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  HER Opleidingen bv  

 
Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbende(n) mag niets uit deze 
publicatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 
 
De inhoud van deze bundel is uitsluitend bestemd voor studiedoeleinden. 
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INLEIDING 
 
 
In het bedrijfsleven is een verreiker een belangrijk hulpmiddel geworden. 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte worden veel ladders gebruikt. Je ziet dat de verreiker 
daarvoor meer en meer in de plaatskomt; er zijn tegenwoordig verschillende uitvoeringen. 
 
De overheid wil het gebruik van ladders verder tegengaan omdat dit onveilig is. Daarom worden meer en 
meer verreikers ingezet. 
Recente veranderingen in de Arbo-wet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van 
veiligheid. De werkgever moet ervoor zorgen dat medewerkers die verreikers bedienen specifieke 
deskundigheid bezitten. De medewerkers moeten met een verreiker goed en veilig kunnen werken. 
 
Dit kan worden aangetoond door een opleiding die gevolgd is; zowel theorie als praktijk. 
Schades die niet nodig zijn 
 
Bij veel bedrijven wordt vaak door iedereen de verreiker gebruikt. Vaak gebeurt dit zonder erbij na te denken, 
kennis en vaardigheid ontbreekt. Hierdoor kunnen er onnodige ongevallen gebeuren al dan niet met schade 
aan goederen, inventaris en gebouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval met 
dodelijke afloop komt vandaag de dag helaas nog te vaak voor. Je kan een 
verreiker ook gemakkelijk huren. 
 
Doel van de training 

 
De doelstelling van deze 
veiligheidstraining is: bewust maken 
van de veiligheid en deze op de 
werkplek te vergroten.  
Uiteindelijk moet dit tot resultaat 
hebben veilig werken. 
 
Toetsing 
In deze veiligheidstraining voor de 
verreiker wordt zowel een deel 
theorie- en praktijktraining gegeven. 
 
 

Aan het eind van de training wordt: 
• de theorie schriftelijk getoetst aan de hand van meerkeuze vragen; (optioneel) 
• de praktijk wordt eveneens beoordeeld. 
 
Beide onderdelen moeten voldoende zijn. 
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Hoofdstuk 1. De Arbeidsomstandigheden 
 
Inleiding 
 
Als verreiker gebruiker is veiligheid een van de meest belangrijke onderwerpen. Een veilig rij en werkgedrag 
voorkomt ongelukken en schade. Jaarlijks vinden er zo’n 1500 ongevallen plaats waar verreiker  bij betrokken 
zijn. Een groot deel van deze ongevallen hebben persoonlijk letsel tot gevolg. Sommige ongevallen zijn zelfs 
met dodelijke afloop. De verreiker  gebruiker moet zich, wil hij dag in dag uit, uur na uur de veiligheid ten 
behoeve van zichzelf en anderen dienen, niet alleen strikt houden aan de voorschriften en maatregelen maar 
ook de discipline hebben om zich die veiligheid aan te kweken. Een dagelijkse controle van de verreiker hoort 
hierbij. 
 
Waarom een verreiker opleiding? 
Tijdens ons werk hebben we te maken met de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet. 
In de Arbowet worden regels gegeven over de veiligheid, gezondheid en het welzijn op onze werkplek. 
In deze inleiding zal de inhoud van de Arbowet in het kort worden besproken. In de volgende hoofdstukken zal 
worden ingegaan op het veilig werken met verreikers. 
 
Arbeidsomstandigheden 
De Arbo- wet -oftewel de arbeidsomstandighedenwet- is bedoeld als gereedschap waarmee de 
werkomstandigheden verbeterd kunnen worden. De werkgever en werknemers moeten op dit gebied 
samenwerken, waarbij de werkgever de voorschriften kenbaar moet maken in de vorm van een beleid. Het 
zijn afspraken die gemaakt worden in overleg met werkgevers en werknemers. 
 
Het doel van de Arbo-wet is het bevorderen van menswaardige arbeid. De wet verlangt dan ook van de 
werkgever dat hij maatregelen neemt die moeten leiden tot  zo goed mogelijke werkomstandigheden binnen 
elk bedrijf. 
 

Deze maatregelen zijn gericht op: 
- een zo groot mogelijke veiligheid; 
- een zo groot mogelijke bescherming van de gezondheid; 
- het bevorderen van het welzijn van de werknemer binnen het bedrijf. 

 
Deze maatregelen moeten worden aangepast aan het algemene bedrijfsbeleid. Dit betekent, dat er ook 
grenzen worden gesteld aan het ARBO-beleid. Het omgekeerde is eveneens het geval, namelijk dat bij het 
voeren van het algemene ondernemersbeleid voortdurend bekeken moet worden welke gevolgen dit heeft 
voor de arbeidsomstandigheden.  
 

De controle op naleving van deze wet berust bij de Arbeidsinspectie (inspectie SZW) 

 
De Arbowet 
De werknemer heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. 
De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk is niet alleen een verantwoordelijkheid vande 
werkgever, maar ook van de werknemer. We hebben onder andere recht op  medezeggenschapmaar zijn ook 
verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten. 
De Arbowet schrijft ook voor dat medewerkers die een verreiker gebruiker moeten aantonen dat zij 
voldoendeinstructie hebben gehad om hun werkzaamheden met de verreiker veilig te kunnen uitvoeren! 
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Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Daaromverplicht de 
Arbowet de werkgever en werknemer tot samenwerking. Samenwerken en overleggenmoet op ieder niveau 
in het bedrijf: tussen chefs en medewerkers, maar ook tussen directie en ondernemingsraad. 
 

Richtlijnen van de Arbo-wet De Arbo- wet legt verplichtingen op aan de werkgever, om de gang van 

zaken in zijn bedrijf goed te regelen. Daarbij wordt er redelijk wat 

vrijheid verleent aan de werkgever hoe hij deze zaken regelt. Op de 

werknemer rusten eveneens verplichtingen. Deze verplichtingen komen 

hoofdzakelijk neer op het naleven van de regels binnen het bedrijf, het 

volgen van trainingen en het zich gedragen als een “goed” 

gemotiveerde werknemer. Op de volgende bladzijde staan deze 

richtlijnen globaal ter informatie uitgewerkt. 

Plichten van de werkgever De werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk om een goed Arbo 

beleid te voeren. Daarnaast zowel werkgever en werknemers verplicht 

zorg te dragen voor de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. 

Risico-inventarisatie  Vanaf 1998 is een werkgever verplicht een risico inventarisatie in te 

voeren. De werkgever moet kunnen aangeven welke risico`s de 

werknemers lopen tijdens hun arbeid. De werkgever kan dit doen aan 

de hand van een checklist of uit te besteden aan de Arbo-dienst. 

Beschermingsmiddelen De werkgever heeft de plicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.  

In deze omgeving kan van alles gebeuren, daarvoor moet de 

werkgever zorg dragen door persoonlijke beschermmiddelen te 

verstrekken. Ook wel PBM’s genoemd. Dit zijn de laatste 

redmiddelen aangezien je het kwaad bij de bron moet aanpakken 

maar dat niet altijd mogelijk is. 

 

Enkele voorbeelden van persoonlijke beschermmiddelen zijn: 

 Helm 

 Handschoenen 

 Veiligheidsschoenen 

 Schort 

 Gehoorbescherming/Oogbescherming 
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Bij het organiseren van het werk, het inrichten van de werkplek en het bepalen van productie en 

werkmethoden, dient de werkgever de volgende punten in acht te nemen: 

 
* zodanige productie en werkmethoden kiezen dat de grootst mogelijke veiligheid en gezondheid 

wordt verkregen en het welzijn wordt bevorderd; 

* In geval van  een gevaarlijke situatie moet de werknemer zich snel in veiligheid kunnen brengen; 

* machines, werktuigen en stoffen die gevaar voor de veiligheid en gezondheid kunnen opleveren, 

vermijden; 

* de inrichting van de werkplek, de werkmethode en de hulpmiddelen moeten aangepast worden; 

* ongevarieerd, kort en eentonig werk, waar het     werktempo door de machine wordt bepaald moet 

worden vermeden; 

* bij het werk rekening houden met de werknemer als persoon, BV,: leeftijd, geslacht, lichamelijke en 

geestelijke gesteldheid, ervaring, vakmanschap en kennis van de voertaal; 

* het werk mag geen nadelige invloed hebben op de   lichamelijke en geestelijke gezondheid; 

* het werk moet waar mogelijk volgens eigen inzicht in te vullen zijn; 

* de mogelijkheid moet geboden worden om contact met collega's te hebben. 

 
 
Omdat het ARBO-beleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer 
worden genoemd: ook een aantal algemene verplichtingen van de werknemers noemen; 
* machines en werktuigen moeten op de juiste wijze gebruikt worden; 
* de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt; 
* de beveiligingen van machines e.d. intact laten; 
* meewerken aan voorlichtings- en/of  opleidingsbijeenkomsten; 
* opgemerkte gevaren direct melden aan de leiding. 
 

Een werknemer mag het werk onderbreken als, naar zijn of haar 
redelijk oordeel, onmiddellijk gevaar voor personen dreigt. Bij verschil 
van mening met de werkgever over deze werkonderbreking beslist de 
Arbeidsinspectie.  
 
Men dient ten aanzien van de werkonderbreking wel contact met de 
ondernemingsraad en speciaal met de VGW-commissie (Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijnscommissie) op te nemen. 
 
Machines en werktuigen moeten op de juiste wijze gebruikt worden 
(Arbeidsmiddelen) 
Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk 
gebruikt worden, variërend van eenvoudig  
gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om 
veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede 
staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van 
de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel 
werkgevers als werknemers. 
 

Meewerken aan voorlichtings- en/of opleidingsbijeenkomsten; 
Op de werkplek ontstaan soms situaties waarin nog maar net geen ongelukken gebeuren. Of we zien 
gevallen die gevaar kunnen opleveren. Deze bijna ongelukken of gevaarlijke situaties melden we bij 
de leiding, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de onveilige situatie te verhelpen. Hierdoor 
worden ongelukken voorkomen. 
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Als de verplichtingen van de Arbowet niet nagekomen worden, kan dat gevolgen hebben. De rechter 
heeft hierover het laatste woord. Vindt de rechter dat er sprake is van onwil of nalatigheid, dan kan de 
rechter de schuldige(n) hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk stellen. 
 

 

Arbeidsinspectie 
De controle op naleving van de  
gebeurt door de Inspectiedienst. Als er in een 
bedrijf een ernstig ongeval gebeurt, dan moet 
dit bij de Inspectiedienst worden gemeld. 
 
Bedrijfsvoorschriften 
Naast de Arbovoorschriften zullen, afhankelijk 
van de bedrijfssituatie, extra aanvullende voor-
schriften nodig zijn. Deze voorschriften kunnen 
betrekking hebben op het gebruik van de 
transport- en opslagmiddelen, bedrijfskleding, 
werkwijze enzovoorts. 
 
Tevens zal een bedrijf dat te maken heeft met 
intern transport, een bedrijfsverkeersreglement 
moeten hebben, dat geldt voor alle medewerkers 
en bezoekers van het bedrijf. 

 
Arbobesluit 
 
Het Arbeidsomstandighedenbesluit, kortweg Arbobesluit, is een uitwerking van de Arbowet en gaat dieper in 

op een aantal specifieke situaties. Het Arbobesluit is ingedeeld naar onderwerp. Ieder hoofdstuk behandelt 

een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, blootstelling aan geluid, persoonlijke bescherming). 

Voor een aantal sectoren en categorieën werknemers staan er afwijkende en aanvullende regels in. 

De bepalingen uit het Arbobesluit zijn bindend, werkgever en werknemer zijn dus verplicht zich hieraan te 

houden 

 
Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) 
De arbeidsinspectie ziet erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels op het 
gebied van de arbeidsomstandigheden. Dit zijn dan ook o.a.: 

 de Wet minimumloon; 

 de Wet arbeid vreemdelingen; 

 de Arbeidstijdenwet. 
 
Bevoegdheden arbeidsinspectie 
De inspecteurs van de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) hebben toegang tot alle arbeidsorganisaties, 
werkplekken en woningen en mogen daar onder andere: 

 metingen verrichten; 

 foto's en tekeningen maken; 

 monsters nemen; 

 voorwerpen (of delen daarvan) meenemen voor onderzoek; 

 bedrijfsvoorwerpen sluiten. 
 
De inspecteurs kunnen op ieder gewenst moment langskomen bij een bedrijf,Ze zijn niet verplicht hun komst 
vooraf te melden. Ze komen altijd langs na een melding van een ernstig ongeval in een bedrijf (blijvend letsel), 
na een klacht of bijvoorbeeld op verzoek van een werknemer. Werkgevers, werknemers en zelfstandigen zijn 
verplicht de inspecteurs alle gegevens en inlichtingen te verstrekken. 
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Handhavingsbeleid 
Het handhavingsbeleid van de arbeidsinspectie (inspectie SZW) bestaat uit drie delen. Wanneer de 
arbeidsinspectie een overtreding constateert, worden eerst in overleg oplossingen en termijnen afgesproken. 
Bij het niet nakomen daarvan, volgt een waarschuwing. Helpt dit ook niet, dan wordt een proces-verbaal 
opgemaakt. 
 
Als de arbeidsinspectie in een bedrijf een situatie aantreft waarbij personen acuut en ernstig risico lopen 
(bijvoorbeeld als iemand zonder veiligheidsharnas/gordel rijd op een verreiker of als de verreiker gevaarlijke 
lading vervoerd dan dat de verreiker aankan), dan zal zij onmiddellijk maatregelen eisen. De inspecteur kan de 
werkgever in dat geval verplichten het werk direct stil te leggen tot de vereiste verbeteringen zijn 
aangebracht. Bij ernstige overtredingen of herhaling ervan kan direct een waarschuwing of een proces-verbaal 
volgen. 
 
Bestuurlijke boete 
De arbeidsinspectie kan zowel werkgevers als werknemers een boete opleggen, die wordt ook wel 
'bestuurlijke boete' genoemd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de aard van de overtreding, de 
grootte van het bedrijf, het aantal werknemers dat is blootgesteld aan de overtreding, het aantal malen dat de 
overtreding voorkomt en of er al eerder een boete is opgelegd voor de overtreding. Zie bijlage 
 
Taakverdeling 
De arbeidsinspectie is een handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW). De inspectie heeft een hoofdkantoor en zes regionale kantoren. Werkgevers en 
werknemers hebben meestal met een van de regionale kantoren te maken. Deze kantoren houden zich bezig 
met handhaving van de wet, verlenen van vergunningen en ontheffingen en onderzoek van klachten en tips. 
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Artikel 7.17c. Gebruik mobiele arbeidsmiddelen 

 
1. Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe 

een specifieke deskundigheid bezitten. 
2. Het meerijden van werknemers op mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving is slechts 

toegestaan op speciaal daartoe ingerichte veilige plaatsen. 
3. Indien tijdens de verplaatsing van een arbeidsmiddel als bedoeld in het tweede lid, werkzaamheden 

worden uitgevoerd, wordt de snelheid van het arbeidsmiddel zo nodig aangepast. 
4. Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar werknemers zich kunnen bevinden, 

beweegt, worden doeltreffende verkeersregels vastgesteld. 
5. Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat werknemers 

zich bevinden in de werkzone van mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving. 
6. Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid van werknemers in een 

werkzone als bedoeld in het vijfde lid, is vereist, worden doeltreffende maatregelen genomen om te 
voorkomen dat zij door het mobiele arbeidsmiddel gewond raken. 

7. Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen worden op de arbeidsplaats niet 
gebruikt, tenzij is gezorgd voor voldoende schone lucht. 

8. Een mobiel arbeidsmiddel wordt niet eerder door de bestuurder verlaten dan nadat het is stilgezet 
en is zeker gesteld dat het na het verlaten niet onverhoeds in beweging komt. 

Algemene verplichtingen van de werknemers 
 
Artikel 11 

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de 
door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en 
gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om: 

 arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken; 

 de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken 
en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens 
deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te 
gebruiken; 

 de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten 
noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken; 

 mede te werken aan het voor hem georganiseerde scholing  

 de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te 
brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast; 

 de werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, en de arbodienst, indien nodig 
bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet. 
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Wat is de betekenis van deze verplichtingen? 
 
•  Dat je dus verplicht bent deze opleiding of trainingsdag te volgen aangezien het betrekking heeft opje 

eigen veiligheid en gezondheid. 
•  Wanneer de werkgever je veiligheidsschoenen of andere persoonlijke beschermingsmiddelen 

heeftgegeven, ben je verplicht deze op de juiste wijze te gebruiken en tijdens het werk altijd te 
dragen. 

•  De verreiker of andere hijs- of hefmiddelen en transportmiddelen moet je gebruiken volgens deArbo-
informatiebladen AI-14/17 en het op het bedrijf geldende veiligheidsreglement. 

•  Wanneer er in je arbeidsomstandigheden gevaarlijke of ongezonde 
situaties ontstaan of bestaan, 
ben je verplicht deze direct te melden bij jouw directe chef, 
veiligheidsdeskundige of ondernemingsraad. 

•  Alle beveiligingen die op het transportwerktuig zijn aangebracht 
mag je niet weghalen of verbreken 
(dit geldt dus ook voor eventuele dodemansknoppen en 
stoelcontacten). 

 
Lees voor het gebruik van de diverse verreikers de bijbehorende 
instructieboekjes aandachtig door. 
 
En houdt je aan de door de fabrikant aangegeven veiligheidsinstructie. 
Een dergelijke handleidingmoet altijd aanwezig zijn in de taal van de 
gebruiker. 
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Hoofdstuk 2. Soorten verreikers 
 
Inleiding 
Het werken op hoogte wordt als gevaarlijk gezien. Om werkzaamheden op hoogte te kunnen uitvoeren, 
kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt, te weten: 
 

 Ladders 

 Vaste steigers 

 Hangbruginstallaties 

 Rolsteigers 

 Verreikers 

 Verreikers 
 
Het gebruik van ladders wordt meer en meer aan regels gebonden, omdat het risico relatief groot is. Een val 
van drie meter kan immers al dodelijk zijn. 
 
De Europese commissie heeft met ingang van 15 juli 2006 het werken met ladders aan banden gelegd en is 
alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. 
 
Definitie verreikers 

Een verreiker is een voertuig dat gebouwd is om 
zware lasten te tillen en te verplaatsen. 
Verreikers worden gebruikt voor agrarische, 
industriële en infrastructuurbouw-doeleinden. 

De verreiker kan worden vergeleken met een 
vorkheftruck. Het verschil is dat een verreiker in 
ruw terrein te gebruiken is en een heftruck 
meestal niet. Op een verreiker zit een 
telescooparm. Hiermee kan hij zijn lepels of bak 
naar voren, achteren, omhoog en omlaag 
bewegen. Een verreiker heeft, zoals zijn naam al doet vermoeden, een relatief groot bereik. Hij kan hoog en 
ver komen met zijn lepels of bak en dat is handig wanneer men niet helemaal op de plaats kan komen waar 
een voorwerp moet komen te staan of weggehaald moet worden.  

Hij kan ook voor klein grondverzet worden gebruikt maar dit wordt meestal door andere machines gedaan 
omdat een verreiker minder capaciteit heeft en bijvoorbeeld een shovel praktischer en efficiënter is. 

Soorten verreikers 
Er zijn verschillende soorten verreikers leverbaar. 
 
Verreikers worden steeds meer ingezet voor allerhande opdrachten. Deze veelzijdige machines kunnen 
werkelijk alles aan. Er zijn twee soorten namelijk vaste verreikers en roterende verreikers. Daarnaast kan je 
kiezen tussen een palletvork of een schepbak. Indien gewenst kan je ook een werkkooi monteren. 
 
De keuze voor een bepaald type verreiker  wordt bepaald door: 
 

 Gewaarborgde werkzaamheden uitgevoerd: binnen, buiten, boven obstakels, enz. 

 Op welke werkhoogte de werkzaamheden worden uitgevoerd 

 De aard van de werkzaamheden en benodigde N.W.L. (hefvermogen) 
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 Op welke ondergrond wordt de verreiker  geplaatst 

 Welke ruimte is beschikbaar 
 

Een verreiker is een voertuig met een hydraulisch uitschuifbare grijparm waaraan vorken zijn bevestigd. U 
kunt hem het best vergelijken met een vorkheftruck. Hij wordt vaak gebruikt in de landbouw, industrie of 
bouw om zware dingen op te tillen of te verplaatsen. 

Maar er is ook een belangrijk verschil met vorkheftrucks: verreikers kunt u gebruiken op ruwe ondergronden, 
vorkheftrucks niet.  

Voor het SSVV VCA Certificaat verreiker, wordt er onderscheid gemaakt in de volgende categorie; 
 

Werken met een verreiker voor hijsen 
Voor het uitvoeren voor hijswerkzaamheden < 10 Tonm en > 10 Tonm met een verreiker binnen de 
Petrochemie zijn altijd zowel het TCVT certificaat W407 als het certificaat Werken met een verreiker voor 
heffen cq voor heffen en hoogwerken vereist. Dit omdat binnen de Petrochemie niet alleen het gevaar van 
het omvallen van de verreiker bestaat maar ook het vallen van de last op equipment. Voor meer informatie 
over de TCVT opleiding W407 zie de website van TCVT. 
 

Werken met een verreiker voor heffen 
Certificaten verstrekt na 06-05-2010 zijn alleen geldig indien voorzien van het VCA-logo. 

Als gelijkwaardig geaccepteerd of door SSVV erkende opleiding: 
SSVV: werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken. 

Werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken 
Certificaten verstrekt na 01-04-2009 zijn alleen geldig indien voorzien van het VCA-logo. 
 
Als gelijkwaardig geaccepteerd of door SSVV erkende opleiding: 
RRT: IS-003 Werken met een verreiker  

 
Bediening 
Om de veilige bediening te waarborgen bevindt zich op elke verreiker zowel een boven als er beneden 
bediening. De functie van de beneden bediening is afwijkend van de boven bediening. De beneden bediening 
mag uitsluitend worden gebruikt voor dagelijkse functie testen, voor aanvang van het werk en in noodgevallen 
als de boven bediening het laat afweten. Let op! De beneden bediening is niet proportioneel uitgevoerd. 
 
Noodstop 
Ook op de verreiker bevindt zich een paddestoelvormige rode knop die in geval van nood de verreiker  
volledig uitschakelt, de noodstop. 
 
Werking 
De meeste verreikers worden in beweging gebracht door het verplaatsen van hydraulische olie. Een elektro- of 
verbrandingsmotor voert de hydraulische pomp aan. Deze pomp verplaatst de olie van de tank naar het 
hydraulische blok. Binnen in het hydraulische blok wordt door middel van hydraulische kleppen de olie door 
gestuurd naar de gewenste functie. Deze kleppen worden weer aangestuurd door de bedieningshendels. 
Hieronder volgt een eenvoudige weergave van dit principe. 

http://www.tcvt.nl/
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Specificaties verreiker 

  • Max. Werkhoogte: 22,60 meter 

• Max. Reikhoogte: 20,60 meter 

• Max. Reikwijdte: 18 meter 

• Max. Hefcapaciteit: 4500 kg 

• Lengte vorken: 120 cm 

• Afmeting werkbak l x b: 1 x 4 meter 

• Afmeting werkplateau l x b: 2 x 4 meter 

• Bediening:   2 elektro joysticks 

• Gewicht verreiker: 16,65 ton 

• Afmeting verreiker lxbxh:  6,67 x 2,43 x 3,02 meter 

• Stabilisatie: 4 individueel instelbare stabilisatoren 
 

 
Cabine De éénpersoons cabine bevindt zich als regel aan de linkerkant van de 

machine met de giek ernaast. De uitvoering met de cabine en de giek in 

het midden komt weinig voor en zien we vooral bij de grote verreikers 

voor containerhandling.  

 De cabines zijn ROPS-FOPS veiligheidscabines. 

 

 Roll Over Protection Systems (ROPS) 

 Falling Object Protection Systems (FOPS) 



 

HER Opleidingen & Advies - 18 - 

 

 
 
Ter verduidelijking van het bovenstaande een aantal voorbeelden:   
 
 

Ik zet een mast over de lepels van de verreiker,zodat hiermee hijswerkzaamheden uitgevoerd  
kunnen worden. Mag dit?   
 

Neen. Dit is een functiewijziging van de machine die door de fabrikant van de machine niet is voorzien. 
Dat  de fabrikant van de mast dit wel verklaart doet niet te zake. Ook het hebben van een geldig  
keuringsrapport en certificaat van bijvoorbeeld een EKH bedrijf doet niet ter zake. (in de kleine letters zal  
te lezen zijn dat alleen de hijsmast gekeurd is en de verantwoordelijkheid van de machine waarop de mast  
gebruikt wordt bij de gebruiker ligt). Alleen als de combinatie van verreiker en hijsmast in de  
gebruiksaanwijzing is beschreven en als samenstel gekeurd zijn mag u deze gebruiken   
 
 

Ik zet een werkbak op de lepels van de verreiker en maak deze goed vast, zodat deze er niet af kan  
schuiven. Mag ik werken met personen in deze bak?   
 

Volgens het Arbobesluit artikel 7.23D is deze mogelijkheid toegestaan in bijzondere omstandigheden en  
onder uiterst strikte voorwaarden.    
 
Mag een verwisselbaar uitrustingstuk, van één bepaald type, op meerdere verreikers gebruikt  
worden?   
Ja, dat mag, mits elke combinatie van uitrustingstuk en verreiker een ingebruikname keuring heeft  
ondergaan (wettelijke eis sinds 29-12-2009) en een periodieke keuring waarbij de basismachine  
(verreiker) en het hulpstuk op serieniveau zijn gekeurd. Pas dan is het zeker dat beide delen correct  
functioneren en op elkaar zijn afgestemd/gesteld.   
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Ik gebruik de verreiker als verreiker. Soms zijn er ook grondverzet werkzaamheden. Er is een  
graafbak gekeurd bij het in gebruik nemen. Mag ik de graafbak gebruiken?   
De combinatie graafbak en verreiker wordt afgeraden. Reden hiervoor is dat de belasting van een  
verreiker met een graafbak niet te vergelijken is met een verreiker. Door de ruwe belasting tijdens  
grondverzet werkzaamheden kan er (onzichtbare) schade ontstaan aan de machine waardoor het  
veiligheidsniveau van de machine als verreiker aangetast kan worden. Wettelijk kan op basis van een  
RIE deze toepassing worden uitgesloten.   
 
 
Mag ik een klem vast op de verreiker bevestigen?   
Dit mag alleen, mits hierin is voorzien in de gebruiksaanwijzing van de basismachine én de klem.   
 
Daarnaast dient voor gebruik een ingebruikname keuring door de fabrikant plaats te vinden en moet het  
samenstel periodiek worden gekeurd.   
 
 
Mag ik verlenglepels over de vorken, of langere vorken, gebruiken?   
Als hierin is voorzien door de fabrikant van de basismachine en de leverancier, het gebruik in de  
gebruiksaanwijzing is beschreven en er een ingebruikname keuring heeft plaats gevonden mag dit.   
 
 
Het bedienen van de verreiker wordt altijd in de cabine gedaan. Mag dit ook vanuit de cabine als  de 
machine wordt ingezet als verreiker?   
De gebruiksaanwijzing van de machine dient te worden opgevolgd.    
 
Door het aankoppelen van een verreikerbak wordt de machine voor de wet een volwaardige  
verreiker. Aan alle eisen en voorschriften van een verreiker moet dan worden voldaan. Bediening  
moet daarom altijd vanuit de verreikerbak plaats vinden.   
 

 
Uitleg begrippen   
 
Om te begrijpen wat er wordt bedoeld is een uitleg van enkele begrippen nodig:   
 

1.  Bedrijfslastmoment: dit is de maximale waarde van: “de last in tonnen maal de afstand van hart  
draaikrans tot aan het zwaartepunt van de last” (bij niet roterende machines: de afstand 
midden  voor- en achteras tot aan het zwaartepunt van de last)   

 
2.  Bedrijfslast: de maximaal toelaatbare last volgens de gebruiksaanwijzing   

 
3.  Heffen: een activiteit waarbij een last op een gecontroleerde en geleide wijze wordt geheven, zoals 

bij  een verreiker met behulp van een geïnstalleerd vorkenbord   
 

4.  Hijsen: een activiteit waarbij de last vrij hangt, zoals bij een hijskraan, of een verreiker voorzien van   
een hijsarm met haak en/of lier.   
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Omdat het ARBO-beleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer 

worden genoemd: ook een aantal algemene verplichtingen van de werknemers noemen; 

 machines en werktuigen moeten op de juiste wijze gebruikt worden; 

 de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt; 

 de beveiligingen van machines e.d. intact laten; 

 meewerken aan voorlichtings- en/of opleiding bijeenkomsten; 

 opgemerkte gevaren direct melden 

aan de leiding. 

 

Een werknemer mag het werk onderbreken 

als, naar zijn of haar redelijk oordeel, 

onmiddellijk gevaar voor personen dreigt. 

Bij verschil van mening met de werkgever 

over deze werkonderbreking beslist de 

Arbeidsinspectie.  
 

 
 
 
Algemene eisen 
Binnen de EU is het verplicht dat producten 
die verkocht of geproduceerd worden moeten voldoen aan minimum eisen. Dit zijn eisen die vooral 
betrekking hebben op deveiligheid en de kwaliteit van het product Dus ook de fabrikant  en leveranciers van 
de verreiker wordt geconfronteerd met uiteenlopende voorschriften waaraan het transportwerktuig moet 
voldoen. De belangrijkste eisen zijn voorschrevenin het Arbo-besluit arbeidsmiddelen. 
 
CE kenmerk 
De CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het aanbrengen van de CE-
markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. De aanleiding tot dit besluit 
vormt "Europa 1992" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt 
nagestreefd. De verschillende nationale eisen die tot dat moment van kracht waren.   
Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de 
lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd. 
 

Keuring 
Artikel 7, lid 4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig 
is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, welke aanleiding 
kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo 
dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, 
wordt gekeurd". Het periodiek keuren is dus op grond van de 
Arbo-regelgeving verplicht. 

 
 

Arbo wetgeving 
Artikel 7.4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, 
welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls als dit - ter waarborging 
van de goede staat - noodzakelijk is moet worden gekeurd". Om de frequentie te bepalen kunt u een risico-
inventarisatie en -evaluatie laten uitvoeren. Als ondergrens kan eenmaal per jaar worden aangehouden. 
 
De schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen moeten op de arbeidsplaats aanwezig zijn en 
desgevraagd getoond kunnen worden aan een ambtenaar van de Arbeidsinspectie (inspectie SZW). 



 

  - 21 - Veilig werken met de verreiker  

 

Hoofdstuk 3. Begrippen 
 
Inleiding 
Op een verreiker zijn een aantal gegevens opgenomen die voor de gebruiker belangrijk zijn. Als we de 
betekenis niet kennen, kunnen wij niet veilig werken. Het is daarom erg verstandig om deze betekenissen te 
leren kennen. In dit hoofdstuk worden een aantal betekenissen weergegeven om zodoende meer kennis en 
inzicht te krijgen een het veilig werken. 

 
 CE-Markering 
Op elke verreiker die is geproduceerd na 1997 moet een CE-markering aangebracht 
zijn. Deze geeft aan dat de machine voldoet aan de minimale Europese veiligheids 
voorschriften. 
 

Wanneer er een CE-markering ontbreekt ook een verreiker, dan mag deze niet door een leverancier geleverd 
worden en er mag niet mee gewerkt worden. 
 
Ook oudere verreiker kan (en mag) dus de CE-markering ontbreken. Het bouwjaar staat op de typeplaat. Dit is 
een verplicht gegeven. 
 
Gebruikershandleiding 
In de Nederlandstalige gebruikershandleiding kunnen veel 
dingen opgenomen zijn. Wat er onder andere in vermeld moet 
staan wordt hier onder samengevat: 
 

 Soort verreiker en waarvoor deze is bedoeld: 

 De bedieningsorganen, de locatie en de functies: 

 Hoe de verreiker moeten worden bediend: 

 Onderhoudsaanwijzingen: 

 Wat te doen bij storingen. 
 
Het geheel moet gesteld zijn in de taal van de gebruiker. In dit 
geval, Nederlands. 
 
Onderhoudslijst 
Naast een handleiding hoort bij een verreiker een onderhoudslijst. Dit is een soort logboek waarin de 
volgende gegevens zouden kunnen worden bijgehouden: 
 

 De keuringen: 

 Ingrijpende veranderingen (modificaties): 

 Reparaties: 

 Gebreken: 

 Bijzonderheden. 
 
Keuringsrapport 
De verreiker wordt minimaal jaarlijks gekeurd. Zodra er een ingrijpende reparatie 
of verandering heeft plaatsgevonden aan de verreiker, dient deze opnieuw 
gekeurd te worden. Deze keuring dient uitgevoerd te worden door een 
deskundige. 
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De afbeeldingen, pictogrammen en waarschuwingsstickers op een verreiker 
Ook iedere verreiker zijn afbeeldingen of pictogrammen opgenomen, deze kunnen het gevaar aangeven maar 
zijn ook bedoeld om aan te geven hoe we deze machine moeten gebruiken. 
 
De Typeplaat 
Ook iedere verreiker moeten goed en leesbare typeplaat zijn 
gemonteerd. Op deze platen staan de basisgegevens, te weten: 
 

 Model,  

 bouwjaar, 

 maximale last, 

 gewicht, 

 windsnelheid, 

  maximale vloerhoogte. 
 
In de catalogus van de leveranciers en verhuurders zijn werk bereik diagrammen weergegeven, hierin vinden 
we de belangrijke gegevens om het type verreiker te kunnen bepalen dat nodig is voor een bepaald soort 
werk. 
 
Belangrijk 
Nominaal hefvermogen wordt weergegeven voor een 
machine uitgerust met vorkenbord en palletvorken. 
De machine moet zich bevinden op een vlak en stabiel 
oppervlak met onbeschadigde en opgepompte banden. 
 
Machinespecificaties en stabiliteit zijn gebaseerd op 
nominaal hefvermogen bij specifieke giekhoeken en 
gieklengten. (Als specificaties kritiek zijn, moet u de 
voorgenomen toepassing overleggen met uw dealer.) 
 
Overschrijd het nominale hefvermogen NIET, 
omdat dit instabiele en gevaarlijke situaties 
met de machine tot gevolg heeft. 
 
Kantel de machine NIET naar voren om de toegestane lading 
te bepalen. 
 
Doordat het product doorlopend wordt verbeterd kunnen 
specificaties en/of uitrusting wijzigen zonder waarschuwing 
vooraf. 
 

  



 

  - 23 - Veilig werken met de verreiker  

 

 
 
A 920 mm agrarisch, 880 mm niet agrarisch 

B 1988 mm 

C 2382 mm   

1 2385 mm 

2 1838 mm 

3 675 mm 

4 3050 mm 

5 4426 mm 

6 4866 mm 

7 430 mm 

 

 

1 

B 

A 

2 

C 

4 

5 

3 

6 

7 
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Hoofdstuk 4  Het gebruik van de verreiker 
 

Inleiding 
De gebruiker van de verreiker moet zich bewust zijn van de gevaren voor zichzelf en voor zijn omgeving. Vaak 
zijn omstanders totaal niet vertrouwd met de werking van een verreiker en kennen zij de risico’s niet of 
nauwelijks. 
 
Denken we terug aan het gestelde in de Arbo wetgeving: wij zijn zelf –mede- verantwoordelijk voor onze 
veiligheid en die van derden. 
 
De gebruiker moet bevoegd zijn 
Wanneer is de gebruiker van verreiker bevoegd? 
 

 Hij moet gezond zijn: 

 Hij moet deskundig zijn. (Met andere woorden: instructie hebben gehad): 

 De bedrijfsleiding moet hem aangewezen hebben en toestemming hebben gegeven: 

 Minimale leeftijd van tenminste 18 jaar hebben 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Het dragen van een veiligheidsharnas bij het gebruik van verreiker  is niet verplicht vanuit de wet en 
regelgeving. Maar is in de petrochemie wel verplicht. De veiligheidslijn moord op een door de fabrikant 
aangegeven verankerpunt aan de werkbak worden vastgemaakt, veelal is de sterkte van de leuning niet 
toereikend. 
 
Let op kleding 
Los hangende kleding kan vastraken achter hendels of draaiende delen van de machine. Zorg altijd voor goed 
sluitende kleding. 
 
De overige PBM`s dienen overeenkomstig de (plaatselijke) bepalingen 
gehanteerd te worden, bijvoorbeeld: veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, 
veiligheidshandschoenen. 
 
Veilig gebruik van de verreiker 
Berekende voor het eerst met een nieuwe of andere soort verreiker , lezen 
altijd eerste gebruikershandleiding door en raakt vertrouwd met de 
machine. Zonder enig inzicht gebruik te maken van een nog onbekende 
verreiker kan nadelige gevolgen met zich meebrengen. Immers is de 
gebruiker verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de machine. 
 
Gebruikershandleiding 
In de gebruikershandleiding wordt aangegeven hoe men een specifieke verreiker moet gebruiken, inspecteren 
en onderhouden. Ook worden de nood procedures een gebruikershandleiding nauwkeurig uitgelegd. 
 
Stickers op de machine 
Ook wordt de gebruiker door middel van informatie en gevaren stickers, welke in de  Nederlandse taal 
moeten zijn, duidelijk gemaakt waar hij zich aan dient te houden. Mijn de gebruiker verdient voordat hij de 
verreiker gaat gebruiken aandachtig de stickers op de verreiker te lezen en te begrijpen. Het ligt voor de hand 
dat de gebruiker deze informatie ook moet opvolgen. 
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Opstappen 
Stap de machine alleen in en uit op plaatsen waar treden en/of handgrepen aanwezig zijn. Reinig de 
treden en de handgrepen voordat u in de machine stapt. Inspecteer de treden en de handgrepen. Voer 
alle nodige reparaties uit. 
Houd het gezicht steeds naar de machine gericht wanneer u in- of uitstapt. 
Houd steeds drie punten van het lichaam in contact met de treden en de handgrepen. 
 
Opmerking:  
De drie punten kunnen twee voeten en één hand zijn. De drie punten kunnen ook één voet 
en twee handen zijn. 
Stap nooit in een rijdende machine. Stap nooit uit een rijdende machine. Spring nooit van de machine. 
Probeer niet op een machine te stappen of eraf te stappen met gereedschap of benodigdheden in de 
hand. Hijs apparatuur met een touw op het platform. 
Gebruik de bedieningshendels niet als handgrepen tijdens het binnengaan of verlaten van de cabine.  
 
Stoel 
De stoel moet voor de machinist worden afgesteld. 
Wanneer u tegen de rugleuning zit, moet de stoel zo worden afgesteld dat u de pedalen volledig kunt 
indrukken. Vergrendel de stoel op zijn plaats voordat u de machine bedient om te voorkomen dat de stoel gaat 
bewegen. Gebruik altijd de veiligheidsgordel wanneer u de machine gebruikt. 
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(1) Snelkoppelingsschakelaar (12) Zwaailamp 
(2) Neutraalschakelaar van transmissie (13) Joystick 
(3) Stuurmodusschakelaar (14) Instelbare armleuning 
(4) Chassis-horizontaalschakelaar (15) Zijconsole 
(5) Schakelaar voor linker stempel (16) Binnenverlichting 
(6) Schakelaar voor rechter stempel (17) Parkeer- en noodremhendel 
(7) Schakelaar voor continue hulpstroom (18) Gaspedaal 
(8) Mistlichten (19) Bedrijfsrempedaal 
(9) Waarschuwingsknipperlichten (20) Differentieelblokkeringsschakelaar 
(10) Dimmerschakelaar voor koplampen (21) Transmissiehendel 
(11) Koplampschakelaar (22) Claxon  
 

  
Er zijn bepaalde verreikers waarbij de wielen in verschillende standen geplaatst kunnen worden, hierbij 
moeten we denken aan: 

 

Modus Cirkelbesturing – Wanneer de modus Cirkelbesturing is geselecteerd, brandt verklikker 
(3A). 

 

Modus Hondegang – Wanneer de modus Hondegang is geselecteerd, brandt verklikker (3B). 

 

Modus Tweewielbesturing – Wanneer de modus Tweewielbesturing  

 
Gebruik van stuurmodus 
De machine kan in de volgende stuurmodi worden bediend: 
• Tweewielbesturing 
• Cirkelbesturing 
• Hondegang 
 
In de modus Tweewielbesturing kunnen alleen de  
voorwielen worden gestuurd. Deze modus moet worden  
gebruikt wanneer u op de openbare weg rijdt met de  
machine. Gebruik de modus Cirkelbesturing voor  
normaal bedrijf.  
 
Wanneer de machine in de modus Cirkelbesturing staat, draaien de voor- en achterwielen in  
tegenovergestelde richting. Hierdoor kan de machine scherpere bochten maken. Wanneer de machine in de 
modus Hondegang staat, draaien de voor- en achterwielen in dezelfde richting. 
Wanneer u de modus Hondegang selecteert, rijdt de machine vooruit en naar één kant. Of de machine 
rijdt achteruit en naar één kant. Hierdoor kan de machine op nauwe plaatsen werken.  
 

 
 

DE MACHINE MAG NOOIT OVERBELAST WORDEN 
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Veel verreikers hebben de sticker (13A) die u hierboven ziet. De joystick werkt als volgt: 

 

 

Giek omhoog – Trek de joystick naar  achteren om de giek omhoog te brengen. 
De joystick keert terug naar de stand HOUDEN wanneer hij wordt losgelaten. 

 

Giek omlaag – Duw de joystick naar voren om de giek omlaag te brengen. De joystick keert terug 
naar de stand HOUDEN wanneer hij wordt losgelaten. 

 

Snelkoppeling (naar voren kantelen) – Duw de joystick naar rechts om de snelkoppeling naar 
voren te kantelen. De joystick keert terug naar de stand HOUDEN wanneer hij wordt losgelaten. 

 

Snelkoppeling (naar achteren kantelen) – Duw de joystick naar links om de snelkoppeling naar 
achteren te kantelen. De joystick keert terug naar de stand HOUDEN wanneer hij wordt 
losgelaten. 

 

Giek uitschuiven – Duw duimwiel (13B) naar voren om de giek uit te schuiven. Het duimwiel keert 
naar de stand HOUDEN terug wanneer het wordt losgelaten. 

 Opmerking: De giek schuift niet uit wanneer de transmissiehendel zich in de stand ACHTERUIT 
bevindt. De functie voor het uitschuiven van de giek wordt hervat als de transmissie door de 
bedrijfsrem, de parkeerrem of de neutraalknop van de transmissie in neutraal is gezet. 

 

Giek inschuiven – Trek duimwiel (13B) naar achteren om de giek in te schuiven. Het duimwiel 
keert naar de stand HOUDEN terug wanneer het wordt losgelaten. 

 

Hulpbedieningselementen – Druk op schakelaar (13E) omtussen de hydraulische circuits voor de  
hulptoepassing 1 en 2 te wisselen. Druk op schakelaar (13C) om een actuator voor een 
uitrustingsstuk in de positieve richting te bedienen. Druk op schakelaar (13D) om een actuator 
voor een uitrustingsstuk in de negatieve richting te bedienen. Schakelaars (13D), (13C) en (13E) 
werken niet proportioneel. 

De snelheid van de volgende functies hangt af van hoe ver de joystick wordt bewogen en van het 
motortoerental. 
 
• Giek omhoog 
• Giek omlaag 
• Snelkoppeling (naar voren kantelen) 
• Snelkoppeling (naar achteren kantelen) 
 
Voor een soepele werking moet het motortoerental eerst van laag stationair worden opgevoerd. 
Verplaats joystick (13) vervolgens langzaam totdat het uitrustingsstuk met de gewenste snelheid beweegt. 
De snelheid van het uitschuiven en inschuiven van de giek wordt door de hoeveelheid beweging van 
duimwiel (13B) geregeld. 
 
Verplaats joystick (13) diagonaal om tegelijkertijd de snelkoppeling naar voren of naar achteren te kantelen 
terwijl de giek omhoog of omlaag wordt gebracht. Verplaats joystick (13) diagonaal. Bedien op dat moment 
ook duimwiel (13B) om de snelkoppeling tegelijkertijd te kantelen terwijl de giek in twee richtingen wordt 
bediend.  
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Ondergrond 
Aan de ondergrond zijn twee belangrijke eisen te stellen: 
 

 Moet voldoende vlak zijn: 

 Moet voldoende draagkracht beschikken. 
 
Plaatsen we een verreiker op een slechte ondergrond, dan 
kan de verreiker tijdens het werken verzakken en uiteindelijk 
omvallen.  
 
Bij twijfel aan de draagkracht van de grond moeten rijplaten 
worden gebruikt. 
 
De verreiker moet horizontaal staan. De fabrikant zal dit in 
gebruikershandleiding en op een type plaats vermelden. Word de scheefstand overschreden, dan klinkt er een 
waarschuwingsgeluid. En zal dan een andere opstelling gekozen moeten worden, immers en gebruiker zou zo 
min mogelijk risico’s moeten nemen. 
 
Het juiste gebruik van stempels en stabilisatoren 
Het juiste gebruik van de nivellerende stempels en stabilisatoren is van groot belang voor stabiliteit van de 
verreiker. Indien de verreiker is uitgevoerd met stempels is het essentieel dat men zich strikt houdt aan de 
instructies van de fabrikant (zie gebruikershandleiding). 
 
Bij het gebruik van stempels dient men ervoor te zorgen dat de verreiker waterpas staat. 

 

Gebruik van 
uitrustingsstukken 
 
OPGELET 
Wanneer bepaalde uitrustingsstukken 
geïnstalleerd zijn, kunnen deze 
uitrustingsstukken in aanraking komen met 
de voorbanden of de voorspatborden. 
 
Deze situatie kan zich voordoen wanneer de 
giek is ingeschoven en het uitrustingsstuk 
volledig naar voren is gedraaid. Controleer 
altijd op mogelijke aanraking wanneer het 
uitrustingsstuk voor het eerst wordt 
bediend. 
 

Wanneer u een blad voor nivelleren of 
schrapen gebruikt, moet de giek volledig 
worden ingeschoven. 

Werk met de onderkant van het blad parallel aan de grond. 
 
Een aantal van de door Caterpillar goedgekeurde bakken kunnen als uitrustingsstukken voor verreikers 
worden gebruikt. Raadpleeg de juiste hefvermogentabel voor het geïnstalleerde uitrustingsstuk en overschrijd 
nooit de gewichten en lastzwaartepunten die in de hefvermogentabellen worden opgegeven. Wanneer u een 
bak laadt, moet de giek volledig zijn ingeschoven. Wanneer de giek wordt uitgeschoven, wordt de reikwijdte 
van de last groter waardoor de stabiliteit van de machine in de lengte afneemt. 
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Lasten hanteren en stapelen 
De onderstaande illustraties tonen een machine die met een uitrustingsstukdrager is uitgerust. De 
uitrustingsstukdrager wordt als voorbeeld van een uitrustingsstuk getoond dat op de snelkoppeling kan 
worden gemonteerd. 

 
 

1. De machine moet haaks op de voorgenomen last staan. Rijd langzaam naar de last toe met de giek in 
de rijstand en rijd tot zo dicht mogelijk bij de last.  

2. Schakel de parkeerrem in en zet de transmissiehendel in de stand NEUTRAAL. 
3. Zet het chassis zo nodig horizontaal voordat u de giek heft of de last opneemt.  

 
Zet het chassis niet horizontaal terwijl de giek omhoog staat. 
 

 
 

4. Als u met stempels werkt, laat u deze neer tot de voorbanden net boven de grond zijn en het chassis 
horizontaal staat. 

 
 

5. Kantel de snelkoppeling tot de vorken horizontaal staan. De machine is uitgerust met een 
automatisch 
systeem dat de snelkoppeling onder de gewenste hoek houdt wanneer de giek omhoog of omlaag 
wordt gebracht. 
 

 
6. Zorg dat de vorken zo ver mogelijk uit elkaar staan. Dit maakt de last stabieler. 
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7. Breng de giek omhoog en schuif hem uit. De vorken moeten op één lijn staan met de openingen in de 

last. 
8. Gebruik de hefvermogentabel om de voorgenomen last te schatten. De hefvermogentabel moet 

aangeven of de voorgenomen last binnen het vermogen van de machine ligt. Raadpleeg de 
Bedienings- en Onderhoudshandleiding, “Hefvermogentabellen”. 

 

 
9. Schuif de giek uit en laat hem neer. De vorken moeten gemakkelijk in de openingen van de last gaan. 

De vorken moeten volledig in de openingen van de last grijpen. Pas op dat u de last niet van zijn 
plaats brengt. 

 

 
 

10. Hef de last voorzichtig. Als u ervan overtuigd bent dat de machine stabiel is, kantelt u de 
snelkoppeling naar achteren om de last te heffen. Als u niet zeker weet of de machine stabiel is, 
kantelt u de snelkoppeling naar voren om de last neer te laten. Ga niet verder. De machine moet 
worden verplaatst om de reikwijdte kleiner te maken voordat u de last weer probeert te heffen. 
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11. Gebruik de joystick om de last van de stapel vandaan te halen. 

 
12. Schuif de giek in en laat de last tot de rijstand zakken voordat u gaat rijden of de stempels omhoog 

brengt. Stel het chassis zo nodig horizontaal. Controleer of zich geen personeel of obstakels achter de 
machine bevinden, voordat u achteruit rijdt. 

 

 
13. Rijd langzaam naar de plaats van bestemming. Plaats de machine haaks. Kom zo dicht mogelijk bij de 

plaats waar de last moet worden neergezet. Schakel de parkeerrem in en plaats de transmissiehendel 
in de stand NEUTRAAL. Stel het chassis zo nodig horizontaal.Zet het chassis niet horizontaal terwijl 
de giek omhoog staat.  
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14. Als u met stempels werkt, laat u deze neer tot de voorbanden net boven de grond zijn. 

 

 
 

15. Breng de giek omhoog en schuif hem uit tot de last direct boven de gewenste plaats is. Zorg dat u de 
maximale giekhoek en gieklengte niet overschrijdt. Gebruik de hefvermogentabel om de maximale 
giekhoek en gieklengte te bepalen. Wees voorzichtig wanneer u de maximale, in de 
hefvermogentabel aangegeven giekhoek en/of -lengte nadert. Als u niet zeker weet of de machine 
stabiel is, schuift u de giek in. Laat de last tot de rijstand zakken. Rijd de machine dichter bij de plaats 
waar de last moet worden neergezet.  
 
Als de machine daar niet dichterbij kan worden gebracht, ligt deze plaats buiten het vermogen van de 
machine. De last kan niet op de voorgenomen plaats worden neergezet. 
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16. Kantel de snelkoppeling naar voren tot de last horizontaal is. Laat de last zakken en zet hem op zijn 
plaats. 

 

 
 

17. Controleer of de last goed is geplaatst en stabiel is. Breng de giek met behulp van de joystick zo 
omhoog en schuif hem zo in dat de vorken onbelemmerd uit de last kunnen worden getrokken. Trek 
de vorken niet uit de last door de machine achteruit te rijden. 

 
 

Hulpstukken 
 
Bij het werken met een verreiken worden veel hulpstukken gebruikt. Hiervoor dient men specifiek op de 
hoogte te zijn van de werkwijze. U treft hieronder dan ook enkele voorbeelden aan: 
 

Bakken 
OPGELET 
Wanneer een bak wordt gebruikt om materiaal op een terrein te verschuiven of om een terrein te ontginnen,  
houdt u het onderste vlak parallel met de grond. Hierdoor wordt schade aan de voorste rand van de bak 
voorkomen. Behoud de tractie van de machine door geen 
extra neerwaartse kracht op de bak uit te oefenen. 
Schuif de giek minimaal uit om verdraaien van de giek te 
voorkomen. 
 

Gebruik een bak die voor het werk geschikt is. 
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Grijperbakken 

Grijperbakken zijn van een mes voorzien. 
 
Grijperbakken zijn met hydraulische cilinders uitgerust die op 
het hydraulische systeem van de machine moeten worden 
aangesloten.  
 
De kaken van de bak grijpen de lading. Rijd met de bak dicht bij 
de grond voor het beste zicht van de machinist. Installeer de bak 
die geschikt is voor de voorgenomen werkzaamheden. Installeer 
de juiste slijtplaat en het juiste mes. 
 

 
 
Giekverlengstuk 
 
Een giekverlengstuk kan worden gebruikt in 
toepassingen waar extra reikwijdte of hoogte 
nodig is om lichte lasten, zoals daksteunen, te 
plaatsen. 
Raadpleeg de juiste hefvermogentabel en 
overschrijd het vermogen van de machine niet. 
 
Gebruik alleen goedgekeurde hefuitrusting met een geldig onderhoudscertificaat wanneer u een last aan 
een giekverlengstuk bevestigt. Korte stroppen zorgen dat de last niet overmatig gaat zwenken. 
 
Zo zijn er ook nog de volgende hulpmiddelen 

  
  

Voorraadbak Hijshaak Bezem Materiaaloverslagarm 
 

Rijden op de openbare weg 
De verreiker mag op de openbare weg rijden, echter zijn er wel bepaalde verplichtingen waaraan de gebruiker 
dient te houden. Informeer bij de desbetreffende instanties naar de vereiste vergunningen en andere 
dergelijke zaken. 
 
Bedien de machine alleen in de modus Tweewielbesturing wanneer u met de machine op de openbare weg  
rijdt.  Rijd met de giek volledig ingeschoven en zo ver mogelijk naar beneden terwijl u voldoende 
bodemvrijheid voor de koppeling of het uitrustingsstuk houdt. In sommige landen is het bij de wet verplicht 
om de giekfuncties en hydraulische hulpfuncties te vergrendelen voordat u met de machine op de openbare 
weg rijdt. 
 
Rijd met matige snelheid. Houd u aan de maximumsnelheid wanneer u met de machine op de weg rijdt. 
Wanneer u over lange afstanden rijdt, moet u pauzes inlassen om de banden en de componenten te laten 
afkoelen. Stop gedurende 30 minuten na 40 km (25 mijl) of stop gedurende 30 minuten na elk uur.  
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Slepen met de machine 
 
Als het gecombineerde gewicht van de machine, het gesleepte uitrustingsstuk en de lading in 
het uitrustingsstuk het beschikbare remvermogen van de machine plus het gesleepte uitrustingsstuk 
overschrijdt, kan de combinatie onbestuurbaar worden. De machinist moet controleren of het 
gecombineerde gewicht het gecombineerde remvermogen niet overschrijdt. Onbestuurbaarheid 
kan ernstige of dodelijke ongelukken veroorzaken. 
 
Opmerking: Het maximale toegestane gewicht van het uitrustingsstuk en de lading moet wellicht worden 
verminderd als het uitrustingsstuk niet op vlakke grond wordt gesleept. De snelheid van de machine moet 
wellicht ook worden verlaagd als het uitrustingsstuk niet op vlakke grond wordt gesleept. 
 
Gesleepte uitrustingsstukken die de hierboven weergegeven gewichten overschrijden, moeten 
met een geschikt type remsysteem zijn uitgerust. Het remsysteem moet voldoende remvermogen hebben 
om het remvermogen van de machine aan te vullen. 

Verzeker u ervan dat de remspecificaties voor het gesleepte 
uitrustingsstuk aan de plaatselijke 
voorschriften voor uw voorgenomen toepassing voldoen. Zorg dat 
dit door de leverancier van het 
gesleepte uitrustingsstuk is bevestigd. 
 
Om het sleepuitrustingsstuk aan te koppelen verwijdert u pen (1). 
Lijn de machine en het sleepoog van het uitrustingsstuk uit. Rijd de 
machine achteruit met de hulp van een andere persoon om een 

gemakkelijke aankoppeling te verzekeren. Zet pen (1) met verende pen (2) vast. 
 
Opmerking:  
De takelkoppeling is alleen geschikt voor gebruik op eigen terrein. Niet geschikt voor de openbare weg 
 
Rijden 
Onveilig met een verreiker over grote afstanden te rijden, moeten een aantal punten in ogenschouw nemen: 
 

 Verken de route: 

 Controleer de verreiker op uitstekende voorwerpen: 

 Rijsnelheid aanpassen: 

 Gedoseerd rijden en tijdig anticiperen op de veranderende omstandigheden. 
 
Het is verboden.. 
…de verreiker te gebruiken als lift 
Het is niet toegestaan onder verreiker als lift te gebruiken. even iemand op een dak af te zetten is dus 
verboden. We mogen alleen uit te werkbak werkzaamheden op hoogte uitvoeren. Het platform mogelijk 
tussen hoogte niet verlaten! 
De verreiker is ook geen verreiker en is in essentie alleen geschikt voor de hoogte brengen van personen en 
gereedschappen. Let op de maximale capaciteit van het platform. 
 
…bediening door meerdere personen 
En verreiker wordt alleen vanuit het werk platform dient. Er is maar een bedieningsman. Met andere 
woorden, gaan we met twee personen omhoog, dan zal er maar één persoon de bediening verzorgen. 
 
Vermogende verreiker alleen vanaf de beneden bediening bedienen in geval van: 

 De controle/inspectie aan het begin van de dag: 

 Noodgevallen. 
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Volg de veiligheids- en verkeersvoorschriften 
We moeten natuurlijk altijd de veiligheidsvoorschriften naleven. Deze kunnen per bedrijf, een locatie 
verschillen. 
 
Zijn deze niet bekend, omdat voor het eerste deze locatie komt, vraagt aan de specifieke voorschriften. 
Hiermee verzekert u zichzelf van de veiligheids- en verkeersvoorschriften. 
 
Ken de verkeersregels en pas deze ook toe wanneer deze nodig zijn. Indien we op de openbare 
wegwerkzaamheden uitvoeren, dienen we ons aan de voorschriften te houden. 
 
Als de wegbeheerder aanvullende voorschriften stelt volg deze dan op. 
 
Afzettingen 
Zorgt dat omstanders niet binnen het bereik van de machine kunnen komen, dus zet de directe omgeving af.  

Dit kan met lint, borden en pionnen. Er kunnen natuurlijk altijd materialen naar beneden vallen, denk aan 
gereedschap. De omstanders moeten altijd dus op afstand blijven. 
 
Houdt de afzetting tijdens het werk intact, herstel te afzetting als dit nodig is. 
Wordt er in de nacht gewerkt dan is het verstandig om  verlichte bakens te gebruiken. 
 
Als de verkeersborden geplaatst moeten worden, zorg dan 
ook dat deze goed zichtbaar zijn en tijdig opgemerkt kunnen 
worden. 
 
Zorgt dat de andere verkeersdeelnemers begrijpen wat er 
met deze verreiker willen gaan doen. 
 
Reflecterende kleding 
Het is verstandig om een schoon veiligheid vest te dragen. 
Het verkeer kan ons dan tijdig zien. 
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Gebruik van zwaailichten 
Met een zwaailicht kunnen we de andere verkeersdeelnemers waarschuwen en bij nacht 
of slecht zicht moeten we een gele zwaailicht gebruiken. 
 
Parkeer de machine op een veilige plaats 
 
Als we klaar zijn met onze werkzaamheden dan dienen we een goede parkeerplaats voor 
verreiker vinden. We moeten de volgende punten in ogenschouw nemen: 
 
De verreiker niet parkeren: 
 

 Op een helling of op een transportroute: 

 Voor branddeuren of andere doorgangen: 

 Voor brandblusmiddelen: 

 In de buurt van hoogspanningsmasten. 
 

 
 
Zorg er tevens voor: 
 

 Dat onbevoegden de machine niet kunnen gebruiken: 

 Dat de verreiker weer in neutraal staat. 
 
Daarbij moeten we rekening houden met: 
 

 Sluiten van de cabine deur: 

 De hoofd schakelaar in UIT-stand zetten: 

 De contactsleutel verwijderen: 

 Alle serviceluiken afsluiten: 

 Wielen in de rijrichting zetten. 
 

Slepen in geval van nood 
In geval de aandrijving van de verreiker uitvalt en het toch noodzakelijk is de verreiker te plaatsen, kan men de 
verreiker verslepen. Het is dan noodzakelijk te remmen van de verreiker vrij te zetten. 
 
Raadplegen altijd gebruikershandleiding of neem contact op met de leverancier. 
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Hoofdstuk 5. Onderhoud, controle & inspectie 
 
Inleiding 
Het veilig werken met een verreiker begint met goed onderhoud en 
frequente controles en inspecties. 
 
We moeten onderscheid maken tussen zaken we als gebruiker moeten 
uitvoeren en periodieke keuring die (alleen) een deskundige uitvoert. 
 
Onderhoud en controle door de gebruiker 
Onderhoud door de gebruiker beperkt zich meestal tot het vullen en 
laden van accu`s/tanken en het bijvullen van vloeistofniveau`s (olie, 
koelwater). 
 
De controles die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd 
beperken zich meestal tot: 
 
De algemene staat van de machine: 
Of de bedienings- en beveiligingsinrichtingen goed werken. 
 
Alleen de controles als zodanig vermeld in de gebruikershandleiding mogen/moeten door de gebruiker 
worden uitgevoerd: deze kunnen per type verreiker verschillen. 
 
De onderhouds- en controlepunten worden hieronder toegelicht. 
 
Als we gebreken opmerken dan moeten we deze melden. Komt onze veiligheid in gevaar, dan is er maar een 
remedie:  
 

VERREIKER NIET GEBRUIKEN! 
 
Dit dient kenbaar te worden gemaakt door middel van het opschrift: 
 

DEFECT, NIET GEBRUIKEN! 
 
Opstelling bij onderhoud en controle 
Als we een machine willen controleren dan moeten we deze op de volgende manier neerzetten: 
 

 De ondergrond moet vlak zijn: 

 Het giek moet in de laagste stand staan: 

 Eventuele verbrandingsmotor uitzetten. 
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Het motorluik (1) bevindt zich aan de rechterkant van de machine. Open toegangsluik (1) om de volgende 
componenten te kunnen bereiken:  
 

  
 

 Accu’s  Motorolievuldop 

 Riem  Motoroliefilter 

 Automatische zekeringen  Motorcarteraftapleiding 

 Koelvloeistoftank en drukdop  Brandstofverstuivers 

 Thermostaat  Brandstofsysteemontluchtingspomp 

 Motorluchtfilters  Hoofdbrandstoffilter/waterafscheiderelement 

 Motorsteunen  Radiator  
 Motoroliepeilstok  

 
 
 

 
 
Het deksel van de hydrauliekolie- en brandstofvulpijp (2) bevindt zich aan de linkerkant van de machine. 
Open toegangsluik (2) om de volgende componenten te kunnen bereiken: 
 

• Cabineluchtvoorfilter 
• Zekeringen en relais 
• Brandstoftank en vuldop 
• Hydrauliekolietank en vuldop 
• Kijkglas voor de hydrauliekolie  
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Controleactiviteiten 
Controleer op: 
 

 Beschadiging en/of vervormingen: 

 De conditie van de banden: 

 Lekkages: 

 De vloeistof niveau`s: 

 De bedieningsfuncties. 
 
 
Controle vloeistofniveau`s   
Altijd controleren bij een afgekoelde motor. 
 

Oliepeil 
Trek de oliepeilstok uit de motor en veeg deze schoon. Steek de peilstok er opnieuw in en haal hem er direct 
weer uit. Nu kan het niveau goed worden afgelezen. 
Er moet olie worden bijgevuld als niveau onder onderste merkteken staat. 
 
Bijvullen doen we via de vuldop op het kleppen-deksel. Sommige machines hebben een aparte vulpijp. 
 
Koelsysteem 
Er zijn machines met een open en een gesloten koelsysteem. De controle van de beide systemen zijn 
verschillend. 
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Gesloten koelsysteem 
Bij machines met een gesloten koelsysteem, controleren we het peil van de koelvloeistof op het expansievat. 
Het niveau is goed als het tussen de merktekens staat. 
 
Open koelsysteem 
Bij machines met een open koelsysteem moet het niveau gecontroleerd worden in de radiateur. De dop van 
de radiateur moet worden losgedraaid. 
 
Deze controle moeten altijd uitvoeren bij het koude motor en 
de motor mag absoluut niet draaien. 
 
Brandstof 
We moeten voor aanvang van werkzaamheden controleren of 
voldoende brandstof in tank zit. Veelal heeft een verreiker een 
brandstofmeter of een peilstok. 
 
Brandstof tanken 

Tanken mag alleen op plaatsen die daarvoor zijn ingericht, dit geldt 
ook voor het wisselen van gas tanks. Verder mag het tanken alleen 
in de buitenlucht plaatsvinden. 
 
In sommige gevallen, bijvoorbeeld op bouwprojecten, zijn deze 
plaatsen er niet. Tank dan zonder te morsen en met de juiste 
hulpmiddelen. 
 
 

Waarop te letten bij het tanken: 
 

 Motor uitschakelen: 

 Keuze juiste brandstof, dit staat vermeld op de tank: 

 Brandgevaar: niet roken of open vuur gebruiken: 

 Gemorste brandstof verwijderen. 
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TIP!  Zorg ervoor dat de brandstoftank niet wordt leeggereden, dit voorkomt veel ongemak. 
 

Controle van de vorken 
 
Vorken kunnen verslijten. De cumulatieve gevolgen van ouderdom, slijtende werking, corrosie, overbelasting 
en misbruik kunnen de vorken aanzienlijk verzwakken. 
 
Oudere uitrustingsstukken en uitrustingsstukken die in bijzonder zware bedrijfsomstandigheden of in een 
verhuurbedrijf worden gebruikt, moeten vaker worden geïnspecteerd. 
Om een goede inspectie uit te voeren, moeten de vorken grondig worden gereinigd. Het is onmogelijk om de 
vorken goed te inspecteren als het uitrustingsstuk vuil is. 

 
Inspecteer de vorken voordat deze aan de machine worden bevestigd. 
Voer de jaarlijkse inspectie voor de vorken uit vóór de aanvang van elk contract 
voor alle machines die in een verhuurbedrijf worden gebruikt.  
 
Inspecteer de vorken op vervorming. Controleer of de vorkhouder haaks op het blad 
van de vork staat. 

Controleer de vork op scheurtjes in het metaal. Inspecteer het gebied rondom de hiel van de vork 
nauwkeurig. Dit is het gebied van de vork dat aan de grootste belasting wordt blootgesteld. Als een 
scheurtje zichtbaar is, moet u de vork onmiddellijk uit bedrijf nemen totdat hij grondig onderzocht kan 
worden.  
 
Houd documentatie van elke vork bij opdat de vorken regelmatig worden geïnspecteerd. Neem de volgende 
aanvankelijke informatie in de documentatie op: 
 

• Fabrikant van de vork 
• Vorktype 
• Oorspronkelijke grootte van vorkgedeelte 
• Oorspronkelijke lengte van de vork 

 
Noteer de datum en het resultaat van elke inspectie. Zorg dat de volgende informatie is opgenomen: 

• Hoeveelheid slijtage op het blad 
• Eventuele beschadiging, defect of vervorming die het gebruik van de vorken kan belemmeren 
• Eventuele reparaties of onderhoud aan de vorken 

 
Doorlopende documentatie van deze informatie helpt bij het identificeren 
van de juiste inspectieperioden voor elk karwei, bij het identificeren en 
oplossen van problemen en bij het voorzien van het tijdstip waarop 
de vorken moeten worden vervangen. 
 
Dagelijkse inspectie 

1. Kijk of de vorken scheurtjes hebben. Zoek vooral naar scheurtjes in de hiel van de vorken en rond de 
lassen. Zoek naar gebroken of verbogen vorkpunten. Zoek naar verdraaide bladen en schachten. 
Vorken die verdraaid zijn, dienen uit bedrijf te worden genomen. Vorken die scheurtjes vertonen, 
moeten ook uit bedrijf worden genomen.  

2. Controleer of de bout voor het vergrendelen van de vork op zijn plaats zit en werkt. Vergrendel de 
vorken voordat u ze gebruikt. 

3. Neem alle versleten of beschadigde vorken uit bedrijf.  
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HER Opleidingen & Advies  
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3821 BS Amersfoort 
tel: 033 450 6270 
fax: 033 450 6278 

website: www.her-opleidingen.nl 
e-mail: info@her-opleidingen.nl 

W E E K  N R  

 
 

C O N T R O L E  L I J S T  V E R R E I K E R  

Datum: Gebruiker: Trucknr: 

Locatie:  Afdeling: Urenstand: 

Onderwerp Ma  Di Wo Do Vr Za  - -/+ + Bijzonderheden 

1 Motor:        

 

    

 oliepeil controleren           

 koelvloeistof peil            

 bijvullen vloeistof            

2 om de truck:             

 beschadigingen truck       

 

    

 wiel-/velg beschadiging           

 bandenspanning / beschadiging           

 beschadigingen vorken           

 hefkettingen           

 hydraulische leiding/koppeling           

 lekkage (onder truck)           

 veiligheidskooi            

 APK (Keuring)            

3 in de truck            

 stoel inrichting       

 

    

 stuurspeling max. 1/8           

 bedieningshendels           

 veiligheidsgordel           

 stoel- / voetschakelaar           

 werkbakbediening           

 claxon           

 verlichting, zwaailamp, ect           

 urenteller (noteer urenstand)           

 test controle lampjes           

 noodstop           

 parkeerrem           

 bedrijfsrem           

 olie in hydraulisch hefsysteem           

 Voorzetapparatuur (hulpmiddelen)           

 lastdiagram           

 veiligheidssignaleringen           

Bijzonderheden: 
 
 
 

naam controleur handtekening controleur  handtekening supervisor 

   
 d.d. d.d. 
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Hoofdstuk 6  Persoonlijke beschermmiddelen 
Inleiding 
U kent het wel, even een stuk van een stoeptegel af slaan en.... erspringt een stukje kiezel in uw oog. 
Even de deuren en posten schuren voordat u ze gaat verven en....’savonds zit uw neus vol verfpoeder. 
Even het toilet ontstoppen met chemische stoffen en.... er spat eendruppel in uw oog. 
Even met oud en nieuw een paar vuurpijlen afsteken en...een verdwaaldevuurpijl schiet rakelings langs uw 
oog.Allemaal vervelende zaken die eenvoudig voorkomen hadden kunnenworden door even gebruik te maken 
van persoonlijke beschermingsmiddelen: PBM. 
 
Wanneer gebruiken we persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM)? 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn 
bedoeld als laatsteredmiddel. Het liefst zouden 
we alleen werk verrichten waar geenPBM 
noodzakelijk waren, maar helaas lukt dat niet.  
 
Persoonlijkebeschermingsmiddelen, PBM, 
voorkomen namelijk geen ongevallen. 
Ze voorkomen of verminderen alleen letsel bij 
ongevallen. 
 
De werkgever is verantwoordelijk voor het 
verstrekken van de juistePBM en het geven van 
instructies voor het juiste gebruik ervan! 
 
Bovendien verwacht de Arbo-wet van de 
werkgever dat deze toezietop het gebruik. De 
werknemer is verplicht ze op de juiste wijze 
tegebruiken en te onderhouden! 
 

Ook moet de werknemer controleren of een CE-markering 
aanwezigis en of het PBM nog in goede staat verkeerd. Na 
gebruik dient hetPBM op de juiste wijze te worden 
opgeslagen of bewaard. 
Zoals gezegd zorgen PBM ervoor dat de gevolgen van een 
ongevalbinnen de perken blijven. Om dit te kunnen doen, 
moeten erstrenge eisen aan PBM worden gesteld. Veilige 
PBM zijn te herkennenaan een CE-keurmerk. Dit zijn 
Europese afspraken over deminimale veiligheidseisen. Verder 
is het van belang dat ze doelmatigen ergonomisch zijn en dat 
ze geleverd worden met een goedegebruiksaanwijzing. 
 
Doelmatig wil zeggen: zorgen voor voldoende bescherming 
bij mogelijkeongevallen. Ergonomisch wil zeggen: zo 
comfortabel mogelijkin gebruik. 
 

Ook het werken met een hoogwerk vereist de juiste bescherming. Werken op hoogte, stof, valgevaar, 
kortom personen die met de verreiker werken moeten de juiste bescherming hebben. 
 
 
Gehoorbescherming 
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Mensen die moeten werken in schadelijk lawaai kunnen zichdaar tegen wapenen met gehoorbeschermers. 
Die helpen echteralleen als ze worden gedragen. Daarom is het draagcomfort vangroot belang. 
Gehoorbeschermers moeten vanzelfsprekend voldoende dempen, zemoeten ook lekker zitten en mogen niet 
irriteren. Omdat de meninghierover per persoon verschilt, zouden de gebruikers betrokkenmoeten worden bij 
de keuze van de soort gehoorbescherming. 
 

 
Soorten gehoorbescherming 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in vele soorten enmaten. Ook de werking per soort verschilt nogal: 
Gehoorwatten geven een geluiddemping van 5-10 dB(A). Ze wordengemaakt van glasdons en zijn voor 
eenmalig gebruik. 
 
Schuimproppen geven een geluiddemping van 10-15 dB(A). Hetzijn cilindervormige stukjes geïmpregneerd 
kunststofschuim dietussen duim en wijsvinger tot een rolletje worden samengedrukten in het oor worden 
ingebracht. Schuimproppen kunnen wordenschoongemaakt en worden hergebruikt. 
 
Oordopjes geven een geluiddemping van 10-15 dB(A). Oordopjesworden van siliconenrubber of zacht plastic 
gemaakt en kunnende vorm van kegeltjes, staafjes of met lucht gevulde kussentjeshebben. Ze kunnen 
meerdere keren gebruikt worden. 
 

Blootstellingsduur zonder gehoorschade 
8 uur   80 dB(A) 
4 uur  83 dB(A) 
1 uur  89 dB(A) 
15 min   95 dB(A) 

56 sec.   107 dB(A) 
< 1 sec.  125 dB(A) 

Het orgaan van Corti  
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Oorkappen geven een geluiddemping van 15-25 dB(A). 
Oorkappen hebben de beste dempingeigenschappen van allegehoorbeschermende middelen. Ze bestaan uit 
twee hardplasticschelpen die aan de binnenzijde bekleed zijn met geluidabsorberendmateriaal en ze zijn 
voorzien van zachte kunststof afdichtringen. 
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Wettelijke regels voor gehoorbescherming 
De hoofdpunten uit de Arbo-wet zijn: 

• (schadelijk) geluid moet regelmatig en 
in ieder gevalals de omstandigheden 
zijn veranderd, gemeten worden en in 
kaart worden gebracht; 

 bij geluidsniveaus vanaf 80 dB(A) moet 
de werkgever zijn werknemers 
voorlichten over de gevaren en moethij 
gehoorbescherming beschikbaar 
stellen en voorlichting geven over het 
gebruik ervan. Bovendien moet de 
werkgever zijn werknemers in de 
gelegenheid stellen regelmatig hun 
gehoor te laten controleren; 

• bij geluidsniveaus vanaf 85 dB(A) moet 
de werkgever ook maatregelen nemen om het lawaai tot benedendeze grens te verminderen en is de 
werknemer verplicht de verstrekte gehoorbescherming te dragen. 

Omdat het geluid op een werkplek alleen met speciaal gereedschapgemeten kan worden, hanteren we de 
volgende vuistregel. Wanneerje op normale gespreksafstand van circa 1 meter je stem moetverheffen om je 
verstaanbaar te maken, kun je ervan uitgaan datomgevingsgeluid schadelijk is. Dus meer dan 80 dB(A). 
 
Hoofdbescherming 
De veiligheidshelm is het enige beschermingsmiddel voor een goedebescherming van het hoofd tegen stoten 
en vallende voorwerpen. 
 
Het binnenwerk van de helm verdeelt de kracht 
van een klap of vaneen vallend voorwerp over 
het gehele hoofd. 
 
Als een helm beschadigd is of een klap heeft 
gehad, moet hijvervangen worden. 
Helmen hebben ook een maximale 
gebruiksduur: 

• helmen van polytheen moeten na 3 
jaar vervangen worden; 

• helmen van polycarbonaat na 5 jaar; 
• helmen van textielfenol en glasvezel versterkt polyester na 10 jaar. 

 

Gebruiksregels: 
• controleer regelmatig het binnenwerk van de helm. Dat moet goed zijn afgesteld; 
• na een val of een flinke klap moet de helm worden vervangen; 
• stickers en verf kunnen de helm aantasten en beschadigingen onzichtbaar maken; 
• door zonlicht veroudert een helm. Leg hem dus niet op een plek neer waar de zon schijnt; 
• metalen helmen mogen in de industrie niet worden gebruikt, omdat die elektriciteit geleiden. 

  
Hand- en armbescherming 
Er zijn verschillende handschoenen die beschermen tegen allerleiverschillende situaties: kou, hitte, straling, 
ontvellingen doorscherpe voorwerpen, vloeistoffen en chemische stoffen. Het dragenvan handschoenen is erg 
belangrijk, want bij alles wat we doen,gebruiken we onze handen. 
Voor ieder soort werk zijn handschoenen gemaakt. Het is belangrijkte weten welke soort handschoen je bij 
een karwei moet dragen. 
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Handschoenen kunnen van zeer verschillende stoffen wordengemaakt, bijvoorbeeld: rubber, leer, PVC, 
neopreen, vinyl of zelfslood! 
Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende delen, omdatde handschoenen daardoor gegrepen 
kunnen worden. 
 
Voetbescherming 
Ook hier hebben we voor ieder karwei een andere 
soortbescherming. We kennen veiligheidsschoenen en -
laarzen. 
Goed veiligheidsschoeisel heeft de volgende 
kenmerken: 

• een stalen neus, om de tenen te beschermen; 
• een stalen tussenzool, om de voeten te 

beschermen tegen bijvoorbeeld spijkers; 
• een antislipzool, om te beschermen tegen uitglijden. 

 

 
 
De regels voor het veilig gebruik van de veiligheidsschoenen enveiligheidslaarzen zijn: regelmatig onderhoud 
plegen (schoeneninvetten, zo blijven ze waterdicht), natte schoenen mogen nietbij de verwarming worden 
gedroogd (anders gaan ze barsten),versleten schoenen en schoenen (ook laarzen) die met giftigestoffen in 
aanraking zijn geweest moeten worden vervangen. 
 
Lichaamsbescherming 
De overall is het meest gebruikt als 
lichaamsbescherming. Voorheet werk moet de overall 
gemaakt zijn van onbrandbaar ofbrandvertragend 
materiaal. 
 
De overall moet goed passen (geen loshangende 
delen, zoals rafelsen wijde mouwen). 
 
Soms gebruiken we bij bepaalde werkzaamheden 
kunststofwegwerpkleding. Door de geringe ventilatie 
wordt het in dewegwerpoverall gauw te warm. 
Voor de winter zijn er speciale doorwerkpakken en 
isolerendondergoed. 
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De regels voor het veilig gebruik lichaamsbescherming zijn: 
• kleding niet schoonblazen met ademlucht; 
• vervuilde kleding direct reinigen of omwisselen; 
• kleding altijd gesloten dragen (nauw sluitend) bijbewegende of draaiende delen; 
• kapotte kleding direct repareren of vervangen. 
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Hoofdstuk 7. Waarschuwingsborden en 

symbolen 
 
Ten behoeve van de veiligheid wordt gebruik gemaakt van pictogrammen en kleuren enwel op zo'n manier, 
dat het voor een ieder meteen duidelijk is wat er wordt bedoeld. 
 
Het kleurgebruik bij borden: 
Rood 
(gevaar) bedoeld om schadeveroorzakende handelingen of situaties te voorkomen, tegen te gaan of te 
onderbreken; 
 
Geel 
(Iet op) bedoeld om te duiden op de mogelijkheid of aanwezigheid van mechanisch, elektrisch, gif, explosie-, 
chemisch en stralingsgevaar,aandacht vestigen op drempels, lage doorgangen en obstakels; 
 
Groen 
(veilig) reddingstekens, veilige doorgangen, vluchtwegen, EHBOposten, nooduitgangen; 
(informatie) ter voorkoming van ongevallen en functionele informatie. 
 
Blauw 
De etikettering bij gevaarlijke stoffen geschiedt in principe met een oranje kleurbasis (in specifieke gevallen 
kan dit afwijken). 
 
Brandbestrijding 
Het brandbestrijdingsbord heeft een vierkante vorm met in principe een wit pictogram op een rode 
achtergrond. 
 

 
 
Het reddingsbord 
Het reddingsbord heeft een rechthoekige of vierkante vorm met een wit pictogram op een groene 
achtergrond. 
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Het verbodsbord 
Het verbodsbord heeft een ronde vorm met een zwart pictogram op een witte achtergrond een rode rand en 
balk (die van links naar rechts over het pictogram loopt onder een hoek van 45° ten opzichte van de 
horizontale lijn).  

 
 
Waarschuwingsbord 
Het waarschuwingsbord heeft een driehoekige vorm met een zwart. 

 
 
Het gebodsbord 
Het gebodsbord heeft een ronde vorm met een wit pictogram op eenblauwe achtergrond. 
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Bijlage 1. Algemene gebruiksregels 
 
 

• Het zelfstandig bedienen van verreikers is alleen toegestaan voor personen:   

- boven de 18 jaar  

- die bekend zijn met de bediening van verreiker en met de veiligheidsvoorschriften van 

de fabrikant  

• Het aangegeven hefvermogen (aantal personen) mag niet overschreden worden.  

• De nuttige belasting moet gelijkmatig over het platform worden verdeeld (max. 100 kg/m²). 

• De bedieningspersoon mag geen andere personen in gevaar brengen.  

• Het rij- en werkgebied moet vrij van obstakels zijn.  

• De ondergrond moet voldoende vlak en draagkrachtig zijn, zodat de stabiliteit van het  

toestel gewaarborgd is.  

• Het werken aan, of in de directe omgeving van onder spanning staande elektrische  

installaties is verboden.  

• Het staan op leuningen, evenals het aanbrengen van verhogingen op de platformvloer,  

zoals trappen en steigers, is verboden.  

• Het aanbrengen van overhangende lasten, evenals het vergroten van het werkplatform is  

verboden.  

• Het slepen van verreiker op de openbare weg is niet toegestaan.  

• Bij onderhoudswerkzaamheden aan of tussen de scharen, het scharenpakket vergrendelen  

met de veiligheidssteun in de onderwagen.  

• Bij transport het nooddaalventiel in de hefcilinder in geopende positie plaatsen en de  

hoofdschakelaar uitschakelen.  

• Bij het verslepen van de verreiker, de rijfunctie ontgrendelen.  

• Machines met een verbrandingsmotor dagelijks controleren op een voldoende hoog  

oliepeil.  

• In het systeem ingestelde waarden van drukken etc. mogen nooit veranderd worden.   

 

Dit geldt eveneens voor alle veiligheidsvoorzieningen.  

• Veiligheidsschakelaars mogen nooit vastgezet of overbrugd worden. 

 
Hijssen met een verreiker is alleen toegestaan met een officieel hijsbewijs (TCVT-04)  
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Bijlage 2. Het ontstaan van een ongeval 
 

Voorbeelden van de achtergrond Voorbeelden van menselijk falen 
1. HUISHOUDELIJKE OMSTANDIGHEDEN  OF 

PRIVÉ MOEILIJKHEDEN 
Als iemand thuis  problemen heeft, en z`n 
problemen meeneemt naar het werk, is hij er 
met zijn hoofd er niet bij. Hierdoor ziet zo`n 
iemand de risico`s minder goede en kan 
veiligheidsmaatregelen makkelijk vergeten en 
zal eerder een onveilige handeling begaan of 
een onveilige situatie veroorzaken. 
 

2. VROEGERE BAAN 
Als iemand eerder gewerkt heeft bij een 
bedrijf waar men de veiligheid niet zo 
belangrijk vond, kan hij de oude gewoontes 
meenemen naar zijn nieuwe baas. Dit 
verhoogt de kan op ongevallen. 

 
3. KARAKTER 

Sommige mensen zijn nu eenmaal van nature 
lui of gemakzuchtig. Vaak is de eenvoudigste 
manier wel de beste, maar toch vraagt de 
veiligheid wel eens om een andere manier van 
werken. Zulke mensen zullen alles doen om 
die andere manier te omzeilen. Daarmee 
brengen zij zichzelf en hun collega`s in gevaar. 

 
4. OPLEIDING 

Als iemand niet de goede opleiding heeft voor 
het werk dat hij moet doen, kan dat een risico 
zijn. Zo iemand werkt ondeskundig e dat 
betekent ook onveilig. Ook als binnen het 
bedrijf instructie of training ontbreekt kan dat 
tot gevaarlijk situatie leiden. 

 
5. OMSTANDIGHEDEN IN HET BEDRIJF 

Voor een deel zijn dat dingen die met de 
sfeer, de onderlinge verstandhouding te 
maken hebben; werksfeer, teamgeest, 
collegialiteit en de stijl van leidinggeven. Aan 
de andere kant heeft het te maken met orde 
en netheid (opruimen) en de ergonomie (kun 
je overal goed bij, is er genoeg ruimte en 
dergelijke) 

 Iemand heeft niet de nodige kennis of 
vakbekwaamheid om veilig te kunnen werken. 

 Iemand kent de risico`s niet of niet genoeg 

 Iemand kent de veiligheidsregels wel, maar vindt 
die overdreven en doet het liever op zijn eigen 
manier. 

 Iemand wil de zogenaamde voordelen van onveilig 
werken demonstreren en zo scoren bij collega`s. 

 Iemand wil de held uithangen door risico`s te 
nemen. 

 Iemand ziet dat de chef of collega ook op een 
onveilige manier werken en wil geen uitzondering 
zijn. 

 
Voorbeelden onveilige handelingen 
OORZAAK: werken met een slijpschijf zonder een  
                    slijpbril te dragen. 
GEVOLG: splinters in het oog, blindheid 
 
OORZAAK: Een railing of leuning gebruiken om een  
                    takel aan vast te maken 
GEVOLG: Takel en last storten neer, kans op letsel en  
                  leuning wordt beschadigd. 
 
OORZAAK: ergens overheen springen in plaats planken  
                    of een brug te gebruiken. 
GEVOLG: een verstuikte enkel tot dodelijk ten   gevolg. 
 
OORZAAK: de beveiliging van een apparaat  
                    uitschakelen. 
GEVOLG: hangt van het apparaat af, kan dodelijk zijn. 
 
Voorbeelden van onveilige situaties 
OORZAAK: Stoeptegels liggen scheef 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: een putdeksel ligt los 
GEVOLG: in de put vallen 
 
OORZAAK: Afstapje is te hoog 
GEVOLG: Vallen of struikelen 
 
OORZAAK: Gloeiend hete leiding ziet er net uit als een          
                    leuning 
GEVOLG: ernstige brandwonden aan de hand 
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