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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
Een rolbrug is een gemotoriseerd werktuig en wordt ingezet voor het heffen, hijsen en verplaatsen van
(zware) lasten van punt A naar punt B. De rolbrugbestuurder is verantwoordelijk voor de bediening van het
hijswerktuig en heeft volgende taken:  
•
•
•
•
•

Laden en lossen van vrachten (bv. vrachtschip, goederentrein, vrachtwagen e.a.);
Aanslaan van lasten;
Stockeren van de goederen;
Besturen van de rolbrug, rekening houdende met veiligheids- en bedrijfsvoorschriften;
Onderhoud en controle van de rolbrug.

Het is belangrijk te weten dat de rolbrugbestuurder een functie bekleedt, die:
• verantwoordelijkheid vereist, gezien het gaat om gevaarlijke handelingen en het verplaatsen van lasten;  
• een veiligheidsfunctie inhoudt, gezien het besturen van hijswerktuigen de veiligheid en gezondheid van
de andere werknemers in de onderneming kan schaden.  

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
Het reguliere onderwijs biedt geen specifieke opleiding tot rolbrugbestuurder. Dat wil zeggen dat de
uitzendkracht een bijkomende beroepsopleiding zal moeten volgen, indien hij/zij nog niet beschikt over een
gepast getuigschrift. Dergelijke opleiding dient bijkomend ook regelmatig hernieuwd te worden.   
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om aan een opleiding te kunnen deelnemen:
• Minstens 18 jaar oud zijn;
• Beschikken over een medisch geschiktheidsattest.
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om het beroep te mogen uitoefenen:
• Minstens 18 jaar oud zijn;  
• Beschikken over een medisch geschiktheidsattest;
• Bekwaam en bevoegd:   
• De uitzendkracht moet een getuigschrift kunnen voorleggen dat aantoont dat de opleiding tot
rolbrugbestuurder met succes werd voltooid (= bekwaam);
• De uitzendkracht moet een verklaring van de werkgever kunnen voorleggen die aantoont dat hij/zij
bevoegd wordt bevonden om een (bepaald type) rolbrug te besturen (= bevoegd).
Voor tewerkstelling in een VCA1-gecertificeerde bedrijf, dient de opleiding tot rolbrugbestuurder (theorie en
praktijk) voltooid te worden in een door BeSaCC erkend opleidingsinstituut en examencentrum. Aanvullend
is ook de basisopleiding veiligheid een minimale vereiste.

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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Volgende opleidingen zijn van toepassing:
• Rolbrug met kabel- of afstandsbediening (IS-011)
• Rolbrug met cabinebediening (IS-012)
• Basisopleiding veiligheid (B-VCA)
• Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
OPGELET:
Vaak wordt er van een lasser, mecanicien en/of heftruckbestuurder ook gevraagd om een rolbrug te
bedienen. Uiteraard moeten ook zij in dat geval aan de functievereisten van een rolbrugbestuurder
voldoen.

1.3 Lokalisatie
• Opslagruimte
• Werkplaats
• Productieomgeving

1.4 Arbeidsmiddelen

wwRolbrug

Een rolbrug is een hijs- en hefmiddel dat gebruikt wordt voor het verplaatsen van lasten binnen
een magazijn of productieruimte. Een driemaandelijkse keuring van dit hijsmiddel door een extern
keuringsorganisme is noodzakelijk.
Er bestaan verschillende type rolbruggen, afhankelijk van de aandrijving (mechanisch of elektrisch), de
opbouw (enkelligger/dubbelligger) en de bediening (grond- of cabinebediening).
Onthoud hierbij dat elke machine uitgerust dient te zijn met specifieke instructies omtrent een veilig
gebruik, onderhoud, controle en dat deze instructies ook beschikbaar dienen te zijn voor raadpleging door
de rolbrugbestuurder.  
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De belangrijkste onderdelen van een rolbrug zijn de volgende:

Loopkat

Rolbalk

Cabine
Hijs- en aanhaakmechanisme
(takel)

Spoor

Loopweg met looprail
Plaatje met
hijscapaciteit

• Twee loopwegen mét looprail, geplaatst op hoogte en ten overstaande van elkaar;
• Een rolbalk beweegt over de looprails via geleidingsloopwielen:
• Enkelligger: 1 rolbalk, met een loopkat onderaan de balk;
• Dubbelligger: 2 rolbalken in parallel, met een loopkat bovenop of tussen de balken;
• Een loopkat beweegt over de rolbalk(en). Hieraan wordt de takel bevestigd.  
In langsrichting

In dwarsrichting

In verticale richting

Roteren

= De loopkat beweegt zich
horizontaal over de rolbalk.

= De loopkat beweegt zich
dwars op de rolbalken
(in geval van dubbelligger).

= De lasthaak van de takel
beweegt zich op- en neerwaarts.

= De lasthaak van de takel
roteert (0 tot 360°). Deze
functie is veelal optioneel.  
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De bediening van een rolbrug gebeurt vanuit een cabine of vanop de grond:

wwBediening vanuit de cabine

De rolbrugbestuurder met bediening vanuit een cabine zal nauw samenwerken met de rigger en de
seingever. De rigger is hierbij verantwoordelijk voor het uitkiezen van het geschikte aanslagmateriaal en
hijstoebehoren alsook het aanslaan en lossen van de lasten. De seingever geeft instructies aan de rigger en
de rolbrugbestuurder.
De cabine is bevestigd aan één
van beide uiteinden van de
rolbrug en kan niet verplaatst
worden.

De cabine is bevestigd in het
midden van de rolbrug en kan
niet verplaatst worden.  

De cabine is bevestigd aan de
loopkat.

De cabine is mobiel en is niet
verbonden met de loopkat.

wwBediening vanop de grond

De rolbrugbestuurder die opereert vanop de grond zal zowel de functie van rigger als die van seingever
bekleden (3-in-1). Men spreekt dan veelal van een rolbrugbestuurder-rigger.
Met bedieningspeer:
Vastgekoppeld aan de rolbrug

Los van de rolbrug

Vastgekoppeld aan de loopkat

De bedieningspeer is bevestigd aan één
van beide uiteinden van de rolbrug.  

De bedieningspeer beweegt mee,
onafhankelijk van de beweging van
de loopkat.

De bedieningspeer beweegt mee bij
verplaatsing van de last, gezien deze
bevestigd is aan de loopkat.

PI Rolbrugbestuurder - p. 5

Rolbrugbestuurder
Met afstandsbediening:
Besturing a.d.h.v. een joystick
hendel voor hijsen of
roteren van de haak

Besturing a.d.h.v. knoppen

hendel voor langsof dwarsrichting

Noodstopknop

Noodstopknop

Aanslagmateriaal en hijstoebehoren
• Aanslagmateriaal: vb. kettingen, hijsbanden, staaldraadstrop e.a.;
• Hijstoebehoren: vb. hijsringen, harpsluitingen, D-sluitingen, hoekbeschermers e.a.  

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:

wwWerkattitude

Er wordt verwacht dat de uitzendkracht, die een veiligheidsfunctie bekleedt, zich verantwoordelijk gedraagt.  

PI Rolbrugbestuurder - p. 6

Rolbrugbestuurder
Volgende zaken mogen zich in geen geval voordoen:
• Verplaatsen van een last boven personen;
• Vervoeren van een persoon die zich op een last bevindt of aan de lengen hangt;
• Zich op een rolbrug begeven zonder de rolbrugbestuurder te verwittigen;
• Wijzigingen aanbrengen aan het mechanische of elektrische circuit van de rolbrug;
• Uitvoeren van onderhouds- en/of herstellingswerken aan een rolbrug in werking;
• Vervoeren van een last die het max. toegelaten gewicht van de rolbrug en/of de lengen overschrijdt;
• Vervoeren van objecten bovenop de last (bv. voorwerpen, gereedschap e.a.);
• Uitlokken van een slingerbeweging van de last, opdat deze buiten het bereik van de rolbrug kan
neergezet worden;
• Verplaatsen van gasflessen zonder het geschikte hijsgereedschap;
• Voortbewegen van een rolbrug aan de hand van een andere rolbrug;
• Trekken aan de last of de last doen glijden met de lengen in schuine stand.

wwCorrect werken met een rolbrug
Voor gebruik
• Zorg ervoor dat u beschikt over de gepaste persoonlijke beschermings
middelen: veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, beschermende
handschoenen e.a.
• Controleer de rolbrug alvorens van start te gaan met de werkzaamheden
(bv. rem, noodstop, claxon e.a.).
• Vul dagelijks een controleblad in en/of noteer onregelmatigheden in het
onderhoudsboekje. Waarschuw de verantwoordelijke bij vaststelling van
gebreken.
• Alvorens de hoofdschakelaar in te schakelen, ga na of de vergrendeling
niet actief is en/of er geen bordje hangt met de melding ‘verboden in te
schakelen’.
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Aanwijzingen bij het aanslaan van de last
• Wees geïnformeerd over de precieze inhoud van de uit te voeren taken, het
gewicht van de te verplaatsen last en het af te leggen parcours.
• Bepaal het zwaartepunt en kies de punten om de last vast te maken; het
gewicht dient evenwichtig en stabiel verdeeld te zijn.
• Kies het gepaste aanslagmateriaal en hijstoebehoren.
• Aanhaken van de last, rekening houdende met de hijshoek. Zorg dat hand/
vingers er niet tussen gekneld geraken.
• In het geval van cabinebesturing van de rolbrug, dan is het aanslaan van een
last de taak van een rigger.  
Aanwijzingen bij het hijsen van de last
• Span het aanslagmateriaal (lengen, kettingen, kabels of andere) langzaam op. Bruusk hijsen kan de last
beschadigen en een plotse overbelasting veroorzaken.
• Zorg voor een centrale positie van de lasthaak en de hijshoek.
• Hijs de last tot +/- 30 cm en houd even halt om het remgedrag, de stabiliteit en het evenwicht na te gaan:
• Als de last slecht is aangehaakt of niet goed in evenwicht hangt, dan begint het aanhaken opnieuw;
• Begin nooit met hijsen als de last schommelt.
• Hijs voorzichtig de last verder omhoog tot op de gewenste hoogte.  
Aanwijzingen bij het verplaatsen van de last
• Volg enkel de aanwijzingen van de seingever (en niet die van andere werknemers).
• Hebt u het bevel niet goed begrepen, vraag dan om het te herhalen.
• Concentreer u op wat u doet en laat u niet afleiden.
• Kijk altijd in de richting waarin de rolbrug zich beweegt.
• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden waartegen de last kan botsen of kan blijven vasthaken.
• Vertraag wanneer de last in de buurt komt van obstakels of personen. Gebruik indien nodig het
waarschuwingssignaal (claxon), maar maak er geen misbruik van.
• Vermijd bruuske en/of schokkende bewegingen.
• Druk op de noodknop bij gevaar om zo snel als mogelijk alle beweging stop te zetten.
Aanwijzingen bij het neerzetten van de last
• Respecteer de aanwijzingen van de seingever.
• Zorg ervoor dat de plaats waar de last zal worden neergezet volledig vrij is.
• Zet de last zachtjes neer, opdat het goed niet beschadigd raakt en/of de container niet wordt ingedrukt.
• Zorg ervoor dat de vracht stabiel en in evenwicht staat, alvorens het aanslagmateriaal te verwijderen.
Na gebruik
•
•
•
•
•
•
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Laat nooit een last of een leng aan de rolbrug hangen.
Breng de lasthaak opnieuw in rustpositie (min. 2m hoogte).
Plaats de loopkat en de rolbalk opnieuw in rustpositie.
Breng de afstandsbediening terug naar zijn vaste plaats.
Schakel het werktuig uit volgens de gebruikelijke interne procedure.
Meld eventuele anomalieën aan de verantwoordelijke.   
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1.6 Te voorziene opleidingen
Op basis van de risicoanalyse van de gebruiker kunnen bijkomende opleidingen vereist zijn. Indien
de rolbrugbestuurder ook ingezet wordt als heftruckchauffeur, moet hij/zij eveneens voldoen aan alle
voorwaarden terzake (zie PI-F ‘Heftruckchauffeur’).

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.

wwHierbij enkele aandachtspunten:
• Het bedienen van een rolbrug is een verboden activiteit voor een jobstudent.

1.8 Bijkomende informatie
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2. RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
GEVAAR
Ontbreken van een
degelijk onderhoud
en/of controle van
de rolbrug

RISICO
ww Verlies van controle
ww Lichamelijke verwondingen

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Keuring materialen op
vaste momenten door een
intern bevoegd persoon en
driemaandelijks door een
extern bevoegd persoon.
ww Visuele controle voor gebruik
van de rolbrug.
ww Bedienen van noodstop.

Manipuleren van
goederen

ww RSI2
ww Rugletsel
ww Verplettering van lidmaat
ww Snijwonden

ww Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen;
veiligheidsschoenen
met een stalen tip en
veiligheidshandschoenen.
ww Maak gebruik van de
beschikbare hulpmiddelen.

Aanhaken van de
last

ww Verplettering van hand/
vingers

ww Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen;
veiligheidshandschoenen.
ww Breng de hijshoek in rekening.
ww Kies het gepaste
aanslagmateriaal en
hijstoebehoren.

Hijsen van een last
in disbalans

ww Verplettering van lidmaat
ww Dood

ww Zorg voor een centrale
positie van de lasthaak en de
hijshoek.
ww Hijs de last +/- 30 cm en
controleer de stabiliteit en het
evenwicht.
ww Laat de last opnieuw zakken,
indien deze niet in balans is.
ww Niet hijsen in geval van het
schommelen van de last.

Foutief
ww Verplettering
gebruik van de
ww Kneuzing
bedieningsknoppen
ww Breuk
ww Dood

ww Voorzie in een opleiding/
toelichting omtrent de
werking van de rolbrug en
stel een handleiding ter
beschikking.  
ww Markeringen met weergave
van de functie voorzien bij de
bedieningsknoppen.

2 RSI of Repetitive Strain Injury is een letsel dat ontstaat door overbelasting van de spieren en/of gewrichten.
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GEVAAR
Vallende
voorwerpen

RISICO
ww Verplettering
ww Kneuzing
ww Breuk
ww Dood

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen:
veiligheidshelm,
veiligheidsschoenen met
stalen tip.
ww Respecteer de (interne)
veiligheidsvoorschriften en signalisatie.
ww Loop niet onder een last
door.
ww Vervoer geen andere
objecten of personen
bovenop de last.
ww Respecteer het max.
toegelaten gewicht en voorzie
een duidelijke aanduiding op
de rolbrug zelf.

Botsing met een
hangende last/
hijsaccesoires

ww Kneuzing
ww Verplettering
ww Breuk
ww Dood

ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen:
veiligheidshelm,
veiligheidsschoenen.
ww Respecteer de (interne)
veiligheidsvoorschriften en
-signalisatie.
ww Neem nooit plaats tussen een
bewegend en een vast punt.
ww Voorzie in
voetgangersstroken.  
ww Zorg voor voldoende en
geschikte verlichting.

Wanorde op de
werkplek

ww Vallen

• Rondslingerend
materiaal

ww Struikelen

ww Uitglijden

• Materialen in
doorgang
• Gebrekkige
markeringen

ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen:
veiligheidsschoenen met
anti-slipzool.
ww Toelichting van veiligheidsinstructies en – procedures
aan de uitzendkracht.
ww Vrijhouden van de vlucht- en
evacuatieroute.
ww Zorg voor een ordelijke
werkplek en laat geen
materialen rondslingeren,
bv. hijsaccesoires (singels,
kettingen, kabels…).

PI Rolbrugbestuurder - p. 11

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

Rolbrugbestuurder

GEVAAR
Extreme
omgevingstemperaturen
• Werkplaats in
open lucht: < 5°C

RISICO
ww Verminderde concentratie
ww Dehydratatie
ww Onderkoeling

• Gesloten
werklokaal bij
halfzwaar werk:
< 15°C en > 26.7°C
(afhankelijk van
de vochtigheidsgraad)

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij,
veiligheidsschoeisel,
handschoenen en een
veiligheidshelm.
ww Beperk de blootstelling
aan extreme
omgevingstemperaturen tot
enkele uren per dag.
ww Voorzie een verwarmde of
gekoelde ruimte.
ww Drink voldoende bij warm
weer.

Blootstelling aan
lawaai

ww Gehoorverlies: tijdelijk of
permanent
ww Tinnitus
ww Stress

ww Het dragen van gehoor
bescherming, zoals oordoppen
of oorschelpen:
•• Vanaf 80 dB(A): ter
beschikking
•• Vanaf 85 dB(A): verplicht
dragen  

Tip: draag
gehoorbescherming,
als u een
persoon op
1 meter
afstand niet
kan verstaan.

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

Specifiek

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.
WERKKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN:
• Signalisatiekledij of
fluoriscerende banden,
in geval van een duistere
of een slecht verlichte
omgeving

WERKKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN:
• T-shirt, trui, broek e.a.
• Gratis ter beschikking gesteld door
de werkgever!

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)

HANDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE HANDSCHOEN:
• Goede grip
• Bedekking van de pols
• Voldoende hoge snij- en prikweerstand bij
het manipuleren van lasten met scherpe
randen en/of paletten
• Voldoende chemisch bestendig en
vloeistofdicht bij het manipuleren van
chemicaliën

De hierboven afgebeelde PBM’s3 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.
3 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

wwVeiligheidseisen omtrent de werkomgeving
Werkruimte
• De werkruimte mag niet te vol staan of te klein zijn, d.w.z. respect voor orde en netheid op de werkvloer.  
• Er moet voldoende ruimte zijn m.b.t. het verplaatsen van de lasten.
• Een ruimte wordt voorzien voor het opbergen van hijsaccessoires.
• Er moeten gangen voorzien zijn voor de voetgangers.
• De cabine moet proper zijn en vrij van gereedschap of andere rondslingerende objecten.
Vloer
• De vloer dient in goede staat te zijn: vlak, opgeruimd en voldoende stevig.  
Verlichting
• Een goede verlichting van de werkruimte is noodzakelijk voor een goede zichtbaarheid. Als de
zichtbaarheid onvoldoende is, dan dient het transportwerktuig uitgerust te zijn met gepaste verlichting.
Ventilatie
• Een goede verlichting van de zone waar lasten verplaatst worden, is noodzakelijk voor een goed zicht;
vermijd schaduwzones en verblindende verlichting.
• Bij bediening vanuit de cabine: reinig op regelmatige basis de ramen van de cabine en plaats geen
objecten in de cabine die het zicht belemmeren.
• Bij bediening van op de grond: draag steeds een signalisatievest op plaatsen waar weinig verlichting
aanwezig is.
Weersomstandigheden
• Bij buitenwerkzaamheden, dient men de geschikte kledij te dragen en aangepast aan de
weersomstandigheden.
• Bij bediening vanuit de cabine,  is de rolbrugbestuurder beschermd tegen de weersomstandigheden
(warmte, koude en regen).

3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
3.1 Vaccinaties en testen
Bij blootstelling aan roestige voorwerpen en/of een vuile werkomgeving, is een vaccinatie tegen tetanus
aangewezen.  
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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.
Rolbrugbestuurder

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Veiligheidsfunctie (ALTIJD verplicht!)
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Blootstelling aan hinde
• Hanteren van lasten
• Nachtarbeid
• Ploegenarbeid

CODE
1

1203
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

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
• Lawaai
• Nachtarbeid
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 02 Moederschapsbescherming.
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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?
✔✔ Wanneer en hoe wordt de uitzendkracht geïntroduceerd in de veiligheidsinstructies binnen de
werkpost? (M.b.t. beeldscherm, verkeer, gebruik van transportmiddelen, stapelen, security e.a.)
✔✔ In welke talen zijn de instructies beschikbaar?

6.2 Specifiek
✔✔ Welk type rolbrug zal de uitzendkracht bedienen?
• Grondbediening, met peer of afstandsbediening?
• Cabinebediening?
✔✔ Welk type diploma is vereist voor het besturen van de rolbrug (IS-011/IS-012)?
✔✔ Wat houdt het takenpakket van de uitzendkracht in?
• Kan hij/zij rekenen op de aanwezigheid van een rigger en/of seingever?
• Zal de uitzendkracht, naast het bedienen van de rolbrug, ook andere taken/functies op zich moeten
nemen? (bv. lassen, mecanicien, heftruckbestuurder, e.a.)
✔✔ Welk type goederen zal de uitzendkracht verplaatsen a.d.h.v. rolbrug?
✔✔ Moet de uitzendkracht in een bijzondere omgeving werken: haven, luchthaven, spoorwegen of andere?
✔✔ Wordt de uitzendkracht tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden: nachtwerk, ploegenarbeid of
andere?
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7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
wwDe risicozoektocht
Zoek de 6 fouten in onderstaande tekening.
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Oplossingen
1. Eén van de werknemers draagt geen veiligheidshelm.
2. De rolbrugbestuurder verplaatst een gasfles zonder het geschikte gereedschap.
3. De rolbrugbestuurder op de grond laat zich afleiden door een groep bezoekers.
4. De rolbrugbestuurder in de cabine houdt de aandacht niet op het werk; hij reinigt het cabinevenster
terwijl hij een last verplaatst.
5. Er ligt nog een ketting op de last die wordt verplaatst.
6. Twee seingevers geven tegelijkertijd instructies aan de rolbrugbestuurder in de cabine.

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
Versie 1, Augustus 2019
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