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ARBO-INSTRUMENT 

VEILIG WERKEN MET 
ARBEIDSMIDDELEN
Iedereen die in de bouw werkt weet het: om veilig te kunnen werken 
zijn deugdelijk gereedschap en materieel nodig. Het Arbobesluit  
stelt daarom een periodieke beoordeling verplicht (artikel 7.4 a).  
De checklijsten in het Handboek Arbeidsmiddelen van Arbouw  
helpen bedrijven om grip te houden op de veiligheid.

Heine Hoogeveen (links) en Sipke Kooistra.
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H et gratis handboek bestaat uit 
een duidelijke handleiding en 
tientallen checklijsten. Wie door 

het boek bladert komt eerst de lijsten 
tegen die te maken hebben met de  
aanschaf (A-lijsten). Daarna volgen de 
controlelijsten (C-lijsten) en de inspectie-
lijsten (I-lijsten) voor de diverse inspectie-
momenten. 

Ballast Nedam Materieel heeft mede 
aan de wieg gestaan van het Handboek 
Arbeidsmiddelen dat in 2005 voor het 
eerst in een papieren uitgave het licht 
zag. Het boek is sindsdien met zijn tijd 
meegegaan, zodat nu de digitale versies 
in spreadsheet-formaat te downloaden 
zijn van de website van Arbouw. Bedrijven 
hebben nu de keus om de formulieren 
uit te printen, in te vullen en op te slaan 
in ordners of om ze op de computer in te 
vullen en op te slaan. 

VEILIGE KEUS
Om de veiligheid voldoende mee te laten 
wegen bij de aankoop van nieuw gereed-
schap staan twee lijsten ter beschikking. 
Relevante arbowetgeving, -normen, 
-richtlijnen en overige voorwaarden zijn 
terug te vinden op de aankooplijst uit 

het handboek, een algemene lijst die 
gebruikt kan worden voor alle arbeids-
middelen. Samen met de afnamelijst (een 
opsomming van technische aandachts-
punten voor een veilig gebruik) geeft dat 
een inkoopafdeling een compleet beeld 
om uit de beschikbare gereedschappen 
op de markt de juiste, veilige keus te 
maken. De afnamelijsten zijn geordend in 
groepen arbeidsmiddelen met identieke 
basiseisen. 

Andre Sommeling, inkoper bij Ballast 
Nedam, vertelt aan de telefoon dat bij de 
aanschaf van een A-merk gereedschap 

van een Nederlandse producent, er weinig 
zorgen zijn over de deugdelijkheid. 
Anders is het wanneer bijvoorbeeld 
merkloos gereedschap of een buiten-
landse leverancier in beeld komt. ‘Dan 
is een extra check aan de hand van de 
lijsten zeker aan te raden.’ Werknemers 
die op de werkplek hun gereedschappen 
controleren, kunnen daarvoor de controle-
lijsten gebruiken. Op deze lijsten staan de 
kenmerken van het arbeidsmiddel en de 
benodigde persoonlijke beschermings-
middelen. 

‘GOED DOORDACHTE SYSTEMATIEK’
Ballast Nedam Materieel beheert en 
verhuurt arbeidsmiddelen voor de bouw 
en voert inspecties uit. Sipke Kooistra, 
operationeel manager Beheer & Onder-
houd, heeft het handboek al jaren in zijn 
kast staan en slaat regelmatig de 
checklijsten er op na. ‘De basis voor alle 
inspecties zijn de lijsten uit het handboek. 
Dat is een goed doordachte systematiek 
die landelijk door veel aannemers wordt 
toegepast.’

‘Wij hebben daar zelf een geautomatiseerd 
systeem aan gekoppeld zodat onze 
mensen op alle computers in de werk-

plaatsen de status van ieder stuk gereed-
schap kunnen inzien’, vervolgt chef 
werkplaats Heine Hoogeveen, terwijl hij 
laat zien hoe de gereedschappen in de 
elektrische werkplaats gelabeld zijn met 
een unieke code. Tijdens een reguliere 
inspectie scant de monteur dit label en 
verschijnen op het beeldscherm de  
status, de laatste resultaten en andere 
relevante informatie. Het systeem regis-
treert alle testresultaten en de monteur 
voert zijn bevindingen in via het toetsen-
bord. De inspectielijsten van het Handboek 
Arbeidsmiddelen staan uitgeprint bij 
elkaar in een ordner, die in de werkplaats 

naast de computer voor het grijpen 
staat. Omdat dagelijks meerdere kleine 
handgereedschappen worden geïnspec-
teerd, kennen de goed opgeleide onder-
houdsmonteurs de procedures uit hun 
hoofd. Het handboek wordt er maar heel 
af en toe bij gepakt. 

Anders is het wanneer de monteurs bij-
voorbeeld een van de vijftien heftrucks 
onderwerpen aan een keuring. ‘Dat 
doen we sinds kort ook zelf, maar dat 
gebeurt maar eens in de zoveel weken. 
Bovendien is het een vrij uitgebreide 
keuring. Dan is het eigenlijk wel standaard 
om de vier pagina’s tellende checklijst 
uit het handboek erbij te pakken met 
items zoals: zijn de lepels dik genoeg, 
en: is de ketting in orde? In de product-
beschrijving van de fabrikant zoekt de 
monteur vervolgens de bijbehorende 
specificaties op en vinkt het onderdeel 
op de checklijst af. Deze lijsten worden 
vervolgens bewaard in ordners zodat 
kan worden nagezocht hoe de keuring is 
verlopen en wat daarbij opviel.’

Geautomatiseerd materieelbeheer  
of een rij goed gevulde ordners, een  
uitgebreid materieelpark of een iets 
bescheidener assortiment, het Handboek 
Arbeidsmiddelen van Arbouw is een 
solide basis om de veiligheid van gereed-
schappen en andere hulpmiddelen te 
organiseren. 

  Raadpleeg het complete Handboek 
Arbeidsmiddelen of de losse  
checklijsten via www.arbouw.nl  
(bij ‘Producten’).

VEILIG WERKEN MET 
ARBEIDSMIDDELEN

“ Bij merkloos gereedschap of een 

buitenlandse leverancier is een extra 

check aan te raden”


