaande
risicoanalyse van de gebruiker.
Gezien de risico’s verbonden aan de sector, vragen vele bedrijven minimum een basisopleiding veiligheid.
Voor tewerkstelling in een VCA¹ -gecertificeerd bedrijf, vormt dit zelfs een verplichting. Om hier aan de
slag te kunnen, moet de uitzendkracht ofwel binnen de drie maanden een B-VCA/VOL-VCA attest kunnen
voorleggen ofwel meteen een opleiding en examen gepland hebben staan (in overleg en samenspraak met
de gebruiker). Alleen geaccrediteerde instellingen kunnen een VCA-certificaat uitreiken.  

1.3 Lokalisatie
Een industriële reiniger werkt voornamelijk bij klanten op verplaatsing en beschikt hiervoor over een
mobiele werkplaats (bv. omgebouwde wagen met gespecialiseerd materiaal). Eens ter plaatse, zijn de
eigenschappen van de locatie niet steeds dezelfde. Dit houdt in dat men, alvorens de werkzaamheden te
starten, steeds goed geïnformeerd moet zijn.  
• Vb. het reinigen van leidingen en putten: werken in besloten ruimten, in explosiegevaarlijke zones, langs
de openbare weg e.a.
• Vb. het reinigen van industriële installaties: werken langs water, in besloten ruimten, op hoogte, in
industriële omgevingen met specifieke eigenschappen e.a.
• Vb. het reinigen van gevels en glazen: werken op hoogte (stelling en/of hoogwerker), langs de openbare
weg e.a.  

1 VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit wil zeggen dat dienstverlenende bedrijven beoordeeld
en gecertificeerd worden op basis van hun aanpak en beleid omtrent de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu.
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1.4 Arbeidsmiddelen

wwArbeidsmiddel bij vacuümtechniek
• Werking
Als men lucht wegpompt uit de tank van de wagen, m.a.w. men zuigt de tank vacuüm, dan ontstaat
er een verschil in luchtdruk binnen de tank t.o.v. buiten de tank. De druk in de tank is lager dan de
druk buiten de tank. Bijgevolg kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen in de tank gezogen worden.
De opgezogen stoffen kunnen dan worden getransporteerd naar iedere gewenste locatie (bv. een
afvalstoffenverwerkingsbedrijf).   
Vacuümreiniging van vloeistoffen betreft het afzuigen en vervoeren van grote hoeveelheden vloeibare
stoffen, waaronder slib, olieresten, fecaliën e.a., door een vacuümzuigwagen en kent volgende
toepassingen: ledigen en reinigen van waterzuiveringsinstallaties, leidingen, riolen, septische-/vetputten,
zandvangers, slibvangputten e.a.
Vacuümreiniging van droge stoffen betreft het afzuigen en vervoeren van grote hoeveelheden droge
stoffen, waaronder puin, grof materiaal, zand, schelpen, grind e.a., door een vacuümzuigwagen en kent
volgende toepassingen: leegzuigen van tanks, kelders of silo’s, bijstand bij renovatiewerken e.a.

• Uitrusting
Uitrustingselementen voor alle vacuümwagens
• Noodstop: op de wagen en van op afstand te bedienen;
• Aarding: door wrijving van het product in de zuigslang en de tank kan statische elektriciteit ontstaan;
• Vonkenvanger (roetfilter), indien kleiner of gelijk aan euro 3 norm;
• Veiligheidsventiel: beveiliging tegen een te hoge druk;  
• Scharnierend achterdeksel.
Specifiek voor natte vacuümwagens
• Scharnierende afblaaspijp of klappijp: verspreidt de gassen uit de afblaas;
• De zuigaansluiting voor de slangen bevindt zich op het achterdeksel.
Specifiek voor droge vacuümwagens
• Filterinstallatie: filtert zwevende stofdeeltjes uit de lucht;
• Installatie van een blaasunit op het achterdeksel;
• De zuigaansluiting voor de slangen bevindt zich aan de zijkant.
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wwArbeidsmiddel bij hogedruktechniek
• Werking
Men spreekt over werken met hoge druk vanaf het moment dat de werkdruk hoger ligt dan 250 bar
of wanneer het pompvermogen meer dan 10 kW is bij een werkdruk van meer dan 25 bar. Concreet
betekent dit dat er warm of koud water/stoom met een zeer hoge snelheid door een smalle opening wordt
gespoten. Het voordeel van deze techniek betreft het feit dat men hardnekkig vuil kan verwijderen op
moeilijk bereikbare plaatsen.  
• Uitrusting
Volautomatisch reinigen met hoge druk betekent dat de installatie vanop een veilige afstand wordt bediend
door een gecertificeerd spuiter (no-men-entry principe). Deze techniek wordt dan ook vaak toegepast
wanneer men besloten ruimten en/of moeilijk toegankelijke plaatsen dient te reinigen.  Hij/zij heeft de
volledige controle over de machine en de noodstop.
ww Tankwaskop
De tankwaskop heeft een roterende werking en wordt aan de hand van een besturingssysteem op
afstand verticaal verplaatst in het midden van de tank.

ww Robottechnieken
De reinigingsrobot beschikt over spuitkoppen, al dan niet roterend, en een camera om de verplaatsing
van de robot te kunnen monitoren op een beeldscherm. De besturing gebeurt aan de hand van een
afstandsbediening.

PI Industrieel reiniger - p. 4

Industrieel reiniger
Halfautomatisch reinigen met hoge druk betekent dat het spuitgereedschap automatisch reinigt, maar
handmatig wordt bediend. De spuiter kan de noodstop zelf bedienen.
ww Vloerreiniger
De vloerreiniger wordt toegepast om vervuiling en/of coatings te verwijderen alsook voor het opruwen
van vloeren. De hogedrukstraal is hierbij afgeschermd door de behuizing van het toestel en wanneer
men het bedieningsmechanisme loslaat, stopt de vloeistoftoevoer onmiddellijk.

Handmatig reinigen met hoge druk betekent dat het spuitgereedschap volledig handmatig wordt bediend.
Hierbij bedient de spuiter of toezichthouder de noodstop.
ww Spuitpistool
Het spuitpistool kan een werkdruk opbouwen, gaande van 250 bar tot 2.500 bar. De straal is
afhankelijk van het type spuitkop (nozzle) dat men verkiest.
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wwArbeidsmiddel bij chemische technieken
• Werking
Deze technologie wordt gebruikt als de toepassing van hoge druk niet volstaat om de vervuiling te
verwijderen (bv. coatings). Men tracht deze vuilresten vervolgens op te lossen met chemicaliën. Veelal
betreft het slechts een oppervlaktebehandeling ter voorbereiding op een volgende bewerking. Andere
toepassingen kunnen zijn: verwijderen van urinesteen, kalksteen, roest e.a.
• Reinigingsmiddelen
• Ammonia in alkalische reinigers of grafittiverwijderaars;
• Zoutzuur in zure reinigers of ontkalkers;
• Kaliloog in licht alkalische reinigers;
• Pasta’s, beperken het risico op spatten.

Afhankelijk van het chemische product dat toegepast wordt en de aard van de vervuiling, zal er een fysische
en/of chemische reactie ontstaan waarvan al dan niet een restproduct achterblijft in het schoongemaakte
systeem. Dit kan zijn:
• De producten zelf, bv. chloor, kunststoffen, pesticiden e.a.;
• De reactieproducten, bv. reactie met zuurstof, reactie met reinigingsproduct, e.a.

wwOpblaasbare rioolafsluiter
• Werking
Opblaasbare rioolafsluiters worden gebruikt voor het tijdelijk afsluiten van leidingen/rioleringen of
aansluitingen op putten/tanks. Ze worden vervaardigd in allerlei profielen (vierkant, eivormig e.a.), maar
ook met verschillende buisdiameters. De buis zal worden afgesloten doordat de ballon gevuld wordt met
lucht, met als gevolg dat de ballon uitzet. Wanneer deze voldoende onder druk staat, klemt deze tegen de
buiswand en is de buis in principe afgesloten. De rioolafsluiter moet echter op de juiste diameter en op
de juiste druk worden gebracht om optimaal te kunnen functioneren. Zoniet, dan kan deze scheuren of
losschieten.
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wwStelling en/of hoogwerker
• Werking stelling
Occasioneel zal een glazen- of gevelreiniger ook gebruik maken van een gevelstelling. Dat is een buizen
constructie die langs de gevel zal worden opgebouwd voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden
op hoogte.  Bij de opbouw van een stelling dient er rekening gehouden te worden met de aard van de
werkzaamheden, de belasting en de weersomstandigheden. Daarom bestaan er verschillende type
stellingen, waarbij verschillende indelingen mogelijk zijn. Gezien de bekwaamheid die vereist is bij de
opbouw en afbraak van de stelling, zal een glazen- of gevelreiniger dit meestal uitbesteden aan een
gespecialiseerd bedrijf.
• Werking hoogwerker
Een hoogwerker wordt vaak toegepast door glazen- en gevelreinigers. De reinigingswerken op hoogte
zullen worden uitgevoerd via een verrijdbaar werkplatform dat bevestigd is op een telescopische arm of
schaarlift die hydraulisch, pneumatisch of mechanisch wordt aangedreven. Het is echter niet de bedoeling
dat men via het platform zichzelf de toegang verleent tot andere plaatsen of ruimten op hoogte.

1.5 Voorafgaande instructies
Belangrijk is dat de uitzendkracht goed onthaald wordt bij aanvang van de werkzaamheden binnen de
onderneming van de gebruiker.  
Volgende punten zijn hierbij van belang:
De uitzendkracht informeren over:
• Alle risico’s verbonden aan de werkpost;
• De verplichtingen van de hiërarchische lijn;
• De opdrachten en bevoegdheden van de interne of externe dienst;
• De toegangen van de sociale voorzieningen (vestiaires, wc, refter, …);
• De organisatie van de eerste hulpverlening;
• De lokalisatie van de gevaarlijke toegangszones;
• De te nemen acties bij noodgevallen zoals brand, evacuatie, ongeval, etc.
Specifieke veiligheidsinstructies die nodig zijn om de risico’s eigen aan de werkpost of activiteit te
voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot:
• De bediening van de vacuümzuigwagen;
• Het gebruik van robottechnieken;
• De plaatsing van opblaasbare rioolafsluiters;
• Het gebruik van reinigings- en/of onderhoudsproducten;
• Andere toepassingen.  
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1.6 Te voorziene opleidingen
Zoals blijkt uit de risicoanalyse van de gebruiker, kunnen bijkomende opleidingen vereist zijn.
• Risicovolle taken, met opgelegde toetsing in erkend centrum (VCA):
• Opleiding veiligheidswacht/mangatwacht (IS-007):
Van toepassing voor medewerkers die instaan voor het veiligheidstoezicht bij het betreden van
besloten ruimten alsook met betrekking tot het uitvoeren van de eerstelijnsinterventie.
• Opleiding werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming (IS-081):
Van toepassing voor medewerkers die werken in omgevingen met een lage zuurstofconcentratie en/of
met hoge concentraties gevaarlijke stoffen in de omgevingslucht.
• Opleiding hoogwerker op vrachtwagen (IS-004) en zelfrijdende hoogwerker (IS-005):
Van toepassing voor medewerkers die werken met een hoogwerker gemonteerd op een vrachtwagen
en/of het zelfrijdende type.
• Risicovolle taken, zonder opgelegde toetsing in VCA-erkend centrum:
• Opleiding hogedrukspuiter (AV-024):
Van toepassing voor medewerkers die werken met hogedrukinstallaties (werkdruk >250 bar).
• Opleiding drukvacuümmachinist:
Van toepassing voor medewerkers die werken met druk vacuüm apparatuur.
• Rijbewijs C

1.7 Student-werknemers
De gebruiker beschikt over een voorafgaande risicoanalyse van de werkpost. Daaruit zal blijken of de
werkpost al dan niet geschikt is voor een jobstudent. Eén van de preventiemaatregelen kan zijn dat,
gebaseerd op Codex X.3, bepaalde activiteiten verboden zijn voor de jobstudent.  
Hierbij enkele aandachtspunten:
• Het gebruik van onderhoudsproducten met vermelding van één of meerdere gevaareigenschappen
(H-zinnen) die op de niet-limitatieve lijst staan van verboden producten is een verboden activiteit
voor de jobstudent;
• Het reinigen en betreden van besloten ruimten zijn verboden werkzaamheden voor jobstudenten;
• Het reinigen van industriële installaties is niet aangewezen voor een jobstudent, indien deze activiteit
specifieke kennis vereist en/of specifieke gevaren inhouden;
• Het werken op stellingen is toegelaten voor een jobstudent op voorwaarde dat het een degelijke
stelling betreft, dat er begeleiding aanwezig is en dat er voldoende collectieve beschermingsmiddelen
beschikbaar zijn. Het opbouwen en/of afbreken van stellingen is echter niet toegelaten;  
• Het werken op een hoogwerker is toegelaten voor een jobstudent op voorwaarde dat de jobstudent
de hoogwerker niet zelf bestuurt, dat er begeleiding aanwezig is en dat deze over voldoende kennis
beschikt betreft het correct dragen van valbeveiliging;
• Het rijden met een autovoertuig, categorie B, is toegelaten indien men beschikt over een geldig
rijbewijs. Een voorlopig rijbewijs B is niet voldoende;
• Het rijden met een vrachtwagen, categorie C/CE, is toegelaten indien men ouder dan 18 jaar is en
indien men beschikt over een geldig rijbewijs met bijhorend rijgeschiktheidsattest.

PI Industrieel reiniger - p. 8

Industrieel reiniger
1.8 Bijkomende informatie
• Het signaleren van werkzaamheden
Een werkzone dient degelijk afgebakend te worden en werken langs de openbare weg dienen
degelijk gesignaleerd te worden. Houd daarom rekening met volgende aspecten:
• Vraag tijdig een vergunning aan met betrekking tot een tijdelijk parkeerverbod en/of de plaatsing van
werfsignalisatie (gebods- en/of verbodsborden);

• Voorzie in een voldoende en duurzame afscherming; scherm de werkplaats af voor voorbijgangers (en
dus onbevoegden) door middel van een ononderbroken afzetting, minstens 6 meter van de spuitkop.
Dit kan een lint zijn in de kleur geel/zwart of ook een zeil in geval van gevelreiniging;  
• Voorzie in een afgeschermde voetgangersdoorgang;
• Houd de werkzone steeds ordelijk en net, én voorzie een evacuatieroute.
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2. RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
ALGEMEEN
GEVAAR
Onvoldoende
ervaring en/of
voorkennis

RISICO
ww Lichamelijke verwondingen
ww Schade t.a.v. derden
ww Schade aan materiaal

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Bevraging kennis/ervaring
uitzendkracht door uitzend
bureau (HR-procedure).
ww Voorzien onthaal/opvolging
uitzendkracht door gebruiker.
ww Toelichting veiligheids
instructies en –procedures
aan uitzendkracht.
ww Voorzien bijkomende
opleiding indien van
toepassing (zie ook 2.6: Te
voorziene opleidingen).

Onvoldoende
voorbereiding/
beschikbare
informatie m.b.t.
opstart van
werkzaamheden

ww Lichamelijke verwondingen

Wanorde op de
werkplek

ww Vallen

t Rondslingerend
materiaal

ww Struikelen

ww Schade t.a.v. derden
ww Schade aan materiaal

ww Uitglijden

t Gladde vloeren

ww Beschikbaarheid van contactgegevens preventieadviseur
en vertrouwenspersoon
binnen de onderneming.
ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
veiligheidsschoenen met
anti-slipzool.
ww Vrijhouden van de vlucht- en
evacuatieroute.

t Kabels/slangen in
doorgangen

Afwezigheid van
signalisatie

ww Voorzie korte toelichting
m.b.t. de concrete situatie/
taken eigen werkzaamheden.

ww Zorg voor een ordelijke
werkplek en laat geen
materieel rondslingeren.
ww Valpartij
ww Schade t.a.v. derden

t Hoogteverschillen
t Open mangat

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
veiligheidsschoenen of –
laarzen met antislipzool.
ww Afbakenen van de werkzone
voor onbevoegden met een
opvallend lint.
ww Afschermen van een open
mangat, d.m.v. kegels,
hekwerk, lint e.a.
ww Signalisatie van
hoogteverschillen en natte of
gladde vloeren.
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GEVAAR

RISICO

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

Hoge werkdruk

ww Vermoeidheid

ww Voorzien in rusttijd.

t Gevaarlijk werk

ww Verminderde concentratie

ww Tijdige melding van overwerk.

t Onregelmatige
uren

ww Duidelijke instructies geven.
ww Afwijking op planning goed
opvolgen en bijkomende
instructies geven.

t Deadlines

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN
ww Gezonde
levensstijl
(voldoende
slapen,
gezond eten,
bewegen …)

WERKEN IN EEN BESLOTEN RUIMTE/SCHACHT
Atmosfeer

ww Intoxicatie

t Explosiegevaarlijk ww Verstikking
t Zuurstofarm

ww Bedwelming

t Gasdampen

ww Het dragen van
voldoende beschermende
kledij: aangepaste
ademhalingsbescherming
(masker of filter).
ww Duidelijke communicatie
omtrent noodprocedure,
vluchtroute, communicatie.
ww Uitvoeren van een meting
(d.m.v. LEL²-meter):
zuurstofgehalte, brandbare
stoffen, giftige stoffen.
ww Betreding van de ruimte
gebeurt enkel door een
bevoegd/getraind persoon.
ww Aanwezigheid van
een veiligheidswacht;
communiceert met persoon
in besloten ruimte, kijkt de
ventilatie-inrichting na en
voert de eerstelijnsinterventie
uit.  
ww Afwisseling van werknemers
beperkt de blootstelling bij
langdurige werkzaamheden.
ww Gebruik explosieveilig
materiaal (ATEX3gecertificeerd).  

2 LEL staat voor ‘Lower Explosive Limit’ of ook onderste explosiegrens. Een LEL-meter is dus een gasdetectiesysteem voor brandbaar gas.
3 ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles of ook een explosieve atmosfeer.
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GEVAAR

RISICO

Slechte toegang,
ww Beknelling
smalle ingang en/of ww Benauwd gevoel
kleine ruimte
ww Flauwvallen
ww Kneuzingen

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij,
veiligheidsschoeisel met
antislipzool, handschoenen
en een veiligheidshelm.
ww Voorzien van driepikkel met
valbeveiliging en reddingslijn.
ww Voorzien van voldoende
verlichting (explosie- en
vonkvrij).
ww Voorzie een veiligheidswacht
t.h.v. het mangat en houdt
contact met collega in de
besloten ruimte (bv. Walkie
talkie).

Slechte
zichtbaarheid

Gebruik van
elektrisch
aangedreven
gereedschap

ww Lichamelijke verwondingen
ww Stoten

ww Brandwonden
ww Elektrocutie  
ww Dodelijk ongeval

ww Voorzien van explosie- en
vonkvrije verlichting.
ww Gebruik een hoofdlamp met
een voldoende aantal lumen.  
ww Gebruik explosieveilig
materiaal (ATEXgecertificeerd).
ww Werk met materiaal dat
bestand is tegen indringen
van stof en water (IP code).
ww Laat elektrische toestellen
regelmatig keuren.

Aanwezigheid van
ongedierte

ww Infectie
ww Intoxicatie
ww Ziekte
ww Allergie

ww Houdt de nodige afstand
tot het ongedierte. Indien
in grote hoeveelheden
aanwezig, dan dient men de
ruimte te verlaten.
ww Respecteer de arbeidshygiëne
op de werkplek: regelmatig
handen wassen, niet in de
ogen wrijven, geen juwelen of
sieraden tijdens de werkuren
en/of niet eten of drinken
tijdens de werkzaamheden.
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GEVAAR
Aanwezigheid van
biologische agentia

RISICO
ww Infectie
ww Intoxicatie
ww Irritatie
ww Allergie

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
handschoenen, werkkledij,
veiligheidsschoenen of –
laarzen.
ww De uitzendkracht voorzien
van een vaccinatie tijdens
het voorafgaand medisch
onderzoek of via de huisarts.  
ww Duidelijke regels en procedures
voorzien, betreffende
arbeidshygiëne (bv. handen
wassen).

Extreme
omgevingstemperaturen
t Werkplaats in
open lucht: < 5°C

ww Verminderde concentratie
ww Dehydratatie
ww Onderkoeling

t Gesloten
werklokaal bij
halfzwaar werk:
< 15°C en > 26,7°C
(afhankelijk van
de vochtigheids
graad)

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij, veiligheids
schoeisel, handschoenen en
een veiligheidshelm.
ww Vermijd werken bij extreme
koude of warme omgevings
temperaturen.
ww Beperk de blootstelling
aan extreme omgevings
temperaturen tot enkele uren
per dag.
ww Voorzie een verwarmd of
gekoeld lokaal.
ww Drink voldoende water bij
warm weer.
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GEVAAR

RISICO

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

WERKEN IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE ZONE
Atmosfeer

ww Intoxicatie

t Explosiegevaarlijk

ww Verstikking

t Zuurstofarm

ww Bedwelming

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste ademhalings
bescherming (masker of filter).
ww Duidelijke communicatie
omtrent noodprocedure,
vluchtroute, communicatie.

t Gasdampen

ww Uitvoeren van een meting
(d.m.v. LEL-meter): zuurstof
gehalte, brandbare stoffen,
giftige stoffen.
ww Betreding van de ruimte
gebeurt enkel door een
bevoegd/getraind persoon.
ww Aanwezigheid van een
veiligheidswacht; communiceert
met persoon in besloten
ruimte, kijkt de ventilatieinrichting na en voert de
eerstelijnsinterventie uit.  
ww Afwisseling van werknemers
beperkt de blootstelling bij
langdurige werkzaamheden.
ww Gebruik explosieveilig materiaal
(ATEX-gecertificeerd).  
Gebruik van
elektrisch
aangedreven
gereedschap

ww Brand

Brandgevaarlijke
werkzaamheden
verrichten

ww Brand

ww Explosie

ww De werkzaamheden uitvoeren
met explosieveilig materiaal
(ATEX-gecertificeerd).
ww Inspectie van het gereedschap
op mogelijke schadepunten,
voor effectief gebruik.  

ww Explosie
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ww De brandgevaarlijke werkzaamheden NIET uitvoeren binnen
de explosiegevaarlijke zone.

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN
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GEVAAR

EVALUATIE
RISICO

RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

WERKEN OP HOOGTE
Werken met
stellingen of (trap)
ladders

ww Onstabiele ondergrond

ww Uitvoeren van een visuele
controle voor gebruik alsook
het uitvoeren van een jaarlijkse
keuring door een erkend
organisme.
ww Creëer geen zelfbedachte
constructies. Gebruik het
materiaal zoals voorzien door
de fabrikant.
ww Plaats de ladder volledig open.
ww Zorg voor een ordelijke
werkplek.

Vallende
voorwerpen

ww Lichamelijke verwondingen

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij, met
nadruk op het dragen van de
veiligheidshelm.

Weersomstandigheden

ww Kantelen

ww Wees aandachtig voor de
omgevingsparameters.

t Windsterkte

ww Beknelling

ww Werkzaamheden worden stop
gezet indien de windsnelheid
meer dan 6Bft bedraagt.

t Onweer
t Mist

WERKEN MET EEN HOOGWERKER
Onjuist gebruik

ww Valpartij
ww Schade t.a.v. derden
ww Schade t.a.v. materiaal  

ww Besturing van de hoogwerker
gebeurt enkel door een
bevoegd/getraind persoon
(IS-004/IS-005).
ww Controleer de aanwezigheid
van veiligheidsinstructies en
volg deze op.
ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij: een
gekeurd veiligheidsharnas.
ww Tijdens de werkzaamheden
mag men het platform niet
verlaten; geen middel om tot
hoger gelegen delen te komen.
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GEVAAR
Obstakels in de
hoogte
t Elektriciteitskabels

RISICO
ww Elektrocutie

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Wees ten allen tijde oplettend
voor de omgeving en hou
altijd voldoende afstand tot de
bedrading.

ww Valpartij

t Verlichting

ww Gebruik de hoogwerker enkel
voor de toepassingen waarvoor
het ontworpen werd.

Toegelaten
ww Kantelen
maximale belasting ww Beknelling

ww Het 3-maandelijks keurings
verslag dient in orde te zijn.
ww Plaats geen belasting langs de
zijkant van het platform.
ww Transporteer geen lasten.

Weersomstandigheden
t Windsterkte

ww Kantelen

ww Wees aandachtig voor de
omgevingsparameters.

ww Beknelling

ww Werkzaamheden worden stop
gezet indien de windsnelheid
meer dan 6Bft bedraagt.

t Onweer
t Mist

WERKEN LANGS DE OPENBARE WEG
Slechte
zichtbaarheid van
de medewerkers
en/of de
werkzaamheden

ww Lichamelijke schade
ww Overlijden

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij: bij
voorkeur reflecterend.
ww Oplettendheid is steeds
geboden.
ww Duidelijke afbakening van de
werkplaats.
ww Vraag tijdig een vergunning
aan bij de bevoegde instantie
voor het tijdelijk innemen van
de openbare weg.

Aanrijding en/of
ongeval

ww Ernstige lichamelijke
verwondingen
ww Materiële schade
ww Overlijden

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij: bij
voorkeur reflecterend.
ww Verkies de kalmere periodes
voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
ww Baken de werkzone af en zorg
hierbij voor voldoende vrije
werkruimte.
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GEVAAR
Extreme
omgevingstemperaturen
t Werkplaats in
open lucht: < 5°C

RISICO
ww Verminderde concentratie
ww Dehydratatie
ww Onderkoeling

t Gesloten
werklokaal bij
halfzwaar werk:
< 15°C en > 26,7°C
(afhankelijk van
de vochtigheids
graad)

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij, veiligheids
schoeisel, handschoenen en
een veiligheidshelm.
ww Vermijd werken bij extreme
koude of warme omgevings
temperaturen.
ww Beperk de blootstelling
aan extreme omgevings
temperaturen tot enkele uren
per dag.
ww Voorzie een verwarmd of
gekoeld lokaal.
ww Drink voldoende water bij
warm weer.

WERKEN MET EEN VACUÜM ZUIGWAGEN
In- en uitstappen
van de wagen

ww Verstuiking
ww Breuk
ww Lichamelijke verwondingen

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij, met
nadruk op het dragen van
veiligheidsschoenen.
ww Kijk in de spiegels en breng de
dode hoek in rekening.
ww Gebruik de driepuntmethode;
zorg voor houvast op drie
punten.
ww Maak gebruik van de vaste
handgrepen van de cabine.
ww Stap in en uit de wagen met
het gezicht naar de cabine
gericht.

Loskomen of
schokken van de
zuigslang

ww Lichamelijke verwondingen
ww Materiële schade
ww Schade t.a.v. derden
ww Vrijkomen van afvalwater
en/of -materiaal

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij,
veiligheidsschoeisel,
handschoenen en een
veiligheidshelm.
ww Visuele controle van de
aansluitingen en mogelijke
schadepunten voor de aanvang
van de werkzaamheden.
ww Een slanggeleider voorkomt het
klappen van de zuigslang.
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RISICO

Foutief
ww Lichamelijke verwondingen
gebruik van de
ww Materiële schade
bedieningsknoppen
ww Schade t.a.v. derden

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Voorzie een degelijke
instructie/opleiding, omtrent
een correct en veilig gebruik
van de vacuümzuigwagen.
ww Maak gebruik van markeringen
t.h.v. de bedieningsknoppen.

Verkeerde
werkhouding

ww Overbelastingsletsel
ww Rugklachten

ww Beperk de blootstellingsduur en
wissel af met collega’s.
ww Stimuleer het gebruik van
een correcte werkhouding
a.d.h.v. sensibiliserende tools:
toelichting, affiches, steekkaart
e.a.

WERKEN MET HOGE DRUKTECHNIEKEN
Rondvliegende
(schadelijke)
stofdeeltjes en
waternevel

ww Irritatie
ww Allergie
ww Legionella
ww Vergiftiging
ww Wonden

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
veiligheidsbril, handschoenen,
veiligheidsschoeisel en
beschermkledij.
ww Baken de werkplek af met een
zeil en veiligheidslinten om
voorbijgangers te beschermen.
ww Spuit met de wind mee en van
het lichaam weg.
ww Zorg voor een veilige opstelling
en behoud een minimaal
afstand tot het te reinigen
object.

Gebruik van stoom
of heet water

ww Brandwonden
ww Irritatie
ww Allergie

ww Het dragen van waterdichte en
hittebestendige beschermkledij,
veiligheidsschoeisel,
handschoenen en een
veiligheidsbril.
ww Gebruik enkel slangen die
geschikt zijn voor de druk (max.
8 bar) en temperatuur.
ww Gebruik goed geïsoleerd
materiaal (bv. spuitpistool).  

Elektrocutie

ww Brandwonden
ww Dodelijk ongeval
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ww Controleer de ruimte op
aanwezigheid van eventuele
elektriciteitskasten. Indien
aanwezig, zorg dat ze
afgesloten zijn en spuit zeker
niet in de richting van de kast.

EVALUATIE
RESTRISICO
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GEVAAR
Blootstelling aan
lawaai

RISICO
ww Gehoorverlies: tijdelijk of
permanent
ww Akoestisch trauma
ww Stress

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Het dragen van
gehoorbescherming:
• Vanaf 80 dB(A):
ter beschikking
• Vanaf 85 dB(A):
verplicht dragen
ww Voorzien van geluidsarm
materieel.

Blootstelling aan
trillingen

ww Overbelastingsletsel
ww Storingen in bloedsomloop

ww Het dragen van
veiligheidshandschoenen die
beschermen tegen trillingen
(norm EN 10819).
ww Beperk de blootstellingsduur.

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN
ww Indien u
een collega
op 1 meter
afstand niet
kan verstaan,
draag dan
gehoorbescherming.
ww Trillingsarm
materieel
gebruiken
ww Installaties
en materieel moeten
regelmatig
gecontroleerd worden
op goede
werking.
ww Correct
manipuleren
hoge druk
spuit.

Gebruik van
onderhouds- en/
of reinigingsproducten

ww Vergiftiging
ww Brandwonden
ww Irritatie
ww Allergie

ww Het dragen van aangepaste
beschermingsmiddelen:
veiligheidsbril, beschermkledij,
veiligheidshandschoenen en
veiligheidsschoeisel.
ww Neem kennis van de
risico’s vermeld op het
veiligheidsinformatieblad,
behorende bij het product.

ww Handen
regelmatig
wassen.
ww Etiketten
leren lezen.

Deze risico-evaluatie is louter indicatief en dient aangepast te worden aan de reële situatie binnen de onderneming. Bovendien zijn
er verschillende manieren van risico-evaluatie mogelijk, voorbeelden zijn de risicograaf, de Kinney-methode of beoordeling van het
risico d.m.v. toekennen van gradaties (zeer klein, klein, middelmatig, groot, zeer groot).
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2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen en werkkledij
Algemeen
HOOFDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE
VEILIGHEIDSHELM:
• Draaisluiting
• 3- of 6-punts binnenwerk
• (Ventilatie, afhankelijk van situatie)
• Beschermt tegen vallende voorwerpen
en/of stoten van het hoofd

INDUSTRIEEL REINIGER

OOG- EN GELAATSBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN EEN VEILIGHEIDSBRIL:
• Bescherming tegen frontaal wegspatten van deeltjes
EIGENSCHAPPEN VAN EEN RUIMZICHTBRIL:
• Bescherming tegen frontaal én zijwaarts
wegspatten van deeltjes
• Bescherming in zeer stoffige omgevingen
• Sluit goed aan rondom de ogen
EIGENSCHAPPEN VAN EEN GELAATSSCHERM:
• Bescherming tegen wegspatten van
deeltjes, schadelijk voor de huid
Bv. bijtende stoffen

VOETBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSLAARZEN,
AFHANKELIJK VAN HET TYPE S4 OF S5:
• Stalen of kunststof neus met indeukresistentie
van 200 joule (Type S4, S5)
• Antistatisch (Type S4, S5)
• Gesloten hiel (Type S4, S5)
• Schokabsorberende hak (Type S4, S5)
• Waterdicht (Type S4, S5)
• Stalen tussenzool (Type S5)

nen worden afgespoeld en

GEHOORBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN OORDOPJES/OORKAPPEN:
• Aangeraden vanaf 80 dB(A) en verplicht vanaf 85 dB(A)
• Dempingsvermogen is merkafhankelijk
• Selectiecriteria: frequentie, blootstellingsduur,
draagcomfort, combinatie met helm e.a.

ADEMBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN OMGEVINGSAFHANKELIJKE
ADEMBESCHERMING (BV. STOFMASKER,
HALFGELAATSMASKER MET BIJHORENDE FILTER):
• Zuurstof in omgeving > 19%
• Geen besloten ruimte/onbekende substanties
• Bescherming tegen inademing van deeltjes, stof, gas,
dampen en bepaalde vezels

WERKKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN:
• T-shirt, trui, signalisatiebroek
• Gratis ter beschikking gesteld
door de werkgever

HANDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE
HANDSCHOEN:
• Goede grip
• Bedekking van de pols
• Bescherming tegen
chemische stoffen
• Waterdicht

Specifiek
ADEMBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN OMGEVINGS
ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING
(BV. GEBRUIK VAN PERSLUCHT):
• Zuurstof in omgeving < 19%
• Bescherming tegen inademing van
giftige stoffen

BESCHERMKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN VAN EEN
SPUITPAK:
• Waterdicht
• Bescherming tegen
chemische stoffen

VOETBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSSCHOEN, AFHANKELIJK VAN HET TYPE S1, S2 OF S3:
• Stalen of kunststof neus met indeukresistentie van 200 joule (Type S1, S2, S3)
• Antistatisch (Type S1, S2, S3)
• Gesloten hiel (Type S1, S2, S3)
• Schokabsorberende hak (Type S1, S2, S3)
• Waterafstotend overleer (Type S2, S3)
• Stalen tussenzool (Type S3)

De hierboven afgebeelde PBM’s4 zijn louter indicatief; de keuze van de juiste PBM moet gebeuren in functie
van de reële werkomstandigheden en moet blijken uit de uitgevoerde risicoanalyse van de werkpost.
4

PBM staat voor persoonlijk beschermingsmiddel. Dit is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden
te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk bedreigen.
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2.3 Bijkomende informatie

wwHet gebruik van een spuitpak
• Voor de werken
• Controleer voor elk gebruik de kleding op beschadigingen: gaatjes, week geworden of beschadigde
coating, verkleuring, verharding e.a.
• Doe beschermkledij correct aan en zorg voor een maximale aansluiting:
ww Draag een jas over de broek;
ww Draag broekspijpen over de laarzen en snoer de beenvernauwing maximaal aan;
ww Stop de uiteinden van de handschoenen volledig in de mouwen en snoer de mouwvernauwing
maximaal aan;
ww Breng eventueel tape aan om mouwen en broekspijpen te dichten;
ww Bij een volgelaatsmasker: trek de kap van de jas over de hoofdband heen;
ww Gelaatsschermen worden met een hoofdband gedragen of worden bevestigd op het montuur van
de helm. Draag het gelaatsscherm steeds over de kap;
• Laat een collega controleren of alles goed aangesloten is.
• Onderhoud
• Verwijder chemische spatten zo vlug mogelijk van het kledingoppervlak;
• Neem een douche alvorens het spuitpak uit te trekken, zodat chemicaliën kunnen worden afgespoeld
en er geen contact is met overblijvende chemicaliënresten op het pak;
• Lees de wasvoorschriften;
• Drogen: ophangen, niet in een droogtrommel;
• Niet chemisch reinigen;
• Bewaar de kledij op een niet-vochtige plaats. Droog wegbergen.
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3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
3.1 Vaccinaties en testen
Een rioolreiniger wordt gevaccineerd voor Hepatitis A en B. Het tetanusvaccin is van toepassing voor elk van
de verschillende type functies binnen industriële reiniging.

3.2 Gezondheidsrisico’s
Uit de risicoanalyse, opgesteld door de gebruiker, zal blijken of de werknemer onderworpen moet worden
aan een voorafgaand medisch onderzoek. Hieronder slechts een suggestie van de meest courante
gezondheidsrisico’s per werkpost. Houd er rekening mee dat elke werkpost zijn eigen karakteristieken
heeft.
Reiniger van leidingen, rioleringen en putten

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Chemische agentia:
• Specifieer agentia
• Biologische agentia:
• Hepatitis A
• Hepatitis B
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Industriële warmte
• Blootstelling aan hinder:
• Hanteren van lasten

CODE
1135

1321
1322
1203
1214
2022

Reiniger van industriële installaties

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Chemische agentia:
• Specifieer agentia
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Lichaamstrillingen
• Blootstelling aan hinder:
• Nachtarbeid
• Ploegenarbeid
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CODE
1135

1203
1207
2024
2025
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Gevelreiniger/Reiniging van wanden, vloeren en plafonds

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Chemische agentia:
• Specifieer agentia
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Lichaamstrillingen

CODE
1135

1203
1207

Reiniger van bakken, kratten en paletten (voedingssector)

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Chemische agentia:
• Specifieer agentia
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Industriële warmte   
• Blootstelling aan hinder:
• Manueel hanteren van lasten
• Nachtarbeid
• Ploegenarbeid  

CODE
1135

1203
1214
2022
2024
2025

TIP:
• Vaak kan het gezondheidstoezicht ‘Hanteren van lasten’ worden vermeden met het aanbieden van de
juiste hulpmiddelen en het voorzien in een goede opleiding rond correct heffen en tillen.
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 04 Manueel hanteren van lasten
• Nodeloze herhaling van gezondheidstoezicht kan vermeden worden door gebruik te maken van de
Centrale Gegevensbank PI-M.

3.3 Bijkomende informatie
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4. MOEDERSCHAPSBESCHERMING
Van zodra de uitzendkracht weet dat ze zwanger is, dient ze het uitzendbureau en de gebruiker hiervan op
de hoogte te stellen.
Mogelijke aanpassingen van de werkpost, indien blootstelling aan:
• Manueel hanteren van lasten;
• Infectieziekten;
• Nachtarbeid;
• Lawaai;
• Chemische agentia, schadelijk voor de zwangerschap (zie etiket).
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 02 Moederschapsbescherming.

5. ADVIEZEN
Luik A van de werkpostfiche wordt vervolledigd met data van het advies van volgende 3 partijen:
• Het comité preventie en bescherming op het werk (PBW);
• Voor ondernemingen van minder dan 50 werknemers die geen comité PBW hebben, moet het advies
van de vakbondsafvaardiging gevraagd worden. Bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, geldt de directe
werknemersparticipatie.
• De preventieadviseur van de interne dienst van de klant-gebruiker;
• De preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst PBW.

6. AANDACHTSPUNTEN BEDRIJFSBEZOEK
6.1 Algemeen
✔✔ Hoe wordt het onthaal van de uitzendkracht geregeld binnen de onderneming?
• Wanneer en door wie?
• Worden de intern geldende procedures toegelicht?
(bv. afwezigheid, ziekte, ongeval, evacuatie, EHBO, sanitair, refter e.a.)
• Zal er een meter of peter worden toegewezen?
• Hoe verloopt de toewijzing van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen?
• Wordt het onthaal geregistreerd?
✔✔ Is er een vertrouwenspersoon/preventieadviseur psychosociale risico’s aangesteld binnen de
onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze persoon contacteren?
✔✔ Wie neemt de taak op van preventieadviseur binnen de onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze
persoon contacteren?
✔✔ Wanneer en hoe wordt de uitzendkracht geïntroduceerd in de veiligheidsinstructies binnen de
werkpost? (bv. veiligheidsfilmpje, maandelijkse meeting, start/werkvergadering, instructiekaarten, e.a.)
✔✔ In welke talen zijn de instructies beschikbaar?
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6.2 Specifiek
✔✔ Zijn er bepaalde diplomavereisten?
• Opleiding basisveiligheid (VCA)?
• Opleiding veiligheidswacht/mangatwacht (IS007)?
• Opleiding werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming (IS081)?
• Opleiding hoge druk spuiter (SIR5)?
• Rijbewijs C + rijgeschiktheidsattest?
✔✔ Welk soort werk moet de uitzendkracht uitvoeren?
✔✔ Is er een bijzondere veiligheidsopleiding vereist?
✔✔ Welke arbeidsmiddelen zal de uitzendkracht moeten gebruiken en bedienen?
✔✔ Zal de uitzendkracht regelmatig zware lasten moeten hanteren? Zo ja, wordt er voorzien in een
opleiding/instructies?
✔✔ Zal de uitzendkracht werkzaamheden op hoogte uitvoeren? Zo ja, maakt men hierbij gebruik van
steigers, een hoogwerker en/of ladder? Wordt er voorzien in een opleiding/instructies?
✔✔ Zal de uitzendkracht gebruik maken van chemische reinigingsproducten? Zo ja, welke manier van
werken hanteert men, over welk type product gaat het en welke maatregelen worden er genomen?
✔✔ Moet de uitzendkracht in een bijzondere omgeving werken: langs de openbare weg, in een besloten
ruimte e.a.?
✔✔ Wordt de uitzendkracht tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden: nachtwerk, ploegenarbeid of
andere?  

5 SIR staat voor Stichting Industriële Reiniging.
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7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
wwDe risicozoektocht
Zoek de 10 fouten in onderstaande tekening.
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Oplossingen
1. Een industrieel reiniger werkt vlakbij een elektrische installatie.
2. Een industrieel reiniger draagt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet correct: hij draagt geen
handschoenen.
3. Een industrieel reiniger draagt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet correct: zijn masker is niet
neergeklapt.
4. Een industrieel reiniger is vlakbij een werkzone aan het eten.
5. Iemand is aan het reinigen naast een collega die op een ladder staat.
6. Een werkzone is niet volledig afgebakend.
7. Er ontbreekt een afbakening rond een werkzone.
8. Er is geen signalering voorzien om te waarschuwen voor een vochtige/gladde vloer.
9. Er zijn twee personen aan de slag zonder gehoorbescherming.
10. Een industrieel reiniger draagt zijn broek in zijn laarzen.  

8. OPMERKINGEN EN DISCLAIMER
Opmerkingen
De risico’s waaraan werknemers onderworpen zijn, zelfs voor éénzelfde functie, zijn verschillend van
bedrijf tot bedrijf, van werkpost tot werkpost en zelfs van taak tot taak. Dit document kan dus nooit
gebruikt worden als risicoanalyse of als lijst van de te gebruiken PBM: in het beste geval kan het dienen als
inspiratiebron. Het overnemen van dit document of onderdelen ervan zonder rekening te houden met de
werkelijke risico’s of met de werkelijke arbeidsomstandigheden kan leiden tot ongevallen of incidenten.
Disclaimer
De inhoud van dit document dient uitsluitend voor informatieve en didactische doeleinden. Bij het
downloaden en gebruik ervan dient u de disclaimer te raadplegen op de website www.werkpostfiche.be.
Preventie en Interim kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de
verstrekte informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en
de gebruiker ervan mag dit niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Websites van
derden waarnaar gelinkt wordt in dit document vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PI.

9. VERSIE EN DATUM
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PI Industrieel reiniger - p. 27

