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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
Lassen is het verbinden van afzonderlijke stukken, die bestaan uit een materiaal dat smeltbaar is zoals
metaal (bv. plaat of buis). Men verhit het materiaal ter hoogte van de uiteinden die verbonden dienen te
worden, al dan niet door het gebruik van een toevoegmateriaal om de lasnaad te dichten.
Inhoud van het takenpakket:
• Een lasplan lezen en interpreteren;
• Voorbereidende werkzaamheden uitvoeren; afmetingen opmeten, markeringen aanbrengen, notities
maken, slijpen en/of boren;
• Werken met en bedienen van metaalbewerkingsmachines;
• Uitwerken van lasmallen;
• Uitvoeren van lasverbindingen door het toepassen van verschillende lasprocessen in verscheidene
lasposities;
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles;
• Instellen en programmeren van lasmachines en -gereedschap.  

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
Er zijn verschillende opleidingen voorhanden met betrekking tot tewerkstelling als lasser. Deze gaan van
kort tot langlopend, afhankelijk van de inhoud en de competenties die worden aangeleerd.
Volgende opleidingen zijn van toepassing (niet-limitatief):
• Beroepssecundair onderwijs (BSO):
• 3e graad, studierichting ‘lassen-constructie’.
• 7e specialisatiejaar, studierichting ‘fotolassen’, ‘pijplassen’ e.a.
• Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) is modulair georganiseerd met 2 theoretische lesdagen per
week. De overige drie dagen worden besteed aan werkplekleren; vb. ‘hoeknaadlasser’, ‘lasser MIG/MAG’,
‘lasser TIG’, ‘pijplasser’, ‘plaatlasser’ e.a.
• Buitengewoon secundair onderwijs: studierichting ‘hoeklasser’, ‘lassen-constructie’, ‘lasser-monteerder’,
‘puntlasser’.
• Secundair volwassenenonderwijs: studierichting ‘plaatlasser’, ‘buislasser’, ‘hoeklasser’, ‘MIG/MAG lasser’,
‘puntlasser’ e.a.
• Postgraduaat: studierichting ‘lastechnoloog’.
• SYNTRA- of VDAB-opleidingen, andere opleidingsinstituten.
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1.3 Lokalisatie
•
•
•
•
•
•
•

Metaalproductieindustrie;
Bouwsector;
Apparaten- en machinebouw;
Autoassemblage;
Scheepsbouw;
Luchtvaart;
Tram-, metro- en treinbouw.

1.4 Arbeidsmiddelen

w Lasrobot
Een lasrobot wordt ingezet om het lassen in serie efficiënter en kostenbesparend te laten verlopen.
Bijkomend gaat een robot ook nauwkeuriger tewerk en verhoogt het de productiviteit.
De basis voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van een lasrobot wordt bepaald door de lasmal. De lasmal
zorgt ervoor dat de te lassen onderdelen stevig tegen elkaar geplaatst worden, opdat er geen ruimte meer
is tussen beide delen. Op die manier komt er een kwalitatief en sterke lasverbinding tot stand.
De programmatie en bediening van lasrobots zal in de toekomst ook meer en meer deel gaan uitmaken
van het takenpakket van de lasser, naast de gebruikelijke laswerkzaamheden.  

w Las- en opspantafel
Een las- en opspantafel is modulair en multi inzetbaar, d.w.z. dat er verschillende onderdelen en
accessoires voorhanden zijn. Ze bestaat in verschillende vormen en formaten, afhankelijk van de toepassing
waarvoor ze bedoeld is en het oppervlak is beschermd tegen lasspetters, roest en/of krassen. Lassers
maken gebruik van deze tafel om nauwkeurig laswerk te verrichten door de lascontructie op te spannen.

PI Lasser - p. 3

Lasser
w Lasmanipulator
Bij voorkeur last men ‘onder de hand’, omdat dit een laspositie is van waaruit men het nauwkeurigst
tewerk kan gaan. Deze positie is echter niet altijd mogelijk, afhankelijk van de vorm van het werkstuk of
de constructie. In dat geval zal men gebruik maken van een hulpmiddel, nl. de lasmanipulator. Men klemt
het te lassen werkstuk/constructie op de lasmanipulator en positioneert het zodanig dat men vooralsnog
‘onder de hand’ kan lassen.

w Laselektrode
De afsmeltende laselektrode functioneert zowel als geleider voor de elektrische stroom ter verhitting van
het materiaal alsook als een toevoegmateriaal doordat de elektrode door de hitte afsmelt.
Vb. MIG/MAG lassen.

De niet-afsmeltende laselektrode functioneert slechts als geleider van de elektrische stroom, waardoor een
elektrische boog tot stand komt tussen de elektrode en het te smelten materiaal. Hierbij heeft de elektrode
ofwel een zeer hoog smeltpunt ofwel wordt deze gekoeld tijdens het lassen.
Vb. TIG lassen
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w Snij- en lastoorts
Er zijn verschillende types snij- en lastoortsen beschikbaar, afhankelijk van de toepassing en persoonlijke
voorkeuren. Volgende elementen zijn variabel; type koelmiddel (lucht- of vloeistofgekoeld), stroomsterkte
(afh. dikte materiaal), kromming en lengte van de zwanenhals, ergonomische handgreep en/of
aanwezigheid van afzuiging t.h.v. de toorts zelf.

w Metaalbewerkingsmachines
Kolomboormachine
Boren van gaten

Zaagmachine
Werkstuk/constructie op lengte zagen

Schuurband
Verwijderen van overtollig materiaal

Guillotineschaar
Knippen van plaatmateriaal

Snijbrander
Snijden/branden van
plaatmateriaal
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Plasmasnijder
Snijden/branden van
plaatmateriaal

Haakse slijpmachine
Slijpen, opschuren en afbramen
van materiaal

Lasser
w Meetgereedschap
Universele hoeklasmeter

Schuifmaat

Rolmeter

Hoekmeter

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, enz);
• De organisatie van de eerste hulpverlening;
• De lokalisatie van de gevaarlijke toegangszones;
• De te nemen acties bij noodgevallen zoals brand, evacuatie, ongeval, enz.
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Specifieke veiligheidsinstructies die nodig zijn om de risico’s eigen aan de werkpost of activiteit te
voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot:

w Algemene voorschriften bij het lassen
• Draag steeds de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, afgestemd op de uit te voeren
werkzaamheden;
• Voer de laswerken uit in een aparte ruimte/cabine of maak gebruik van een lasgordijn;
• Controleer op beschadigingen; het gereedschap dient in goede staat te zijn en correct onderhouden;
• Reinig en ontvet de te lassen onderdelen;
• Activeer de afzuiginstallatie en zorg voor voldoende ventilatie en verlichting;
• Zorg dat er zich geen brandbare materialen op de laspost bevinden;
• Waak erover dat de gasflessen steeds stevig vast staan;
• Let erop dat er een brandblusapparaat aanwezig is in de nabije omgeving van de werkplek.

1.6 Te voorziene opleidingen
Voor tewerkstelling in een VCA1-gecertificeerd bedrijf, dient men minimaal een basisopleiding veiligheid
gevolgd te hebben. Om 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.
Verder vereisen nationale en/of internationale normen bepaalde laskwalificaties die de kwaliteit en
veiligheid van de gelaste constructie dienen te garanderen. De uitzendkracht zal dus, indien van toepassing,
een bijkomende opleiding moeten volgen in een erkende controle-instelling.
Vb. ASME IX, EN ISO 9606, EN 15607 – EN 15614, EN ISO 14732, EN ISO 13585 en 13134 e.a.

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 las- of snijwerk met de elektrische boog of met de brander in tanks is een verboden activiteit voor de
jobstudent.   
• De jobstudent dient minstens een beroepsopleiding te volgen en voert de werkzaamheden uit onder
toezicht van een ervaren werknemer.

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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1.8 Bijkomende informatie

w Lasprocessen
De verschillende type lasprocessen zijn steeds in beweging; nieuwe technieken ontstaan, oudere
technieken verdwijnen.
• Elektrisch weerstandlassen:
Men drukt de twee afzonderlijke delen stevig tegen elkaar en men laat er een elektrische stroom
doorheen lopen. Warmte ontstaat door de weerstand van de stroom, waardoor beide delen met elkaar
zullen versmelten zodra het smeltpunt wordt bereikt.
Bv. puntlassen, rolnaadlassen, stuiklassen, doordruklassen.
• Booglassen:
Twee afzonderlijke delen worden verhit d.m.v. een elektrische boog die ontstaat tussen het materiaal en
de elektrode. Het is één van de meest toegepaste lastechnieken.
• In geval van een afsmeltende elektrode smelt niet alleen het te verbinden materiaal, maar ook de
elektrode. Bijgevolg fungeert de elektrode als toevoegmateriaal en verbindt het beide delen.
w MIG of Metal Inert Gas:
Combinatie van een continu afsmeltende lasdraad én een inert (niet reactief) beschermgas
(nl. argon of helium) in functie van de bescherming van de lasnaad tegen oxidatie.
w MAG of Metal Active Gas:
Combinatie van een continu afsmeltende lasdraad én een actief (reactief) beschermgas (nl. CO²) in
functie van de bescherming van de lasnaad tegen oxidatie.   
w BMBE:
D.i. een afsmeltende elektrode bestaande uit een metalen staaf en bekleedt met een beschermlaag
(of slakbescherming) in functie van de bescherming van de lasnaad tegen oxidatie.
• In geval van een niet afsmeltende elektrode fungeert de elektrode slechts als een geleider van de
stroom.
w TIG of Tungsten Inert Gas:
Combinatie van een wolfraamelektrode én een inert (niet reactief) beschermgas (nl. argon of
helium) in functie van bescherming van de lasnaad tegen oxidatie. Deze lastechnieken levert een
zeer hoge kwaliteit van verbinding en kan toegepast worden met of zonder toevoegmateriaal.  
w Plasmalassen:
Combinatie van een wolfraamelektrode, plasmagas en een inert (niet reactief) beschermgas
(nl. argon of helium) in functie van bescherming van de lasnaad tegen oxidatie. Het plasmagas zorgt
ervoor dat er een hoge temperatuur bereikt kan worden.
• Autogeen lassen:
De vlam uit de lastoorts ontstaat door een mengeling van brandbaar gas en zuurstof. De warmte die
daarbij ontstaat, doet het toevoegmateriaal en de te lassen stukken smelten, waardoor een lasnaad
ontstaat.
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• Druklassen:
De warmte ontstaat door de twee afzonderlijke delen ten opzicht van elkaar te bewegen, opdat wrijving
ontstaat. Wanneer het smeltpunt van het materiaal bereikt is, stopt men de beweging en drukt men beide
delen stevig tegen elkaar. Een verbinding komt tot stand d.m.v. diffusie.  
Bv. ultrasoonlassen, gasdruklassen, explosielassen.
• Bundellassen:
Men richt zeer nauwkeurig een bundel deeltjes (bv. fotonen of elektronen) op de te verbinden delen.
De warmte die hierbij ontstaat, doet de afzonderlijke delen samensmelten en verbinden.
Bv. laserlassen, elektronenbundellassen, röntgenlassen.

w Lasposities
Verschillende lasposities in overeenstemming met DIN EN ISO 6947
PA

Hoeklas/V-las onder de hand

PB

Hoeklas uit de zij

PF

Hoeklas/V-las verticaal omhoog stapelen van de las

PG

Hoeklas/V-las verticaal naar beneden lassen van de las

PD

Hoeklas boven het hoofd

PC

V-las horizontaal uit de zij

PE

V-las boven het hoofd

PH

V-las in horizontaal liggende pijp rondom lassen (stapelen)

PJ

V-las in horizontaal liggende pijp rondom lassen (van boven naar beneden)

H-L045

V-las in pijp onder 45° rondom lassen (stapelen)

J-L045

V-las in pijp onder 45° rondom lassen (van boven naar beneden)

PI Lasser - p. 9

Lasser
2. RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
GEVAAR
Blootstelling aan
ultraviolet en
infrarood straling

RISICO
w Oogletsel bv. lasogen
w Tijdelijke verblinding
w Schade aan netvlies of lens
w Hoornvliesontsteking
w Zonnebrand  

Blootstelling aan
w Ademhalingsproblemen
toxische lasrook en w Intoxicatie
-gassen
w Longkanker
w Irritatie van de slijmvliezen

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
w Het dragen van voldoende
beschermende kledij,
lasbril, scherm of schild met
geschikte UV-filter, hittebestendige handschoenen.  
w Gebruik een lasscherm of
een aparte cabine/ruimte
ter bescherming van de
omstaanders tegen laslicht
en stof.
w Gebruik een aparte
cabine/ruimte voor de
laswerkzaamheden.
w Voorzie in een degelijke
afzuiginstallatie en
aangepaste ventilatie.
w Start de afzuiginstallatie
alvorens de laswerkzaam
heden te starten.
w Maak, indien de
afzuiginstallatie niet
afdoende is, gebruik van
adembescherming.

Blootstelling aan
mechanische
trillingen

w Musculoskeletale
aandoeningen

w Las voldoende
pauzemomenten in.
w Beperk de blootstellingsduur.
w Zorg voor aankoop van
trillingsarm apparatuur.
w Stimuleer werknemers om
een goede lichamelijke
conditie te onderhouden.
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GEVAAR

RISICO

Blootstelling aan
w Intoxicatie
chemische agentia, w Irritatie van de slijmvliezen
bv. solventen
w Astma
w Eczeem
w Huiduitslag

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
w Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen,
handschoenen en werkkledij.
w Voorzie in voorlichting
en vorming omtrent de
gebruikelijke procedures,
werkinstructies en etikettering
van de producten.
w Voorzie een degelijke
afzuiginstallatie op de
werkpost.
w Beperk de blootstellingsduur.

Wegspringen
van vonken en
lasspatten

w Brand
w Explosie
w Brandwonde  
w Oogletsel

w Het dragen van voldoende
beschermende kledij,
lasschort, lasbril, scherm,
schild, handschoenen en
schoenen.
w Toekennen van een
vuurvergunning.

Blootstelling aan
lawaai

w Gehoorverlies; tijdelijk of
permanent
w Tinnitus
w Stress
w Hoofdpijn

w Het dragen van gehoor
bescherming zoals:
oordoppen of oorschelpen
• Vanaf 80 dB(A): ter
beschikking
• Vanaf 85 dB(A): verplicht
dragen
w Voorzien van geluidsarm
materiaal.

Werken met
stellingen of
(trap)ladders

w Onstabiele ondergrond

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

Vallende
voorwerpen

w Breuk
w Kneuzing
w Verbrijzeling
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veiligheidshelm.
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GEVAAR
Extreme
omgevingstemperaturen
• Werkplaats in
open lucht: < 5°C

RISICO
w Verminderde concentratie
w Dehydratatie
w Onderkoeling

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

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
w Draag voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij,
veiligheidsschoeisel,
handschoenen en een
veiligheidshelm.
w Vermijd werken bij
extreem koude of warme
omgevingstemperaturen.
w Beperk de blootstelling
aan extreme omgevings
temperaturen tot enkele uren
per dag.
w Voorzie een verwarmd of
gekoeld lokaal.
w Drink voldoende water bij
warm weer.

Gebruik van
elektrisch
aangedreven
gereedschap

w Brandwonden
w Elektrocutie
w Dodelijk ongeval

w Laat elektrisch gereedschap
jaarlijks keuren.
w Controleer het gereedschap
alvorens de werkzaamheden
te starten.
w Vermijd de aanwezigheid
van water en/of vocht in de
werkomgeving.
w Werk met materieel dat
bestand is tegen indringen
van stof en water (IP code).

Belastende en/
of verkeerde
werkhouding

w RSI2
w Rugklachten

w Beperk de blootstellingsduur,
verander regelmatig van
houding en wissel af met
collega’s.
w Stimuleer het gebruik van
een correcte werkhouding
a.h.v. sensibiliserende
tools; toelichting, affiches,
steekkaart e.a.

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

RISICO
w RSI
w Rugletsel
w Verplettering van lidmaat
w Snijwonde

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

w Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen;
veiligheidshandschoenen en
-schoenen.
w Voorzie in voorlichting
en vorming, omtrent het
hanteren van lasten.
w Maak gebruik van hef- en
tiltechnieken.
w Maak gebruik van de
beschikbare hulpmiddelen.

Wanorde op de
werkplek

w Vallen

• Rondslingerend
materieel

w Struikelen

• Materialen in
doorgang

w Uitglijden

w Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen;
veiligheidsschoenen met antislipzool.
w Toelichting van
veiligheidsinstructies
en –procedures aan de
uitzendkracht.
w Vrijhouden van de vlucht- en
evacuatieroute.
w Zorg steeds voor een
ordelijke werkplek/laspost en
laat geen materialen en/of
materieel rondslingeren.

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 de beoordeling van
het risico d.m.v. het toekennen van gradaties (zeer klein, klein, middelmatig, groot, zeer groot).
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2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen en werkkledij
Algemeen
HOOFD-, GELAAT- EN OOGBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSHELM:
• Draaisluiting
• 3- of 6-punts binnenwerk
• (Ventilatie, afhankelijk van situatie)
• Beschermt tegen vallende voorwerpen en/of stoten
van het hoofd
• Verplicht op de bouwplaats
EIGENSCHAPPEN VAN DE LASBRIL:
• Beschermt de ogen tegen zichtbaar en onzichtbaar
licht
EIGENSCHAPPEN VAN DE LASHELM:
• Optioneel: automatische lasruit
• Beschermt het gelaat tegen lasspatten, vonken, hitte en
wegvliegende deeltjes
• Beschermt de ogen tegen zichtbaar en onzichtbaar licht
• Wordt op het hoofd bevestigd. Mogelijkheid tot
montage op veiligheidshelm.

HANDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE
LASHANDSCHOEN, 2 TYPES:
• Type A: zware laswerkzaamheden
met geringe vingergevoeligheid
• Type B: lichte laswerkzaamheden
met grote vingergevoeligheid
• Beschermt minstens de handen
en de onderarmen tegen spatten,
vonken, hitte en wegvliegende
deeltjes.

EIGENSCHAPPEN VAN HET LASSCHILD:
• Beschermt het gelaat tegen lasspatten, vonken,
hitte en wegvliegende deeltjes
• Beschermt de ogen tegen zichtbaar en
onzichtbaar licht
• Wordt met 1 hand vastgehouden

ADEMBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN OMGEVINGSAFHANKELIJKE
ADEMBESCHERMING, ZOALS EEN STOFMASKER:
• Zuurstof in omgeving > 19%
• Bescherming tegen inademing van lasrook,
stof, deeltjes van het toevoegmateriaal e.a.
• Van toepassing, indien het afzuig- en
ventilatiesysteem onvoldoende zijn.

WERKKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN:
• Overall of beschermende jas en broek (zonder omslag)
• Lasschort
• Lasnorm: EN-ISO 11611
r Klasse 1: van toepassing voor lasprocessen waarbij
relatief weinig stralingswarmte, metaalspatten of
-druppels vrijkomen.
r Klasse 2: van toepassing voor lasprocessen waarbij
veel stralingswarmte, metaalspatten of -druppels
vrijkomen.
• Voldoende overlapping van kledij ter bescherming van
de huid
• Beschermt tegen vonken, lasspatten, wegvliegende
deeltjes, hitte en UV-straling
• 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)
• In combinatie met voet- en beenbeschermers
EIGENSCHAPPEN VAN DE LASSCHOEN:
• Warmtebestendig en bestand tegen lasspatten
• Bescherming van veters
• Hittebestendige zolen
• Eenvoudig uit te trekken in geval van een lasspat
in de schoen

De hierboven afgebeelde PBM’s1 zijn louter indicatief; de keuze van de juiste PBM’s 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
Nihil

3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
3.1 Vaccinaties en testen
Een lasser wordt gevaccineerd voor tetanus.

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. Houd er rekening mee dat elke werkpost zijn eigen karakteristieken heeft, afhankelijk
van de sector.  
Lasser

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Blootstelling aan hinder:
• Hanteren van lasten
• Nachtarbeid
• Ploegenarbeid
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Elektromagnetische golven
• Chemische agentia:
• Las- en soldeerrook
• Vlambooglassen
• Argonlassen
• Elektrisch puntlassen
• Organische oplosmiddelen in het algemeen

CODE

2022
2024
2025
1203
1209
1128
112802
112803
112804
1130

TIP:
• Vaak kan het gezondheidstoezicht ‘Hanteren van lasten’ worden vermeden door 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
Nihil
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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 zware lasten
• Lawaai
• Nachtarbeid
• Niet-ioniserende straling: UV, IR
• Extreme koude of hitte
• Chemische agentia (bv. solventen), schadelijk voor de zwangerschap (zie etiket)
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 02 Moederschapsbescherming.

5. ADVIEZEN
Luik A van de werkpostfiche wordt vervolledigd met de datum 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?
✔ In welke talen zijn de instructies beschikbaar?
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6.2 Specifiek
✔ Welke types lasprocessen, -technologie en -technieken zal de uitzendkracht moeten aanwenden en
uitvoeren?
✔ Op welke locaties wordt de uitzendkracht tewerk gesteld (bv. besloten ruimte, werf e.a)?
✔ Dient de uitzendkracht een gemotoriseerd transportwerktuig zoals een heftruck te besturen?
✔ Zal de uitzendkracht werkzaamheden op hoogte uitvoeren (> 2M)?
✔ Is er blootstelling aan lawaai > 85dB(A)?
✔ Moeten er frequent manueel zware lasten getild worden?
✔ Wordt de uitzendkracht blootgesteld aan solventen? Zo ja, welke solventen?
✔ Is er een verhoogd brandgevaar, omwille van de nabijheid van brandbare, oxiderende en/of
explosiegevaarlijke materialen?
✔ Wie verzorgt de vuurvergunning in geval van brandgevaarlijke werkzaamheden?    

7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
w De risicozoektocht
Zoek de 7 fouten in onderstaande tekening.
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Oplossingen
1. Er is geen lasgordijn aanwezig en collega’s kunnen worden verblind door het ontstaan van een
vlamboog.
2. Er ontbreekt een afzuiginstallatie en de lasrook verspreidt zich in de ruimte.
3. De lasser draagt een gewone broek met een omslag. Dit is onvoldoende bescherming van de benen.
4. De gasflessen zijn niet vastgemaakt.
5. Het laspistool is niet uitgedoofd en bevindt zich in de nabijheid van ontvlambare producten.
6. Er bevindt zich rommel op de grond; afval, papier.
7. Er staat een kop koffie met thermos ter hoogte van de laspost.

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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