Opperman / bouwvakhelper

Onder de verzamelnaam opperman / bouwvakhelper vallen de volgende beroepen:
bediener portaalkraan, bouwliftbediende, bouwvakhelper, corveer, houtoplatter,
machineman, mechanische stamper, opperman, opperman-stukadoor, oppermantegelzetter, opperman-vloerenlegger, productiemedewerker, puinruimer, schepenlosser,
terreinwerker, transporteur, transportwerker en zandstraler. Bouwvakhelpers hebben
door hun werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat en de rug. Verder
bestaat de kans op het ontwikkelen van gehoorschade door lawaai. Als gevolg van een
ongeval kan lichamelijk letsel voorkomen.
De belangrijkste risico's voor de opperman / bouwvakhelper zijn:
Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen
Onveiligheid

Fysieke belasting
Van de bouwvakhelpers vindt 72% het werk lichamelijk inspannend. 61% heeft klachten
over het tillen, dragen, duwen of trekken van zware lasten. Bouwvakhelpers voeren alle
voorkomende hand- en spandiensten uit. Hierbij kan sprake zijn van zowel dynamische
als statische belasting. Dat geldt onder meer voor handmatig transport van materialen.
Het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg. Extra
lichamelijke belasting treedt op bij een slechte begaanbaarheid van het bouwterrein. Ook
wanneer hulpmiddelen ontbreken, is de belasting hoger.
Het belangrijkste risico is:
Tillen, dragen, duwen en trekken van zware lasten

Te nemen maatregelen:
Bronmaatregelen
Zorg voor hulpmiddelen (zoals een kraan en verreiker) voor het
verticaal/horizontaal transport van grondstoffen, materialen en gereedschappen.
Collectieve maatregelen
Zorg voor een goede begaanbaarheid van het werkterrein en de transportroutes.
Verstrek het juiste type handgereedschap afgestemd op de werkzaamheden.
Zorg voor voldoende afwisseling in het werk om eenzijdige belasting te
voorkomen.
Individuele maatregelen
Zorg voor een goede toegang tot de werkplekken, houd deze vrij van obstakels.
Gebruik de beschikbare transport- en tilhulpmiddelen.
Vraag bij het tillen van zware lasten een of meer collega's om hulp.
Wissel uw werk af, zodat u niet steeds dezelfde spieren en gewrichten gebruikt /
belast.

Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de opperman / bouwvakhelper met betrekking
tot fysieke belasting
Aanhanger, verlaagd
Autolaadkraan voor dakpannen
Begaanbaar werkpad op de bouwplaats
Dakpannenklem
Heftruckvorkversteller
Hefwagen
Klem voor betonstaalmontage
Kruiwagen, driewieler
Kruiwagen, driewieler (2)
Minikipwagen op rupsbanden
Steekwagen, vierwielig
Stenenklem voor mechanisch opperen, kalkzandsteen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Wettelijke verplichtingen
Arbobesluit: Hoofdstuk 5 afdeling 1 Fysieke belasting
Artikel 5.2 Voorkomen gevaren.
Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie.
Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken.
Artikel 5.5 Voorlichting.
Bijlagen 1 en 2 bij Richtlijn nr. 90/269/EEG (Richtlijn handmatig hanteren van
lasten).

Cao voor de Bouwnijverheid
Artikel 70a Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen lid 3.
Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 7,
8, 11, 15 en 17.

A-blad Tillen
Met de hand tillen moet zoveel mogelijk worden vermeden.
Het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg.
Het maximale gewicht dat door 2 personen samen mag worden getild is 50 kg.
Let op: dit geldt alleen als de ruimte groot genoeg is om ook op een goede manier te
kunnen tillen. Als het gewicht zwaarder is, moeten hulpmiddelen worden ingezet.

Meer informatie
A-blad Steigerbouwen
A-blad Tillen
Keuzewijzer persoonsbegaanbaarheid

Gevaarlijke stoffen
Ongeveer 55% van de opperlieden klaagt over stof. De opperman kan worden
blootgesteld aan kwartsstof bij het aanvegen van ruimtes; de wettelijke grenswaarde
voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³wordt daarbij in het algemeen overschreden.
De belangrijkste risico's zijn:
Kankerverwekkende stoffen (kwartsstof)
Schadelijke stoffen

Te nemen maatregelen:
Collectieve maatregelen
Zorg er voor dat voor opruimen van stof een goede industriestofzuiger aanwezig is.
Ruim kwartsbevattend gruis en stof direct op met de stofzuiger of met water.
Zorg voor voldoende ventilatie door openen van ramen of deuren.
Individuele maatregelen
voorkom huidklachten door keuze van minder schadelijke producten, beperken van
het huidcontact en door een goede verzorging van de huid.
Bij beginnende huidklachten door het werk de bedrijfsarts raadplegen.
Ruim stof/gruis niet op door vegen maar met een stofzuiger.
Regel dat ademhalingsbescherming aanwezig is; meestal zal een halfgelaatsmasker
met filter type P2 voorzien van uitademventiel afdoende zijn.
Gebruik de door de werkgever beschikbaar gestelde ademhalingsbescherming.

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Wettelijke verplichtingen
In hoofdstuk 4 afdeling 9 van het Arbobesluit zijn regels vastgelegd over hoe moet
worden omgegaan met biologische agentia. Een onderdeel hiervan is een risicoinventarisatie en -evaluatie waarin specifiek aandacht is besteed aan:
Gegevens over het biologisch agens (categorie-indeling).
Type werkzaamheden, besmettingsbronnen.
Blootgestelde groep medewerkers (mogelijke ziekten voor werknemers).
Metingen
Arbobesluit: Hoofdstuk 4 afdeling 1 Gevaarlijke stoffen
Arbobesluit: Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
beoordelen
Arbobesluit: Artikel 4.2A Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
aanvullende registratie
Arbobesluit: Artikel 4.4 Arbeidshygiënische strategie
Bronaanpak: pas alternatieve materialen of technieken toe.
Afzuiging / ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede
ruimteventilatie.
Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit, of hou het
gescheiden van andere werkzaamheden.
Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten
persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld aan
werknemers. Raadpleeg voor de juiste beschermingsmiddelen het Productgroep
Informatie Systeem Arbouw (PISA).
Arbobesluit: Artikel 4.5 Ventilatie
In geval er op een arbeidsplaats verontreinigde lucht wordt afgevoerd, moet er
voldoende toevoer zijn van niet verontreinigde lucht.
Arbobesluit: Artikel 4.12 Schakelbepaling
Bij werkzaamheden waarbij werknemers blootgesteld (kunnen) worden aan
kankerverwekkende of mutagene stoffen, gelden, naast de regelgeveing met
betrekking tot gevaarlijke stoffen (Arbobesluit, hoofdstuk 4, afdeling 1), ook deze
aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en processen
(Arbobesluit, hoofdstuk 4, afdeling 2).
Arbobesluit: Artikel 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaluatie
In de RI&E moet in elke geval worden vastgelegd:
Met welk kankerverwekkende en mutagene stoffen of processen gewerkt
wordt.
De gevaren van de desbetreffende stof.
De reden waarom het gebruik van deze stoffen en processen noodzakelijk is
en waarom vervanging technisch niet mogelijk is.
Op welke afdelingen de stoffen en processen gebruikt worden.
In welke hoeveelheden stoffen worden gebruikt of hoe vaak een proces
wordt toegepast.
Hoeveel werkenemers ermee in aanraking kunnen komen.
Welke werkzaamheden met de stoffen verricht worden.
De wijze waarop blootstelling kan plaatsvinden.
Welke beschermende maatregelen zijn getroffen.
Arbobesluit: Artikel 4.15 Lijst van werknemers
De werkgever houdt een lijst bij van werknemers die worden of kunnen worden
blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen. De werknemers mogen

deze lijst inzien.
Arbobesluit: Artikel 4.16 Grenswaarden
De overheid heeft in bijlage XII van de Arbeidsomstandighedenregeling publieke
grenswaarden vastgesteld voor een beperkt aantal chemische stoffen vast. Bijlage
XIII A bevat grenswaarden voor ongeveer 120 stoffen (die geen
kankerverwekkende stof zijn), bijlage XIII B bevat grenswaarden voor ongeveer 50
kankerverwekkende stoffen. De term MAC-waarden is vervallen. Als er voor een
gevaarlijke stof geen grenswaarde is vastgesteld, stelt de werkgever een
grenswaarde vast op zodanig niveau dat er geen schade kan ontstaan aan de
gezondheid van de werknemer.
De wettelijke grenswaarde voor kwartstof is 0,075 mg/m³ bij een achturige
werkdag.
De wettelijke grenswaarde voor houtstof is 2 mg/m³ bij een achturige
werkdag.
Arbobesluit: Artikel 4.17 Voorkomen van blootstelling;vervangen
De vervangingsplichtgeldt in alle gevallen waarin met kankerverwekkende of
mutagene stoffen en kankerverwekkende processen gewerkt moet worden en staat
los van de resultaten van de RI&E. De vervangingsplicht geldt wanneer vervanging
technischuitvoerbaar is, ook al ook al gaan hier meer kosten mee gepaard.
Arbobesluit: Artikel 4.18 Voorkomen of beperken vanblootstelling
Als vervanging niet mogelijk is, wordt blootstelling, voor zover dit technisch
mogelijk is, bij de bron voorkomen of teruggebracht tot een zo laag mogelijk
niveau onder de grenswaarde;
Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, moet de kankerverwekkende of mutagene
stoffen afgevoerd worden waarbij gelijktijdig voldoende toevoer van nietverontreinigde lucht plaatsvindt;
Als blootstelling niet via de lucht plaatsvindt of ventilatie technisch niet mogelijk is,
moeten maatregelen getroffen worden gericht op afscherming van de mens van de
bron;
Als bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn, moet de werkgever persoonlijke
beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
Arbobesluit: Artikel 4.19 Beperken van blootstelling
In aanvulling op het bovenstaande moet de werkgever ervoor zorgen dat de
werknemers voldoende op de hoogte zijn van de risico’s. Verder moet hij
gevarenzones markeren en voorkomen dat onbevoegden deze zones betreden. Ook
moeten er doeltreffende middelen worden gebruikt voor het veilig opslaan,
gebruiken en vervoeren van kankerverwekkende stoffen.
Arbobesluit: Artikel 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
Bij werkzaamheden met kankerverwekkende stoffen en processen moet de
werkgever een zone inrichten waar werknemers zonder gevaar voor blootstelling
kunnen eten en drinken. De werknemers krijgen doeltreffende werkkleding ter
beschikking gesteld, die op een aparte plaats opgeborgen kan worden. Ook zijn er
doelmatige wasgelegenheden en doucheruimten beschikbaar. De werknemers
gebruiken, bewaren en reinigen de persoonlijke beschermingsmiddelen volgens
instructie.
Arbobesluit: Artikel 4.23 Uitvoering en inhoud vanonderzoek
De Arbodienst heeft recht op inzage in de lijst blootgestelde werknemers.

Cao voor de Bouwnijverheid
Artikel 70a Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen lid 1 en 2.
Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 9,
12 en 16.

A-blad Houtstof op de bouwplaats
Het A-blad Houtstof op de bouwplaats bevat afspraken om de blootstelling aan houtstof
op de bouwplaats terug te dringen. De technische en organisatorische maatregelen
variëren van de keuze voor de houtsoort (schadelijkheid van vrijgekomen houtstof
verschilt per houtsoort) tot het te gebruiken gereedschap.
Er wordt aandacht besteed aan de technische eisen waaraan het gereedschap moet
voldoen en de wijze waarop het moet worden gebruikt. Er wordt tevens ingegaan op het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Afspraken:
Werkgevers zullen het kleine handgereedschap dat te veel houtstof produceert
binnen twee jaar (na/vanaf 2007) vervangen.
Werkgevers zullen alle vast opgestelde houtbewerkingsmachines die te veel
houtstof produceren binnen drie jaar vervangen.
Werkgevers zullen binnen twee jaar voldoende goede stofzuigers op de
werkplekken in de bouw hebben.
Werknemers zullen in hun dagelijkse werk extra aandacht besteden aan het
terugdringen van de blootstelling aan houtstof.
Werknemers zullen afzuigapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen en
dergelijke op correcte wijze gebruiken en onderhouden.

Meer informatie
A-blad Houtstof op de bouwplaats
Algemene informatie over het risico schadelijke producten
Algemene informatie over kwartsstof
Advies Ademhalingsbescherming
Arbovriendelijke hulpmiddelen
Gevaarlijke stoffen: weet waarmee je werkt (info voor werknemers)
Gevaarlijke stoffen: weet waarmee je werkt (info voor bedrijven)
Informatie over PBM
Keuzewijzer stofvrij werken
Overzicht van alle H- en P-zinnen (PDF)
Factsheet Gevaarlijke chemische producten
Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)

Onveiligheid
Ongevallen kunnen gebeuren door overbelasting van steigers met materialen, fouten of
onvoorzichtigheid bij het transport van materialen. Door slecht stapelen of zwakke
plekken kunnen stapels stenen of ander materiaal omvallen. Ook kan de bouwvakhelper
getroffen worden door vallende voorwerpen. Of kan hij zelf vallen van steigers of in
vloeropeningen. Daarnaast kan hij struikelen over voorwerpen en materialen. Ook het
werken met slecht onderhouden of onvoldoende beveiligd elektrisch handgereedschap
kan tot ongevallen of elektrocutie leiden.
De belangrijkste risico’s zijn:
Geraakt worden door voorwerp, aanrijdgevaar
Stoten, snijden, klemmen, knellen
Struikelen, uitgelijden, verstappen
Werken op hoogte

Te nemen maatregelen:
Bronmaatregelen
Zorg voor een goede en veilige bouwplaatsinrichting en een veilige toegang tot de
werkplekken.
Zorg dat het materieel en het gereedschap is voorzien van de vereiste
beveiligingen.
Collectieve maatregelen
Gebruik voor het opperen geen ladder, maar zorg voor mechanische hulpmiddelen.
Rolsteigers zijn niet geschikt voor materiaalopslag op de werkvloeren, in verband
met mogelijke overbelasting, instabiliteit en struikelgevaar. Sla op de werkvloer
alleen een zeer beperkte hoeveelheid materiaal op. Materiaal, gereedschap en
gewicht van de aanwezige personen mag de maximale belasting niet overschrijden.
Rolsteigers zijn uitgevoerd als Klasse 2 en 3, dat wil zeggen een belastbaarheid van
respectievelijk 1500 en 2000 N/m². Deze maximale belasting moet zijn aangegeven
op de steigervloerdelen.
Zorg bij het werken op hoogte voor afdoende collectieve maatregelen tegen
valgevaar. Laat leuningen aanbrengen op steiger- en vloerranden, beveilig ook de
sparingen.
Zorg dat al het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.
Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het
project:
onder andere een veiligheidshelm (NEN-EN 397).
veiligheidsschoenen.
werkhandschoenen.
(bij werken aan of langs de weg) een veiligheidsvest of andere
signaleringskleding.
Individuele maatregelen
Zorg voor een goede toegang tot de werkplekken; houd deze netjes en vrij van
obstakels. Ruim rondslingerend afval, snoeren en gereedschap op.
Leg de vloeropeningen dicht en beveilig de randen en sparingen.
Gebruik het materieel en de hulpmiddelen volgens de voorschriften.
Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap. Vraag om vervanging in
het geval van bijvoorbeeld niet goed functionerende beveiligingen of beschadigde
kabels.
Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbovriendelijke hulpmiddel voor de opperman / bouwvakhelper met betrekking
tot veiligheid
Begaanbaarheid werkpad op de bouwplaats

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Wettelijke verplichtingen
Arbobesluit: Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
Arbobesluit: Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
Arbobesluit: Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten,
vloeistoffen of gassen
Arbobesluit: Artikel 7.5 Montage, demontage,onderhoud, reparatie en reiniging
van arbeidsmiddelen
Arbobesluit: Artikelen 7.7, 7.14, 7.15, 7.16
Machines moeten zijn voorzien van veiligheidsvoorzieningen in verband met
bewegende delen en ze moeten op een veilige manier in werking en stop kunnen
worden gezet.
Arbobesluit: Artikel 7.23 Algemeen
Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en
ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet
mogelijk is, moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen om het werk zo
veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Uit de risico -inventarisatie en -evaluatie
(RI&E) zal moeten blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde
situatie
Het gebruik van de ladder als werkplek moet zoveel mogelijk beperkt worden.
Arbobesluit: Artikel 7.23A Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van
ladders en trappen
Arbobesluit: Artikel 7.23B Specifieke bepalingen betreffende het gebruik steigers
Arbobesluit: Artikel 7.23C Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van
toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen
Arbobesluit: Artikel 7.34 Steigers
Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen
Arbobesluit: Artikel 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
Ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van
werknemers zorgt de werkgever ervoor dat op de arbeidsplaats of een
arbeidsmiddel, doeltreffende veiligheids- of gezondheidssignalering aanwezig is.

Cao voor de Bouwnijverheid
Artikel 56 Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers.
Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 4,
13 en 14.
Artikel 70c Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen uta-werknemers lid 5.

A-blad Steigerbouwen
Het handmatig transporteren, monteren en demonteren van steigerelementen is zwaar
lichamelijk werk doordat het veel til- en sjouwwerk met zich meebrengt. Het veroorzaakt
klachten aan de nek, rug, armen en benen. Het A-blad Steigerbouwen bevat afspraken
om de lichamelijke belasting van de steigerbouwer te verminderen.
Afspraken:

Afspraken:
De handmatig te verwerken steigerelementen moeten zo licht mogelijk zijn, voor
zware steigerelementen geldt de MAL-grenswaarde van 23 kg.
Het horizontale en verticale transport van de steigerelementen gebeurt zo mogelijk
met behulp van transportmiddelen. Transporthulpmiddelen kunnen zwaar
handmatig til- en sjouwwerk voorkomen.
De hulpmonteur en monteur steigerbouw bezitten en een monteur A-diploma. De
eerste monteur en voorman steigerbouw bezitten zowel het monteur A als monteur
B-diploma. De uitvoerder steigerbouw beschikt ook over deze diploma's of over
een gelijkwaardig opleidingsniveau.
De organisatie of werkwijze verbeteren.
Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

Meer informatie
A-blad Ladders en trappen
A-blad Rolsteigers
A-blad Steigerbouwen
Algemene informatie over het risico elektriciteit
Algemene informatie over het risico valgevaar
De ladder als werkplek - eerder uitzondering dan regel (info voor bedrijven)
De ladder als werkplek - wanneer wel, wanneer niet? (info voor werknemers)
Handboek Arbeidsmiddelen
Informatie over PBM

