


VCA BASIS
40-001-1720



2 | Ondile BV 2020 ©VCA basis

Auteursrecht / Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden overgeschreven, verveelvoudigd, nagedrukt, gekopieerd, op microfilm vastgelegd, 
ge luids technisch opgenomen, noch worden ingebracht in opberg- of geheugenstelsels van informatieverwerkende systemen. 
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de toegepaste systematiek van deze uitgave is verboden. Elke overtreder/over-
treedster stelt zich bloot aan vervolging krachtens de auteurswet.

© 2020 Ondile BV - Capelle a/d IJssel Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.



3© 2020 Ondile BV | VCA basis

DEEL A Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden 7

 1 Regelgeving en veiligheidsregels 9
 1.1 Veiligheids- en gezondheidswetgeving 9
 1.1.1 Begrippen 9
 1.1.2 Doelstellingen 10
 1.1.3 Toepassingsgebied 10
 1.1.4 Toezicht op naleving 11
 1.2 Preventie, bescherming en gezondheidstoezicht 12
 1.2.1 Bijstand op het gebied van preventie en bescherming 12
 1.2.2 Verplichtingen ten aanzien van gezondheidstoezicht  12
 1.3 Milieuwetgeving, Arbeidstijdenwet en de CE-markering 12
 1.3.1 Grondbeginselen milieuwetgeving 12
 1.3.2 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 12
 1.3.3 Europese Richtlijnen en nationale wetgeving 13
 1.4 Rechten en plichten van de werknemer 13
 1.4.1 Algemene verplichtingen 13
 1.4.2 Algemene rechten 14
 1.5 Richtlijnen voor werkvergunningen en aanvullende werkvergunningen 14
 1.5.1 Betrokken personen bij de werkvergunning 18
 1.5.2 Onderdelen van de werkvergunning en plichten van de leidinggevende 19
 1.6 VCA-certificatie 20

 2 Veilig werken, overleg en inspecties 21
 2.1 Kenmerkend gedrag voor veilig werken 21
 2.1.1 Gedrag en veilig werken 21
 2.1.2 Alcohol- en/of drugsgebruik 22
 2.1.3 Orde en netheid (good housekeeping) 22
 2.2 Werkoverleg en VGM-bijeenkomsten 23
 2.2.1 Overleg in het kader van V&G-wetgeving en VCA 23

 3 Preventie 25
 3.1 Gevaren en risico’s signaleren en preventieve maatregelen bepalen 25
 3.1.1 Gevaren op het werk 25
 3.1.2 Oorzaken van gevaren en risico’s 26
 3.1.3 Onveilige handelingen en situaties 26
 3.2 De taak-risicoanalyse en de laatste minuut risicoanalyse 28
 3.2.1 Taak-risicoanalyse 28
 3.2.2 Laatste minuut risicoanalyse 28

DEEL B Uitvoeren van werkzaamheden 31

 4 Werkplek 33
 4.1 Geluid, trillingen, verlichting en lichamelijke belasting 33
 4.1.1 Gevaren en gevolgen van blootstelling aan te veel geluid 33
 4.1.2 Trillingen die effect hebben op het lichaam 34

Inhoud



4 | Ondile BV 2020 ©VCA basis

 4.1.3 Verlichting op de werkplek 35
 4.1.4 Struikelen, uitglijden of verstappen 35
 4.1.5 Handmatig tillen en verplaatsen 36
 4.2 Veiligstellen van de werkplek en de installatie 36
 4.2.1 Functie en toepassing van steekflenzen 37
 4.2.2 Veiligstellen van installaties en apparatuur 37
 4.3 Veiligheids- en gezondheidssignalering 38
 4.3.1 Principes veiligheids- en gezondheidssignalering 38
 4.3.2 Eisen voor veiligheids- en gezondheidssignalering 38
 4.4 Betekenis verbods-, gebods- en waarschuwingsborden 39
 4.4.1 Verbodsborden 39
 4.4.2 Gebodsborden 39
 4.4.3 Waarschuwingsborden 40
 4.4.4 Borden voor veiligheidsvoorzieningen 40
 4.4.5 Borden voor brandbestrijding 41
 4.5 Markeringen 41
 4.5.1 Markeringen in de vorm van linten 41
 4.5.2 Markeringen in de vorm van strepen 42

 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 43
 5.1 Keuze PBM’s 43
 5.1.1 Definitie, functie en toepassing van PBM’s 43
 5.1.2 Verplichtingen van verstrekkers en van gebruikers van PBM’s 44
 5.1.3 Oog- en gelaatsbescherming 44
 5.1.4 Gehoorbescherming 46
 5.1.5 Ademhalingsbescherming 48
 5.1.6 Hoofdbescherming 53
 5.1.7 Hand- en armbescherming 54
 5.1.8 Voet- en beenbescherming 54
 5.1.9 Lichaamsbescherming 56
 5.1.10 Valbescherming 57

 6 Arbeidsmiddelen 59
 6.1. Vast opgestelde machines 59
 6.1.1 Gevaren, eisen en veiligheidsmaatregelen 60
 6.1.2 Kolomboormachines 63
 6.1.3 Vast opgestelde slijpmachines 64
 6.1.4 Vast opgestelde cirkelzagen 65
 6.2 Aangedreven handgereedschappen 66
 6.2.1  Gevaren, eisen en veiligheidsmaatregelen bij aangedreven  

handgereed schappen 66
 6.2.2 Handslijpmachines 67
 6.2.3 Handcirkelzaag 68
 6.2.4 Nagel- en nietmachine 69
 6.2.5 Kettingzaag 70
 6.3 Handgereedschap 71
 6.3.1 Hamer 71
 6.3.2 Moersleutels en slagsleutels 72
 6.3.3 Schroevendraaiers 72
 6.3.4 Vijlen 72
 6.3.5 Beitels 72
 6.3.6 Tangen 73
 6.3.7 Messen 73
 6.3.8 Zagen 73
 6.4 Veilig werken met hijswerktuigen, hijstoebehoren en handtakels 74
 6.4.1 Hijswerktuigen en hijstoebehoren 74



5© 2020 Ondile BV | VCA basis

 6.4.2 Hijsen 75
 6.4.3 Hijswerktuigen 75
 6.4.4 Hijstoebehoren 76
 6.4.5 Handtakels 78
 6.5 Vorkheftrucks 78
 6.6 Palletwagens 79

 7  Specifieke werkzaamheden en omstandigheden 81
 7.1 Lassen, snijden en branden 81
 7.1.1 Elektrisch lassen 81
 7.1.2 Autogeen lassen, snijden en branden 82
 7.2 Slopen 83
 7.3 Wand- en vloeropeningen 85
 7.4 Graafwerkzaamheden en werken bij of in uitgravingen 85
 7.5 Werken op hoogte 87
 7.6 Materiaal voor werken op hoogte 88
 7.6.1 Ladders 89
 7.6.2 Steigers 90
 7.6.3 Hoogwerkers 93
 7.6.4 Personenwerkbakken 94
 7.7 Werken in besloten ruimtes 95
 7.7.1 Besloten ruimtes 95
 7.7.2 Gevaren, eisen en veiligheidsmaatregelen 97
 7.7.3 Extra veiligheidsmaatregelen 99

DEEL C Beheersing van specifieke gevaren 101

 8 Gevaarlijke stoffen 103
 8.1 Risico’s en veiligheidsmaatregelen bij gevaarlijke stoffen 103
 8.1.1 Gevaarlijke stoffen 103
 8.1.2 Etiketten 105
 8.2 Blootstelling aan of opname van gevaarlijke stoffen voorkomen 107
 8.2.1 Maatregelen bij mogelijke blootstelling 108
 8.2.2 Opname van gevaarlijke stoffen in het lichaam 109
 8.2.3 Medische geschiktheid en periodiek medisch onderzoek 109
 8.3 Grenswaarden en reukwaarneming 109
 8.3.1 Grenswaarden 109
 8.3.2 Beperkingen van reukwaarneming 110
 8.4 Asbestverdacht materiaal/asbest 110
 8.4.1 Werkwijze bij asbestverdacht materiaal 110
 8.5 Veel voorkomende gevaarlijke stoffen 111
 8.5.1 Specifieke gevaarlijke stoffen en hun schadelijke werking 111
 8.5.2 Huishoudmiddelen 112
 8.6 Maatregelen tegen een te hoge of te lage zuurstofconcentratie 112
 8.6.1 Gevaren, oorzaken en maatregelen 112
 8.7 Lekken 113
 8.7.1 Gevaren, oorzaken en maatregelen 114
 8.8 Biologische stoffen 114
 8.8.1 Gevaren en preventiemaatregelen 114
 8.9 Industriële gascilinders 115
 8.9.1 Kleurcodering van gascilinders en belangrijke gassen 115
 8.9.2 Veiligheidsmaatregelen voor de opslag van gascilinders 116

 9 Elektriciteit en straling 117
 9.1 Elektriciteit 117



6 | Ondile BV 2020 ©VCA basis

 9.1.1 Gevaren bij het werken met elektriciteit 117
 9.1.2 Veiligheidsmaatregelen bij het werken met elektriciteit 118
 9.2 Tijdelijk elektrisch materieel 120
 9.2.1 Gevaren en veiligheidsmaatregelen 120
 9.3 Statische elektriciteit 120
 9.3.1 Gevaren en veiligheidsmaatregelen 121

 10 Brand en explosie 123
 10.1  Aspecten en begrippen in relatie tot brand en explosie 123
 10.1.1 Factoren 123
 10.1.2 Begrippen 123
 10.1.3 Invloed van brand op de omgeving 124
 10.2 Explosiegevaarlijke omgevingen 125
 10.3 Maatregelen in relatie tot explosiegevaarlijke omgevingen 125
 10.3.1 Persoonlijke explosiemeter 125
 10.4 Brandklassen en blusmiddelen 126
 10.4.1 Indeling brandklassen en bijbehorende blusmiddelen 126
 10.4.2 Gevaren en nadelen van verschillende blusmiddelen 127
 10.5 Handelen bij brand 128
 10.5.1 Handelswijze 128

DEEL D Beheersen van incidenten en noodsituaties 129

 11 Ongevallen 131
 11.1 Handelen bij incidenten 131
 11.1.1 Begrippen 131
 11.1.2 Herhaling voorkomen 131
 11.1.3  Handelen bij ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige situaties en  

handelingen 132

 12 Noodsituaties 133
 12.2 Noodsituaties 133
 12.2.1 Beheersing en bestrijding van noodsituaties 133
 12.2.2 Opleiding en oefening 134
 12.3 Evacuatie 134

BIJLAGEN Borden en etiketten 137
 Verbodsborden 139
 Gebodsborden 140
 Waarschuwingsborden 141
 Waarschuwingsborden 142
 Borden voor veiligheidsvoorziening 142
 Borden voor brandbestrijding 143
 Vervoersetiketten 144
 Vervoersetiketten 145
 GHS-etiketten 146
 WMS-etiketten 146



7© 2020 Ondile BV | VCA basis

VOORBEREIDEN,  
BESPREKEN EN  
INSPECTEREN VAN DE 
WERKZAAMHEDENA



8 | Ondile BV 2020 ©VCA basis



9© 2020 Ondile BV | VCA basis

1 Regelgeving en veiligheidsregels

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wetgeving rondom veiligheid, 
gezondheid en milieu (VGM). In je werk kan je met deze regels te  
maken krijgen.

 1.1 Veiligheids- en gezondheidswetgeving

Veilig en gezond werken is belangrijk voor werkgevers én werknemers. De gedachte 
hierbij is dat niemand ziek mag worden door werk en dat elke werknemer die overlijdt 
door werk er één te veel is. Daarom is het noodzakelijk dat op de werkplek voldoende 
kennis van gezond en veilig werken aanwezig is. Daarnaast draagt ook het gedrag en de 
cultuur op de werkvloer bij aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat je productiever en gezonder bent. 
Door gezond en veilig werk kan je langer doorwerken. Om gezond en veilig werken te 
bevorderen, heeft de overheid veiligheids- en gezondheidswetgeving (V&G-wetgeving) 
gemaakt, hieronder valt de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet stelt dat werkgever en 
werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. 
De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook jij als werknemer hebt de 
verplichting je eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Bijvoorbeeld door 
arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken.

 1.1.1 Begrippen
Een onderdeel van de V&G-wetgeving gaat over arbeidsomstandigheden (arbo).
In Nederland wordt deze wetgeving de Arbeidsomstandighedenwet, of kortweg de 
Arbowet, genoemd.

De wetgeving over arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus:
1. De Arbowet;
2. Het Arbobesluit;
3. De Arboregeling.
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Begrip Verklaring

Arbowet

De Arbowet vormt de basis van de arbeidsomstandigheden-
wetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden 
voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor 
verenigingen en stichtingen). De Arbowet is een kaderwet. 
Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn 
uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Arbobesluit

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet.  
Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer 
zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. 
Deze regels zijn verplicht. Voor een aantal sectoren en 
categorieën werknemers staan er ook afwijkende en  
aanvullende regels in.

Arboregeling

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het 
Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. 
Bijvoorbeeld de eisen waaraan arbeidsmiddelen moeten 
voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken precies 
moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever 
en werknemer.

Doelvoorschriften

Een aantal jaren terug is de Arbowet vereenvoudigd. De wet 
stelt een aantal doelvoorschriften, maar werkgevers en 
werknemers bepalen zelf hoe ze deze normen bereiken.  
Zo geeft de Arbowet wel eisen aan het maximale geluid op de 
werkplek, maar bepaalt het bedrijf zelf hoe dit bereikt wordt.

Arbocatalogus

Werkgevers bekijken samen met de werknemers hoe aan 
deze doelvoorschriften het best voldaan kan worden.  
Dit wordt vastgelegd in een arbocatalogus. Bedrijven kunnen 
zelf een arbocatalogus opstellen of zich aansluiten bij de 
arbocatalogus van hun branche. De Inspectie SZW toetst de 
arbocatalogi die voor een hele sector of branche worden 
opgesteld, om zeker te stellen dat aan de doelvoorschriften 
wordt voldaan.

 1.1.2 Doelstellingen
De V&G-wetgeving heeft de volgende doelstellingen:

• Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer bij het uitvoeren 
van werkzaamheden;

• Verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk, zodat de 
werknemer niet ziek wordt en geen schade ondervindt als gevolg van het uitvoeren 
van zijn werkzaamheden;

• Zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers bieden, het gaat dan 
om de best mogelijke oplossing onder gegeven omstandigheden, rekening houdend 
met de werkzaamheden.

Deze doelstellingen dragen bij aan verbetering van de arbeidsomstandigheden van alle 
werknemers.

 1.1.3 Toepassingsgebied
De V&G-wetgeving gaat over de domeinen (gebieden):

• Veiligheid;
• Gezondheid;
• Welzijn.
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Rechten en plichten
De V&G-wetgeving geeft de rechten en plichten aan van werkgevers, maar ook van 
werknemers als het gaat over veiligheid, gezondheid op het werk en over de omstandig-
heden waarin arbeid wordt verricht. Deze rechten en plichten zijn belangrijk voor een 
veilige werkplek.

Locatie en personen
De V&G-wetgeving geldt voor:

• Alle plaatsen waar arbeid wordt verricht;
• Werkgever;
• Werknemers;
• Uitzendkrachten;
• Stagiairs;
• Vrijwilligers.

 1.1.4 Toezicht op naleving
De overheid heeft voor het houden van toezicht op de naleving van de wetgeving, 
inspectiediensten in het leven geroepen. Zo is de Inspectie SZW van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontstaan door een samenvoeging van de 
voormalige:

• Arbeidsinspectie;
• Inspectie Werk en Inkomen;
• Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

De Inspectie SZW houdt toezicht op de wetgeving zodat slechte arbeidsomstandigheden 
gesignaleerd, verbeterd en ongevallen voorkomen kunnen worden.

Ook het begrip Arbeidsinspectie wordt nog vaak gebruikt, ondanks dat de officiële 
benaming inmiddels Inspectie SZW is. Beide begrippen kan je dus tegenkomen.
In dit boek hebben we ervoor gekozen het begrip Inspectie SZW te gebruiken.

Bevoegdheden
Naast het toezicht houden op de naleving van de V&G-wetgeving, heeft de Inspectie SZW 
de bevoegdheden om:

• Een onderzoek in te stellen naar aanleiding van een ongeval;
• Werknemers te vragen naar een geldige legitimatie;
• Een eis te stellen over de manier waarop de V&G-wetgeving moet wordt nageleefd;
• Een proces-verbaal op te stellen naar aanleiding van een overtreding (bijvoorbeeld 

het niet opvolgen van een veiligheidsinstructie);
• Een waarschuwing te geven als werkgevers of werknemers zich niet aan de wet- en 

regelgeving houden bij het uitvoeren van werkzaamheden;
• Werkzaamheden stil te leggen als er ernstig gevaar voor personen is.






