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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
Een rigger:
• Kiest het juiste aanslagmateriaal in functie van de te transporteren last;
• Koppelt de last vast of los van een hijswerktuig;
• Geeft de brugwachter of kraanbestuurder instructies bij het manoeuvreren.
De rigger staat in voor het laden en lossen van materiaal, machines enz. van vrachtwagens, wagons.
Op bouwwerven of in productiehallen zorgt hij voor de stroom van materialen en hun opslag.  
Daarvoor:
• Gebruikt hij het hijs- en aanslagmateriaal;
• Geeft hij de juiste seinen;
• Ziet hij toe op de veiligheid;
• Stockeert hij het materiaal op een aangepaste wijze.

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
Toegangsvoorwaarden beroep:
• Minstens 18 jaar oud zijn;
• Medisch geschikt zijn: voorafgaande gezondheidsbeoordeling en jaarlijks medisch onderzoek;
• Een opleiding gevolgd hebben: een getuigschrift van rigger is aangeraden.
Een rigger moet:
• Een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en veiligheid hebben: oplettend en waakzaam zijn;
• Goed kunnen observeren en proactief handelen: snel reageren bij een plotse gebeurtenis;
• Methodisch werken en respectvol omspringen met de uitrusting;
• Efficiënt en precies zijn.
Een rigger heeft de juiste aanslagmethodes geleerd en beschikt over een goede kennis van het
hijstoebehoren. Hij moet volume, gewicht en zwaartepunten kunnen berekenen en de veiligheidsregels
kennen. Daarom is een professionele theorie- en praktijkopleiding noodzakelijk.
Vervolgens moet de werknemer zijn kennis vergroten op het terrein door te informeren naar:
• De hijstechnieken eigen aan het bedrijf;
• De te transporteren lasten: massa, omvang, specifieke voorzorgsmaatregelen, enz.;
• Het bedrijf in het algemeen: intern reglement, risico’s, veiligheidsinstructies, enz.
De opleiding tot rigger kan bij verschillende opleidingscentra worden gevolgd.
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1.3 Lokalisatie
De rigger werkt:
• in de werkplaats;
• in de opslagruimten;
• buiten: op laadkades of bouwwerven.
OPGELET:
Indien de uitzendkracht op een bouwwerf werkt (bouwsector PC 124), dan moet hij beschikken over
een getuigschrift van een veiligheidsopleiding van minstens 16 uur bij een door Constructiv erkende
organisatie.
De uitzendkracht mag werken indien hij:
• Een getuigschrift heeft ontvangen na het voltooien van een opleiding bij een erkende organisatie (zoals
Constructiv);
• Beschikt over een VCA-attest;
• Kan bewijzen dat hij al een veiligheidsopleiding specifiek voor de bouwsector heeft gevolgd;
• Over de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar ervaring in de bouwsector kan bewijzen.

1.4 Arbeidsmiddelen

w Stroppen
Stroppen zijn soepele hijsaccessoires die meestal eindigen op haken, ringen, enz.
Stroppen kunnen bestaan uit:
• Kettingen;
• Koorden;
• Metaalkabels;
• Banden in textiel.
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w Koorden
Koorden kunnen bestaan uit natuurlijke of synthetische vezels. Een kleurlabel duidt het materiaal aan:
Groen

Polyamide

Blauw

Polyester

Bruin

Polypropeen

Wit

Hennep, sisal, abaca

Het is belangrijk goed te letten op de verschillende soorten materiaal. Elk materiaal heeft immers specifieke
mechanische eigenschappen en reageert anders bij blootstelling aan hitte, vocht of chemische producten.

w Kabels
Kabels bestaan uit koudgetrokken stalen draden die worden geslagen tot strengen (een verzameling van
meerdere ineengedraaide draden), op hun beurt samengevoegd tot kabels.
Staalkabels beschikken over een controlecertificaat en worden regelmatig nagekeken door een erkende
externe dienst voor technische controle.
Staalkabels zijn het meest aangeraden om lasten te hijsen. Bij extreem zware lasten is het gebruik van
kettingen echter aangeraden.
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w Kettingen
Kettingen, vervaardigd uit staal, dienen voornamelijk om zware lasten te hijsen.
Iedere ketting beschikt over een controlecertificaat en wordt regelmatig nagekeken door een erkende
externe dienst voor technische controle.

w Banden in synthetische vezels
Banden zijn platte stroppen, gevlochten riemen of ronde stroppen. Een kleurlabel duidt het materiaal aan:
Groen

Polyamide

Blauw

Polyester

Bruin

Polypropeen

Wit

Hennep, sisal, abaca

Het is belangrijk goed te letten op de verschillende soorten materiaal, elk materiaal heeft immers specifieke
mechanische eigenschappen en reageert anders bij blootstelling aan hitte of chemische producten.
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De kleur van de stroppen in synthetische vezel duidt de maximale werklast aan:
KLEUR

CAPACITEIT

Paars

1000 kg

Groen

2000 kg

Geel

3000 kg

Grijs

4000 kg

Rood

5000 kg

Bruin

6000 kg

Blauw

8000 kg

Oranje

10 000 kg

Oranje

+ 10 000 kg

1.5 Voorafgaande instructies
Om zijn werk correct uit te voeren en zijn veiligheid en die van de andere werknemers te garanderen,
dient de uitzendkracht op de hoogte te zijn van de geldende procedures, interne regels en gebruiken van
het bedrijf. Tijdens de onthaalfase wordt de uitzendkracht begeleid door een ervaren werknemer van het
bedrijf, aangewezen door de werkgever.

w Kennismaking met de werkpost
Tijdens een eerste kennismaking met de werkpost kan men:
• De nieuwe werknemers informeren over de exacte aard van hun werk;
• De verschillende opslagplaatsen van materiaal en uitrusting aanduiden;
• De specifieke instructies van de werf- of werkplaatsleider meedelen;
• Uitleg geven over het gebruik en opbergen van de persoonlijke beschermingsmiddelen;
• De algemene veiligheidsinstructies meedelen (brand, evacuatie ...).

w Herhaling regels voor de start van de taak
Alvorens te starten, kunnen de instructies en aandachtspunten van de hele aanslagoperatie
herhaald worden, namelijk:
• Controleer de stroppen (geen verpletterde of uitgerafelde stroppen, geen knopen, enz.);
• Controleer of de veiligheidspal van de brug- of kraanhaak automatisch terug sluit;
• Analyseer de last:
• Kan de last met zekerheid en zonder beschadigingen worden getransporteerd? Gebruik indien nodig
hoekbeschermers of andere bescherming;
• Kies de juiste strop in functie van het gewicht van de last: op iedere strop staat de maximale werklast
(MWL) vermeld. De stroppen in textielvezel hebben een label met de toe te passen coëfficiënt op de
MWL afhankelijk van het gebruik;
• Houd rekening met factoren die de maximale werklast kunnen beïnvloeden, zoals de soort strop, de
afmeting en samenstelling ervan en de hijshoek.
• Kies de juiste ophangpunten in functie van de samenstelling en het zwaartepunt van de last;
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• Plaats de stroppen zodanig dat ze niet kunnen verschuiven of de last beschadigen en houd rekening met
de hijshoek;
• Analyseer het af te leggen parcours en controleer of de hijsoperatie geen gevaar vormt. Let op de
verticale stand van de kraankabel (laat indien nodig de rolbrugbestuurder of kraanbestuurder zijn positie
corrigeren);
• Herbegin de aanhaakprocedure indien de last slecht werd aangehaakt of uit evenwicht is;
• Begin nooit te hijsen als de last schommelt;
• Span de strop langzaam op alvorens de last van de grond te hijsen en controleer of de haken juist
geplaatst zijn en er geen knopen, kinken of lussen zijn;
• Controleer of de last in evenwicht is, en geef dan pas het signaal aan de rolbrugbestuurder of
kraanbestuurder om te hijsen;
• Zet elke beweging stop indien de last schommelt of de ophangpunten zich verplaatsen;
• Laat eerst de last zakken en corrigeer dan pas het aanhaken;
• Maak de loszone klaar, controleer of er niemand staat, en houd zelf de nodige afstand.

w Herhaling regels aan het einde van de taak
Er kunnen specifieke instructies gelden op het einde van de procedure, zoals:
• Laat nooit een last of strop in de lucht hangen;
• Haal de haak maximaal op als hij niet meer gebruikt wordt;
• Signaleer eventuele afwijkingen aan een hiërarchische lijn;
• Berg de stroppen netjes op op de daarvoor voorziene plaats.

w Herhaling van wat verboden is
De voorafgaande instructies kunnen ook nadruk leggen op wat formeel verboden is. Bijvoorbeeld, het is
verboden:
• Een last te verplaatsen boven personen;
• Onder de last te staan gedurende de hijsoperatie;
• Personen te vervoeren op de last of aan de strop;
• Gasflessen te verplaatsen zonder geschikte uitrusting;
• Het hijsmateriaal te overbelasten.

1.6 Te voorziene opleidingen
De risicoanalyse uitgevoerd door de gebruiker kan uitwijzen dat bijkomende opleidingen vereist zijn.

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 jobstudenten.
Deze werkpost is niet geschikt voor jobstudenten.

1.8 Bijkomende informatie
Geen
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2. RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
GEVAAR
Loskoppeling van
de last, vallende
voorwerpen

RISICO
w Zware lichamelijke
verwondingen
w Verplettering
w Overlijden

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
w Wees zeker dat de werknemer over de
juiste kennis en competenties beschikt
om de job uit te voeren.
w Herhaal de aandachtspunten en wat
formeel verboden is aan nieuwe
werknemers.
w Leid de werknemers op over de juiste
aanslagmethodes en -materialen,
rekening houdend met het type last
(met of zonder ophangpunten, vorm,
volume, massa, enz.).
w Stel adequaat aanslagmateriaal ter
beschikking, met bijhorende gebruiksaanwijzing.
w Zorg dat meerdelige lasten systematisch
uitgerust zijn met verpakkingsbanden
om de last samen te houden.
w Creëer werkzones die gescheiden zijn
van het transportparcours van de lasten
of stel een procedure op om iedereen
op afstand te houden tijdens het
manoeuvreren.
w Draag persoonlijke
beschermingsmiddelen: veiligheidshelm
en -schoenen.
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GEVAAR
Afbreken van het
aanslagmateriaal,
vallende
voorwerpen

RISICO
w Zware lichamelijke
verwondingen
w Verplettering  
w Overlijden

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
w Voer een aankoopbeleid in om te
garanderen dat het aangekochte materiaal
voldoet aan de veiligheidsnormen.
w Laat hijsmateriaal periodiek keuren
door een externe dienst voor technische
controle. Stel een verslag op van de
resultaten van die keuringen.
w Laat het materiaal nakijken door een
bevoegd persoon bij iedere uitzonderlijke
gebeurtenis die schade kan veroorzaken
(Stel een verslag op van de controle).
w Beheer en stockeer het aanslagmateriaal
op een correcte manier:
• Iedere strop moet een identificatie
bezitten (MWL, veiligheidsnorm en
CE-markering, gebruiksaanwijzing
van de fabrikant, enz.)
• Zorg voor droge opslagruimten,
buiten bereik van knaagdieren,
beschermd tegen extreme
temperaturen, UV, vuil, enz.
• Vet de metalen stroppen in voor
het opbergen en reinig ze voor
gebruik.
w Zorg voor een systematische visuele
controle van de stroppen voor gebruik
(stel richtlijnen op en zorg dat de
resultaten van de periodieke controles
raadpleegbaar zijn)
w Voer een systematische sloopprocedure
in voor stroppen met sporen van slijtage
(versleten vezels, kapotte stiksels,
scheuren, schimmel, verkleurde draden,
corrosie, vervormde schakels, enz.) en
stroppen zonder identificatie.
w Verbied het bewerken van kettingen met
een hamer, ‘huisgemaakte’ herstellingen
en het blootstellen van kabels aan
corrosieve stoffen.
w Pas systematisch een veiligheidscoëfficiënt
toe op de MWL.
w Geef de werknemers een opleiding en
informeer ze over de opslag-, controle-,
sloopprocedures, enz.
w Draag een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen (type S3) en veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico’s,
schaafwonden en perforaties.
w Houd iedereen op afstand van de
werkzone tijdens het manoeuvreren.
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GEVAAR
Schommelen van
de last: vallende
voorwerpen

RISICO
w Zware lichamelijke
verwondingen
w Verplettering
w Overlijden

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

w Bepaal op correcte wijze het
zwaartepunt van de last (verticaal
boven het zwaartepunt).
w Controleer voor het hijsen systematisch
het af te leggen parcours (obstakels,
personen onder de last, enz.)
w Houd iedereen op afstand tijdens het
manoeuvreren.
w Controleer de loszone: soort
ondergrond, effenheid, hellingen, vrije
ruimte, enz.
w Voorzie in een opleiding over (geluids)
seinen en gebaren.
w Draag PBM’s: veiligheidshelm,
-schoenen, -handschoenen, enz.

Niet-aangepaste
houdingen

w Knelling van
bovenste
ledematen

w Controleer dat de last stabiel op de
grond staat alvorens de stroppen los te
koppelen.

w Lichamelijke
verwondingen

w Creëer instructies die verbieden
handen te plaatsen tussen last en
strop, alsook om onder de last te staan
of lopen.

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. gradaties (zeer klein, klein, middelmatig, groot, zeer groot).
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2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen en werkkledij
Algemeen

HOOFDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSHELM:
• Veiligheidshelm met hoog beschermingsniveau
• Bescherming tegen vallende voorwerpen
• Bescherming tegen zijwaartse stoten
• Bescherming tegen perforatie door snijdende
voorwerpen
• In overeenstemming met norm EN 14052

HANDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE
HANDSCHOEN:
• Bescherming tegen
mechanische risico’s: Snij- en
schaafwonden en stoten
• Bescherming tegen
chemicaliën (indien nodig)
• In overeenstemming met
norm EN 388

Specifiek
GEHOORBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE
GEHOORBESCHERMING:
• Ter beschikking vanaf 80
dB(A)
• Verplicht boven 85 dB(A)
• In overeenstemming met
norm EN 352
• Opgelet: de
gehoorbescherming mag
het horen van stem- en
geluidssignalen niet
belemmeren
• Als het geluidsniveau
lager is dan 70 dB(A),
is gehoorbescherming
overbodig

SIGNALISATIEKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN VAN DE
SIGNALISATIEKLEDIJ:
• Beschermingskledij met hoge
zichtbaarheid
• Voor professioneel gebruik
• In overeenstemming met
norm EN ISO 20471

VOETBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSSCHOEN:
• Veiligheidsschoen van het type S3
• Neus met indeukresistentie tot 200 joule
• Antislip- en antiperforatiezool
• Waterafstotende bovenkant
• In overeenstemming met norm EN ISO 20345

De hierboven afgebeelde PBM’s1 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.
1

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
Geen

3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
Riggers zijn altijd onderworpen aan een voorafgaand medisch onderzoek aangezien zij een
veiligheidsfunctie uitoefenen.

3.1 Vaccinaties en testen
Voor riggers die werken op bouwwerven, is een vaccinatie tegen tetanus aangeraden.

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.    

RIGGER
AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
• Veiligheidsfunctie (ALTIJD verplicht!)
• Ergonomische belasting
• Stress

CODE
1
2026
3032

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
•

Nutteloze herhaling van gezondheidstoezicht kan vermeden worden door gebruik te maken van de
Centrale Gegevensbank PI-M.

3.3 Bijkomende informatie
Geen
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4. MOEDERSCHAPSBESCHERMING
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;
• Koude en extreme hitte.
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 met 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 verloopt het onthaal?
• Wie is verantwoordelijk?
• Wanneer vindt het onthaal plaats?
• Hoe lang duurt het onthaal?
• Wordt er een peter aangewezen?
• Hoe wordt het onthaal geregeld?
✔ Wie bezorgt de algemene informatie nodig voor de goede integratie van de uitzendkracht in het bedrijf
(interne regels, toelichting taken, refter, EHBO, enz.)?
✔ Wie is de interne of externe (indien de gebruiker zelf die rol vervult) preventieadviseur?
✔ Wie informeert de uitzendkracht over de specifieke veiligheidsinstructies betreffende de
aanslagtechnieken en het aanslagmateriaal (interne regels, veiligheidsinstructies)?
✔ In welke taal worden de werk- en veiligheidsinstructies geformuleerd?
✔ Welke diploma’s of ervaring van rigger zijn vereist?
✔ Hoe wordt gecontroleerd of de uitzendkracht alle veiligheidsprocedures en -regels goed begrepen
heeft?
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6.2 Specifiek
✔ Wat is het takenpakket van de uitzendkracht?
• Het juiste aanslagmateriaal kiezen en controleren?
• De voorraad beheren?
• Laden/lossen?
• Welk type materiaal (gevaarlijke producten, e.a.) en containers (laadbakken, paletten, machines,
e.a.)?
✔ Moet de interimrigger ook taken uitvoeren van brugwachter en/of seingever?
✔ Waar wordt het werk uitgevoerd? Binnen of buiten?
✔ Wie levert de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen?
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7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
w Risicozoektocht
Zoek de 10 risico’s op onderstaande tekening.
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Antwoorden
1. Een werknemer staat te dromen op de werf.
2. Een werknemer hangt aan de last.
3. Er is een last uit evenwicht.
4. Een werknemer staat onder de last.
5. De loszone is niet vrijgemaakt.
6. Er bevindt zich geen pal aan de haak.
7. Een werknemer draagt geen helm.
8. Een strop en haak hangen in de modder.
9. Er is een knoop in een strop.
10. De lading stenen is niet goed samengesteld, er hangt geen net rond.

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’s: 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
Versie 1, Augustus 2019
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